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Să învingem boala
Cine duce lupta cea bună a mântuirii o face şi dacă 

este bolnav, şi dacă este sănătos. Acela poartă cu răb-
dare crucea, oricât ar fi de grea. Nu consideră că boala 
e rea şi sănătatea e bună, ci consideră că boala e bună 
în măsura în care duce la pocăinţă şi sănătatea e bună 
în măsura în care e folosită într-un mod binecuvântat. 

Boala şi sănătatea pot fi pierzătoare atunci când 
omul vrea să trăiască după propria voie, călcând porun-
cile dumneze ieşti. Omul care este cu adevărat credin-
cios Îi mulţumeşte lui Dumnezeu şi când este sănătos, 
şi când este bolnav. Şi atunci, când duce povara bolii, 
şi, fără să vrea, devine o povară pentru casnicii săi, pri-
meşte totul ca din mâna lui Dumnezeu şi se lasă ajutat 
de cei pe care el însuşi şi-ar fi dorit să îi ajute…

Principala rugăciune pe care o înalţă credincioşii 
este pentru sănătate, apoi urmează celelalte. Frumos 
spune un proverb că toate le cumperi, afară de sănătate. 
Astfel, grija primordială a fiecăruia dintre noi este să-şi 
menţină sănătatea atât cea trupească, dar, mai cu seamă, 
cea duhovnicească.

Trebuie să recunoaştem că boala este consecinţa 
păcatului şi, chiar dacă unii se simt sănătoşi biologic, 
adesea lăuntricul este plin de boli.

Ceea ce încercăm să revigorăm în ultima vreme este 
tocmai atenţia sporită asupra sănătăţii societăţii. Biserica 
se vrea a fi o instituţie nu numai sfântă, dar şi sănătoasă, 
integră. 
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Exact aşa, după cum în vremea Mântuitorului bân-
tuiau diverse boli incurabile şi în zilele noastre sunt 
zeci de maladii care seceră vieţi omeneşti. 

Una din cele mai groaznice este HIV/SIDA, des-
pre care se va vorbi şi în această cărţulie.

Biserica Ortodoxă din Moldova se implică tot mai 
activ în depăşirea acestei boli, dar mai ales întru susţi-
nerea celora care i-au căzut pradă.

Centrul nostru Social „Agapis” vine cu unele su-
gestii şi abordări teologice ale bolii, în general, şi a 
HIV/SIDA, în special. Astfel, credem că va fi un îndru-
mar binevenit pentru slujitorii noştri care tot mai des se 
întâlnesc cu victime vii, dar şi pentru toţi cei care vor 
să pătrundă în esenţa acestei maladii a zilelor noastre.

Cu arhiereşti binecuvântări, 
ÎPS VLADIMIR, 

Mitropolitul Chişinăului şi al întregii Moldove 
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Despre această boală nemiloasă
SIDA este una dintre cele mai grave boli din istoria ome-

nirii. În jurul anului 1980, medicii din America de Nord şi 
Europa au început să observe o creştere treptată a numărului 
de pacienţi ce sufereau de o boală nouă şi misterioasă. Orga-
nismele persoanelor afectate de această boală nu mai puteau 
lupta împotriva germenilor. Prin urmare, aceştia mureau din 
cauza diverselor boli infecţioase, cum ar fi pneumonia. Paci-
enţii nu s-au născut cu această boală, ci au contactat-o într-un 
anume fel. Şi mai misterios era faptul că boala nu prezenta 
caracteristicile unei singure afecţiuni, ci o serie întreagă de 
simptome şi infecţii. Se credea că principalul efect al bolii 
este slăbirea sau distrugerea sistemului imunitar. În termeni 
medicali, o serie sau un grup de simptome şi afecţiuni ce tind 
să acţioneze împreună poartă numele de sindrom. Deci, noua 
boală a fost denumită SIDA, adică Sindromul Imunodeficien-
ţei Dobândite. Primele cazuri de SIDA au fost diagnosticate 
în mod oficial în SUA, în anul 1981. După modul de răspân-
dire şi alţi factori, medicii au dedus că boala nou-apărută era 
cauzată de un germen minuscul, un tip de virus. Specialiştii 
afirmă că încă prin anii `70 au existat persoane infectate. De 
atunci, SIDA a provocat moartea a peste 25 milioane de oa-
meni din toată lumea. 

