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Introducere 

  

Tema suferinţei omului şi alinarea ei este o temă deosebit de complexă. Putem spune că 

este tema centrală a Sfintei Scripturi (cartea istoriei umanităţii), iar suferinţa a însoţit omul de-a 

lungul istoriei lui, începând cu izgonirea din Paradis, moment în care s-a produs ruptura de harul 

divin şi pierderea stării de graţie,  pâna la actul răscumpărător, plin de suferinţe, care a culminat 

cu moartea pe cruce a Fiului lui Dumnezeu, Isus Nazarineanul. 

În abordarea acestei teme am încercat să identific originea suferinţei, a bolii şi a morţii, 

am dorit să scot în evidenţă atitudinea faţă de suferinţă a poporului lui Dumnezeu, care a fost 

ales, condus şi deosebit de încercat de-a lungul timpului. De-a lungul istoriei revelaţiei, 

numeroase persoane, alese pentru devotamentul lor faţă de Dumnezeu, au fost denumite Ebed 

Yahweh, sau slujitori ai Domnului. Poate cea mai reprezentativă este figura misterioasă a 

„Slujitorului suferind” ce apare în scrierile profetului Isaiași care este imaginea Fiului întrupat al 

lui Dumnezeu, Isus Cristos. 

Învăţătura lui Isus Cristos referitoare la suferinţă şi boală şi exemplul de urmat pe care l-a 

oferit au fost esenţiale pentru discipolii săi şi pentru aceia care au vestit evanghelia iubirii. În 

lumina acestei învăţături, ce se referă la iubirea răscumpărătoare a Mântuitorului şi la 

participarea celor suferinzi la patimile de pe drumul Calvarului,precum şi la misterul pascal, 

doresc să propun învăţătura Bisericii oferită prin Magisteriul său. 

Urmând pilda samariteanului milostiv şi iubirea faţă de aproapele, apostolii au creat 

instituţia Diaconatului, ce avea misiunea de a se îngrijii de cei mai încercaţi membrii ai 

comunităţii. Astfel, de-a lungul timpului, au fost create multe servicii socialeal căror scop a fost 

limitarea efectelor suferinţei, combaterea sărăciei, vindecarea bolilor şi încurajarea credincioşilor 

în faţa a tot felul de nenorociri ce s-au abătut asupra lor. 

Alinarea suferinţelor a fost tot timpul o misiune remarcabilă a multor femei şi bărbaţi 

care şi-au dedicat viaţa pentru binele aproapelui lor. Odată cu apariţia profesiei de asistent 

medical, această îngrijire s-a profesionalizat, creând premizele unei abordări mai ştiinţifice a 

problematicii suferinţei.  

Rolul Bisericii de a susţine, încuraja şi apăra pe cei care s-au dedicat apărării celor aflaţi 

în suferinţă, boală, singurătate, dejnădejde, a fost încununată prin organizarea unui organism al 

Bisericii care să organizeze activitatea pastorală îndreptată către lucrătorii medicali. 



8 
 

Munca în asociaţiile socio-caritative a fost evidenţiată, deoarece aici se află locul unde se 

materializează învăţătura lui Isus despre iubirea aproapelui şi a preceptelor amintite în învăţătura 

despre Judecata de apoi. 
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Capitolul 1 Boala şi suferinţa umană în Scriptură 

1.1  Boala, factor cauzal al suferinţei omului 

 

Nu există om care de-a lungul vieţii sale să nu fi avut de-a face cu boala. Lucrul acesta 

este inevitabil legat de condiţia umană.Niciun organism nu este perfect sănătos. Sănătatea nu este 

niciodată altceva decât un echilibru provizoriu între forţele vieţii şi alte forţe care i se opun, 

primele neavând decât o fragilă supremaţie. Profesorul Marcel Sendrail  scrie următoarele: 

 

Viaţa este prin esenţă o sfidare provizorie a morţii. Fiecare dintre celulele noastre nu se 

menţine decât cu preţulunei lupte permanente împotriva forţelor care tind s-o distrugă. Încă din 

tinereţe, ţesuturile noastre conţin largi zone de degradare şi uzură; încă de la naştere sunt înscrise 

în ele cauzele care le vor grăbi sfârşitul [...]. Boala este urzeala continuităţii noastre trupeşti. 

Chiar sub masca continuităţii, fenomenele biologice depăşesc în fiecare clipă frontierele 

normalului. Pentru medici, ţine de observaţia curentă faptul că manifestările cu caracter morbid 

se combină cu faptele vitale cele mai elementare.1 

 

Chiar atunci când ne credem deplin sănătoşi, boala se află deja în noi, şi va fi de-ajuns să 

slăbească unul sau altul dintre mijloacele noastre de apărare pentru ca ea să se ivească, într-o 

formă sau alta. Şi adeseori, înainte ca noi să fi observat, boala a şi produs pagube considerabile.  

 Toate bolile ne produc suferinţă. Cele mai multe ne fac să suferim atât fizic cât şi psihic. 

Toate sunt prilej de suferinţă spirituală, iar acest lucru ne relevă, cu cruzime uneori, fragilitatea 

condiţiei umane, ne reamintesc faptul că sănătatea şi viaţa biologică nu sunt bunuri pe care le 

posedăm durabil, că în această viaţă, trupul nostru este menit să slăbească, să se degradeze şi, în 

final, să moară. 

 Din acest punct de vedere, boala ridică o serie de întrebări de care nimeni nu este ferit: 

De ce? De ce eu? De ce acum? Pentru câtă vreme? Ce va fi cu mine? 

 Boala, întodeauna, va pune în discuţie, mai mult sau mai puţin, fundamentele, cadrul şi 

formele existenţei noastre, echilibrele dobândite, libera dispoziţie a facultăţilor noastre corporale 

şi psihice, valorile noastre de referinţă, relaţia noastră cu ceilalţi şi însăşi viaţa noastră, pentru că, 

în boală, moartea se profilează întotdeauna mai limpede decât în mod obişnuit. 

 Boala constituie, în multe cazuri, o încercare spirituală care angajează întreaga noastră 

fiinţă şi întreaga noastră devenire şi trebuie să depăşim această încercare, să ne asumăm boala şi 

diferitele forme de suferinţă care o însoţesc, să găsim soluţii teoretice, dar şi practice, la 

                                                           
1 SENDRAIL, Marcel, Histoire culturelle de la maladie, Toulouse, 1980,apud LARCHET, Jean Claude, Teologia 

bolii, Ed. Sofia, Bucureşti 2020, trad. MIHOC, Vasile, p. 5. 
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problemele pe care ni le pune. Fiecare om, de-a lungul existenţei sale, trebuie să se aştepte la 

boală şi la suferinţă, iar atunci când acestea apar, să-şi continue viaţa şi să-şi afle, în pofida lor şi 

prin ele, împlinirea.  

Boala ne poate arunca într-o situaţie neobişniută, în care condiţiile noastre de viaţă sunt 

modificate, în care relaţiile cu apropiaţii noştri sunt perturbate şi adeseori slăbite printr-o izolare 

silnică, în care trebuie să facem faţă deopotrivă durerii, îngrijorării şi descurajării, sau chiar 

angoasei şi disperării. Şi nu de puţine ori simţim, mai mult sau mai puţin, că suntem singuri când 

e vorba de datoria şi puterea de a înfrunta aceste dificultăţi.2 

Omul rămâne supus, în corporalitatea sa actuală, deşi este membru al Bisericii, în care 

Împărăţia este de pe acum prezentă, condiţiilor acestei lumi, urmărilor păcatului, care menţine 

universul în dezordine. De aceea, omul este inevitabil supus bolii, suferinţei şi morţii biologice, 

chiar dacă aceste realităţi primesc, prin harul lui Dumnezeu, în cadrul vieţii spirituale, o 

semnificaţie nouă. 

 

1.2  Suferinţa în Vechiul Testament, exemplul Slujitorului lui Dumnezeu 

 

Sfânta Scriptură este marea carte a suferinţei. În Sfânta Scriptură găsim o listă vastă de 

situaţii diferite, dureroase pentru om, ce poartă semnele suferinţei, şi în primul rând, ale 

suferinţei morale: pericolul morţii, moartea copiilor şi, în special, moartea primului născut şi 

singurului fiu, dar şi lipsa copiilor, nostalgia după patrie, persecuţia şi ostilitatea mediului, 

batjocura şi luarea în derâdere a celui suferind, singurătatea şi abandonul, de asemenea, 

remuşcări, dificultatea de a înţelege de ce prosperă cei răi şi suferă cei drepţi, infidelitatea şi 

nerecunoştinţa din partea prietenilor şi a vecinilor, dar şi nenorocirile propriei naţiuni. Vechiul 

Testament combină adesea suferinţele „morale” cu durerea anumitor părţi ale organismului: 

oase, rinichi, ficat, viscere, inimă. De fapt, nu se poate nega faptul că suferinţele morale au şi ele 

o componentă fizică sau somatică şi că ele se reflectă adesea asupra stării întregului organism.3 

Suferinţa este ceva mult mai extins decât boala, mai complexă şi în acelaşi timp şi mai 

adânc înrădăcinat în omenirea însăşi. Trebuie să facem distincţie între suferinţa fizică şi suferinţa 

morală. Această distincţie are ca fundament dubla dimensiune a fiinţei umane şi indică elementul 

corporal şi spiritual ca subiect imediat sau direct al suferinţei. Deşi cuvintele „suferinţă” şi 

„durere” pot fi utilizate sinonimic într-o anumită măsură, suferinţa fizică apare atunci când în 

                                                           
2 LARCHET, Jean Claude, op.cit., p. 7. 
3Salvifici doloris, 6. 
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vreun fel „corpul doare”, în timp ce suferinţa morală este „durerea sufletului”, sau mai bine zis, 

este vorba de durere de natură spirituală.4 

Omul poate experimenta patru tipuri de suferinţă, după cum urmează: 

1. Suferinţa fizică – poate include durere fizică şi disconfort, dar şi probleme de 

sănătate mentală şi de cogniţie. 

2. Suferinţa spirituală – este o consecinţă a păcatului şi a separării de Dumnezeu. 

3. Suferinţă emoţională – este cauzată de diferite împrejurări ale vieții, de 

genulinimă rănită, divorţ, pierderea unei persoane dragi şi alte dezamăgiri. 

4. Suferinţă socială şi/sau culturală – implică discriminare şi segregare pe motive 

socio-religioase, socio-economice sausocio-politice.5 

 Biblia ia în serios suferinţa, nu o minimalizează, îi arată o profundă compasiune şi o 

consideră un rău care nu ar trebui să existe. 

Strigătele de  suferinţă, jalea, înfrângerea şi calamităţile dau naştere, în Scriptură, unui 

imens cor de strigăte şi plângeri. Gemetele sunt atât de frecvente, încât produc un gen literar 

propriu, cel al lamentaţiei. Cel mai adesea, aceste strigăte se înalţă către Dumnezeu. Desigur, 

poporul strigă către Faraon pentru a obţine pâine (cf.Gen 41, 55), iar profeţii strigă împotriva 

tiranilor. Dar sclavii din Egipt strigă către Dumnezeu (cf.Ex 2, 23), fiii lui Israel strigă către 

Yahweh (cf.Ex 14, 10; Jud 3,9), iar Psalmii sunt plini de strigăte de suferinţă. Acestă litanie a 

suferinţei se prelungeşte până la „strigătul cel mare şi cu lacrimi” al lui Cristos în faţa morţii 

(cf.Evr 5, 7). 

 Părerea despre suferinţă răspunde răzvrătirii, sensibilităţiii; suferinţa este un rău 

nejustificat. Cu siguranţă, omul îi cunoaşte universalitatea „Omul născut din femeie are zile 

puţine şi este sătul de frământare” (Iob 14,1; cf. Sir 40, 1-9) dar nu se resemnează în faţa ei. Se 

afirmă că înţelepciunea şi sănătatea merg împreună (cf.Prov 3, 8; 4, 22; 14, 30), că sănătatea este 

o binefacere de la Dumnezeu (cf. Sir 17,28), pentru care I se aduce laudă (cf. Sir 31, 28) şi I se 

adresează rugăciuni (cf. Iob 5,8; 8,5; Ps 107,19). Mai mulţi psalmi sunt ai unor oameni bolnavi 

care imploră vindecarea (cf. Ps 6; 38; 41; 88). Biblia nu preamăreşte durerea; îl elogiază pe 

medic (cf.Sir 38, 1-15), aşteaptă era lui Mesia, ca pe un timp al vindecărilor (cf.Is 33, 24) şi al 

învierii (cf. Is 26,19; 29,18; 61,2). Vindecarea este una din lucrările lui Yahweh (cf. Is 19,22; 

57,18) şi a lui Mesia (cf. Is 53,4). Şarpele de aramă (cf. Num 21,6-9) nu devine oare o 

prefigurare a lui Mesia (cf.In 3,14)? Toate nenorocirile publice şi personale: seceta, pierderea 

bunurilor, doliul, războaiele, sclavia, exilul, sunt percepute ca rele de sub puterea cărora se 

                                                           
4Salvifici doloris, 5. 
5Cf. Cursul spiritual Dincolo de suferinţă, modulul 6: Problema răului şi a suferinţei în lumea 

noastră,http://caritatea.com/wp-content/uploads/2019/01/Dincolo-de-Suferinta-Lectia-06.pdf. 

http://caritatea.com/wp-content/uploads/2019/01/Dincolo-de-Suferinta-Lectia-06.pdf
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aşteaptă eliberarea în zilele lui Mesia. În Vechiul Testament nu se cunoaşte suferinţa acceptată 

de bunăvoie, în sens ascetic şi paulin.6 

Problematica durerii şi a suferinţei apare şi în cadrul marilor religii necreştine. 

În hinduism, cauza suferinţei este „karma”7, care este consecinţa acţiunilor rele comise în 

această viaţă sau în reîncarnările precedente. Eliberarea de karma provine din cunoaşterea 

adevărului şi din anunţarea cuvântului lui Dumnezeu. Dumnezeu însuşi va aduce vindecarea. 

Există de asemenea şi alte cauze ale răului, şi acestea sunt zeii, lumea, ignoranţa şi suferinţa. 

În budism problema durerii se exprimă în cele patru adevăruri nobile:  

1. Totul este suferinţă. 

2. Cauza acesteia este pasiunea/anxietatea egoistă. 

3. Numai Nirvana poate să o înlăture şi aceasta se realizează deja acum, într-o 

anumită măsură şi se va realiza deplin în viitor. 

4. Drumul ce duce la Nirvana8 este format din cele opt corectitudini:  a vederii, a 

gândului, a cuvântului, a acţiunii, a vieţii, a efortului, a atenţiei şi a meditaţiei. 

În islam, suferinţa se datorează opoziţiei faţă de vestirea cuvântului lui Dumnezeu. 

Dumnezeu însuşi va aduce alinare suferinţei. Există şi un curent şiit care propune suferinţa drept 

compensare. Potrivit acestei gândiri, Al Hally ar fi mântuitorulşi a murit crucificat la Bagdad în 

anul 922. 

În religia africană tradiţională, suferinţa este provocată de spiritele strămoşilor ofensaţi de 

delictele comise împotriva vieţii sau de alte greşeli morale cum ar fi furtul, sclavia şi altele. Se 

remediază prin sacrificii, imediat ce a fost identificat spiritul ofensat. 

Putem observa, în rândurile de mai sus, un fel de constantă: în toate marile religii cauza 

suferinţei este greşeala. Şi în iudaism şi în creştinism cauza suferinţei este greşeala, chiar dacă 

este vorba de o greşeală cu totul particulară cum este păcatul strămoşesc. Diferența esențială 

între aceste religii constă în soluţia dată suferinţei. Gândirea cea mai îndepărtată de creştinism 

este budismul, deoarece este vorba despre depăşirea sufeinței printr-o simplă acţiune umană, 

                                                           
6Cf. J. Guillet, „Suferinţă”, în LEON-DUFOUR, Xavier (Ed.), Vocabular de termeni teologici, Bucureşti, 2001, pp. 

712-716, aici p. 712. 
7 Prin karma, care înseamnă acţiune în sanscrită, este înțeles un concept filosofic-religios, prin care fiecare acțiune 

fizică sau spirituală are în mod inevitabil o urmare. Aceasta nu se manifestă neapărat în actuala viață.  Cf. Magyar 

Katolikus Lexikon.hu,  http://lexikon.katolikus.hu/K/karma.html, accesat la 20.05.2021. 
8 Nirvana înseamnă în sanscrită „suflare, stingere, stingerea focului sau a lămpii”: starea de mântuire a 

Buddhismului. Este legată de prana, „respirație”, adică yoga: conștiința individuală este forma distorsionată, 

impermanentă a lui atman, care caută eliberarea prin respirație și ajunge la cel absolut prin multe grade. În cele din 

urmă, conștiința de sine iese din lumea sensibilă pentru a se contopi cu brahman. Cf. Magyar Katolikus Lexikon. hu,  

http://lexikon.katolikus.hu/N/nirv%C3%A1na.html, accesat la 20.05.2021. 

 

 

http://lexikon.katolikus.hu/K/karma.html
http://lexikon.katolikus.hu/N/nirv%C3%A1na.html
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numită „octupla corectitudine”. Celelalte religii, însă, oferă întotdeauna ca soluţie o legătură cu 

divinitatea.9 

Profund sensibilă faţă de suferinţă, Biblia nu poate recurge, pentru a o explica, la certuri 

între zei sau soluţii dualiste, aşa cum o fac atâtea religii din jur. Desigur pentru cei exilaţi în 

Babilon, copleşiţi de calamităţi „nemărginite ca marea” (cf.Lam 2, 13), este mare tentaţia de a 

crede că Yahweh a fost învins de cineva mai puternic; totuşi, pentru a apăra cauza adevăratului 

Dumnezeu, profeţii nu se gândesc să-l scuze, ci să menţină afirmaţia că suferinţa nu-i scapă de 

sub control(cf.Is 63, 3-6). Tradiţia israelită nu va abandona niciodată îndrăzneţul principiu 

formulat de Amos: „Se întâmplă vreo nenorocire în cetate fără ca Domnul să o fi pricinuit?”(Am 

3,6; cf. Ex 8,12-28; Is 7,18). Însă această intransigenţă provoacă reacţii ameninţătoare: „Nu este 

Dumnezeu!” (cf.Ps 10,4; 14,1), conchide cel nelegiuit la vederea răului din lume, sau este un 

Dumnezeu care „nu poate avea ştiinţă” (cf. Ps 73,11); iar logica soţiei lui Iob este: „Blestemă-l 

pe Dumnezeu!” (cf.Iob 2, 9). Desigur, se iau în considerare şi alte explicaţii ale suferinţei în afara 

unei intervenţii directe a lui Dumnezeu. Rănile pot fi provocate de factori naturali (cf. Gen 34,25; 

Iob 5,8; 2Sam 4,4), infirmităţile bătrâneţii sunt normale (cf.Gen 27,1; 48,10). În univers există 

puteri ale răului, ostile omului, ca cele ale blestemului şi ale Satanei. Păcatul provoacă 

nenorocirea (cf.Prov 13,13; Is 3,11; Sir 7, 1) şi, la originea oricărei nenorociri, se caută o 

greşeală (cf.Gen 12,17; 42,21: Ios 7,6-13): aceasta este şi convingerea prietenilor lui Iob. La 

originea nenorocirii care apasă asupra lumii, trebuie văzut păcatul primordial (cf.Gen 3, 14-

19).Vechiul Testament, rareori vorbește despre păcat într-un mod pur teoretic, teologic. Acesta 

este de obicei prezentat ca un eveniment concret comis de cineva, undeva, cândva. Excepție fac 

câțiva psalmi care tind să generalizeze, deși cel mai adesea motivația din spatele lor poate fi 

identificată ca experiență personală (cf. Ps 1,1; 4,3; 5,6; 36,2 etc.). 

După momentul creării omului de către Dumnezeu, acesta este aşezat în Grădina 

Edenului, de unde, mai apoi, este izgonit ca urmare a neascultării (cf. Gen 1, 1-24).  Din acel 

moment, păcatul este mizeria dominantă a vieții umane, iar judecata potopului nu schimbă acest 

lucru: păcatul este mereu prezent și activ în viața generațiilor următoare (cf. Gen 8,21). Mai mult, 

mesajul fundamental al Scripturii este că săvârșirea păcatului, deși pedepsită, nu înlătură 

dragostea lui Dumnezeu pentru om. Acest lucru este exprimat în promisiunea și  legământul 

făcut omului după potop (cf. Gen 9,1-17), care afirmă, de asemenea, rolul remarcabil al omului 

în creație. 

                                                           
9 Cf. BARRAGAN, Javier Lozano, Cardinal,  Durerea: enigmă sau mister, revista „Familia Creştină”, feb. 2004,  

http://www.profamilia.ro/print.asp?path=/revista.asp?id=2004_02s_07, accesat 22.04.2021.  

http://www.profamilia.ro/print.asp?path=/revista.asp?id=2004_02s_07
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Deși Vechiul Testament explică vinovăţia tuturor oamenilor, referirea la Adam este 

practic absentă. Păcatul este adesea văzut și interpretat în contextul slăbiciunii fizice și al 

infirmității, în special în cartea lui Iob (cf. Iob 4,17; 15,14; 25:4). 

Un principiu fundamental al teologiei profetice este înțelegerea vinovăţiei tuturor 

oamenilor (cf. 1Rg 8,46; Ps 130,3; 143,2; Prov 20,9; Qoh 7,20). Totuși, și aici lipsește o legătură 

între propagarea păcatului și procrearea în sens fizic, adică nașterea. Formal vorbind, totuși, este 

vorba tot de faptul că cineva este păcătos încă din „pântecele mamei”, adică în sensul general al 

cuvântului Bibliei, care spune că tot ceea ce devine cineva în viață este determinat de începutul 

existenței sale, adică de nașterea sa. Astfel, de exemplu, vocația profetică (cf. Is 49,1; Ier 1,5; Gal 

1,15), nevoia de a depinde de Dumnezeu (cf. Ps 22,10; 71,6) și disponibilitatea de a păcătui (cf. 

Ps 58,4). Psalmul 51,7 poate fi explicat în acest sens.10 

Biblia face o afirmație devastatoare atât în Vechiul, cât și în Noul Testament: „Niciun om 

neprihănit nu-L caută pe Dumnezeu. Nu este nimeni care să facă binele, nici unul” (cf. Ps 14,2-3; 

Rom 3,10-11). Această corupție nu se referă la un moment deosebit de întunecat al istoriei, ci 

este o condiţie permanentă. Omul care se confruntă cu el însuși poate spune, împreună cu 

apostolul Pavel, că: „nu fac binele pe care îl vreau, ci săvârşesc răul pe care nu-l vreau” (Rom 

7,19); într-adevăr, „deși mă bucur de legea lui Dumnezeu după omul lăuntric, văd în mădularele 

mele o altă lege [...] care mă facesclav prin legea păcatului” (cf. Rom 7,22-23).Această 

slăbiciune, care este comună tuturor oamenilor, este comună omenirii: „Păcatul a intrat în lume 

printr-un singur om” (cf. Rom 5,12) și se numește, în limbajul Bisericii, păcat originar. Teza 

expusă de Sfântul Augustin este că, în urma păcatului primului cuplu uman, dispoziția păcătoasă 

și consecințele ei sunt moștenite de toți, de la naștere (cf. Ps 51,7). Păcatul originar este corupția 

ereditară a naturii noastre, care a ajuns în fiecare parte a sufletului și care ne face vrednici de 

mânia lui Dumnezeu; pe de altă parte, produce în noi acele acțiuni pe care Scriptura le numește 

„faptele cărnii” (cf. Gal 5,19-21). Mai mult, această definiție mai arată că nu este vorba de un fel 

de scindare, ca și cum sufletul ar fi bun, dar faptele trupului ar fi rele, şi că omul este parte a 

acestei stări de lucruri trup și suflet. 

Scriptura nu exprimă doctrina păcatului originar, ci doar o ilustrează. În primul rând, este 

păcatul lui Adam și al Evei (cf. Gen 2,17; 3,6) ca sfidare a voinței lui Dumnezeu; apoi, 

răspândirea ulterioară a păcatului: fratricidul (cf. Gen 4,8), înmulțirea lui prin răzbunarea 

sângelui (cf. Gen 4,23) și, în cele din urmă, depravarea universală care a provocat judecata 

potopului (cf. Gen 6,5-7). Nici în lumea reînnoită omenirea nu stă mai bine; viața poporului ales 

sau a marilor privilegiați este întotdeauna marcată de păcatul acestei slăbiciuni (cf. 2Sam 11,2; 

                                                           
10Cf. „A păcătui”, în Dicţionar biblic creştin,  https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-

keresztyen-bibliai-lexikon-C97B2/b-C9942/bunbeeses-, accesat 22.04.2021. 

https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-keresztyen-bibliai-lexikon-C97B2/b-C9942/bunbeeses-C9A3E/?list=eyJmaWx0ZXJzIjogeyJNVSI6IFsiTkZPX0xFWF9MZXhpa29ub2tfQzk3QjIiXX0sICJxdWVyeSI6ICJcdTAwZTFkXHUwMGUxbSJ9#Lexikonok%5EKereszty-B%C5%B1nbees%C3%A9s
https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-keresztyen-bibliai-lexikon-C97B2/b-C9942/bunbeeses-C9A3E/?list=eyJmaWx0ZXJzIjogeyJNVSI6IFsiTkZPX0xFWF9MZXhpa29ub2tfQzk3QjIiXX0sICJxdWVyeSI6ICJcdTAwZTFkXHUwMGUxbSJ9#Lexikonok%5EKereszty-B%C5%B1nbees%C3%A9s
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2Rg 17,7-12), de unde și adevărul amar că niciun muritor nu poate fi drept înaintea lui 

Dumnezeu (cf. Iob 4,17; 15,14; Is 64,5).11 

Toate acestea devin tragice dacă adăugăm că Dumnezeu nu lasă păcatul nepedepsit și că 

plata păcatului este moartea (cf. Rom 6,23), nu numai moartea trupească, ci și moartea care îl 

afectează pe om în trup și în suflet (cf. Mt 10,28). De aici încep marile obiecții: dacă păcatul este 

o trăsătură moștenită, atunci fie nu suntem responsabili pentru păcatele noastre, fie este nedrept 

să fim pedepsiţi pentru dispoziția noastră păcătoasă înnăscută și pentru consecințele ei. Niciuna 

dintre aceste obiecții nu este corectă, deoarece omul este o ființă responsabilă în ciuda păcatului 

său originar.  

Modul capricios în care moartea loveşte pe neaşteptate în cele mai diverse condiţii este 

resimţit cu durere (cf. Iob 21, 28-33; Prov 11,4; Am 5, 19). Şi mai mare este scandalul morţii 

celui drept şi longevitatea celui nelegiuit (cf. Qoh 7,15; Ier 12,1). Lumea aceasta este o veritabilă 

descumpănire a dreptăţii (cf. Mal 2,17; 3,15; Ps 37; 73). 

Rămâne adevărat că nici unul dintre aceşti agenţi, nici natura, nici întâmplarea (cf.Ex 

21,13), nici fatalitatea vieţii omului (cf. Iob 4,1.7), nici înmulţirea nefastă a păcatului, nici 

blestemul (cf.Gen 3,14; 2Sam 16,5) şi nici chiar Satana însuşi nu scapă de puterea lui Dumnezeu, 

aşa încât, în mod fatal, însuşi Dumnezeu se află în cauză. Profeţii nu pot pricepe fericirea celor 

nelegiuiţi şi suferinţa celor drepţi (cf. Ier 12,1-6; Hab 1,13; 3,14-18), şi de aceea drepţii prigoniţi 

se cred uitaţi (cf. Ps 13,2; 31,13; 44,10-18). Iob intentează proces lui Dumnezeu şi îl somează să 

se justifice (cf. Iob 13,22; 23,7). Un psalmist se angajează cu violenţă în acelaşi proces, de data 

aceasta motivul fiind nenorocirile nedrepte care lovesc poporul (cf. Ps 44,10-27). Şi totuşi, în 

ciuda celor mai mari catastrofe, pesimismul nu a triumfat niciodată în Israel. Este foarte 

semnificativ că autorul lui Iob nu-şi poate sfârşi cartea într-o notă de dejnădejde, după cum nu o 

face nici melancolicul Ecleziast, care ne sfătuieşte totuşi să ne bucurăm de viaţă (cf. Qoh 3,1; 

9,7-10; 11,7-10), şi nici măcar profeţii cei mai sumbri, în care descoperim întotdeauna o rezervă 

de speranţă şi fericire (cf. Ier 9,16-23). Presentimente încă neclare despre învierea triumfală par a 

străbate ca o adiere întreaga Biblie (cf.Gen 22; Ps 22; 49; 73).12 

Experienţa răului şi a suferinţei constituie şi o problemă intelectuală, pentru că omul vrea 

să afle cauza lor, chiar dacă nu va putea niciodată să le elimine din viaţa sa. Privitor la acest 

lucru, poporul evreu a încercat să înţeleagă ceva din misterul răului. Teoria retribuţiei (drepţii 

sunt fericiţi, răii sunt pedepsiţi), concepţia valorii pedagogice a suferinţei, protestul radical contra 

suferinţei nevinovate şi împotriva imaginii unui Dumnezeu care în mod arbitrar şi crud este 

                                                           
11Cf. „Păcatul Originar”, în Dicţionar biblic creştin,  https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-

keresztyen-bibliai-lexikon-C97B2/e-e-C9B2A/eredendo-bun-C9C1A/?list=eyJmaWx0ZXJzIjogeyJNV, accesat 

22.04.2021. 
12Cf. „Suferinţa”, Vocabular de termeni teologici, p 713. 

https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-keresztyen-bibliai-lexikon-C97B2/e-e-C9B2A/eredendo-bun-C9C1A/?list=eyJmaWx0ZXJzIjogeyJNV
https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-keresztyen-bibliai-lexikon-C97B2/e-e-C9B2A/eredendo-bun-C9C1A/?list=eyJmaWx0ZXJzIjogeyJNV
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cauza răului, resemnarea aproape fatalistă, renunţarea la orice schemă raţională şi încredinţarea 

de sine într-un Dumnezeu ascuns, ideea unei suferinţe în reprezentarea şi în serviciul altora, 

suferinţa şi solidaritatea: toate acestea sunt tentative şi moduri prin care poporul ales a înfruntat 

în mod curajos pericolul existent al răului. Însă Vechiul Testament nu ne oferă o teorie 

sistematică, unitară asupra răului, ci o serie de încercări de a găsi un sens al vieţii, chiar şi în 

durere, pentru a putea învinge răul. Cărţile sapienţiale se preocupă de destinul individual al 

omului și au ca temă principală problema retribuţiei. Astfel, înţelepciunea, adică dreptatea, 

conduce la fericire, pe când nebunia, adică nelegiuirea, duce la ruină. S-a putut observa că 

suferinţa şi moartea nu sunt altceva decât falimentul omului, iar fericirea şi viaţa lungă sunt 

binecuvântarea lui Jahve. Dumnezeu nu a putut pune capăt planului său cu privire la poporul 

ales, în ciuda păcatelor lui, dar a dorit ca prin trimiterea lui Isus între oameni aceștia să descopere 

milostivirea şi iertarea Sa.13 

Răul a pătruns în lumea aceasta; a trăi înseamnă a suferi. Totuși, Dumnezeu poartă de 

grijă creației Sale într-un mod suveran și providențial. Scripturile relatează atât despre 

stricăciunea naturii umane, cât și despre îngrijirea reală și plină de dragoste a celui care a creat 

toate lucrurile. Poate că cele mai intrigante întrebări cu care se confruntă oamenirea sunt: De ce 

permite Dumnezeu suferința și răul? Până când trebuie să sufere creaturile lui Dumnezeu înainte 

ca acesta să îndrepte lucrurile? 

Dumnezeul Scripturii este singura constantă adevărată din întreg Universul: „Căci eu sunt 

Domnul şi nu mă schimb”(cf.Mal 3,6). Temperamentul și gândurile Lui sunt la fel de constante 

ca și caracterul Lui etern. Mai exact, El nu își schimbă Cuvântul, nu își revizuieşte planul, nu își 

revocă promisiunile, nu își schimbă părerea: „Dumnezeu nu este un om ca să mintă, nici un fiu 

de om ca să-i pară rău. A spus el şi nu a făcut? A făgăduit el şi nu a împlinit?” (Num 23,19). 

Compasiunea, bunătatea și îndurările Lui țin o veșnicie. Afecțiunea divină este mai reală, mai 

sigură și mai de încredere decât ar putea fi vreodată orice sentiment uman. De fapt, statornicia și 

infinitatea sentimentelor de dragoste a lui Dumnezeu sunt un exemplu perfect de ce 

imoabilitateadivină este un adevăr atât de minunat: „bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, 

îndurările lui nu s-au terminat. Ele se înnoiesc în fiecare dimineaţă. Mare este fidelitatea 

ta!”(Lam 3,22-23). Principala problemă constă în faptul că tindem să reducem însușirile lui 

Dumnezeu prin exprimarea lor în termeni umani, și acest lucru trebuie evitat. Nu trebuie să ne 

imaginăm că Dumnezeu este asemenea nouă (cf. Ps 50,21).14 

                                                           
13Cf. „Retribuţie”, Magyar Katolikus Lexikon, http://lexikon.katolikus.hu/M/megfizet%C3%A9s.html, , accesat 

22.04.2021. 
14 Cf. Dincolo de suferinţă, Modulul 6, p. 34. 

http://lexikon.katolikus.hu/M/megfizet%C3%A9s.html
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Marea îndurare a lui Dumnezeu este o temă constantă în tot Vechiul Testament. De la 

început până la sfârșit, întreaga Biblie îl prezintă pe Dumnezeu ca fiind „îndurător şi (plin de) 

dragoste, el este îndelung răbdător şi (plin de) îndurare; Domnul este bun faţă de toţi, el îşi arată 

dragostea faţă de orice făptură”(cf. Ps 145,8-9). De fapt, bunătatea lui Dumnezeu este adesea în 

mod deosebit subliniată în pasajele unde mânia Lui aprinsă împotriva păcatului este prezentă, aşa 

cum ne este prezentat în Nehemia 9, 17; Ps 77, 7-10; Isaia 54,8; 60, 10; Habacuc 3, 2. Chiar și 

cele mai aspre cuvinte de condamnare și cele mai grave amenințări ale proorocilor sunt 

temperate de reiterări ale bunătății inepuizabile și ale milei pline de îndurare a Domnului (Ier 33, 

5-11, Os 14, 4-9).15 

Este o greșeală serioasă să se creeze un antagonism între puterea lui Dumnezeu și 

blândețea Lui, ori să ne închipuim că neprihănirea Sa intră în conflict cu mila Sa. Este o eroare 

deosebit de gravă să credem că bunătatea lui Dumnezeu față de păcătoși anulează pur și simplu 

mânia Lui împotriva păcatului. Să nu ne imaginăm, nici măcar pentru o clipă, că mila divină 

anulează amenințarea judecății lui Dumnezeu. Dumnezeu ar fi nedrept daca nu i-ar pedepsi pe 

făcătorii de rele. 

Reversul medaliei este valabil de asemenea, și acesta este punctul cel mai important: 

puterea lui Dumnezeu nu poate fi înțeleasă în mod corect separat de bunătatea Lui. De fapt, 

puterea lui Dumnezeu poate fi văzută cel mai bine în blândețea Lui față de cel neajutorat 

deoarece puterea Lui este desăvârșită în slăbiciune (cf. 2 Cor 12, 9). 

Desigur, bunătatea lui Dumnezeu este o preocupare sinceră față de bunăstarea noastră 

fizică, temporară si pământească, dar ea este infinit mult mai mult decât atât. Atât compasiunea 

lui Dumnezeu cât și lucrarea pământească a lui Cristos trebuie să fie privite în esență ca fiind 

răscumpărătoare. Cu alte cuvinte, mila mare a Domnului are ca scop, în primul rând, salvarea 

sufletelor noastre, nu doar simpla alinare a suferințelor din trupurile noastre. 

Cu toate acestea, din cauza faptului că boala, dizabilitatea, durerea și toate celelalte forme 

de suferință fizică sunt urmări ale căderii și consecințe ale blestemului, compasiunea lui 

Dumnezeu față de condiția umană este un har special pentru cei care suferă fizic. Așadar, pentru 

că noi știm că Dumnezeu nu se schimbă, putem spune cu o certitudine absolută că inima Lui este 

plină de compasiune pentru cei care suferă.16 

Măcinaţi de suferinţă, dar călăuziţi de credința lor, profeţii şi înţelepţii pătrund treptat „în 

mister” (cf.Ps 73, 17). Ei descoperă valoarea purificatoare a suferinţei, asemănătoare celei a 

focului ce curăţă metalul de impurităţi (cf. Ier 9,6; Ps 65,10), precum şi valoarea ei educativă, 

asemenea unei pedepse părinteşti (cf. Dt 8,5; Prov 3,11; 2Cr 32,26.31), şi ajung să vadă în 

                                                           
15Cf.Dincolo de suferinţă, modulul 6,p 35. 
16Idem, p 36. 
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promptitudinea pedepsei un efect al bunăvoinţei divine (cf. 2Mac 6,12-17; 7,31-38). Ei învaţă să 

primească în suferinţă revelaţia unui plan divin care ne cuprinde pe toţi (cf. Iob 42,1-6; 38,2). 

Înainte de Iob, Iosif dă mărturie despre aceasta în faţa fraţilor săi (cf. Gn 50,20). Un asemenea 

plan poate explica moartea prematură a celui înţelept, pe care îl fereşte astfel de păcat (cf. Înţ 4, 

17-20). În acest sens, Vechiul Testament cunoaşte deja o fericire a femeii sterile şi a eunucului 

(cf. Înţ 3,13). Suferinţa şi prigoana pot fi ispăşire pentru păcat (cf. Is 40,2).  

Cuvântul lui Dumnezeu ne oferă drumul vieții și drumul morții (cf. Ier 21,8) și ne 

avertizează deopotrivă prin legea sa despre ceea ce ne așteaptă la capătul drumului (cf. Ps 1; Mt 

7,13-14). Ea ne oferă și o soluție: dacă omul firesc nu poate să meargă singur pe calea vieții, 

Dumnezeu este gata să creeze în noi o inimă nouă și un duh nou (cf. Ez 36,26-27) și să facă acest 

lucru reinnoindu-ne în Cristos (cf. 2Cor 5,17). În acest fel, Dumnezeu nu numai că i-a pus pe toți 

sub neascultare, dar este și gata să aibă milă de toți (cf. Rom 11,32). Astfel, dacă păcatul și 

moartea au intrat în lume printr-un singur om, Adam, prin alt om Isus Cristos, harul lui 

Dumnezeu s-a revărsat asupra multora (cf. Rom 5,12). Aceasta este rezolvarea milostivă a 

tragediei și a „cruzimii” păcatului originar: născută din nou și justificată prin meritele lui Cristos, 

o viață nouă, eliberată de blestemul legii, este posibilă. Este cu putință, cu ajutorul Duhului 

Sfânt, să urmărim în mod liber roadele vieții noi, împlinind în iubire legea acesteia (cf. Rom 8,9; 

Gal 5,5-6.13; 1In 2,2-5).17 

În planul lui Dumnezeu privitor la fidelitatea credinţei, suferinţa devine o încercare înaltă, 

pe care Dumnezeu o rezervă slujitorilor de care este mândru: Abraham (cf. Gn 22), Iob (cf. Iob 

1,11; 2,5), Tobia (cf.Tob 12,13), pentru a-i învăţa cât de mult merită să suferi pentru El. Astfel, 

Ieremia trece de la revoltă la o nouă convertire (cf. Ier 15,10-19).  