Astăzi, această epidemie se întâlneşte, în primul rând, 
la tineri. HIV/SIDA este o boală cronică cu o evoluţie în-
delungată, fără semne şi simptome specifice. Virusul poate 
exista în corpul uman timp de 10-12 ani, fără ca persoana 
infectată să prezinte semne de îmbolnăvire. Această infecţie 
afectează sistemul de apărare al organismului şi este cauzată 
de un virus specific numit HIV. 

HIV atacă celulele sistemului de apărare al corpului 
uman, de aceea persoanele care au această boală se pot îm-
bolnăvi foarte uşor. Efectele ei se fac simţite atât în plan bio-
logic, cât şi în cel al relaţiilor sociale şi de familie. 
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Pe măsură ce numărul acestor celule scade, organismul 
persoanelor infectate cu HIV (seropozitive) nu mai poate 
face faţă bolilor (pneumonie, tuberculoză, meningită etc.). 
Atunci când organismul unei persoane HIV+ ajunge în acest 
stadiu şi nu se mai poate apăra împotriva infecţiilor, se spune 
că acea persoană suferă de Sindromul Imunodeficienţei Do-
bândite, adică SIDA. Din acest moment sănătatea persoanei 
începe să se deterioreze rapid, ducând în final la deces.

La ora actuală, SIDA este incurabilă, dar deja există 
medicamente care încetinesc evoluţia ei, îmbunătăţind cali-
tatea vieţii celor bolnavi. Ele sunt disponibile şi în Republica 
Moldova. Persoanele HIV infectate nu trebuie să renunţe la 
viitor, ci să facă o schimbare în comportament, adică să aibă 
mai multă grijă faţă de sine şi faţă de ceilalţi. Tratamentele 
antivirale moderne pot prelungi esenţial viaţa unei persoane 
HIV-pozitive. De rând cu tratamentul, toleranţa celor din jur 
este un real ajutor şi o necesitate pentru persoanele infectate 
cu HIV.

Coştientizând responsabilitatea faţă de Dumnezeu şi 
faţă de oameni, Biserica consideră că este de datoria sa să se 
implice în problema prevenirii răspândirii HIV/SIDA. Fac-
torii sociali şi cei medicali contribuie la identificarea gru-
purilor de risc, care sunt cauzele răspândirii infecţiei. Cau-
za primordială în desiminarea acestei epidemii o constituie 
mărirea şi înmulţirea păcatului şi a fărădelegilor, pierderea 
valorilor moral-spirituale. Toate aceste procese distructive 
mărturisesc despre carenţele morale, care au infectat socie-
tatea, iar dacă vom urma aceeaşi direcţie riscăm să ajungem 
la o catastrofă socială. 
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Singurul tratament – Credinţa
„Spitalele n-au existat în antichitate; 

ele au apărut în primele secole ale Erei Creştine 
şi sunt efectele carităţii” (Nicolae G. Păulescu)

Un însoţitor inevitabil al vieţii noastre este boala. Ori-
cât am vrea s-o evităm, oricât ne-am strădui să ne păstrăm 
sănătatea, totuşi, cândva, aceasta se va clătina şi va cădea, 
şi astfel ne vom îmbolnăvi, adică ne vom găsi în patul du-
rerii: bătrâni, tineri şi copii, bărbaţi şi femei, buni şi răi. 
Toţi, fără nici o deosebire, trecem prin această “probă de 
foc” care este boala. 

 Dumnezeu îngăduie lipsurile şi neajunsurile în viaţa 
noastră cu un scop anume; întotdeauna scopul lui Dumne-
zeu este relaţia noastră cu El. Menirea durerii trupești este 
să ne apropie de Hristos. Nu trebuie să fim dezamăgiţi dacă 
Hristos ne refuză ceea ce Îi cerem şi ne dă altceva mult mai 
important - mântuirea noastră sufletească. Sănătatea sufle-
tească este infinit mai scumpă decât cea trupească. 

Pentru trup, bolile sunt o băutură amară, iar pentru su-
flet - o tămăduire mântuitoare. Aşa cum sarea împiedică pu-
treziciunea cărnii şi peştelui şi nu îngăduie să se zămislească 
în ele viermii, tot aşa orice boală fereşte lăuntricul nostru de 
putreziciunea şi descompunerea duhovnicească şi nu îngă-
duie patimilor, ca unor viermi sufleteşti, să se zămislească în 
noi (Sf. Tihon de Zadonsk). 

Bolile trupeşti curăţă bolile sufleteşti. În vremea bolii 
noi simţim că viaţa omenească este asemenea unei flori care 
se usucă aproape imediat după ce îşi desface petalele şi ase-
menea unui nor, care se risipeşte şi nu lasă nici o urmă. 

Slujitorii Bisericii pot veni cu predici şi poveţe despre 
teologia bolii, în special, a bolilor incurabile. Iată câteva 
repere: „Dacă te molipseşti de vreo boală, inclusiv de SIDA, 
nu deznădăjdui şi nu te împuţina cu duhul, ci mulţumeşte-I 
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lui Dumnezeu, că El se îngrijeşte ca să-ţi procure prin aceas-
tă boală un bine. 

Din lecţia rostită către slăbănog: “Iată că te-ai făcut să-
nătos, de acum să nu mai greşeşti, ca să nu-ţi fie ceva mai rău” 
(Ioan 5, 14), cunoaştem că pricinile bolilor sunt, de fapt, pă-
catele noastre şi că, prin urmare, cea dintâi lecuire împotriva 
lor constă întotdeauna nu atât în picăturile prescrise de doc-
tori, cât în picăturile care curg dintr-o inimă zdrobită şi înfrân-
tă. Boala este urmarea îndepărtării harului lui Dumnezeu de 
omul căzut în păcat, care este moarte a sufletului şi a trupului. 

Cele mai grele păcate, care au îmbolnăvit aproape în 
întregime societatea creştină, sunt: 

•	 mândria; 
•	 neascultarea (faţă de părinţi precum şi ieşirea de sub 

ascultarea preoţilor duhovnici, implicit a Bisericii); 
•	 ateismul şi indiferenţa. 

“Zis-a cel nebun întru inima sa: „Nu este Dumnezeu!” 
(Psalmi 52, 1). 

În anii de pe urmă, spun Sfinţii Părinţi, trei păcate mari 
vor stăpâni şi vor pustii tot pământul: 

- necredinţa în Dumnezeu;
- mândria;
- desfrânarea, cu toate fiicele ei.

Etapele restabilirii sănătăţii sufleteşti şi trupeşti
Restabilirea sănătăţii sufleteşti şi a celei trupeşti în via-

ţa creştină se poate dobândi străbătând următoarele etape: 
1. Intrarea sub ascultarea unui părinte duhovnic iscusit; 
2. Rugăciunea; 
3. Postul şi faptele bune. 

Intrarea sub ascultarea unui părinte duhovnic iscusit
Rari sunt cei ce cunosc taina ascultării. Cel ce ascultă 

este mare înaintea lui Dumnezeu. El imită pe Hristos Care 
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Însuşi ne-a dat pilda ascultării. Cel ce ascultă şi-a pus toată 
nădejdea în Dumnezeu şi de aceea sufletul său este pururea 
în Dumnezeu şi Domnul îi dă harul Său. Domnul iubeşte su-
fletul ascultător şi dacă-l iubeşte, îi dă ceea ce sufletul a cerut 
de la Dumnezeu. Cel ce ascultă este înger pământesc, dacă 
face ascultare fără cârtire. Duhovnicul, pentru creştin, este 
întocmai ceea ce este calapodul pentru încălţăminte, tiparul 
pentru cărămizi. 