În sfârşit, suferinţa are valoare de mijlocire şi de răscumpărare. Această valoare apare în 

figura lui Moise, în rugăciunea lui îndurerată (cf. Ex 17,11; Num 11,1) şi în jertfa prin care îşi 

oferă viaţa pentru mântuirea unui popor vinovat (cf. Ex 32,30-33). Cu toate acestea, nici Moise şi 

nici cei mai încercaţi dintre profeţi, ca de pildă Ieremia (cf. Ier 8,18.21; 11,19; 15,18), nu sunt 

decât prefigurări ale Slujitorului lui Yahweh.18 

Un exemplu cunoscut, cu privire la durerea celui drept, îl putem găsi şi în imaginea 

„Slujitorului suferind” care este foarte bine evidenţiată în cartea profetului Isaia: „El cunoaşte 

suferinţa în toate formele sale cele mai teribile şi scandaloase”19, până acolo încât va fi numit 

omul durerilor (cf. Is 53,3). Suferinţa nu se poate explica decât dacă se face referinţă la realitatea 

                                                           
17Cf. „Păcatul originar”, în Dicţionar biblic creştin,  https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-

keresztyen-bibliai-lexikon-C97B2/e-e-C9B2A/eredendo-bun-C9C1A/?list=eyJmaWx0ZXJzIjogeyJNV, , accesat 

22.04.2021. 
18 Cf. J. Guillet, op. cit., pp. 712-716, aici p. 714. 
19Cf.RANON, A. , La sofferenza, Torino, 1985, p.18. 

https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-keresztyen-bibliai-lexikon-C97B2/e-e-C9B2A/eredendo-bun-C9C1A/?list=eyJmaWx0ZXJzIjogeyJNV
https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-keresztyen-bibliai-lexikon-C97B2/e-e-C9B2A/eredendo-bun-C9C1A/?list=eyJmaWx0ZXJzIjogeyJNV
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păcatului; ceea ce este revoltător este faptul că slujitorul suferind nu este vinovat cu nimic. El a 

devenit mijlocitorul mântuirii prin intermediul suferinţei ispăşitoare, luând asupra sa toate 

durerile oamenilor (cf. Is 53,4), căci toată suferinţa şi toate păcatele lumii au fost asumate de el, 

obţinând pentru toţi oamenii pacea şi vindecarea prin ascultarea desăvârşită. Suferinţa în sine nu 

este şi nici nu poate fi considerată o realitate pozitivă, ci numai în interiorul planului lui 

Dumnezeu care devine mijloc de mântuire pentru cei care suferă.20 

Ebed Yahweh, în ebraică „Slujitor al lui Iahve”, se traduce, de obicei, „Slujitor al 

Domnului”. Este o expresie formată din doi termeni. Al doilea termen al expresiei reprezintă 

numele Dumnezeului lui Israel. Primul termen provine de la verbul „abad”, care înseamnă „a 

face diverse feluri de muncă, a servi”. Poate însemna: „persoană subordonată altei persoane, 

aparținând altei persoane, care face un anumit tip de muncă”. El poate fi un sclav (cf. Ex 21,2; 

32), o persoană care tânjește după umbră în timp ce lucrează sub soarele arzător (cf.Iob 7,2) sau 

un confident al lui Abraham, un delegat plenipotențiar (cf. Gen 24,2). El poate fi un slujitor al 

regelui, un mercenar care se alătură de bunăvoie regelui (cf. 1Sam 27,5; 12; 2Sam 15,21), un 

membru al anturajului regelui (cf. 1Sam 16,15; 19,1), un comandant de armată (cf. 2Rg 5,6), un 

sol (cf. 2Sam 10,2), un funcționar al curții (cf. 1Rg 22,12). 

Termenul desemnează o persoană căreia Dumnezeul lui Israel i-a încredințat o sarcină în 

mijlocul poporului său. Un prim exemplu este Moise, căruia i-a fost încredințată întreaga casă a 

Domnului (cf. Num 12,7). El este numit în Biblie Ebed Yahweh de vreo patruzeci de ori, deși nu 

întotdeauna în sensul acesta precis (cf.Ex 14,31; Ios 1,1.7.13.15 etc.). Domnul îi numește 

„slujitorul său”și pe Patriarhi (cf.Gen 24,14; 26,24; Ex 32,13; Ps 105,6.42), pe Iob (cf. Iob 1,8; 

2,3; 42,7) – „slujitorul meu Iob", adesea pe David, „slujitorul meu David" (cf.2Sam 3,18) și pe 

profeți (cf.1Rg 14,18; 2Rg 17,13.23). 

Domnul pământului, Iahve (cf. Is 41,1-5), se adresează astfel poporului său: „Dar tu, 

Israel, slujitorul meu [...] şi ți-am spus: Tu eşti slujitorul meu!” (cf. Is 41,8-9), de unde rezultă că 

îl tratează într-un mod special (cf. Is 44,1; 45,4; 48,20). Așadar aici poporul ca întreg este separat 

de celelalte popoare prin această adresare. El îi încurajează astfel într-o situație istorică în care se 

află sub puterea celorlalte națiuni. 

                                                           
20Cf. „Slujitorul suferind al lui Dumnezeu”, în Dicţionar biblic creştin: https://www.arcanum.com/hu/online-

kiadvanyok/Lexikonok-keresztyen-bibliai-lexikon-C97B2/i-C9ECA/isten-szenvedo-szolgaja-

C9F2C/#Lexikonok%5EKereszty-Isten%20szenved%C5%91%20szolg%C3%A1ja, accesat 23.04.2021. 

https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-keresztyen-bibliai-lexikon-C97B2/i-C9ECA/isten-szenvedo-szolgaja-C9F2C/#Lexikonok%5EKereszty-Isten%20szenved%C5%91%20szolg%C3%A1ja
https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-keresztyen-bibliai-lexikon-C97B2/i-C9ECA/isten-szenvedo-szolgaja-C9F2C/#Lexikonok%5EKereszty-Isten%20szenved%C5%91%20szolg%C3%A1ja
https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-keresztyen-bibliai-lexikon-C97B2/i-C9ECA/isten-szenvedo-szolgaja-C9F2C/#Lexikonok%5EKereszty-Isten%20szenved%C5%91%20szolg%C3%A1ja
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Semnificația verbului „abad” în raport cu Dumnezeu este următoarea: „a recunoaște 

stăpânirea Lui prin actul jertfei” (cf.Ex 4,23; 2Sam 15,8), „a recunoaște stăpânirea Lui sau a altor 

zei străini” (cf.Ios 24,14), „a-l recunoaște prin întregul mod de viață” (cf.Deut 6,13).21 

Încorporate în textul profetului Isaia, sunt patru poeme pe care teologia biblică le numește 

„cântecele Ebed Iahveh”  (cf. Is 42,1-4; 49,1-6; 50,4-9; 52,13-53,12).  

În primul poem, Iahve vorbește despre misiunea universală a slujitorului său; în al doilea 

și al treilea, slujitorul vorbește despre același lucru. Aici, însă, termenul „slujitorul meu” nu 

apare, ci este înlocuit cu „Domnul meu”. În al patrulea poem, Iahve este cel care vorbește primul 

(cf. Is 52,13), apoi oamenii și, în final, din nou Domnul. În aceste imnuri este vorba despre 

scopul slujirii servitorului suferind. 

Interpretarea imnurilor este încă disputată. Servitorul este fie un individ, fie o comunitate. 

În al dolea imn, Israel este numit slujitorul său (cf. Is 49,3), iar adunarea lui Israel este misiunea 

slujitorului (cf. Is 49,5). În orice caz, se vorbește despre slujirea pe care Dumnezeul lui Israel, 

care este și Domnul întregului pământ, o încredințează celor care îl recunosc pe Domnul ca 

Dumnezeu. Aceasta include şi convertirea israeliților rătăciți spiritual, ceea ce Moise şi profeții 

au făcut-o, dar și misiunea poporului credincios al lui Israel pentru restul lumii (cf. Ez 36,20; sau 

cartea lui Iona). Întreaga viață a slujitorului aparține Domnului, deci trebuie să fie gata să sufere, 

chiar să-și sacrifice viața, precum profetul Ieremia. Biserica creștină vede în Isus împlinirea 

perfectă a acestor versete (cf.Mt 8,17; Mc 9,12; Rom 15,21; Fap 10,43 etc.), dar nu poate fi redus 

la atât, pentru că este vorba despre rolul lui Israel ca și comunitate a bisericii.22 

Slujitorul suferind al lui Dumnezeu este unul dintre acei slujitori a lui Dumnezeu, care 

prin suferința sa îndeplinește o misiune specială. 

În cele din urmă, conducătorul păgân Cirus îl slujește și el pe Dumnezeu făcând voia lui 

(cf. Is 44,28; 45,1), dar aici nu putem vorbi despre o ascultare conștientă și, prin urmare,el nici 

nu suferă pentru aceasta. Iob este un slujitor al lui Dumnezeu (cf. Iob 1,8; 2,3; 42,7); suferința sa 

este un exemplu de suferință nevinovată, dar, mai mult decât atât, suferința sa nu este un serviciu 

special adus lui Dumnezeu. Mulți consideră că David este arhetipul slujitorului suferind și, de 

asemenea, al poemelor Ebed Yahweh. Acest lucru se întemeiază pe faptul că la începutul carierei 

sale a trebuit să se ascundă din cauza luptelor sale de succes în numele poporului lui Dumnezeu, 

iar mai târziu suferința sa din cauza rebeliunii lui Absalom a fost o pedeapsă pentru curvia sa cu 

Batșeba și uciderea lui Urie. Regele Iosia a eșuat în mod tragic înainte de a-și putea duce la 

îndeplinire planurile, dar el nu a suferit și moartea sa nu i-a pus capăt slujirii. 

                                                           
21Cf. „Ebed Yahweh”, în Dicţionar biblic creştin,  https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-

keresztyen-bibliai-lexikon-C97B2/e-e-C9B2A/ebed-jahve-C9B2E/#Lexikonok%5EKereszty-Ebed%20Jahve, , 

accesat 22.04.2021. 
22Cf. „Slujitorul suferind al lui Dumnezeu”, în Dicţionar biblic creştin. 

https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-keresztyen-bibliai-lexikon-C97B2/e-e-C9B2A/ebed-jahve-C9B2E/#Lexikonok%5EKereszty-Ebed%20Jahve
https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-keresztyen-bibliai-lexikon-C97B2/e-e-C9B2A/ebed-jahve-C9B2E/#Lexikonok%5EKereszty-Ebed%20Jahve
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Unii, însă, au suferit „prin credință” (cf. Evr 11, 35), adică au devenit suferinzi datorită 

credinţei lor față de Domnul și față de slujire. Suferințele lui Moise au fost rezultatul slujirii; 

chiar faptul că a trebuit să se ascundă a fost rezultatul loialității față de poporul său, pe care ar fi 

putut să o evite devenind egiptean (cf. Evr 11,24 ). El era un slujitor al lui Dumnezeu, de unde și 

oboseala, dezamăgirea și amărăciunea lui față de ingratitudinea poporului, care aproape l-a ucis 

cu pietre (cf. Num 11,11; 14,10).23 

Profeții sunt un grup tipic de slujitori ai lui Iahve. Slujirea lor nu a fost ușoară, deoarece 

era adesea nepopulară. Profetul Amos a trebuit să-și părăsească profesia civilă și să suporte cel 

puțin o expulzare formală (cf. Am 7,12-13). Isaia a primit sarcina de a profeţi şi de a interveni, 

dar fără rezultat, în probleme de cult (cf. Is 1,11), în politică, de a vesti judecata divină, şi de a nu 

urma calea poporului (cf. Is 8,11). Acest lucru în sine nu este ușor; tradiția spune că a suferit 

martiriul. Ieremia este un caz tipic de suferință pentru slujire. El a trebuit să îndure amenințări 

externe, pedepse (cf. Ier 11,19; 20,2; 37,11-16; 38,6) și chinuri interioare (cf. Ier 20,7-18). Nu 

cunoaștem în detaliu soarta profeților, dar exemplele arată că, contrar opiniei populare, 

proclamarea voinței Domnului a fost întotdeauna un risc de suferință. Şi Isus se referă la soarta 

lor (cf. Mt 23, 34-36; Lc 11, 47-51). 

Așa numitele imnuri Ebed Yahweh prezintă o figură misterioasă. Blândețea este una 

dintre caracteristicile sale decisive, iar misiunea sa se extinde la întreaga lume. Pentru slujirea sa 

specială, i se dă Duhul lui Dumnezeu (cf. Is 42,1-4). Dumnezeu l-a ales înainte ca el să se nască 

(cf. Ier 1,5). El a făcut din gura lui o sabie ascuțită, ceea ce este semnul unei misiuni de 

predicare. În ciuda faptului că Dumnezeu îl făcuse eficient (sabie ascuțită, săgeată ascuțită), 

misiunea lui a fost în zadar și și-a lăsat cauza în mâinile Domnului. El se numește atât Israel, cât 

și convertit al lui Iacov și Israel. Este o contradicție care îl poate nedumeri pe un cercetător la 

nesfârșit. Pe lângă convertirea poporului lui Israel salvat, întors din captivitate, i-a încredințat și 

iluminarea neamurilor (cf. Is 49,1-6). El este un ucenic al Domnului, care învață să spună 

cuvântul celor obosiți. El este ascultător, consecința fiind aceea de a fi bătut și abuzat. El speră 

că Domnul îl va aduce în fața justiției și că nevinovăția sa va fi dezvăluită, iar adversarii săi vor 

fi distruși (cf. Is 5,5-7). În cântul al patrulea (cf.Is 52,13-53,12), Dumnezeu este primul care 

vorbește. El îi promite servitorului său rezultate, lucruri care să uimească națiunile și regii, 

lucruri de care nu au mai auzit până atunci, deși până în acel moment a avut o înfățișare 

schimonosită, oribilă. Restul secțiunii (cf.Is 53) se referă la cercul nespecificat de spectatori. De 

asemenea, el subliniază urâțenia sa, apoi suferințele sale, iar apoi recunoaște că a suferit în locul 

lor, pentru a le ispăși păcatele, deși ei nu au recunoscut acest lucru în momentul suferințelor sale 

(cf. Is 4b. 8). A murit, fiind considerat printre cei vinovați, deși era nevinovat. Toate acestea au 

                                                           
23Cf. „Slujitorul suferind al lui Dumnezeu”, în Dicţionar biblic creştin. 
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fost voia Domnului. Satisfacția lui va fi să-și vadă urmașii, să trăiască mult, să fie mulțumit. Dar 

acest lucru este posibil doar dacă este înviat. Dumnezeu vorbește din nou în ultimele rânduri (cf. 

Is 11b-12) despre rolul său de Răscumpărător, răsplata sa viitoare, moartea sa voluntară, faptul 

că a fost numărat printre păcătoși.24 

Sunt texte pline de mister. De asemenea, nu este sigur că delimitarea lor este exactă. Este 

vorba despre un individ sau despre Israel personificat? Profetul Isaia (cf. Is 49,3-5) sugerează 

ambele variante. Dar Israel, în trecutul său, nu a suferit pentru alții, ci pentru propriile păcate. 

Aceste detalii nu se potrivesc cu niciun personaj al Vechiului Testament, iar Domnul nu ar fi 

putut să tacă în legătură cu un astfel de slujitor. Nimic din text nu ascunde faptul că se vorbește 

despre moartea Răscumpărătorului și despre răsplata de după moarte, care include învierea. Este 

imposibil ca profetul să se gândească la el însuși sau la un contemporan, deoarece Israel își 

ispășea în captivitate pedeapsa pe care o merita. Bucuria întoarcerii acasă este însoțită de 

pocăința rugăciunii lui Nehemia (cf. Neh 1,5-11). Întrepătrunderea dintre individ și colectivitate, 

slujirea dintre Israel și națiuni, speranța morții și a învierii răscumpărătoare, depășesc așteptările 

care pot fi puse în persoana unui profet sau a unui lider politic. Totuși, se poate referi mai 

degrabă la un lider politic, un descendent al lui David care a crescut în insignifianța captivității, 

iar imaginea ar fi cea a unui toiag înmugurit (cf.Is 53,2; 11,1). Dar imnurile vorbesc despre 

sfârșitul carierei pământești a slujitorului în deznădejde totală. Cântecele Ebed Yahweh sunt, 

așadar, profeții. Dacă profetul se referea la urmașul lui David, atunci acestea sunt profeții 

escatologice ale sfârșitului vremurilor, mizând pe o intervenție divină extraordinară. Numai în 

acest fel se poate explica moartea și învierea răscumpărătoare. Persoana în cauză este 

personificarea Israelului ideal, astfel încât el poate fi atât un individ, cât și o colectivitate, 

convertitor al lui Israel și al națiunilor. Profeția merge dincolo de orizontul istoric.25 

Iudaismul a văzut în ea o profeție mesianică, dar a respins această explicație din două 

motive: nu a putut împăca suferința cu figura lui Mesia și ca o reacție împotriva modului în care 

creștinismul a aplicat-o lui Isus. În cele din urmă, el a rămas la explicația colectivă: Israelul ideal 

(rămășița credincioasă) convertește întregul popor, iar Israelul convertit convertește națiunile. El 

susține acest lucru numindu-l în altă parte pe Israel „slujitorul meu” (cf. Is 41,8). 

Creștinismul vede aceste profeții împlinite în Isus Cristos. Filip se folosește de Isaia 53 

pentru a-l conduce pe vistiernicul etiopian la Cristos (cf. Fap 8, 26-40). Isus își aplică lui însuși, 

chiar la începutul slujirii sale, pasajul din Isaia 61,1-2 (cf. Lc 4,18). El amintește în repetate 

rânduri despre faptul că trebuie să sufere (cf. Mc 8,31). În mod obișnuit, el vorbește despre 

aceasta imediat după glorificarea sa, subliniind că este scris (cf. Mc 9,12). De asemenea, se 

                                                           
24Cf. „Slujitorul suferind al lui Dumnezeu”, în Dicţionar biblic creştin. 
25Cf.idem. 
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referă la profeți atunci când vorbește din nou despre suferința sa înainte de plecarea sa la 

Ierusalim (cf. Lc18, 31-33). În momentul arestării și al procesului său, explică adesea ceea ce i se 

întâmplă prin împlinirea scrierilor profeților (cf. Mt 26,24. 54. 56). Cuvântul „mulți” din Marcu  

10,45 amintește de Isaia 52,14 și 53,11. După învierea sa, din nou, interpretează ceea ce i s-a 

întâmplat conform Scripturii (cf. Lc 24,25; 44). Învierea Sa este înțeleasă și de ucenicii Săi pe 

bazatextului sacru (cf. In 20,9), care nu poate fi decât Isaia 53,9. A crescut neobservat, ca un om 

flămând, obosit, batjocorit, certat, nu părea glorios, așa cum spun profețiile. Primul său scop a 

fost acela de a aduna pe Israel, dar deja în cântecul lui Simeon se vede că el a venit și ca o 

lumină pentru neamuri (cf. Lc 2, 29-32), cu o trimitere clară la Is 49,6. Faptul că moartea sa este 

o moarte răscumpărătoare este mărturia unanimă a Noului Testament. Nu știm ce a fost în mintea 

profetului când a rostit profeția despre slujitorul suferind sau dacă a avut o premoniție istorică. 

Un lucru este cert: în nimeni altul nu s-a împlinit profeția sa ca în Isus Cristos. 

În Isus s-a împlinit făgăduința făcută lui Abraham, iar în urma lui, Dumnezeu a 

binecuvântat toate semințiile pământului (cf. Gen 12:3). Isus este astfel personificarea 

adevăratului Israel. În afară de aceasta, s-a împlinit și aspectul colectiv al profeției. De asemenea, 

biserica trebuie să se angajeze în suferință de dragul slujirii (cf. 2Cor 6,4-5; 11,23). Suferința 

asumată pentru munca apostolică este evaluată în mod direct de Paul ca o continuare, o 

completare a suferinței lui Cristos, nu în sensul de suferință răscumpărătoare, ci în suferința sa 

asumată pentru răspândirea Evangheliei (cf.Col 1,24). Apostolul Petru consideră că suferința 

creștinilor este o participare la suferința lui Cristos (cf. 1Pt 4,12-13).26 

În concluzie, se poate spune că problema suferinţei în Vechiul Testament apare, pe de o 

parte, ca fiind o enigmă de nerezolvat, iar pe de altă parte, nu există nicio suferinţă fără a avea un 

sens, căci toate suferinţele sunt asumate de Dumnezeu în planul său de mântuire. Astfel, Vechiul 

Testament nu ne oferă o expunere unitară, sistematică asupra răului şi a suferinţei, ci numai o 

serie de încercări de a găsi un sens vieţii pline de dureri şi suferinţe. 

 

1.3 Suferinţa lui Cristos, izvor de har pentru omul suferind 

 

Creştinul nu este un stoic, care să cânte măreţia suferinţelor omeneşti, ci ucenic al Celui 

care este „începutul şi desăvârşirea credinţei” şi care, „în locul bucuriei ce-i era pusă înainte, a 

îndurat crucea” (cf. Evr 12,2). Creştinul priveşte toate suferinţele prin Isus Cristos, el vede 

                                                           
26 Cf. „Slujitorul suferind al lui Dumnezeu”, în Dicţionar biblic creştin: https://www.arcanum.com/hu/online-

kiadvanyok/Lexikonok-keresztyen-bibliai-lexikon-C97B2/i-C9ECA/isten-szenvedo-szolgaja-

C9F2C/#Lexikonok%5EKereszty-Isten%20szenved%C5%91%20szolg%C3%A1ja, , accesat 22.04.2021. 

https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-keresztyen-bibliai-lexikon-C97B2/i-C9ECA/isten-szenvedo-szolgaja-C9F2C/#Lexikonok%5EKereszty-Isten%20szenved%C5%91%20szolg%C3%A1ja
https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-keresztyen-bibliai-lexikon-C97B2/i-C9ECA/isten-szenvedo-szolgaja-C9F2C/#Lexikonok%5EKereszty-Isten%20szenved%C5%91%20szolg%C3%A1ja
https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-keresztyen-bibliai-lexikon-C97B2/i-C9ECA/isten-szenvedo-szolgaja-C9F2C/#Lexikonok%5EKereszty-Isten%20szenved%C5%91%20szolg%C3%A1ja
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pătimirea Domnului chiar şi prin încercările prin care a trecut Moise, care „a socotit că înjosirea 

lui Cristos este o bogăţie mai mare decât comorile Egiptului” (cf. Evr 11,26).  

Dar ce semnificaţii capătă suferinţa la Cristos? Cum se face că suferinţa, atât de des 

prezentată ca blestem în Vechiul Tesatment, devine în Noul Testament fericire? Cum poate Paul 

să fie „covârşit de bucurie, în toate strâmtorările” (cf. 2Cor, 7,4; 8,2)? Credinţa înseamnă oare 

lipsă de sensibilitate, ori exaltare maladivă?27 

Isus, omul durerilor, în care se întruchipează misterioasa figură a Slujitorului  suferind, se 

arată sensibil faţă de orice durere umană, nu poate asista la vreo suferinţă fără a fi profund 

mişcat, cuprins de o îndurare divină (cf.Mt 9, 36; 14, 14; 15, 31). Dacă ar fi fost acolo, Lazăr nu 

ar fi murit: Marta şi Maria îi repetă acest lucru (cf.In 11,21.32), şi chiar El însuşi le dă de înţeles 

aceasta celor Doisprezece (cf. In 11,14). Dar atunci, în faţa unei emoţii atât de evidente „Iată cât 

de mult îl iubea!”, cum să explici acest scandal: „Nu putea oare Acesta să facă în aşa fel încât 

Lazăr să nu moară?” (cf. In 11, 36). 

Vindecările şi învierile sunt semnele misiunii lui mesianice (cf. Mt 11,4; Lc 4,18), 

preludiul biruinţei definitive. În miracolele înfăptuite de cei Doisprezece, Isus vede înfrângerea 

Satanei (cf. Lc 10,18). El împlineşte profeţia despre Slujitorul „împovărat cu bolile noastre” 

(cf.Is 53,4) vindecându-le pe toate (cf. Mt 8,17). Ucenicilor le dă putera de a vindeca în numele 

său (cf. Mc 16,18), iar vindecarea paraliticului de la Poarta „cea frumoasă” atestă în această 

privinţă încrederea Bisericii abia născute (cf. Fp 3,1-10).28 

Totuşi, Isus nu elimină din lume nici moartea, deşi a făcut-o neputincioasă, nici suferinţa. 

Deşi refuză stabilirea unei legături sistematice între boală sau accident şi păcat (cf. Lc 13, 2; In 

9,3), îngăduie totuşi ca blestemul din Eden să-şi arate roadele, tocmai pentru că El poate să le 

preschimbe în bucurie. Nu elimină suferinţa, ci îi aduce mângâiere (cf. Mt 5,5), nu elimină 

lacrimile, ci doar le şterge pe unele, pe unde trece (cf. Lc 7,13; 8,52), ca semn al bucuriei ce îi va 

uni pe Dumnezeu şi pe fiii lui în ziua în care „va şterge lacrima de pe toată faţa” (cf. Is 25, 8; Ap 

7, 17; 21, 4). Suferinţa poate fi o fericire, căci ea pregăteşte la primirea Împărăţiei, ea îngăduie 

„să se dezvăluie lucrările lui Dumnezeu” (cf.In 9,3), „slava lui Dumnezeu” şi „a Fiului lui 

Dumnezeu” (cf.In 11,4). 

Isus este „om al sufrinţei” (Is 53,3); suferă din cauza mulţimii „necredincioase şi rătăcite” 

(cf. Mt 17,17), „neam de vipere” (Mt 12,34; 23,33), suferă pentru că este respins de ai săi care 

„nu l-au primit” (In 1,11). Plânge asupra Ierusalimului (cf. Lc 19,41; Mt 23,37); este „tulburat” 

la gândul propriei Pătimiri (cf.In 12,27). Suferinţa sa devine astfel un chin de moarte, o „agonie”, 

o luptă în angoasă şi spaimă (cf. Mc 14,33; Lc 22,44). Pătimirea sa concentrează întreaga 

                                                           
27 Guillet, op. cit. 712. 
28idem, 715. 
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suferinţă omenească posibilă, de la trădare până la părăsirea de către Dumnezeu (cf.Mt 27,46). 

Această culme coincide cu marea jertfă răscumpărătoare a lui Cristos, cu darul ispăşitor al vieţii 

lui (cf.Mt 20, 28), pentru care a fost trimis în lume potrivit cu planul veşnic al Tatălui (cf. Fap 

3,18); Isus se supune la aceasta în ascultare (cf. Evr 3,7-8), cu iubire (cf. In 14,31; 15,13). 

„Trebuie” este un cuvânt asociat mereu cu suferinţa, îi rezumă întreaga viaţă şi îi luminează 

misterul. El revine ca un leitmotiv pe buzele lui Isus când îşi vesteşte Pătimirea, fără a-i păsa de  

scandalizarea lui Petru şi a celorlalţi ucenici (cf. Lc 17,25; Mc 8,31; Mt 17,22; Lc 9, 42-45). Însă 

patima răscumpărătoare dezvăluie slava Fiului (cf. In 17,1; 12,31), aceasta „îi adună laolaltă pe 

fiii lui Dumnezeu cei risipiţi” (cf. In 11,52). Cel care, în timpul vieţii sale pământeşti, a putut 

„veni în ajutorul celor care sunt încercaţi” (cf. Evr 2,18) va voi să se identifice, în ziua judecăţii 

sale, când va veni în slavă, cu toţi cei suferinzi de pe pământ (cf. Mt 25, 35-40).29 

 

Afirmând puterea mântuitoare a suferinţei, Apostolul Paul spune: „Împlinesc ceea ce lipseşte 

suferinţelor lui Cristos în trupul meu pentru trupul său care este Biserica” ( Coloseni 1,24). 

Aceste cuvinte par a se afla la sfârşitul unui lung drum care trece prin suferința ce este parte a 

istoriei omului, drum iluminat de Cuvântul lui Dumnezeu. Aceste cuvinte au oarecum valoarea 

unei descoperiri finale, însoţită de bucurie. De aceea Sfântul Paul scrie: „Acum mă bucur în 

pătimirile mele pentru voi” (Coloseni 1,24). Bucuria vine din descoperirea sensului suferinţei și 

această descoperire, chiar dacă îi aparţineîn mod foarte personal lui Paul din Tars, care a scris 

aceste cuvinte, este în acelaşi timp validă şi pentru ceilalţi. Apostolul împărtăşeşte propria-i 

descoperire şi se bucură de ea pentru toţi aceia pe care îi poate ajuta – aşa cum l-a ajutat şi pe el 

– să înţeleagă sensul mântuitor al suferinţei.30 

 

Cu aceste cuvinte şi-a început Sfântul Părinte Papa Ioan Paul al II-lea Scrisoarea 

Apostolică „Salvifici Doloris”, despre sensul creştin al suferinţei umane, emisă la data de 11 

februarie 1984, cu ocazia sărbătoririi apariţiei la Lourdes a Fecioarei Maria. 

Pentru Papa Ian Paul al II-lea suferinţa este o enigmă care se rezolvă numai în mister. 

Papa nu ascunde faptul că problema suferinţei este una complexă şi enigmatică, intangibilă, pe 

care trebuie să o abordăm cu mult respect, cu o mare compasiune, dar şi cu teamă. Neînţelegerea 

suferinţei poate duce la renegarea lui Dumnezeu. Suferinţa, spune Papa, constă în lipsa binelui. 

Lipsa binelui este răul. Cauza suferinţei este deci un rău, dar suferinţa şi răul nu se identfică. 

Există tot atâtea rele câte carenţe, care dau naştere durerii, tristeţii, supărării, decepţiei şi chiar 

disperării, după intesitatea răului. Dacă principiul suferinţei este lipsa, atunci ne putem întreba de 

unde provine această lipsă, ce a provocat-o? 

                                                           
29Cf. Guillet, „Suferinţă”,  715 
30 Salvifici doloris, 1 
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În credinţa creştină, misterul nu este obscuritate, ci claritate strălucitoare. Misterul creştin 

nu este doar ceva de contemplat, ci trebuie experimentat. Doar prin experienţă ne putem angaja 

în înţelegerea sa. Doar trăind misterul suferinţei creştine putem să înţelegem puţin ce înseamnă 

suferinţa, să ne ridicăm deasupra ei şi să o depăşim. 

Suferinţa, într-o formă sau alta, pare a fi şi este aproape inseparabilă de existenţa 

pământească a omului. Suferinţa umană stârneşte compasiune, provoacă respesct şi intimidează 

în felul ei. Omul suferă în moduri diferite, în diverse momente ale vieţii. Suferinţa pare să 

aparţină transcendenţei omului: este unul din acele puncte în care omul este într-un anumit sens 

„destinat să se învingă pe sine şi este chemat la aceasta într-un mod misterios”, conform Papei 

Ioan Paul al II-lea.31 

La Nazaret, Isus a început misiunea sa mântuitoare, aplicându-și sieși cuvintele profetului 

Isaia, așa cum ne prezintă evanghelistul Luca: „Duhul Domnului este asupra mea: pentru aceasta 

m-a uns să duc săracilor vestea cea bună; m-a trimis să proclam celor închiși eliberarea și celor 

orbi recăpătarea vederii, să redau libertatea celor asupriți; să vestesc un an de îndurare al 

Domnului” (Lc 4,18-19).32 

Isus în faţa suferinţei n-a dat un răspuns în cuvinte. În faţa unor cazuri de nevinovaţi care 

au suferit în circumstanţe tragice, Isus nu a ținut o predică, un discurs teoretic. Trăind în mijlocul 

nostru, nu ne-a explicat de ce se suferă. În schimb Isus ne-a arătat calea pentru a da sens şi 

acestei experienţe umane: nu a explicat de ce se suferă, ci îndurând cu iubire suferinţa, ne-a 

arătat pentru cine se oferă. Nu de ce, ci pentru cine. El şi-a oferit viaţa pentru noi şi cu acest dar, 

care l-a costat atât de mult, ne-a mântuit. Şi cine-l urmează pe Isus face acelaşi lucru: mai mult 

decât să caute nişte de ce-uri, trăieşte în fiecare zi „pentru”.33 

În moartea şi învierea Mântuitorului, suferinţa umană află semnificaţia sa cea mai 

profundă şi valoarea sa salvică. Toată povara neliniştilor şi a durerilor omenirii este condensată 

în misterul unui Dumnezeu care, asumând natura noastră omenească, s-a nimicit pe sine până s-a 

făcut „păcat de dragul nostru”(cf. 2Cor 5,21). Pe Golgota, el s-a împovărat cu păcatul fiecărei 

fiinţe omeneşti şi, în singurătatea părăsirii, a strigat către Tatăl: „Pentru ce m-ai părăsit?” (Mt 

27,46).34 

Prin paradoxul crucii apare răspunsul la întrebările noastre neliniştitoare. Cristos suferă 

pentru noi: el ia asupra sa suferinţa tuturor şi o răscumpără. Cristos suferă împreună cu noi, 

dându-ne posibilitatea de a împărţi cu el pătimirile noastre. Iată de ce credinciosul poate spune 

înpreună cu sfântul Paul: „Acum mă bucur în suferinţele mele pentru voi şi împlinesc ceea ce 

                                                           
31Salvifici doloris, 2. 
32 Pp Francisc, Mesaj cu ocazia celebrării celei de a XXIV-a Zi a Bolnavului, Vatican, 15 Sep. 2015. 
33 Pp Francisc, Discurs susţinut la spitalul „Bambino Gesu”, 15 Dec 2016. 
34 Pp Ioan Paul al II-lea, Mesaj cu ocazia celebrării celei de a XII-a Zi a Bolnavului, Vatican, 1 Dec. 2003, 4. 
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lipseşte suferinţelor lui Cristos în trupul meu pentru trupul său, care este Biserica” (Col 1,24). 

Durerea, primită cu credinţă, devine poarta de intrare în misterul suferinţei răscumpărătoare a 

Domnului. O suferinţă care nu mai răpeşte pacea şi fericirea, deoarece este luminată de 

strălucirea Învierii.35 Misterul crucii nu reprezintă o tragedie fără speranță, ci locul în care Isus 

își arată gloria sa și își exprimă voințele sale extreme de iubire, care devin reguli constitutive ale 

comunității creștine și ale vieții fiecărui discipol.  

În Cristos se află speranţa sănătăţii adevărate şi depline, mântuirea pe care el o aduce este 

adevăratul răspuns la întrebările din urmă ale omului. Nu există contradicţie între sănătatea 

pământească şi sănătatea veşnică, din moment ce Domnul a murit pentru sănătatea integrală a 

persoanei umane şi a întregii umanităţi. Mântuirea constituie conţinutul final al noii alianţe.36 

„Prin rănile lui aţi fost vindecaţi” (1Pt 2,24) scrie apostolul Petru. Fiul lui Dumnezeu a 

suferit, a murit, dar a înviat, şi tocmai pentru aceasta rănile acelea devin semnul răscumpărării 

noastre, al iertării şi al reconcilierii cu Tatăl. Însă aceste răni devin şi un banc de probă pentru 

credinţa discipolilor şi pentru credinţa noastră. De fiecare dată când Domnul vorbeşte despre 

pătimirea sa, discipoli nu înţeleg, refuză, se opun (cf. Mc 8,31-33; Lc 9,44-45). Pentru ei, ca şi 

pentru noi, suferinţa rămâne mereu încărcată de mister, greu de acceptat şi de purtat. Cei doi 

discipoli din Emaus merg trişti din cauza evenimentelor întâmplate în zilele acelea la Ierusalim şi 

numai atunci când Cel Înviat parcurge drumul cu ei se deschid spre o nouă viziune (cf. Lc 24,13-

31). Şi apostolul Toma arată greutatea de a crede în calea pătimirii răscumpărătoare: „Dacă nu 

voi vedea în mâinile lui semnul cuielor şi nu-mi voi pune degetul în semnul cuielor şi nu-mi voi 

pune mâna în coapsa lui, nu voi crede” (In 20,25). Însă în faţa lui Cristos care arată rănile sale, 

răspunsul lui se transformă într-o emoţionantă mărturisire de credinţă: „Domnul meu şi 

Dumnezeul meu!” (In 20,28). Ceea ce înainte era un obstacol insurmontabil, pentru că era 

aparentul eşec al lui Isus, devine, în întâlnirea cu Cel Înviat, dovada unei iubiri victorioase: 

„Numai un Dumnezeu care ne iubeşte până acolo încât ia asupra sa rănile noastre şi durerea 

noastră, mai ales cea nevinovată, este vrednic de credinţă” (Mesaj Urbi et orbi, Paşte 2007).37 

Adesea pătimirea, crucea lui Isus provoacă frică, pentru că par să fie negarea vieţii. În 

realitate, este exact contrariul! Crucea este „da”-ul lui Dumnezeu spus omului, expresia cea mai 

înaltă şi mai intensă a iubirii sale şi izvorul din care curge viaţa veşnică. Din inima străpunsă a 

lui Isus a ţâşnit această viaţă divină. Numai el este capabil să elibereze lumea de rău şi să facă să 

crească împărăţia sa de dreptate, de pace şi de iubire la care cu toţii tânjim (cf. Mesaj de Ziua 

Mondială a Tineretului 2011, 3). Papa Benedict al XVI-lea se adresa tinerilor astfel:  „Învăţaţi 

                                                           
35 Pp Ioan Paul al II-lea, Mesaj XII, 4. 
36 Pp Ioan Paul al II-lea, Mesaj cu ocazia celebrării celei de a XIII-a Zi a Bolnavului, Vatican, 8 Sep. 2004, 6. 
37 Pp Benedict al XVI-lea, Mesaj cu ocazia celebrării celei de a XIX-a Zi a Bolnavului, Vatican,21 Noi. 2010, 1. 
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să-l vedeţi şi să-l întâlniţi pe Isus în Euharistie, unde este prezent în mod real, pentru noi, până 

acolo încât se face hrană pentru drum, dar să ştiţi să-l recunoaşteţi şi să-l slujiţi şi în cei săraci, în 

cei bolnavi, în fraţii suferinzi şi în dificultate, care au nevoie de ajutorul vostru”(Mesaj de Ziua 

Mondială a Tineretului 2011, 4).38 

Este adevărat că și în suferință nimeni nu este niciodată singur, pentru că Dumnezeu în 

iubirea sa milostivă față de om și față de lume îmbrățișează și situațiile cele mai inumane, în care 

imaginea Creatorului prezentă în orice persoană apare întunecată sau desfigurată. Așa a fost 

pentru Isus în Pătimirea sa. În el orice durere umană, orice neliniște, orice pătimire a fost 

asumată din iubire, din pura voință de a fi aproape, de a fi cu noi. Și aici, în Pătimirea lui Isus, se 

află cea mai mare școală pentru oricine vrea să sededice slujirii fraților bolnavi și suferinzi. 

Cuvintele pe care Isus le rostește: „Veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă 

voi da odihnă” (Mt 11,28) indică drumul misterios al harului care se revelează celor simpli și 

care oferă odihnă celor istoviți și celor obosiți. Aceste cuvinte exprimă solidaritatea Fiului 

Omului, Isus Cristos, în fața unei umanități chinuite și suferinde. Câte persoane suferă în trup și 

în spirit! El îi cheamă pe toți să meargă la El, „veniți la mine”, și le promite alinare și odihnă. 