Ca printr-o sită este cernută întreaga omenire. Trec anii 
peste noi, suntem surzi la clopotele bisericilor care ne chea-
mă la pocăinţă şi doar când vine durerea, boala ... moartea, 
îngroziţi că toată ştiinţa medicală nu poate face nimic cor-
pului nostru ruinat, atunci alergăm la rugăciunile preoţilor. 

Când ne îndreptăm către duhovnic, nu cerşim doar ier-
tarea păcatelor, care să ne ofere nădejdea mântuirii, ci, mai 
ales, aşteptăm întărirea voinţei, pentru a nu mai păcătui, şti-
ind prea bine că voinţa de până acum nu ne-a ajutat suficient, 
n-am învăţat a o folosi. Această întărire a voinţei se face, în 
mod sigur, prin rugăciuni şi prin împlinirea canonului ce-l 
primim, dar mai ales prin alegerea căii de a nu mai păcătui. 
Iar CALEA duhovnicul este dator să ne-o arate, să ne încu-
rajeze să mergem pe ea, să ne ia de mână şi să ne conducă 
paşii noştri neştiutori, nehotărâţi pe deplin, neobișnuiți cu 
acest mers întru curăţire, în lumina totală. Să făptuim astfel 
şi când suntem singuri, să putem fi văzuţi de oricine, fără să 
ne ruşinăm. 

Sfatul duhovnicului are mare valoare pentru credin-
cios. Duhovnicul dă „pastila” cea mai potrivită pentru boa-
lă. Dacă ascultăm de părintele nostru duhovnic, dacă avem 
încredere în el, să nu ne fie teamă că suntem povăţuiţi gre-
şit. Dumnezeu va găsi întotdeauna mijlocul prin care să ne 
descopere adevărul. 

A trăi în ascultare înseamnă să ne facem inima sen-
sibilă la orice schimbare duhovnicească din viaţa noastră. 
Cine nu ascultă de duhovnic, nu ascultă nici de Dumnezeu. 
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Fără ascultare, fie el episcop sau preot, mirean sau că-
lugăr se poate pierde, pentru că Dumnezeu îl părăseşte pe 
acela care are prea multă încredere în propria sa inteligenţă”.

HIV/SIDA este o boală nemiloasă. Scăparea cea mai 
mare de această boală este în mâinile Celui de Sus. Acei deja 
infectaţi numai cu ajutorul Bisericii pot căpăta nădejdea faţă 
de viaţă. Aici pot fi informaţi despre semnificaţia bolii, pot fi 
împărtăşiţi cu Sfântul Trup şi Sânge al Domnului, care duce 
la purificare şi curăţire. Biserica este prima povăţuitoare care 
niciodată nu-i condamnă pe aceşti bolnavi. 

Biserica şi sprijinul persoanelor infectate
Principalele direcţii de lucru ale Bisericii în scopul re-

ducerii infecţiei HIV/SIDA şi a grijii faţă de persoanele in-
fectate includ:

•	 Organizarea unei reţele comune anti-SIDA, care va 
coordona toate activităţile şi iniţiativele în sfera pro-
filaxiei SIDA;

•	 Susţinerea proiectelor social-religioase privind ini-
ţierea „liniilor fierbinţi” în problemele HIV/SIDA;

•	 Reabilitarea socială şi protecţia drepturilor persoa-
nelor infectate HIV/SIDA;

•	 Consilierea şi oferirea de consultanţă pentru persoa-
nele infectate;

•	 Suport psihologic;
•	 Grija faţă de copiii născuţi seropozitivi;
•	 Lucrul în penitenciare cu această categorie de per-