„Când Isus spune asta, are în fața ochilor persoanele pe care le întâlnește în fiecare zi pe 

drumurile din Galileea: mulți oameni simpli, săraci, bolnavi, păcătoși, marginalizați de povara 

legii și de sistemul social opresiv… Acești oameni l-au urmat mereu pentru a asculta cuvântul 

său – un cuvânt care dădea speranță!” (Angelus, 6 iulie 2014). Isus adresează invitația celor 

bolnavi și celor oprimați, celor săraci care știu să depindă în întregime de Dumnezeu și care, 

răniți de povara încercării, au nevoie de vindecare. Isus Cristos, celui care trăiește angoasa 

datorită propriei situații de fragilitate, durere și slăbiciune, nu-i impune legi, ci-i oferă 

milostivirea sa, adică persoana sa binefăcătoare. Isus privește umanitatea rănită. El are ochi care 

văd, care își dau seama, pentru că privesc în profunzime, nu fug indiferenţi, ci se opresc și 

primesc tot omul, pe fiecare om în condiția sa de sănătate, fără a arunca pe nimeni, invitând pe 

fiecare să intre în viața sa pentru a trăi experiență de duioșie.39 

El însuși s-a făcut slab, experimentând suferința umană și primind la rândul său odihnă de 

la Tatăl. Într-adevăr, numai cei care experimentează personal suferința sunt în măsură să-i 

consoleze pe ceilalți. Sunt diferite formele grave de suferință: boli incurabile și cronice, patologii 

psihice, acelea care au nevoie de reabilitare sau de îngrijiri paliative, diferitele invalidități, bolile 

copilăriei și ale bătrâneții. În boală, persoana își simte compromisă nu numai propria integritate 

fizică, ci și dimensiunile relaționale, intelectuale, afective, spirituale; și de aceea așteaptă iubire, 

                                                           
38 Pp Benedict al XVI-lea, Mesaj XIX, 3. 
39 Pp Francisc, Mesaj cu ocazia celebrării celei de a XXVIII-a Zi a Bolnavului, Vatican, 3 Ian. 2020, 1. 
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pe lângă terapii, sprijin, grijă. În afară de aceasta, alături de cel bolnav este o familie care suferă 

și cere și ea întărire și compasiune.40 

Această maturitate interioară și măreția spirituală în suferință sunt cu siguranţă rodul unei 

convertiri și cooperări speciale cu harul Răscumpărătorului răstignit. El însuși acționează în 

centrul suferințelor umane prin intermediul Duhului său de adevăr, prin Mângâietorul. El este cel 

care transformă, într-un anumit sens, însăși substanța vieții spirituale, indicând omului suferind 

un loc aproape de el. Suferința este, în sine, experienţa răului. Dar Cristos a făcut din aceasta cea 

mai solidă bază a binelui definitiv, adică a binelui mântuirii eterne. Cu suferința sa pe Cruce, 

Cristos a ajuns chiar la rădăcinile răului: ale păcatului și ale morții. El a biruit pe autorul răului, 

care este Satana, și rebeliunea sa permanentă împotriva Creatorului. Înaintea fratelui sau surorii 

sale suferinde, Cristos se deschide treptat și desfășoară orizonturile Împărăției lui Dumnezeu: ale 

unei lumi convertite la Creatorul ei, eliberate de păcat, care se construiește prin puterea 

mântuitoare a iubirii. Și, încet, dar eficient, Cristos îl introduce pe omul suferind în această lume, 

în această Împărăție a Tatălui, într-un anumit sens, tocmai prin pătimirea sa. Suferința, de fapt, 

nu poate fi transformată și schimbată cu un har din exterior, ci din interior. Iar Cristos, prin 

propria sa suferință mântuitoare, se găsește la fel de mult ca oricând în fiecare suferință umană și 

poate acționa din interior cu puterea Duhului său de adevăr, a Duhului său mângâietor.41 

Isus însuși a manifestat prezența Împărăției lui Dumnezeu tocmai prin vindecări: 

„Mergeți și spuneți-i lui Ioan ceea ce auziți și vedeți: orbii văd, șchiopii umblă, leproșii sunt 

curățați și surzii aud, morții învie, iar săracilor li se aduce vestea cea bună” (Mt 11,4-5). Însă 

iubirea însuflețită de credință ne face să cerem pentru aceştia ceva mai important decât sănătatea 

fizică: putem cere o pace, o seninătate a vieții care pornește din inimă și care este dar al lui 

Dumnezeu, rod al Duhului Sfânt pe care Tatăl nu-l refuză niciodată celor care i-l cer cu 

încredere.42 

Domnul proclamă în pagina evanghelică a fericirilor: „Fericiţi cei ce plâng, pentru că ei 

vor fi mângâiaţi” (Mt 5,4). Contradicţia care pare să existe între suferinţă şi bucurie este 

depăşită, graţie acţiunii mângâietoare a Duhului Sfânt. Fiind părtași la misterul lui Cristos 

răstignit şi înviat, Duhul Sfânt ne deschide, încă de pe acum, spre bucuria care va ajunge la 

plinătatea ei în întâlnirea beatificatoare cu Răscumpărătorul. În realitate, fiinţa umană nu aspiră 

la o bunătate numai fizică sau spirituală, ci la o „sănătate” care să se exprime într-o armonie 

totală cu Dumnezeu, cu sine însuşi şi cu omenirea. La acest scop se ajunge numai prin misterul 

pătimirii, morţii şi învierii lui Cristos.43 

                                                           
40Cf. Pp Francisc, Mesaj XXVIII, 2. 
41Cf.Salvifici doloris, 26. 
42 Pp Francisc, Mesaj XXIV . 
43 Pp Ioan Paul al II-lea, Mesaj XIII, 7. 
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O boală, mai ales atunci când este severă, înseamnă întotdeauna o criză pentru existența 

umană și ridică întrebări profunde. La prima vedere, poate fi o rebeliune: De ce mi s-a întâmplat 

chiar mie? Există posibilitatea să cedăm disperării și să credem că totul este pierdut, că nimic nu 

mai are niciun sens acum. 

În aceste situații, credința în Dumnezeu este, pe de o parte, pusă la încercare, dar în 

același timp revelează toată potențialitatea sa pozitivă. Nu pentru că credința ar face să dispară 

boala, durerea sau întrebările care derivă din ea, ci pentru că oferă o cheie cu care putem 

descoperi sensul cel mai profund a ceea ce trăim, o cheie care ne ajută să vedem cum boala poate 

să fie calea pentru a ajunge la o apropiere mai strânsă de Isus, care merge alături de noi, 

împovărat de Cruce.44 

Chiar în momentul bolii este imperios necesar să găsim răspunsuri potrivite la întrebările 

din urmă referitoare la viaţa omului: întrebări despre sensul durerii, al suferinţei şi al morţii 

însăşi, considerată nu numai ca o enigmă cu care trebuie să ne confruntăm cu trudă, dar ca un 

mister în care Cristos încorporează în sine existenţa noastră, deschizând-o spre o nouă şi 

definitivă naştere pentru viaţa care nu se va sfârşi niciodată.45 

Alături, ba chiar înlăuntrul suferinței noastre, este cea a lui Isus, care poartă împreună cu 

noi povara ei și îi revelează sensul. Când Fiul lui Dumnezeu s-a urcat pe cruce, a distrus 

singurătatea suferinței și i-a luminat întunericul. Suntem puși în acest fel în fața misterului iubirii 

lui Dumnezeu față de noi, care revarsă în noi speranță și curaj: speranță, pentru că în planul lui 

Dumnezeu chiar și noaptea durerii se deschide la lumina pascală; și curaj, pentru a înfrunta orice 

adversitate în compania lui, uniți cu el.46 

Isus a întâlnit multe persoane bolnave în spirit, pentru că erau pline de orgoliu 

(cf. In 8,31-39) și bolnave în trup (cf. In 5,6). El a dăruit tuturor milostivire și iertare, iar 

bolnavilor și vindecare fizică, semn al vieții îmbelșugate a Împărăției, unde orice lacrimă este 

ștearsă. Ca şi Maria, discipolii sunt chemați să se îngrijească unii de alții, dar nu numai. 

Fiecare om este sărac, nevoiaș și duce lipsă. Când ne naștem, pentru a trăi, avem nevoie 

de îngrijirile părinților noștri, și tot așa în fiecare fază și etapă a vieții fiecare dintre noi nu va 

reuși niciodată să se elibereze total de necesitate și de ajutorul altuia, nu va reuși niciodată să 

smulgă de la el însuși limita neputinței în fața cuiva sau a ceva. Și aceasta este o condiție care 

caracterizează faptul că suntem „creaturi”. Nu ar trebui să ne fie teamă să ne considerăm 

nevoiași sau dependenți de alții, pentru că, individual și prin propriile eforturi, nu ne putem 

depăși limitele. Să nu ne temem de această recunoaștere, pentru că Dumnezeu însuși, în Isus, s-a 

                                                           
44 Pp Francisc, Mesaj XXIV. 
45 Pp Ioan Paul al II-lea, Mesaj XIII, 6. 
46 Pp Francisc, Mesaj cu ocazia celebrării celei de a XXII-a Zi a Bolnavului, Vatican, 6 Dec. 2013, 2. 
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aplecat (cf. Fil 2,8) și se apleacă asupra noastră și asupra sărăciilor noastre pentru a ne ajuta și a 

ne dărui acele bunuri pe care singuri n-am putea să le avem niciodată.47 

De-a lungul secolelor și generațiilor s-a observat că în suferință 

există o forță specială care atrage pe om interior spre Cristos, un har special. Mulți sfinți își 

datorează transformarea lor profundă, precum Sfântul Francisc de Assisi, Sfântul Ignaţiu de 

Loyola etc. Rezultatul unei astfel de convertiri nu este doar faptul că omul descoperă sensul 

salvific al suferinței, ci mai presus de toate că, în suferință, devine un om complet nou. Aproape 

că găsește o nouă măsură a întregii salevieți și a vocației sale. Această descoperire este o 

confirmare specială a măreției spirituale, care la om depășește corpul într-un mod complet 

incomparabil. Cu cât acest corp este profund bolnav, total incapacitat și omul este aproape 

incapabil să trăiască și să acționeze, cu atât mai mult maturitatea spirituală interioară și măreția 

sunt scoase la iveală, constituind o lecție mișcătoare pentru oamenii sănătoși și normali. 

 

1.4  Fecioara Maria, mijlocitoarea omului în suferinţă 

 

În cadrul Evangheliei iese în evidență figura Sfintei Fecioare Maria, care-l urmează pe 

Fiul său suferind până la jertfa supremă pe Golgota. Ea nu-și pierde niciodată speranța în victoria 

lui Dumnezeu asupra răului, asupra durerii și asupra morții și știe să-l primească cu aceeași 

îmbrățișare de credință și de iubire pe Fiul lui Dumnezeu născut în peștera din Betleem și mort 

pe cruce. Încrederea sa, tare, în puterea divină este luminată de Învierea lui Cristos care dăruiește 

speranță celui care se află în suferință și reînnoiește certitudinea apropierii și consolării din 

partea Domnului. Mama lui Isus și Mama noastră, atentă la glasul lui Dumnezeu și la necesitățile 

și dificultățile fiilor săi, determinată de milostivirea divină care se face trup în ea, uită de ea 

însăși și pornește la drum în grabă din Galileea în Iudeea pentru a o întâlni și a o ajuta pe 

verișoara Elisabeta. Mijlocește la Fiul său la nunta din Cana, când vede că s-a terminat vinul 

pentru sărbătoare, poartă în inima sa, de-a lungul pelerinajului vieții, cuvintele bătrânului Simeon 

care îi prevestesc o sabie care-i va străpunge sufletul și cu tărie rămâne la picioarele Crucii lui 

Isus. Ea știe cum se parcurge acest drum și pentru aceasta este Mama tuturor celor bolnavi și 

suferinzi. Putem recurge încrezători la ea cu devoțiune filială, fiind siguri că ne va asista, ne va 

susține și nu ne va părăsi. Este Mama Celui Răstignit şi Înviat: rămâne alături de crucile noastre 

și ne însoțește pe drumul spre învierea și viața deplină.48 
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Cel care stă sub cruce împreună cu Maria învață să iubească asemenea lui Isus. Crucea 

„este certitudinea iubirii fidele a lui Dumnezeu față de noi. O iubire așa de mare încât intră în 

păcatul nostru și-l iartă, intră în suferința noastră și ne dăruiește forța pentru a o purta, intră și în 

moarte pentru a o învinge și a ne mântui… Crucea lui Cristos ne invită și să ne lăsăm contagiați 

de această iubire, ne învață să-l privim mereu pe celălalt cu milostivire și iubire, mai ales pe cel 

care suferă, pe cel care are nevoie de ajutor” (Via Crucis cu tinerii, Rio de Janeiro, 26 iulie 

2013).49 

La picioarele crucii se realizează pentru Maria, Tămăduitoarea bolnavilor şi 

Mângâietoarea mâhniţilor, profeţia lui Simeon: inima ei de mamă este străpunsă (cf. Lc 2,35). 

Din abisul durerii ei, participare la durerea Fiului, Maria devine capabilă să primească noua 

misiune: să devină Mamă a lui Cristos în mădularele sale. În ceasul Crucii, Isus îi prezintă ei pe 

fiecare dintre discipolii Săi spunându-i: „Iată fiul tău!” (cf. In 19, 26-27). Compasiunea maternă 

faţă de Fiul devine compasiune maternă faţă de fiecare dintre noi în suferinţele noastre zilnice 

(cf.Omilie la Lourdes, 15 sep. 2008).50 

Neprihănita Zămislire anunţă împletirea armonioasă dintre „da”-ul lui Dumnezeu şi „da”-

ul pe care Maria îl va rosti cu o abandonare totală, atunci când îngerul îi va aduce mesajul ceresc 

(cf. Lc 1,38).51 Prin neprihănita zămislire a Mariei a început marea operă a mântuirii, care s-a 

împlinit în sângele preţios al lui Cristos. În el fiecare persoană este chemată să se realizeze pe 

deplin până la desăvârşirea sfinţeniei (cf. Col 1,28). Neprihănita Zămislire reprezintă zorii 

promiţători ai zilei strălucitoare a lui Cristos, care prin moartea şi învierea sa a restabilit deplina 

armonie între Dumnezeu şi omenire. Dacă Isus este izvorul vieţii care învinge moartea, Maria 

este mama grijulie care vine în întâmpinarea aşteptărilor fiilor săi, dobândind pentru ei sănătatea 

sufletului şi a trupului. 

Maica lui Isus a fost ferită de păcat, dar nu şi de suferință. Poporul creștin se identifică 

astfel cu figura Fecioarei Maria Îndurerată, contopindu-și propria durere în cea a ei. 

Contemplând-o, fiecare credincios este introdus mai intim în misterul lui Cristos și în durerea sa 

mântuitoare. Să căutăm să intrăm în comuniune cu Inima Neprihănită a Maicii Domnului Isus, 

unde durerea Fiului pentru mântuirea lumii s-a reflectat într-un mod unic și incomparabil. Să o 

primim pe Maria, desemnată de Cristos muribund ca mamă spirituală a ucenicilor săi, și să ne 

încredințăm ei pentru a-i fi credincioși lui Dumnezeu pe drumul de la Botez la glorie.52 

Maica lui Isus este un exemplu și un ghid, deoarece „ea se plasează între Fiul său și 

oameni, în realitatea dorințelor, nevoilor și suferințelor lor. Ea se pune <<la mijloc>>, adică 

                                                           
49 Pp Francisc, Mesaj XXII, 5. 
50 Pp Benedict al XVI-lea, Mesaj XIX, 5. 
51 Pp Ioan Paul al II-lea, Mesaj XII, 2. 
52 Pp Ioan Paul al II-lea, Mesaj cu ocazia celebrării celei de a II-a Zi a Bolnavului, Vatican, 8 Dec. 1993, 6. 
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acționează ca mediatoare nu ca o persoană din afară, ci în poziția ei de mamă. Ea știe că, în 

această calitate, îi poate indica Fiului său nevoile omenirii și, de fapt, <<are dreptul>> să facă 

acest lucru. Medierea ei este, așadar, de natura unei mijlociri: Maria mijlocește pentru omenire. 

Și asta nu este tot. Ca mamă, ea dorește, de asemenea, ca puterea mesianică a Fiului ei să se 

manifeste, acea putere mântuitoare a sa care are menirea de a-l ajuta pe om în nenorocirile sale, 

de a-l elibera de răul care, în diferite forme și grade, apasă greu asupra vieții sale.”(Redemptoris 

Mater, 21). Maria participă la bucuria oamenilor obișnuiți și contribuie la creșterea ei. Și Isus nu 

a refuzat, vreodată, cererea Mamei sale. Avem o Mamă care are ochii vigilenți și buni, ca Fiul 

său; inima maternă și plină de milostivire, ca El; mâinile care vor să ajute, ca mâinile lui Isus 

care frângeau pâinea pentru cel căruia îi era foame, care atingeau bolnavii și îi vindecau. Acest 

lucru ne umple de încredere și ne face să ne deschidem la harul și la milostivirea lui Cristos. 

Mijlocirea Mariei ne face să experimentăm mângâierea pentru care apostolul Paul îl 

binecuvântează pe Dumnezeu:  

 

„Binecuvântat să fie Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, Tatăl îndurărilor și 

Dumnezeul oricărei mângâieri, care ne mângâie în orice necaz al nostru ca să putem și noi să-i 

mângâiem pe cei care se află în orice necaz cu mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați de 

Dumnezeu. Căci după cum prisosesc pătimirile lui Cristos în noi, tot la fel prin Cristos prisosește 

și mângâierea noastră” (2Cor 1,3-5).  

 

Maria este Mama „mângâiată” care-i mângâie pe copiii săi.53Această misiune face ca 

Salus infirmorum să fie mereu prezentă în viața Bisericii, care, la fel ca în zorii creștinismului 

(cf. Fap 1,14), continuă să fie și astăzi „modelul acelei iubiri materne, din care toți cei care 

trebuie să fie animați în misiunea apostolică a Bisericii cooperează la regenerarea 

oamenilor”( Lumen gentium , 65).54 

Divinul Răscumpărător dorește să pătrundă în sufletul fiecărui suferind prin inima sfintei 

sale Maici, cea dintâi și cea mai înălțată dintre toți cei răscumpărații. Ca și cum, printr-o 

continuare a acelei maternități care, prin puterea Duhului Sfânt, îi dăduse viață, Cristos muribund 

îi conferă veșnicei Fecioare Maria un nou tip de maternitate, spirituală și universală, față de toate 

ființele umane, pentru ca fiecare individ, în timpul pelerinajului credinței, să rămână, împreună 

cu ea, strâns unit cu el până la Cruce, și pentru ca orice formă de suferință, căreia i se dă viață 

nouă prin puterea acestei Cruci, să nu mai fie slăbiciunea omului, ci puterea lui Dumnezeu.55 

                                                           
53 Pp Francisc, Mesaj XXIV. 
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În grija Mariei se oglindește duioșia lui Dumnezeu. Și aceeași duioșie se face prezentă în 

viața atâtor persoane care se află alături de cei bolnavi și știu să le perceapă nevoile, chiar și cele 

mai imperceptibile, pentru că privesc cu ochi plini de iubire. De câte ori o mamă la căpătâiul 

copilului bolnav, sau un copil care se îngrijește de părintele bătrân, sau un nepot care stă aproape 

de bunicul sau de bunica, pune invocația sa în mâinile Sfintei Fecioare Maria!56 

Biserica merge în întâmpinarea răniţilor vieţii pentru a le oferi iubirea lui Cristos prin 

intermediul atâtor forme de ajutor pe care „fantezia dragostei” (cf. Novo millennio ineunte, 50) i 

le sugerează pentru a-i ajuta. Biserica repetă fiecăruia: Curaj, Dumnezeu nu te-a uitat. Cristos 

suferă împreună cu tine. Iar tu, oferind suferinţele tale, poţi să colaborezi cu el la răscumpărarea 

lumii.57 

Adresându-se bolnavilor şi suferinzilor, papa Benedict al XVI-lea scria:  

 

„Tocmai prin rănile lui Cristos noi putem vedea, cu ochi de speranţă, toate relele care 

chinuiesc omenirea. Înviind, Domnul nu a eliminat suferinţa şi răul din lume, ci le-a 

învins la rădăcină. Prepotenţei răului i-a opus atotputernicia iubirii sale. Aşadar, ne-a 

arătat că iubirea este calea păcii şi a bucuriei: <<Aşa cum eu v-am iubit, aşa să vă iubiţi 

unul pe altul>> (In 13,34). Cristos învingător al morţii, este viu în mijlocul nostru. Şi 

întimp ce spunem şi noi împreună cu sfântul Toma: <<Domnul meu şi Dumnezeul 

meu!>>, îl urmăm pe Învăţătorul nostru în disponibilitatea de a ne dedica viaţa pentru 

fraţii noştri (cf. In 3,16), devenind mesageri ai unei bucurii care nu se teme de durere, 

bucuria Învierii”.58 

 

Dumnezeu, adevărul şi iubirea în persoană, a voit să sufere pentru noi şi cu noi, s-a făcut 

om pentru a putea împărtăși durereacu omul, în mod real, în carne şi sânge (cf. Spe salvi, 39). 

 

1.5  Sacramentele, mijloace ale tămăduirii 

 

Biserica priveşte la cei care suferă şi îşi îndreaptă atenţia spre bolnavii incurabili, dintre 

care mulţi mor din cauza bolilor în fază terminală. Ei sunt prezenţi pe toate continentele, 

îndeosebi în locuri în care sărăcia şi dificultăţile provoacă lipsuri şi dureri imense. Faptul de a fi 

bolnav aduce cu sine, în mod inevitabil, un moment de criză şi o confruntare serioasă cu propria 

situaţie personală. Viaţa umană are limitele sale intrinsece şi, mai devreme sau mai târziu, se 

termină cu moartea. Aceasta este o experienţă la care este chemată orice fiinţă umană şi pentru 
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care trebuie să fie pregătită. Nu se poate găsi un tratament spre vindecare pentru fiecare boală şi, 

deci, în spitale, în clinicile şi în casele din toată lumea ne lovim de suferinţa numeroşilor noştri 

fraţi şi surori cu boli incurabile şi, adesea, în fază terminală. Papa Benedict al XVI-lea spune: 

„Vă încurajez să contemplaţi suferinţele lui Cristos răstignit şi, în unire cu el, să vă îndreptaţi 

spre Tatăl cu încredere totală în faptul că toată viaţa, şi a voastră în mod deosebit, este în mâinile 

sale. Să ştiţi că suferinţele voastre, unite cu cele ale lui Cristos, se vor dovedi rodnice pentru 

necesităţile Bisericii şi a lumii.”59 

Prin intermediul sacramentelor Bisericii, administrate de către preot, Isus Cristos, 

medicul divin, oferă bolnavului o vindecare prin reconcilierea şi vindecarea păcatelor, prin 

ungerea cu uleiul sacru şi în sfârşit în Euharistie, în viatic, în care el însuşi devine, aşa cum 

obişnuia să spună sfântul Ioan Leonardi, „medicamentul nemuririi”, prin care „suntem întăriţi, 

hrăniţi, uniţi, transformaţi în Dumnezeu şi părtaşi ai naturii divine” (cf. 2Pt 1,4). Lângă bolnav, 

însuşi Cristos care iartă, vindecă, întăreşte, ia de mână şi spune: „Eu sunt învierea şi viaţa. Cel 

care crede în mine, chiar dacă moare, va trăi; şi oricine trăieşte şi crede în mine nu va muri în 

veci” (In 11, 25).60 

Dobândirea mântuirii este posibilă numai participând cu docilitate la planul Tatălui, care 

a voit să mântuiască lumea prin moartea şi învierea Fiului său unic născut. Prin Botez, 

credinciosul este inserat în acest plan salvific şi este eliberat de păcatul originar. Boala şi 

moartea, deşi rămân prezente în existenţa pământească, îşi pierd totuşi sensul negativ. În lumina 

credinţei, moartea trupului, învinsă de cea a lui Cristos (cf. Rom 6,4), devine punctul de trecere 

obligatoriu spre plinătatea vieţii nemuritoare.61 

Sacramnetele de vindecare sunt Sacramentul Pocăinţei si al Reconcilierii și cel al Ungerii 

Bolnavilor, care îşi au împlinirea lor naturală în Comuniunea Euharistică. În întâlnirea cu El 

bolnavii pot să experimneteze, realmente, că cine crede nu este niciodată singur. Întâlnirea lui 

Isus cu cei zece leproşi (cf. Lc 17,11-19) ne ajută să conştientizăm importanţa credinţei pentru 

cei care, apăsaţi de suferinţă şi de boală, se aproprie de Domnul. De fapt, Dumnezeu, în Fiul său, 

nu ne abandonează neliniştilor şi suferinţelor noastre, ci ne este aproape, ne ajută să le purtăm şi 

doreşte să vindece în adâncul inimii noastre (cf. Mc 2,1-12). Cel care, în propria suferinţă şi 

boală, îl invocă pe Domnul este sigur că iubirea Sa nu-l părăseşte niciodată şi că şi iubirea 

Bisericii nu dispare niciodată. Vindecarea fizică, expresie a mântuirii mai profunde, revelează 

astfel importanţa pe care omul, suflet şi trup, o are pentru Domnul. Fiecare sacrament, de altfel, 

exprimă şi realizează apropierea lui Dumnezeu însuşi, Cel care, în mod absolut gratuit, „ne 
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atinge prin intermediul realităţilor materiale..., pe care El le asumă în slujba sa, făcând din ele 

instrumente ale întâlnirii dintre noi şi El însuşi” (Omilie, Sfânta Liturgie a Crismei, 1 apr. 2010). 

„Unitatea dintre creaţie şi răscumpărare se face vizibilă. Sacramentele sunt expresie a 

corporeităţii credinţei noastre care cuprinde trupul şi sufletul, pe omul întreg” (Omilie, Sfânta 

Litugie a Crismei, 21 apr 2011). Misiunea principală a Bisericii este desigur vestirea Împărăţiei 

lui Dumnezeu, însă chiar această vestire trebuie să fie un proces de vindecare:„... a pansa rănile 

inimilor frânte” (cf.Is 61,1), conform misiunii încredinţate de Isus discipolilor săi (cf. Lc 9, 1-2, 

Mt 10,1. 5-14; Mc 6,7-13). Binomul dintre sănătatea fizică şi reînoirea sfâşierilor sufletului ne 

ajută deci să înţelegem mai bine „sacramentele de vindecare”.62 

Isus, în viaţa sa, vesteşte şi face prezentă milostivirea Tatălui. El nu a venit pentru a 

condamna, ci pentru a ierta şi a mântui, pentru a da speranţă chiar şi în întunericul cel mai 

profundal suferinţei şi al păcatului, pentru a dărui viaţa veşnică. Astfel, în Sacramentul Pocăinţei, 

în „medicamentul spovezii”, experienţa păcatului nu degenerează în disperare, ci întâlneşte 

Iubirea care iartă şi transformă (cf.Reconciliatio et Penitentia, 31). Momentul suferinţei, în care 

ar putea să apară ispita de a se abandona descurajării şi disperării, se poate transforma astfel în 

timp de har pentru a intra din nou în ei înşişi şi, asemenea fiului risipitor din parabolă, să se 

regândească la propria viaţă, recunoscând greşelile şi eşecurile, să simtă nostalgia îmbrăţişării 

Tatălui şi să parcurgă drumul spre Casa sa (cf. Lc 15,11-32).63 

În urma citirii Evangheliilor reiese clar că Isus a arătat mereu o atenţie deosebită faţă de 

cei bolnavi. El nu numai că i-a trimis pe discipolii săi să le vindece rănile (cf. Mt 10, 8; Lc 9,2; 

10,9), ci a şi instituit pentru ei un Sacrament specific: Ungerea Bolnavilor. Scrisoarea lui Iacob 

atestă prezenţa acestui gest sacramental deja în prima comunitate creştină (cf. Iac 5,14-16): cu 

Ungerea Bolnavilor, însoţită de rugăciunea prezbiterilor, toată Biserica îi recomandă pe cei 

bolnavi Domnului suferind şi glorificat, pentru ca să aline chinurile lor şi să-i mântuiască, ba 

chiar îi îndeamnă să se unească spiritual cu pătimirea şi cu moartea lui Cristos, pentru a contribui 

astfel la binele Poporului lui Dumnezeu. 

Acest Sacrament ne face să contemplăm misterul de pe Muntele Măslinilor, unde Isus s-a 

aflat în mod dramatic în faţa căii indicate lui de Tatăl, aceea a Pătimirii, a actului suprem de 

iubire, şi a primit-o. În acea oră de încercare, El este mediatorul, „transportând în sine, asumând 

în sine suferinţa şi pătimirea lumii, transformând-o în strigăt către Dumnezeu, punând-o în faţa 

ochilor şi în mâinile lui Dumnezeu şi astfel ducând-o realmente la momentul Răscumpărării” 

(Lectio divina, Roma, 18 Feb. 2010). În Ungerea Bolnavilor, materia sacramentală a uleiului ne 

este oferită, ca să spunem aşa, „ca medicament al lui Dumnezeu [...] care acum ne face siguri de 

                                                           
62 Pp Benedict al XVI-lea, Mesaj cu ocazia celebrării celei de a XX-a Zi a Bolnavului, Vatican,  20 Noi. 2011, 1. 
63 Pp Benedict al XVI-lea, Mesaj XX, 2. 
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bunătatea sa, trebuie să ne întărească şi să ne consoleze, dar care, în acelaşi timp, dincolo de 

momentul bolii, face trimitere la vindecarea definitivă, la înviere (cf. Iac 5,14)” (Omilie, Sfânta  

Liturgie a Crismei, 1 Apr. 2010).64 

Cu privire la „Sacramentele de vindecare”, sfântul Augustin afirmă: „Dumnezeu vindecă 

toate infirmităţile tale. Aşadar, nu te teme: toate infirmităţile tale vor fi vindecate... trebuie doar 

să permiţi ca el să te vindece şi nu trebuie să respingi mâinile sale”.65 Este vorba de mijloace 

prețioase ale Harului lui Dumnezeu, care îl ajută pe bolnav să se conformeze tot mai deplin cu 

Misterul Morții și Învierii lui Cristos. Alături de importanţa acestor două Sacramente, aș dori să 

subliniez și importanța  Sacramentului Euharistiei. Primită în momentul bolii, contribuie în 

manieră singulară la realizarea acestei transformări, asociindu-l pe cel care se hrănește cu Trupul 

și Sângele lui Cristos la oferirea de Sine însuși pe care El o face Tatălui pentru mântuirea tuturor. 

În felul acesta, acestor frați și surori le este oferită posibilitatea de a întări raportul cu Cristos 

răstignit și înviat, participând, cu viața lor oferită din iubire față de Cristos, la misiunea însăși a 

Bisericii.66 În acel moment al existenței răsună în mod și mai incisiv cuvintele Domnului: „Cine 

mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi” 

(In 6,54). De fapt, Euharistia, mai ales ca viatic este, conform definiției sfântului Ignațiu din 

Antiohia: „medicamentul nemuririi, antidotul împotriva morții” (Scrisoarea către Efeseni, 20), 

sacrament al trecerii de la moarte la viață, din această lume la Tatăl, care pe toți îi așteaptă în 

Ierusalimul ceresc.67 

La Sanctuarul de la Lourdes se oferă o ocazie propice să-l adorăm pe Isus Cristos prezent 

în sacramentul altarului, să ne încredințăm lui ca Speranță care nu dezamăgește, să îl primim ca 

pe acel medicament al nemuririi care vindecă trupul și spiritul. Isus Cristos a răscumpărat lumea 

prin suferinţa, moartea şi învierea sa şi avoit să rămână cu noi ca „pâine a vieţii” în pelerinajul 

nostru pământesc. Isus ne adună în jurul mesei euharistice, trezind în ucenicii săi o atenţie plină 

de iubire faţă de cei suferinzi şi bolnavi, în care comunitatea creştină recunoaşte chipul 

Domnului său.68 

Biserica, recunoscând prezenţa Domnului în fraţii care sunt în suferinţă, se angajează să 

le ducă vestea fericită a Evangheliei şi să ofere fiecăruia semne credibile de iubire.69 Întrebările 

urgente asupra suferinţei şi morţii aşteaptă răspunsuri valide. Creştinul este chemat să 

mărturisească adevărul mângâietor al lui Cristos înviat, care ia asupra sa rănile şi răutăţile 

omenirii, inclusiv moartea, şi le transformă în ocazii de har şi de viaţă. 

                                                           
64 Pp Benedict al XVI-lea, Mesaj XX, 3. 
65 Sfântul Augustin, Expunere despre Psalmul 102, 5. 
66 Pp Benedict al XVI-lea, Mesaj XX, 4. 
67 Pp Benedict al XVI-lea, Mesaj XX, 4. 
68 Pp Benedict al XVI-lea, Mesaj cu ocazia celebrării celei de a XVI-a Zi a Bolnavului, Vatican, 11 Ian. 2008, 3. 
69 Pp Ioan Paul al II-lea, Mesaj cu ocazia celebrării cele de a  XI-a Zi a Bolnavului, Vatican, 2 Feb. 2003, 1. 
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Pastoraţia sanitară trebuie să-şi tragă tocmai din Euharistie forţa spirituală necesară ca să 

vină în ajutorul omului în mod eficient şi să-l ajute să înţeleagă valoarea mântuitoare a 

suferinţelor proprii. Biserica vede în fraţii şi surorile care suferă aproape nişte subiecte multiple 

ale forţei supranaturale al lui Cristos (cf. Salvifici doloris 27). Unit în mod misterios cu Cristos, 

omul suferă cu iubire şi abandonare docilă la voinţa divină, devine ofrandă vie pentru mântuirea 

lumii. Papa Ioan Paul al II-lea scria următoarele: „Cu cât omul este mai ameninţat de păcat, cu 

cât sunt mai apăsătoare structurile păcatului pe care le poartă în sine lumea de astăzi, cu atât este 

mai mare elocvenţa pe care o posedă în sine suferinţa umană. Şi cu atât mai mult Biserica simte 

nevoia de a recurge la valoarea suferinţelor umane pentru mântuirea lumii” (Salvifici doloris 

27).70 

Trebuie să se  afirme cu putere absoluta şi suprema demnitate a fiecărei vieţi omeneşti. 

Cu trecerea timpului, învăţătura pe care Biserica o proclamă fără încetare nu se schimbă: viaţa 

omului este frumoasă şi trebuie trăită din plin chiar şi atunci când este slabă şi învăluită în 

misterul suferinţei. Trebuie să ne îndreptăm privirea spre Isus răstignit: murind pe cruce el a voit 

să împărtăşească durerea întregii omeniri. În suferinţa sa din iubire întrevedem o coparticipare 

supremă la suferinţele copiilor şi ale părinţilor lor. Ioan Paul al II-lea, care, prin acceptarea 

suferinţei persoanle a oferit un exemplu luminos, a scris: „Pe cruce este pus Răscumpărătorul 

omului, omul durerilor, care a luat asupra sa suferinţele fizice şi morale ale oamenilor din toate 

timpurile, pentru ca în iubire să poată afla sensul salvic al durerilor lor şi răspunsuri 

corespunzătoare la toate înterbările lor” (Salvifici doloris, 31).71 

Papa Francisc se roagă sfintei Fecioare, pentru noi, prin următoarele cuvinte: „Mariei, 

Mama duioșiei, vrem să-i încredințăm pe toți bolnavii în trup și în spirit, pentru ca să-i susțină în 

speranță. Ei îi cerem și să ne ajute să fim primitori față de frații bolnavi, să ajute persoanele 

bolnave să trăiască propria suferință în comuniune cu Domnul Isus și să-i susțină pe cei care se 

îngrijesc de ei. Biserica știe că are nevoie de un har special pentru a putea fi la înălțimea slujirii 

sale evanghelice de îngrijire față de cei bolnavi”.72 

 

 

 

 

                                                           
70 Pp Benedict al XVI-lea, Mesaj XVI, 4. 
71 Pp Benedict al XVI-lea, Mesaj cu ocazia celebrării celei de a XVII-a Zi a Bolnavului, Vatican, 2 Feb. 2009. 
72 Pp Francisc, Mesaj cu ocazia celebrării celei de a XXVI-a Zi a Bolnavului, Vatican, 26 Noi. 2017. 
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Capitolul 2 Atitudini moderne cu privire la boală şi suferinţă 

2.1  Importanţa lucrătorilor sanitari în alinarea suferinţei 

  

Medicina a atins, în zilele noastre, o foarte înaltă treaptă de cunoaştere ştiinţifică, de 

capacitate tehnică şi de organizare socială, ceea ce-i conferă, în planul prevenirii, diagnosticării 

şi terapeuticii, o mare eficacitate. Multe boli, care altădată făceau mari ravagii, au dispărut în 

zilele noastre. Astăzi oamenii pot fi vindecaţi rapid de afecţiunile pe care înaintaşii noştri erau 

nevoiţi să le îndure îndelung sau care erau incurabile. Însă acest progres are limitele şi 

reversurile sale, datorate mai puţin medicinei în sine, cât valorilor sau chiar ideologiilor care stau 

la baza folosirii şi dezvoltării sale. Dezvoltarea medicinii într-o perspectivă pur naturalistă a avut 

drept consecinţă obiectivarea bolii, transformarea ei din ce în ce mai mult într-o realitate privită 

în sine, pe un plan pur fiziologic, şi independent de persoana pe care o afectează. În loc de a oferi 

îngrijiri persoanelor, mulţi medici tratează astăzi boli sau organe.73 Folosirea de metode de 

diagnosticare din ce în ce mai mult cantitative şi abstracte şi de mijloace terapeutice din ce în ce 

mai tehnice au avut drept consecinţă o considerabilă depersonalizare a practicii medicale şi o 

sporire a neliniştii şi solitudinii bolnavului. Deasemenea a avut drept efect o deposedare a 

bolnavului de boala şi de suferinţele sale, reducându-i mijloacele prin care să le facă faţă. 

Medicina actuală, considerând boala şi suferinţele drept realităţi autonome, ce pot fi tratate în 

mod exlusiv tehnic şi numai în plan corporal, nu-l ajută pe bolnav să şi le asume, ci îl face să 

creadă că starea sa şi viaţa sa se află cu totul în mâinile medicilor, că nu există altă soluţie în 

afară de cea medicală şi că nu există pentru el alt mod de a-şi trăi boala şi suferinţele decât 

aşteptând pasiv de la medicină vindecarea şi uşurarea. 

 Valorile dominante ale civilizaţiei occidentale favorizează o atitudine în care se 

supravalorizează viaţa biologică. Teologul francez Jean-Claude Larchet afirma despre acest 

subiect: „Viaţa biologică este considerată drept singura formă de viaţă posibilă pentru om, a 

sănătăţii psiho-somatice, privită ca posesiune a unui bun ce se rezumă aproape exlusiv la planul 

material şi pentru care trupul apare ca organul esenţial, teama de tot ceea ce poate pune în pericol 

reduce sau suprimă această posesine, refuzul oricărei suferinţe şi ridicarea analgeziei la statutul 

de valoare a civilizaţie şi de finalitate socială, teama de moarte biologică, considerată sfârşitul 

absolut al existenţei, toate acestea îi fac pe mulţi dintre contemporanii noştri să-şi aştepte 

                                                           
73 Larchet , op. cit., p. 8. 
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mântuirea de la medicină şi să facă din medic un nou preot al timpurilor moderne, un rege cu 

drept de viaţă şi de moarte asupra lor, un profet al destinului lor”.74 

Credinţa într-un progres fără limite al ştiinţei şi tehnicii a născut speranţa unei dispariţii 

totale a bolii şi suferinţei, iar genetica a permis să se adauge acestei credinţe posibilitatea ca, prin 

manipulări adecvate, natura umană să fie purificată de imperfecţiunile sale, şi poate, în final, 

moartea să fie învinsă. 

Trupul omenesc, în realitatea sa biologică, este supus legilor care guvernează 

funcţionarea organismelor vii, totuşi el nu poate fi tratat întru totul ca orice organism viu, pentru 

că el este trupul unei persoane umane şi nu poate fi disociat de această persoană fără a fi 

denaturat. În condiţiile sale actuale de existenţă, el este de neseparat nu numai de o complexă 

componentă psihică, care îl ridică deja pe om cu mult mai presus de animal, ci încă şi de o 

dimensiune spirituală, mai presus de dimensiunea biologică. Trupul nu numai că exprimă, la 

nivelul său, persoana, ci, într-o oarecare măsură, el este persoana. Persoana nu mai are trup, ea şi 

este trupul său, chiar dacă transcende de infinit limitele acestuia. De aceea, tot ceea ce priveşte 

trupul implică persoana însăşi. 

Tocmai de aceea Biserica, prin învăţătura pe care o propune, apără demnitatea omului şi 

asistă întotdeauna bolnavii şi suferinzii. Acestă activitate se bazează pe o continuitate a multor 

acţiuni socio-caritative de-a lungul timpului, unde la inţiativa unor bărbaţi şi femei inimoase, 

urmând porunca Mântuitorului, s-au pus bazele îngrijirii medicale moderne, în care 

profesionalismul îngrijirii bolnavilor a dus la recunoaşterea profesiei de asistent medical. 

Profesia de asistent medical – nursă, a avut de-a lungul anilor numeroase dificultăţi în 

recunoaşterea ei. Cunoscută şi practicată încă din perioada preistorică, îngrijirea medicală are un 

caracter universal, dar recunoașterea ca profesie s-a produs la jumatatea secolului al XX-lea. 

Actul de nursing cuprinde toate acțiunile profesionale, și anume: îngrijirile autonome, 

interdisciplinare, bazate pe parteneriate și colaborare, care se adresează persoanelor, familiilor, 

grupurilor și comunităților pe tot parcursul vieții, persoanelor bolnave sau sănătoase, din toate 

mediile de îngrijire primare, secundare sau terțiare. 

Actul îngrijirilor medicale implică utilizarea raționamentului clinic în evaluarea holistică 

și bazată pe dovezi, planificare, implementare și evaluarea îngrijirilor medicale profesionale.  

Asistența medicală include promovarea sănătății, educația pentru sănătate și prevenirea bolilor, 

îngrijirea persoanelor bolnave, accidentate, cu dizabilități și a celor aflate în stadiul terminal al 

bolii. 

Susținerea şi promovarea siguranței pacienților, atât a adulților, cât și a copiilor, îngrijirile 

de calitate, îmbunătățirea continuă a calității îngrijirilor, efectuarea și utilizarea  cercetărilor și a 
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practicilor bazate pe dovezi, precum și contribuția la politica de sănătate și la managementul și 

punerea în aplicare a sistemelor de sănătate, reprezintă responsabilități  ale profesiei de asistent 

medical. 