soane.
Biserica este partea componentă a societăţii şi joacă un rol 

pozitiv în dezvoltarea comunităţii şi a tinerilor. Tradiţia religi-
oasă poate oferi o voce puternică societăţii civile. Astfel, Biseri-
ca se poate folosi de autoritatea sa morală şi de standardele sale 
etice pentru a influenţa schimbările de atitudine ale semenilor 
în ceea ce priveşte felul în care sunt abordate problemele legate 
de combaterea HIV/SIDA. Această problemă este o provocare 
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pentru societatea noastră şi nu se va rezolva decât în cazul în 
care aceasta nu va accepta şi mesajul pe care îl transmite Bise-
rica. Într-o ţară ca Republica Moldova, unde majoritatea popu-
laţiei se consideră religioasă, implicarea Bisericii în schimbarea 
mentalităţii privind fenomenul HIV/SIDA poate fi o resursă co-
losală, care, folosită judicios, poate contribui la medierea aces-
tui stereotip. Biserica trebuie sprijinită în eforturile ei de a clădi 
comunitatea, oferindu-i posibilitatea de a se implica cu idei în 
elaborarea unei strategii naţionale în acest sens. Statul trebuie 
să fie deschis şi să accepte Biserica în calitate de partener real, 
pentru a birui stigma, de care dă dovadă societatea faţă de per-
soanele infectate cu HIV/SIDA. 

Prin intermediul Bisericii se încearcă a promova o ati-
tudine de înţelegere a persoanelor care suferă de acest viciu. 
În comunităţile, în care valorile creştine sunt promovate co-
rect, numărul de persoane infectate ar putea scădea consi-
derabil. Biserica Ortodoxă are un cuvânt important de spus 
în domeniu, pentru că doar împreună pot fi atinse rezultate 
frumoase în prevenirea HIV/SIDA.

În acest sens, un frumos început a fost pus la Biserica 
„Întâmpinarea Domnului” din incinta Universităţii de Stat din 
Moldova. Graţie colaborării cu Dispensarul narcologic au fost 
întocmite pomelnice, fiind zilnic pomeniţi în sfintele rugăciuni 
atât cei care suferă de această boală nemiloasă, precum şi cei 
care deja au decedat. Pomelnicele includ numele creştinilor 
ortodocși infectaţi şi decedaţi din municipiul Chişinău. Ar fi 
o bună idee ca toate parohiile să se roage pentru suferinzi şi 
pentru cei care trec la Domnul în rezultatul acestei boli.

De asemenea, la fiecare început de decembrie tot mai 
mulţi slujitori se adună la o slujbă comună pentru victimele 
acestei maladii.

Prin astfel de acţiuni, în aparenţă simple şi nesemnifi-
cative, se manifestă şi creşte dragostea faţă de aproapele, la 
fel sunt salvate alte vieţi supuse riscului de a fi contaminate 
prin diferite modalităţi.
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Răspândirea infecţiei HIV/SIDA, cauzele şi căile de 
transmitere a ei, atitudinea societăţii faţă de aceste persoane 
trebuie să trezească pe slujitorii Bisericii ca să abordeze mai 
des această temă. Un element esenţial al predicii este adre-
sarea către enoriaşi şi credincioşi, îndemnându-i la dragoste 
faţă de aproapele.

Persoana, care trăieşte cu sindromul SIDA, este presată 
psihologic. Starea aceasta se manifestă, mai ales, în primele 
luni de adaptare cu boala. Această tensiune declanşează alte 
efecte nocive – marginalizarea din partea societăţii, pierde-
rea sensului vieţii, încercarea sentimentului de frică. Preotul 
tebuie să atragă o maximă atenţie persoanei care s-a adresat 
după ajutor. În primul rând, este nevoie ca această persoană 
să se accepte singură pe sine, să alunge deznădejdea. Princi-
palul scop al preotului este ca persoana infectată HIV/SIDA 
să-şi recapete speranţa şi încrederea în forţele proprii, să se 
întâlnească cu Hristos. 

Preotul are misiunea de a-l face pe om conştient de boa-
la sa şi de transmiterea acesteia. Această persoană trebuie să 
fie responsabilă de acţiunile sale în raport cu alţi oameni, 
evitând transmiterea bolii. Pentru preot este imperativ de a 
cunoaşte profilul bolii, etapele decurgerii infecţiei, metodele 
de tratament, adaptarea persoanei.