Actul îngrijirilor medicale este susținut de valori etice naționale și internaționale și de 

coduri care respectă demnitatea, autonomia, justiția, integritatea și unicitatea ființelor umane, și 

subliniază datoria asistenților medicali de a se implica în dezvoltarea profesională continuă.75 

Virginia Henderson defineşte astfel nursingul: „Să ajuţi individul, fie bolnav sau sănătos, 

să-şi afle calea spre sănătate şi recuperare, să-şi folosească fiecare acţiune pentru apromova 

sănătatea sau recuperarea, cu condiţia ca acesta să aibă tăria, voinţa sau cunoaşterea necesară 

pentru a face în aşa fel încât să-şi poarte singur de grijă cât mai curând posibil”. De asemenea tot 

ea afirmă: „Rolul esenţial al asistentei medicale constă în a ajuta persoana bolnavă sau sănătoasă 

să-şi menţină sau recâştige sănătatea, sau să-l asiste în ultimile sale clipe, prin îndeplinirea 

sarcinilor pe care le-ar fi îndeplinit singur, dacă ar fi avut voinţa sau cunoştinţele necesare. 

Asistentul medical trebuie să îndeplinească aceste funcţii astfel încât bolnavul să-şi recâştige 

independenţa cât mai repede posibil”.76 

Nursingul a cunoscut în lunga sa perioadă de evoluţie 3 etape distincte: 

Prima etapă este un sistem de îngrijiri bazat pe vindecătorii tradiţionali si auto îngrijire, 

cu interpretarea fenomenelor legate de boală prin prisma tradiţiilor religioase si culturale ale 

fiecărei comunităţi în parte. În epoca primitivă nu găsim nici medici, nici asistente medicale, abia 

în antichitate, treptat, odată cu înţelegerea funcţionării organismului, apar primii medici şi 

cunoştinţele necesare unei îngrijiri adecvate.  

A doua etapă de dezvoltare a îngrijirilor de sănătate apare odată cu creştinismul. 

Învăţătura creştină insuflă în persoana care îngrijeşte persoana bolnavă devotament, caritate şi 

simțul datoriei. S-au creat primele centre de primire destinate bolnavilor si săracilor, 

instituţionalizarea subliniind funcţia de ajutor social a nursingului, punându-se accent pe 

dispensarizarea îngrijirilor corporale si psihice . 

A treia etapă este legată de dezvoltarea socială şi economică, etapă în care monopolul 

religios şi al acţiunilor caritabile din secolul al XIX- lea a fost detronat. În mai toate ţările lumii 

au apărut şcoli pentu pregătirea asistentelor medicale si a personalului auxiliar.77 

Deși originile asistenței medicale sunt anterioare jumătății secolului al XIX-lea, istoria 

asistenței medicale profesionale începe în mod tradițional cu Florence Nightingale (1820 – 

1910). Nightingale, fiica bine educată a unor părinți britanici bogați, a sfidat convențiile sociale 

                                                           
75https://www.oamr.ro/act-de-nursing/ publicat pe 15.05.2018, accesat 27.05.2021. 
76Cf. Titircă Lucreţia, Ghid de nursing, Ed. Viaţa Medicală Românească. 
77https://paginadenursing.ro/ce-este-nursing/ accesat în 27.05.2021. 
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și a decis să devină asistentă medicală. Îngrijirea străinilor, fie în spitale, fie în casele lor, nu era 

văzută pe atunci ca o carieră respectabilă pentru doamnele bine crescute, care, dacă doreau să 

îngrijească, se așteptau să o facă doar pentru familia bolnavă și prietenii intimi. Într-o viziune 

diametral opusă, Nightingale credea că femeile bine educate, folosind principii științifice și o 

educație informată cu privire la un stil de viață sănătos, ar putea îmbunătăți în mod dramatic 

îngrijirea pacienților bolnavi. Mai mult, ea credea că asistenţa medicală oferea o vocație 

independentă ideală, plină de libertate intelectuală și socială pentru femei, care, la acea vreme, 

aveau puține alte opțiuni de carieră. 

În 1854, Nightingale a avut ocazia de a-și testa convingerile în timpul Războiului Crimeii 

din Marea Britanie. Articolele din ziare care relatau că soldații ruși bolnavi și răniți îngrijiți de 

ordinele religioase se descurcau mult mai bine decât soldații britanici au inflamat opinia publică. 

Ca răspuns, guvernul britanic i-a cerut lui Nightingale să ducă un mic grup de asistente medicale 

la spitalul militar din Scutari (astăzi Üsküdar, Turcia). La câteva zile de la sosirea lor, 

Nightingale și asistentele sale au reorganizat spitalul de cazarmă în conformitate cu știința 

secolului al XIX-lea: pereții au fost frecați pentru igienizare, ferestrele au fost deschise pentru 

ventilație, mâncarea hrănitoare a fost pregătită și servită, iar medicamentele și tratamentele au 

fost administrate eficient. În câteva săptămâni, rata mortalității a scăzut vertiginos, iar soldații nu 

s-au mai îmbolnăvit de boli infecțioase cauzate de condițiile sanitare precare. În câteva luni, un 

public recunoscător a aflat despre munca „Doamnei cu lampa”, care făcea ture de noapte pentru 

a-i alina pe bolnavi și răniți. Până la sfârșitul secolului al XIX-lea, întreaga lume occidentală 

împărtășea credința lui Nightingale în valoarea infirmierelor educate. 

Realizările lui Nightingale au pus în umbră alte metode de îngrijire a bolnavilor. Timp de 

secole, cea mai mare parte a îngrijirii bolnavilor a avut loc la domiciliu și a fost responsabilitatea 

familiilor, a prietenilor și a membrilor respectați ai comunității, cu reputație de vindecători 

eficienți. În timpul epidemiilor, cum ar fi holera, tifosul și variola şi bărbații și-au asumat roluri 

active de asistență medicală.  

Pe măsură ce urbanizarea și industrializarea s-au răspândit, bolnavii care nu aveau familii 

care să aibă grijă de ei s-au trezit în spitale unde calitatea îngrijirii medicale varia enorm. Unii 

pacienți, însă, au primit îngrijiri excelente. Femeile din ordinele religioase de asistență medicală 

erau cunoscute în special pentru calitatea îngrijirii medicale pe care o ofereau în spitalele pe care 

le înființau. Alte spitale depindeau de recuperarea pacienților sau angajau bărbați și femei pentru 

îngrijirea medicală a pacienților. Uneori, această îngrijire era excelentă; alteori era deplorabilă, 

iar lipsa de fiabilitate a îngrijirii medicale spitalicești a devenit o problemă deosebită la sfârșitul 

secolului al XIX-lea, când schimbările în practicile și tratamentele medicale au necesitat 

asistente medicale competente. Convergența nevoilor spitalelor, a dorințelor medicilor și a 
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dorinței femeilor de a avea o muncă semnificativă a dus la apariția unui nou profesionist în 

domeniul sănătății: asistenta medicală calificată.78 

Prima şcoală de îngrijire a bolnavului a fost înfiinţată în 1860 de către Florence 

Nightingale. Atunci a început istoria acestei profesiuni. Sora medicală avea rolul de a susţine 

moral şi prin îngrijiri minime medicale individul suferind. Lipsea însă, la acea dată, o bază 

ştiinţifică pentru actul medical. Începe acum procesul de instruire şi formare a surorilor cu scop 

medical, dar cu toate acestea,competenţa lor era destul de limitată. La început nursingul nu a fost 

recunoscut ca o disciplină, ca biologia sau chimia, în schimb a fost întocmită o bază de 

cunoştinţe şi principii, care, în realitate reprezentau recomandările medicului, ce trebuiau 

îndeplinite de către asistentul medical. Odată cu progresele medicinei şi în special al chirurgiei, 

începând cu anul 1930,  medicii autransferat o parte din sarcinile lor, asistentelor medicale. 

Bolnavul, care până atunci fusese în centrul preocupărilor, a trecut în planul doi, în primul 

plansituându-se aspectele tehnico-medicale. 

În timp, nursingul a fost recunoscut ca o disciplină separată şi inclus în cadrul 

universităţilor. În programele de învăţământ au fost incluse şi alte discipline ştiinţifice, dând 

posibilitatea asistentelor medicale să-şi însuşescă cunoştinţe avansate într-o varietate de ştiinţe 

bio-psiho-sociale. 

Astăzi nursingul este denumit ca o ştiinţă aplicativă, iar profesionalismul în nursing 

rămâne încă o problemă deschisă. 

La început, spitalele și-au înființat propriile școli de formare pentru asistentele medicale. 

În schimbul prelegerilor și al instrucțiunilor clinice, studenții ofereau spitalului doi sau trei ani de 

asistență medicală calificată gratuită. Acest model educațional bazat pe spitale a avut implicații 

semnificative pe termen lung. El a legat educația asistentelor medicale de spitale mai degrabă 

decât de colegii, o legătură care nu a fost ruptă definitiv până în a doua jumătate a secolului al 

XX-lea. Modelul de formare bazat pe spital a consolidat stereotipurile culturale conform cărora 

asistența medicală este o muncă de femeie. Doar câteva spitale au oferit cursuri de formare 

pentru a menține rolurile tradiționale ale bărbaților în cadrul asistenței medicale. 

Cu toate acestea, asistentele medicale au transformat spitalele. Pe lângă îngrijirea 

calificată și plină de compasiune pe care o acordau pacienților, acestea au creat un mediu 

ordonat, de rutină și sistematizat în cadrul căruia pacienții se vindecau. Ele administrau 

tratamente și regimuri de medicație din ce în ce mai complicate. Au menținut protocoalele 

aseptice și de control al infecțiilor care au permis desfășurarea unor operații chirurgicale mai 

complexe și mai invazive. În plus, au experimentat diferite modele de intervenții de asistență 

medicală care au umanizat proceduri medicale din ce în ce mai tehnice și impersonale. 

                                                           
78https://www.britannica.com/science/nursing accesat în 27.05.2021. 

https://www.britannica.com/science/nursing
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În afara spitalelor, asistentele calificate au devenit rapid esențiale în lupta împotriva 

bolilor infecțioase. La începutul secolului al XX-lea, „teoria germenilor” a provocat o alarmă 

considerabilă în țări din întreaga lume. Metodele de predare a metodelor de prevenire a 

răspândirii bolilor, cum ar fi tuberculoza, pneumonia și gripa, au devenit domeniul asistentelor 

medicale. Aceste asistente medicale au îngrijit pacienții infectați la domiciliul acestora și au 

învățat familiile și comunitățile măsurile necesare pentru a preveni răspândirea infecției. Acestea 

s-au angajat în mod special să lucreze cu comunitățile sărace și de imigranți, care deseori nu 

aveau acces la alte servicii de asistență medicală. Munca acestor asistente medicale a contribuit 

la o scădere dramatică a ratelor de mortalitate și morbiditate cauzate de bolile infecțioase la copii 

și adulți. 

În același timp, contractori independenți numiți asistenți medicali privați au îngrijit 

persoanele bolnave la domiciliu. Aceste asistente medicale au desfășurat o activitate clinică 

importantă și au sprijinit familiile care aveau resursele financiare pentru a-și permite să 

primească îngrijiri medicale, însă piața nereglementată a forței de muncă din domeniul sănătății 

le-a lăsat vulnerabile în faţa concurenței, atât a asistentelor medicale neinstruite, cât și a 

promoției de asistente medicale proaspăt absolventeîn fiecare an. Foarte curând, oferta de 

asistente medicale private a fost mai mare decât cererea din partea familiilor. La începutul 

secolului al XX-lea, asistentele medicale din țările industrializate au început să înființeze 

asociații profesionale pentru a stabili standarde care să diferențieze activitatea asistentelor 

medicale calificate atât de cea a personalului de asistență medicală, cât și de cea a asistentelor 

medicale necalificate. Mai important, acestea au încercat cu succes să obțină protecția licențelor 

pentru exercitarea profesiei de asistent medical autorizat. Ulterior, asistentele medicale din unele 

țări au apelat la negocieri colective și la organizații sindicale pentru a le ajuta să își afirme 

drepturile lor și ale pacienților lor, pentru a îmbunătăți condițiile și a face posibilă o asistență 

medicală de calitate. 

Până la mijlocul anilor 1930, cerințele tehnologice și clinice tot mai mari ale îngrijirii 

pacienților, nevoile lor tot mai acute de asistență medicală intensivă și deplasarea acestor îngrijiri 

de la domiciliu către spitale au necesitat personal spitalicesc format din asistenți medicali 

calificați și nu din studenți. Până la mijlocul anilor 1950, spitalele erau cel mai mare angajator de 

asistente medicale autorizate. Această tendință continuă, deși, pe măsură ce schimbările din 

sistemele de asistență medicală au pus din nou accentul pe îngrijirea la domiciliu, un număr 

proporțional mai mare de asistente medicale lucrează în clinici ambulatorii, îngrijire la domiciliu, 

sănătate publică și alte organizații de asistență medicală comunitară. 

Structura educațională a nursingului s-a schimbat și ea. Dependența de școlile de formare 

din spitale a scăzut, acestea fiind înlocuite cu programe colegiale, fie în colegii comunitare sau 



45 
 

tehnice, fie în universități. În plus, au început să apară programe mai sistematice și mai 

răspândite de învățământ postuniversitar. Aceste programe pregătesc asistenții medicali nu 

numai pentru roluri în management și educație, ci și pentru roluri de specialiști clinici și asistenți 

medicali. Asistentele medicale nu mai trebuiau să caute diplome de doctorat în alte domenii 

decât cel al asistenței medicale. Până în anii 1970, asistentele medicale își înființau propriile 

programe de doctorat, punând accentul pe cunoștințele, știința și cercetarea în domeniul 

asistenței medicale necesare pentru a aborda problemelestringente privind îngrijirea și furnizarea 

de asistență medicală. 

În a doua jumătate a secolului al XX-lea, asistentele medicale au răspuns la creșterea 

numărului de pacienți bolnavi prin reorganizări inovatoare ale modelelor de îngrijire. De 

exemplu, unitățile de îngrijire critică din spitale au apărut atunci când asistentele medicale au 

început să grupeze împreună pacienții cei mai grav bolnavi pentru a oferi o utilizare mai eficientă 

a tehnologiei moderne. În plus, experimentele cu modelele de îngrijire progresivă a pacienților și 

de asistență medicală primară au subliniat din nou responsabilitatea unei asistente medicale 

pentru un pacient, în pofida cererilor birocratice adesea copleșitoare ale spitalelor asupra 

timpului asistentelor medicale. 

Profesia de asistent medical a fost, de asemenea, consolidată prin accentul tot mai mare 

pus pe activitatea națională și internațională în țările în curs de dezvoltare și prin promovarea 

unor medii sănătoase și sigure. Sfera internațională a profesiei de asistent medical este susținută 

de Organizația Mondială a Sănătății (OMS), care recunoaște că asistenta medicală este coloana 

vertebrală a majorității sistemelor de sănătate din întreaga lume. 

Asistența medicală geriatrică este unul dintre domeniile cu cea mai rapidă creștere a 

practicii de asistență medicală. Această creștere corespunde nevoilor demografice. Persoanele de 

peste 65 de ani utilizează mai multe servicii de îngrijire a sănătății și de asistență medicală decât 

orice alt grup demografic. Majoritatea școlilor de asistență medicală încorporează în programele 

lor de studii conținut specific privind asistența medicală geriatrică. Din ce în ce mai mult, toți 

asistenții medicali generaliști sunt pregătiți să îngrijească pacienți vârstnici într-o varietate de 

medii, inclusiv spitale, clinici ambulatorii, cabinete medicale, case de îngrijire, centre de 

reabilitare, centre de asistență medicală, precum și în propriile locuințe ale persoanelor. 

Specialiștii se concentrează asupra unor aspecte mai specifice ale îngrijirii persoanelor în vârstă, 

inclusiv menținerea funcțiilor și a calității vieții, furnizarea de servicii de sănătate mintală, 

oferirea de sprijin pentru mediul înconjurător, gestionarea medicamentelor, reducerea riscurilor 
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de apariție a unor probleme cum ar fi căderile, confuzia, deteriorarea pielii și infecțiile, precum și 

abordarea problemelor etice asociate cu fragilitatea și vulnerabilitatea.79 

În anul 1970, Virginia Henderson descrie cele 14 nevoi fundamentale ale omului, ca bază 

a îngrijirilor. Conform teoriei sale, problemele derivă din incapacitatea individului de a îndeplini 

aceste nevoi: 

  - respiraţie normală; 

  - alimentaţie şi ingerare de lichide adecvată; 

  - eliminarea reziduurilor din organism; 

  - mişcare şi menţinerea posturii dorite; 

  - somn şi odihnă; 

  - alegerea îmbrăcămintei corespunzătoare – îmbrăcarea şi dezbrăcarea; 

  - menţinerea temperaturii normale a corpului prin modificarea îmbrăcămintei şi a 

mediului înconjurător; 

  - păstrarea curăţeniei şi protecţia tegumentelor; 

  - evitarea pericolelor din mediu înconjurător şi lezării altor persoane; 

  - comunicarea şi exprimarea emoţiilor, nevoilor, temerilor şi a opiniilor; 

  - acţiune conform convingerii religioase şi a sistemului de valori; 

  - acţiune în direcţia auto-realizării; 

  - recreerea; 

  - învăţarea, satisfacerea curiozităţii, care conduce la o dezvoltare normală şi la 

dobândirea uneistări bune de sănătate şi la utilizarea facilităţilor derivate din această stare. 

Alte funcţii specifice asistentului medical se desprind din definiţia nursingului dată de 

OMS în colaborare cu Consiliul Internaţional de Nursing: „ Nursingul este o parte integrantă a 

sistemului deîngrijire a sănătăţii” şi cuprinde: 

   - promovarea sănătăţii; 

   - prevenirea bolii; 

   - îngrijirea bolnavilor ( fizic, psihic, mental, cu dizabilităţi) de toate 

vârstele, în toate unităţile sanitare, comunităţi şi în toate formele de asistenţă socială. 

Avem astfel funcţia profesională, educativă, economică şi de cercetare. Toate aceste 

funcţii scot înevidenţă nevoile esenţiale ale indivizilor, familiilor şi comunităţilor, putând 

deasemenea să identifice maimulte moduri de acordare a îngrijirilor cu impact asupra 

pacientului.80 

                                                           
79https://www.britannica.com/science/nursing accesat 27.05.2021. 
80https://www.icn.ch/nursing-policy/nursing-definitions accesat în 27.05.2021. 

https://www.britannica.com/science/nursing
https://www.icn.ch/nursing-policy/nursing-definitions


47 
 

Rolul profesional al asistentului medical îi oferă abilitatea de a comunica eficient cu 

pacientul şi cu familia acestuia, de a fi un bun educator, furnizor de îngrijire, manager al 

îngrijirilor, dar şi mediator, găsind modul cel mai corespunzător de îngrijire de care pacientul are 

nevoie. 

Conform Consiliului Internaţional al Nurselor, funcţia nursingului este „să promoveze  

sănătatea, să prevină îmbolnăvirile, să refacă sănătatea şi să aline suferinţele”. 

Etica trebuie să ocupe un loc important în curricula şcolii de nursing. Dintre orientările 

codului de etică în nursing, cele mai importante sunt: 

   - nursa are responsabilitatea etică pentru persoanele aflate în diferite 

perioade de viaţă, din primele momente şi până la sfârşitul vieţii. Fundamentul întregului nursing 

constă în raportulfaţă de individ, indiferent de rasă, culoare, sex, limbă, credinţă, politică, 

naţionalitate sau statutsocial; 

   - nursa trebuie să-şi cunoască responsabilitatea personală şi profesională 

pentru practicarea nursingului. Ea va răspunde de propriile sale acţiuni, din punct de vedere 

profesional, etic,financiar şi legal; 

   - nursa trebuie să asigure o practică profesională actualizată şi să 

contribuie la dezvoltarea îngrijirilor de nursing; 

   - în practica sa profesională, nursa trebuie să asigure că este garantul 

dreptului pacientului la confidenţialitatea informaţiilor ce îl privesc. În unele ţări există un 

jurământ al nurselor, care conţine atât aspecte etice, cât şi legate de secretul profesional; 

   - în activitatea sa, nursa trebuie să arate respect privind activitatea 

colegilor săi. Domeniul nursingului este atât de vast, încât, pentru rezolvarea unor sarcini este 

necesară cooperarea mai multor persoane; 

   - în practica profesională, nursa trebuie să promoveze activ cooperarea 

între diferite grupe deprofesionişti, din ţară şi din străinătate; 

   - în practica sa medicală, nursa trebuie să promoveze noi abordări în 

îngrijirea sănătăţii şi săurmărească sau să aibă iniţiative noi privind îngrijirea sănătăţii, prin 

cunoştinţe sau capacităţiproprii; 

   - este de datoria nursei să contribuie astfel încât populaţia să aibă încredere 

şi totodată sărespecte profesia sa.81 

Etica medicală este ştiinţa fenomenelor morale, este reflectarea asupra valorilor, 

principiilor şinormelor care guvernează comportarea normală a omului în societate. 