Grija preotului trebuie să se manifeste şi în afara biseri-
cii, adică la domiciliul persoanei infectate, mai ales în cazul 
bolnavilor la stadiul terminal. Este important să fie acordat 
ajutorul copiilor cu părinţi infectaţi. În acest caz se apelează 
la întreaga comunitate.

Un pas important îl constituie lucrul cu persoanele in-
fectate HIV/SIDA, dependente de drog şi cele din peniten-
ciare. 

Preotul va face o monitorizare a tuturor cazurilor de 
infectare. El va acorda suport informaţional, moral şi spi-
ritual părinţilor infectaţi care doresc să aibă copii, le va 
spune despre pericolele ce îl aşteaptă pe nou-născut. De 
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asemenea, preotul va lucra cu cuplurile care vor să se că-
sătorească, dar în care unul dintre parteneri este infectat. 
Aceştia trebuie să înţeleagă că există şanse reale de infec-
tare a partenerului sănătos.

Metodele profilactice şi terapeutice trebuie respectate. 
Femeile infectate, care doresc să nască, trebuie să fie luate 
sub stricta supraveghere a medicului.

Clerul bisericesc trebuie să ofere informaţie completă 
şi obiectivă referitor la această infecţie. Acest lucru trebuie 
efectuat atât cu maturii, cât şi cu copiii. Programul educaţi-
onal poate fi promovat în cadrul şcolilor duminicale, tabere-
lor de vară pentru copii, programelor pentru tineri. Scopul 
de bază este educaţia în spiritul acceptării acestor persoane 
conform normelor bisericeşti, a valorilor spirituale. În rezul-
tat, copiii în mod independent îşi vor controla acţiunile lor. 
Programele educative trebuie să-i familiarizeze pe copii cu 
toate pericolele vieţii contemporane, ca aceştia să le poată 
învinge.

Copiii trebuie să fie educaţi de timpuriu în spiritul va-
lorilor familiale, fidelităţii, milei, compasiunii, dezicerii de 
droguri şi de alte vicii.

Mănăstirile prezintă o bună oportunitate de reabilitare 
pentru persoanele infectate HIV/SIDA. De aceea este ideal 
de a crea centre de reabilitare pe lângă mănăstiri.

Fiecare parohie trebuie să includă în planul său indivi-
dual de lucru munca cu persoanele infectate HIV-SIDA. La 
rândul lor, preoţii au nevoie de o continuă perfecţionare prin 
intermediul lecţiilor şi seminarelor.

Problema persoanelor infectate HIV/SIDA a fost abor-
dată la nivel eparhial, ceea ce a permis difuzarea unei in-
formaţii veridice despre căile de transmitere, metodele de 
prevenire a răspândirii, a necesităţilor acestor persoane, psi-
hologia persoanelor infectate HIV/SIDA.

Programa social-religioasă privitor la persoanele in-
fectate HIV/SIDA este coordonată în mod centralizat. Acest 
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fapt permite adoptarea unei poziţii unice a Bisericii în dia-
logul şi colaborarea cu organizaţiile guveramentale şi cele 
neguveramentale.

Metoda fundamentală de stopare a răspândirii infecţiei 
o constituie întărirea duhovnicească şi altoirea normelor mo-
rale în societate, realizată prin educaţia creştină.

Biserica Ortodoxă din Moldova mereu a jucat un rol 
cheie în educarea moralităţii, patriotismului, responsabilită-
ţii sociale a tineretului. Şi în condiţiile actuale Biserica este 
aptă să vorbească autoritar şi clar tineretului despre întrebă-
rile complicate ale eticii şi existenţei umane, despre sensul 
vieţii şi al valorilor adevărate.

Biserica este deschisă spre cooperare cu Statul şi Soci-
etatea în sfera educaţiei moral-creştine a populaţiei; a dez-
voltării unor programe necesare pentru persoanele infectate 
HIV/SIDA. Dar Biserica nu consideră posibilă colaborarea 
cu acele structuri care propovăduiesc, prin intermediul in-
fectării HIV-SIDA, un mod de viaţă care vine în contradicţie 
cu normele moralităţii creştine.

Biserica doreşte să colaboreze cu mass-media din con-
siderentul că aceasta are o influenţă majoră asupra populaţiei. 
La moment, mass-media nu contribuie la creşterea moralită-
ţii creştine, difuzând filmele de groază, pornografie, violenţă 
şi agresivitate. De aceea Biserica consideră că mass-media 
poate deveni o sursă bună pentru a răspândi informaţii des-
pre căile de infectare cu HIV/SIDA. Dar campaniile televi-
zate de profilaxie a maladiei SIDA nu vor avea efect dacă nu 
s-ar impune şi unele norme morale, valori spirituale. 

În Moldova, la fel ca şi în alte ţări, persoanele cu HIV 
se simt izolate de societate, iar stigmatizarea şi discrimina-
rea sunt şi în continuare cele mai serioase probleme în acti-
vitatea de profilaxie a HIV/SIDA, la fel în tratamentul şi în 
susţinerea persoanelor care trăiesc cu HIV.
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După cum arată rezultatele cercetării1, 74% dintre res-
pondenţi consideră că este necesară izolarea persoanelor cu 
HIV şi crearea pentru ei a unor instituţii medicale şi sociale 
separate. Unii au afirmat că le este frică de persoanele HIV-
pozitive, alţii simt repulsie, furie sau indiferenţă.

În acelaşi timp, jumătate din populaţie consideră că 
persoanele HIV-pozitive au un comportament de risc: se in-
jectează cu droguri, trăiesc în libertinaj etc. 

Astfel, Biserica trebuie să intervină atât prin campanii 
de informare, cât şi prin acţiuni concrete în prevenirea şi de-
păşirea acestei boli.

1  Cercetarea cunoştinţelor, a atitudinii şi a comportamentului faţă de infecţia 
HIV/SIDA, a comportamentului faţă de persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA din 
Republica Moldova, Martie 2005, AFEW
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Să luăm aminte

Biserica afirmă că toate bolile şi suferinţele, margina-
lizarea şi ura reprezintă efectele păcatului, ale indiferenţei 
faţă de legile şi normele lui Dumnezeu. Biserica, urmând 
modelul lui Dumnezeu, se implică în tratamentul social al 
bolnavilor. Ea trebuie să lucreze cu persoanele dependente 
de droguri, care sunt grupul de risc.

Chemarea Bisericii în situaţiile HIV/SIDA nu se deo-
sebeşte de misiunea făcută pe parcursul veacurilor. Dar în 
acelaşi timp, situaţia contemporană, generată de epidemia 
HIV/SIDA, este nouă pentru Biserică şi are specificul său, 
care este legat de caracteristicile bolii, rădăcinile morale şi 
efectele sociale.

Grija de sănătatea omului – sufletească şi trupească – 
revine totalmente Bisericii. Boala şi suferinţa au nu numai 
un caracter negativ, dar şi constituie calea cea mai bună pen-
tru izbăvirea de păcat. Suferinţa îl ajută pe om să-l înţeleagă 
pe alt om suferind, îl îndeamnă la compasiune, solidaritate, 
la unicitatea neamului omenesc şi atrage atenţia la Dumne-
zeu şi învăţăturile Sale. Boala şi suferinţa îi amintesc omului 
despre moarte – dar moartea este interpretată ca o treaptă de 
apropiere cu Dumnezeu.

Învăţătura ortodoxă nu priveşte boala şi suferinţa ca 
„plata” pentru „păcat”. Suferinţa este efectul păcatului, dar 
ea nu este obligatorie pentru mântuirea omului, doar pocăin-
ţa te poate izbăvi de păcat.

 Oamenii care suferă de boli incurabile, boli grele, con-
stituie ţinta grijii Bisericii, astfel ea zilnic se roagă pentru 
sănătatea oamenilor.

Evanghelia îndrumă oamenii nu numai la compasiune, 
dar şi la manifestarea dragostei faţă de aproapele său, care 
poate lua diferite forme: milă, sprijin moral şi material celor 
nevoiaşi. 
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Biserica învaţă că trebuie să urâm păcatul. Cu toate 
acestea, nu trebuie de urât omul care a făcut păcatul: „Urăşte 
păcatul, dar iubeşte păcătosul”.

În cazul epidemiei HIV/SIDA slujitorii bisericeşti şi 
enoriaşii trebuie să facă tot posibilul pentru ca persoanele in-
fectate să nu fie tratate cu răceală, indiferenţă şi ură în cadrul 
comunităţii. Persoana infectată HIV/SIDA doreşte să obţină 
în Biserică o parte din Casa Domnului, o familie grijulie. 
Biserica trebuie să propovăduiască cu cuvântul şi fapta, prin 
credinţă, că mila şi dragostea pentru aproapele său alcătuiesc 
valoarea etică supremă.

În cazul când în comunitatea Dvs. sunt persoane infec-
tate HIV/SIDA şi până la momentul actual le ignoraţi sau nu 
ştiţi cum să vă apropiaţi de ele, a venit momentul să o faceţi. 
Nu vă fie frică, SIDA nu se transmite prin aer, veselă, insecte! 
De aceea plecaţi în vizită. Prezentaţi-vă şi spuneţi că doriţi 
doar să conversaţi un pic. Încercaţi să descoperiţi cel puţin 
2-3 probleme ale familiei/persoanei în cauză. Nu vă entuzi-
asmaţi pentru a afla totul deodată, dar pe rând. Oferiţi, mai 
întâi de toate, înţelegere şi empatie, ascultaţi fără a întrerupe. 
Dacă consideraţi că-i puteţi ajuta cu ceva, spuneţi-le de acest 
fapt. Dacă nu sunteţi sigur că cineva îi va putea ajuta nici nu 
le spuneţi despre aşa oportunitate, mai întâi verificaţi-o, apoi 
transmiteţi-o mai departe. În cadrul conversaţiei atingeţi tema 
credinţei. Principalul tratament este credinţa în Dumnezeu, 
buna dispoziţie şi faptele întru numele lui Hristos (adiţional, 
puteţi da exemplul din Biblie cu vindecarea slăbănogului). 

În cazul când staţi de vorbă cu persoane neîmbiserici-
te, care nu sunt gata să accepte învăţăturile moral-creştine, 
spuneţi-le că rostul Dvs. nu este de a-i converti, ci a le da o 
mână de ajutor. 

Adiţional, la slujbele duminicale implicaţi întreaga co-
munitate în discuţii, comunicaţi enoriaşilor informaţia pe 
care ei nu o cunosc, cultivaţi toleranţa faţă de persoanele 
infectate. 
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Membrii comunităţii nu trebuie să izoleze persoanele 
infectate, ci, dimpotrivă, să le includă în viaţa socială.

În concluzie putem afirma că, activitatea religioasă 
trebuie să fie îmbinată cu asistenţa socială (în toate forme-
le şi variantele ei) pentru a răspunde astfel chemării „Milă 
voiesc, iar nu jertfă”, pentru a împleti credinţa cu faptele, 
dreapta credinţă cu dreapta vieţuire creştină, pentru a trece 
de la „ortodocşi cu numele” la ortodocşi adevăraţi (trăitori). 
Numai astfel, prin manifestarea dragostei faţă de aproapele, 
va putea Biserica să inducă virtuţile creştine în viaţa socială.

 





Dacă eşti infectat, nu pierde credinţa în Dumnezeu. 
Ceea ce este imposibil pentru om, este posibil cu ajutorul 
lui Dumnezeu! Iar ceea ce mărturisea Sf. Apostol Pavel 
rămâne valabil până astăzi: „Şi nădejdea noastră este tare 
pentru voi, ştiind că precum sunteţi părtaşi suferinţelor, 
aşa şi mângâierii” (II Corinteni 1, 7). Astfel, să ne punem 
nădejdea întru toate în Domnul: „Şi oricine şi-a pus în El 
nădejdea, acesta se curăţeşte pe sine, aşa cum Acela curat 
este” (I Ioan 3, 3).

Publicaţia apare cu suportul Organizaţiei 
«Ajutorul Creştin din Moldova»