                                                           
81https://www.icn.ch/sites/default/files/inline-files/2012_ICN_Codeofethicsfornurses_%20eng.pdf accesat 

27.05.2021. 

https://www.icn.ch/sites/default/files/inline-files/2012_ICN_Codeofethicsfornurses_%20eng.pdf
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Etica profesională este o ramură a eticii, care studiază îndatoririle sociale şi morale, implicate 

înexercitarea unei profesiuni. 

Etica îngrijirii bolnavilor implică şi anumite aspecte juridice. Etica medicală are anumite 

principii: 

   - al autonomiei; 

   - al absenţei răului; 

   - al binefacerii; 

   - al dreptăţii. 

Prin principiul autonomiei se cere ca asistenta medicală să respecte indivizii aflaţi în grija 

sa, dreptul lorfiind acela de a-şi controla propriile vieţi. 

Absenţa răului este considerată ca fiind cea mai stringentă îndatorire pentru cadrele 

medicale. 

Principiul binefacerii este principiul opus răului. Binefacerea presupune: a face bine, a nu 

face rău, absenţa răului. Conform acestui principiu, o nursă nu poate abandona pacientul 

încredinţat, indiferent de boala acestuia. 

Ultimul principiu se referă la faptul că în faţa legii toată lumea este egală. Uneori între 

dreptate şi corectitudine se pune semnul egal, de exemplu: dacă este drept sau nu să se primească 

sau nu un organ pentru transplant, sau dacă este drept ca o persoană neasigurată să nu poată 

primi asistenţă medicală. 

 

2.2  Exemple de bună practică oferite de Magisteriul Bisericii 

 

Viața este sacră și aparține lui Dumnezeu, de aceea este inviolabilă (cf. Donum vitae, 5; 

Evangelium vitae, 29-53). Din acest motiv Biserica a considerat întotdeauna că slujirea 

bolnavilor „face parte integrantă din misiunea sa”82, combinând „propovăduirea Bunei Vestiri cu 

ajutorul și îngrijirea bolnavilor”.83 . 

Lumea vastă a slujirii ca răspuns la suferința umană „privește binele persoanei umane și 

al societății” în sine.84 Tocmai de aceea, ea pune și întrebări delicate și inevitabile, care implică 

nu numai un aspect social și organizatoric, ci și unul exclusiv etic și religios. Acest lucru se 

datorează faptului că sunt implicate evenimente „umane” fundamentale, cum ar fi suferința, 

                                                           
82Pontifical Council for Pastoral Assistance to Health Care Workers, New Charter for Health Care Workers, 

Translated by The National Catholic Bioethics Center, Philadelphia 2017, cf. John Paul II, Motu Proprio Dolentium 

hominum (February 11, 1985), n. 1. 
83Ibidem. 
84idem, n. 3. 
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boala și moartea, împreună cu întrebările aferente privind rolul medicinei și misiunea medicilor 

în ceea ce privește persoanele bolnave.85 

Deja Conciliul Vatican II amintea de misiunea importantă a Bisericii de a se îngriji de 

suferinţa umană. În constituţia dogmatică Lumen gentium citim că: „aşa cum Cristos a fost trimis 

de Tatăl <<pentru a aduce vestea cea bună săracilor[...] pentru a vindeca pe cei cu inimă 

zdrobită>> (cf. Lc 4,18), <<pentru a căuta şi mântui ceea ce era pierdut>> (cf. Lc 19,10), la fel şi 

Biserica înconjoară cu dragostea sa pe toţi cei apăsaţi de povara slăbiciunii umane; ba mai mult, 

ea recunoaşte în săraci şi suferinzi chipul întemeietorului ei sărac şi suferind, îşi dă toată silinţa 

să înlăture mizeria lor şi vrea să-l slujească pe Cristos în ei”(Lumen gentium 8). Această  acţiune 

umanitară şi spirituală a comunităţii ecleziale faţă de cei bolnavi şi suferinzi în decursul secolelor 

s-a exprimat în multiple forme şi structuri sanitare chiar cu caracter instituţional. „Iubirea are 

nevoie şi de organizare ca bază pentru o slujire comunitară ordonată” (Deus caritas est, 20).86 

Sfântul Papă Ioan Paul al II-lea, ca interpret al acestei porunci, a înființat Consiliul 

Pontifical pentru Asistența Pastorală a Asistenților Medicali la 11 februarie 1985. Inspirat de 

credință și speranță, el a intenționat să ofere un răspuns la provocările care apar în lumea 

asistenței medicale, apreciind sarcina pe care mulți creștini, lucrători din domeniul sănătății, 

laici, fie individual, fie în asociații, bărbați și femei consacrați, preoți și diaconi, o îndeplinesc cu 

generozitate, dând mărturie despre valorile evanghelice ale demnității persoanei umane și ale 

respectului pentru viață, atât prin apropierea lor de bolnavi, cât și prin munca, studiul și 

cercetarea lor. 

În 1994, primul președinte al dicasteriului, cardinalul Fiorenzo Angelini, a publicat Carta 

pentru lucrătorii din domeniul sănătății. Aceasta a servit ca instrument eficient pentru formarea 

inițială și continuă a celor care lucrează în domeniul sănătății sau din diferite profesii. 

Ca urmare a noilor progrese în domeniul științific și biomedical, ce au urmat publicării 

Cartei începând cu 1994, precum și a declarațiilor magisteriale din timpul pontificatelor papilor 

Sfântul Ioan Paul al II-lea, Benedict al XVI-lea și Francisc, dicasteriul a luat în considerare că 

este necesar să se revizuiască și să se actualizeze acest document, păstrând structura sa inițială, 

axată pe chemarea lucrătorilor din domeniul sănătății de a fi slujitori ai vieții. Noua Cartă, 

publicată în anul 2016, abordează nu numai progresele științelor medicale și posibilele lor 

repercusiuni asupra vieții umane, ci și chestiuni juridice, care afectează și influențează din ce în 

ce mai mult exercitarea profesiilor din domeniul sănătății. De asemenea, abordează probleme 

care capătă o importanță sporită, în special în ceea ce privește justiția, precum și respectarea și o 

sensibilitate sporită față de principiile solidarității și subsidiarității în ceea ce privește accesul la 

                                                           
85Ibidem.  
86  Papa Benedict al XVI-lea, Mesaj cu ocazia celei de a XVIII-a Zi a bolnavului, 22.11.2009. 
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produsele și tehnologiile farmaceutice disponibile. Acest lucru este relevant pentru cerințele de 

justiție socială în domeniul asistenței medicale, inspirate de dreptul la conservarea și promovarea 

sănătății prin politici de sănătate echitabile. 

Prin Ziua Mondială a Bolnavilor, Biserica intenționează să desfășoare o operațiune de 

anvergură, sensibilizând comunitatea eclezială la importanța serviciului pastoral în vasta lume a 

asistenței medicale. Această slujire este parte integrantă a rolului Bisericii, deoarece este gravată 

în însăși misiunea mântuitoare a lui Cristos. El, Doctorul divin, „umbla făcând bine și vindecând 

pe toți cei asupriți de diavol” (cf.Fap10, 38). În misterul Patimilor, morții și Învierii Sale, 

suferința umană capătă sens și plinătate de lumină. În scrisoarea sa apostolică Salvifici doloris, 

slujitorul lui Dumnezeu, Ioan Paul al II-lea, oferă cuvinte lămuritoare în acest sens. „Suferința 

umană a atins punctul culminant în Patimile lui Cristos”, scria el. „Și, în același timp, a intrat 

într-o dimensiune cu totul nouă și într-o nouă ordine: a fost legată de iubire... de acea iubire care 

creează binele, scoțându-l și din rău prin intermediul suferinței, așa cum binele suprem al 

răscumpărării lumii a fost scos de pe Crucea lui Cristos, și de pe această Cruce își ia constant 

începutul. Crucea lui Cristos a devenit un izvor din care curg râuri de apă vie” (Salvifici doloris 

18).87 

Instituită de Sfântul Papă Ioan Paul al II-lea, în 1992, și celebrată pentru prima dată la 

Lourdes la 11 februarie 1993, această zi este o ocazie de a reflecta în special asupra nevoilor 

bolnavilor și, în general, ale tuturor celor care suferă. Este, de asemenea, o ocazie pentru cei care 

îi asistă cu generozitate pe cei bolnavi, începând cu membrii familiilor, personalul sanitar și 

voluntarii, să mulțumească pentru vocația lor, dăruită de Dumnezeu, de a-i însoți pe frații și 

surorile noastre bolnave. De asemenea, această sărbătoare oferă Bisericii o energie spirituală 

reînnoită pentru a îndeplini tot mai deplin acea parte fundamentală a misiunii sale care include 

slujirea celor săraci, bolnavi, suferinzi, proscriși și marginalizați (cf. Ioan Paul al II-lea, Motu 

Proprio Dolentium Hominum, 11 februarie 1985, 1).88 

Ziua Mondială a Bolnavului se celebrează în fiecare an, pe un alt continent, pe 11 

februarie, în cinstea apariţiilor Fecioarei Maria la Lourdes, în Franţa, la data de 11 februarie 

1858, şi care de atunci a devenit ţinta atâtor pelerinaje. Maica Domnului a vrut să-şi arate aici 

iubirea maternă, mai ales faţă de cei suferinzi şi bolnavi.89 Biserica ne încurajează pe toți, 

bolnavi, suferinzi, medici, infirmieri, rude, voluntari, să contemplăm în Maria, Tămăduitoarea 

bolnavilor, garanta duioșiei lui Dumnezeu față de fiecare ființă umană și modelul abandonării în 

                                                           
87 Pp Benedict al XVI-lea, Mesaj cu ocazia celebrării celei de a XVIII Zi a bolnavului, Vatican, 22 Nov. 2009. 
88 Pp Francisc, Mesaj cu ocazia celebrării celei de a XXV-a Zi a bolnavului, Vatican, 8 Dec. 2016. 
89 Pp Ioan Paul al II-lea, Mesaj XII, 1. 
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voința sa și să găsim mereu în credința hrănită de Cuvânt și de Sacramente forța de a-l iubi pe 

Dumnezeu și pe frați și în experiența bolii. 

În memoria liturgică a Sfintei Fecioare de la Lourdes, o privim pe Maria ca pe o icoană 

vie a Evangheliei suferinței. Dacă Isus este izvorul vieţii care învinge moartea, Maria este mama 

grijulie care vine în întâmpinarea aşteptărilor fiilor săi, dobândind pentru ei sănătatea sufletului 

şi a trupului. Acesta este mesajul pe care sanctuarul de la Lourdes îl propune mereu, în mod 

constant, celor devotaţi şi pelerinilor. Aceasta este şi semnificaţia vindecărilor trupeşti şi 

spirituale care au loc la grota de la Massabielle. Maria a vindecat în acel loc dureri şi boli, redând 

atâtor fii ai săi şi sănătatea trupului. Minuni mult mai surprinzătoare a săvârşit însă în sufletele 

credincioşilor, deschizându-le sufletul pentru întâlnirea cu Fiul său Isus, răspuns adevărat al 

aşteptărilor celor mai profunde ale inimii omului. Duhul Sfânt, care a umbrit-o în momentul 

întrupării Cuvântului, transformă sufletul a nenumăraţi bolnavi care aleargă la ea. Chiar şi atunci 

când nu dobândesc darul sănătăţii trupeşti, pot dobândi mereu un alt bine mai important: 

convertirea inimii, izvor de pace şi de bucurie interioară. Acest dar transformă existenţa lor şi îi 

face apostoli ai crucii lui Cristos, stindard al speranţei, chiar şi în mijlocul celor mai grele şi mai 

dificile încercări.90 

Prezenţa la Lourdes a multor pelerini bolnavi şi a voluntarilor care-i însoţesc ne ajută să 

reflectăm asupra grijii materne şi iubitoare pe care Fecioara o arată faţă de durerea şi suferinţele 

omului. Asociată la sacrificiul lui Cristos, Maria, Mater Dolorosa, care la picioarele crucii suferă 

cu Ful său divin, este simţită ca fiind deosebit de aproape de comunitatea creştină, care se adună 

în jurul membrilor săi suferinzi, cei ce poartă semnele pătimirii Domnului. Maria suferă cu aceia 

care sunt în încercare, cu ei speră şi este pentru ei întărire, susţindu-i cu ajutorul său matern. Şi 

oare nu este adevărat că experienţa spirituală a atâtor bolnavi ne face să înţelegem tot mai mult 

că „Răscumpărătorul divin vrea să pătrundă în sufletul oricărui suferind prin inima Mamei sale 

preasfinte, pârgă şi apogeu al tuturor celor răscumpăraţi?” (Salvifici doloris, 26)91 

Faptul că „Doamna cea frumoasă” îi cere Bernadetei să se roage pentru păcătoși ne 

amintește că bolnavii, suferinzii, nu poartă în ei numai dorința de a se vindeca, ci și pe aceea de a 

trăi creștinește propria viață, ajungând s-o dăruiască precum niște autentici discipoli misionari ai 

lui Cristos. Maria îi dăruiește Bernadetei vocația de a-i sluji pe cei bolnavi și o cheamă să fie 

soră a carității, o misiune pe care ea o exprimă într-o măsură așa de înaltă încât devine model la 

care orice lucrător sanitar poate să facă referință. Așadar, şi noi suntem îndemnaţi să-i cerem 

Neprihănitei Zămisliri harul de a ne raporta mereu la bolnavi ca la niște persoane care au cu 

                                                           
90 Pp Ioan Paul al II-lea, Mesaj cu ocazia celei de a XII-a Zi a bolnavului, Vatican 1 decembrie 2003, 3. 
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siguranță nevoie de ajutor, uneori chiar și pentru cele mai simple lucruri, dar care au un dar 

propriu de împărtășit celorlalți.92 

Parabola evanghelică a Samariteanului Milostiv relatată de sfântul Luca se inserează într-

o serie de imagini și relatări din viața cotidiană, cu care Isus vrea să ne facă să înțelegem iubirea 

profundă a lui Dumnezeu față de orice ființă umană, în special atunci când se află în boală și în 

durere. Însă, în același timp, prin cuvintele conclusive din parabola Samariteanului Milostiv, 

„Mergi și fă și tu la fel” (cf.Lc 10,37), Domnul arată care este atitudinea pe care trebuie să o aibă 

fiecare discipol al său față de ceilalți, îndeosebi dacă au nevoie de îngrijire. Deci este vorba de a 

lua din iubirea infinită a lui Dumnezeu, printr-o relație intensă cu El în rugăciune, forța de a trăi 

zilnic o atenție concretă, asemenea Samariteanului Milostiv, față de cel care este rănit în trup și 

în spirit, față de cel care cere ajutor, chiar dacă este necunoscut și lipsit de resurse. „ Nu evitarea 

suferinţei, fuga din calea durerii, îl vindecă pe om, ci capacitatea de a accepta încercarea de a 

creşte în ea, de-a găsi sens prin unirea cu Cristos, care a suferit cu iubire infinită” (Spe salvi, 

37).93 

Vocația maternă a Bisericii față de persoanele nevoiașe și față de bolnavi s-a concretizat, 

în istoria sa bimilenară, într-o serie foarte bogată de inițiative în favoarea bolnavilor. Ea continuă 

și astăzi, în toată lumea. În țările în care există sisteme de sănătate publică suficiente, lucrarea 

congregațiilor catolice, a diecezelor și a spitalelor lor, în afară de a furniza îngrijiri medicale de 

calitate, încearcă să pună persoana umană în centrul procesului terapeutic și să desfășoare 

cercetarea științifică respectând viața și valorile morale creștine. În țările în care sistemele 

sanitare sunt insuficiente sau inexistente, Biserica lucrează pentru a oferi oamenilor tot ce este 

posibil pentru îngrijirea sănătății, pentru a elimina mortalitatea infantilă și a elimina unele boli 

larg răspândite. Pretutindeni ea încearcă să îngrijească, chiar și atunci când nu este în măsură să 

vindece. Imaginea Bisericii ca „spital de campanie”, primitoare pentru toți cei care sunt răniți de 

viață, este o realitate foarte concretă, pentru că în unele părți ale lumii numai spitalele 

misionarilor și ale diecezelor furnizează îngrijirile necesare populației.94 Amintirea istoriei lungi 

de slujire a celor bolnavi este motiv de bucurie pentru comunitatea creștină și îndeosebi pentru 

cei care desfășoară această slujire actualmente. De la ei trebuie învăţată generozitatea până la 

jertfa totală a multor întemeietori de institute în slujba celor bolnavi, creativitatea, sugerată de 

caritate, a multor inițiative întreprinse în decursul secolelor, angajarea în cercetarea științifică, 

pentru a oferi bolnavilor îngrijiri inovatoare și credibile. Această moștenire a trecutului ajută la 

proiectarea bună a viitorului.95 

                                                           
92 Pp Francisc, Mesaj XXV. 
93 Pp Benedict al XVI-lea, Mesaj cu ocazia celebrării celei de a XXI-a Zi a bolnavului, Vatican 2 ianuarie 2013, 2. 
94 Pp Francisc, Mesaj XXVI, 4. 
95 Pp Francisc, Mesaj XXVI, 5. 
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Slujirea Bisericii adusă celor bolnavi și celor care se îngrijesc de ei trebuie să continue cu 

vigoarea mereu reînnoită, în fidelitate față de mandatul Domnului (cf. Lc 9,2-6; Mt 10,1-

8; Mc 6,7-13) și urmând exemplul foarte elocvent al Întemeietorului și Învățătorului său. 

Activitatea asistenților medicali este, în esență, o slujire a vieții și a sănătății, care sunt 

bunuri primare ale persoanei umane. Acestei slujiri îi este dedicată activitatea profesională sau 

voluntară a celor care sunt implicați în diferite moduri în medicina preventivă, în tratament și în 

reabilitare: medici, farmaciști, asistente medicale, tehnicieni, capelani de spital, credincioşi şi 

credincioase, personal administrativ, responsabilii politicilor de sănătate naționale și 

internaționale și voluntari. „Profesia lor îi cheamă să fie gardieni și slujitori ai vieții umane”96 

sau chiar ai persoanei a cărei demnitate inviolabilă și vocație transcendentă sunt înrădăcinate în 

adâncul ființei sale.97 Această demnitate, pe care orice ființă umană o poate recunoaște prin 

rațiune, este ridicată la un alt nivel al vieții, cel al vieții lui Dumnezeu însuși, în măsura în care 

Fiul, devenind unul dintre noi, face posibil ca ființele umane să devină „copii ai lui Dumnezeu” 

(cf. In 1,12), „părtași ai naturii divine” (cf.2Petru 1,4). 

În lumina acestor principii ale credinței, respectul pentru persoana umană pe care rațiunea 

umană îl cere deja este accentuat și întărit. „Diferitele moduri în care Dumnezeu, acționând în 

istorie, se îngrijește de lume și de omenire nu se exclud reciproc; dimpotrivă, ele se susțin 

reciproc și se intersectează. Ele își au originea și scopul în sfatul etern, înțelept și plin de iubire 

prin care Dumnezeu îi predestinează pe bărbați și pe femei <<să fie conformați cu chipul Fiului 

său>> (Rom 8,29)”.98 „Luând ca punct de plecare interelația dintre aceste două dimensiuni, cea 

umană și cea divină, se înțelege mai bine de ce omul are o valoare de necontestat: el posedă o 

vocație eternă și este chemat să participe la iubirea trinitară a Dumnezeului viu”.99 

Activitatea lucrătorilor din domeniul sănătății, în rolurile și responsabilitățile lor com-

plementari, are valoarea de serviciu față de persoana umană, deoarece a proteja, a recupera și a 

îmbunătăți sănătatea fizică, psihologică și spirituală înseamnă a servi viața în totalitatea ei.100 

Serviciile de asistență medicală și serviciile sociale de asistență medicală sunt strâns 

legate între ele. Prin expresia „îngrijire a sănătății” înțelegem tot ceea ce ține de prevenire, 

diagnosticare, tratament și reabilitare pentru un mai bun echilibru și bunăstare fizică, 

psihologică, socială și spirituală a persoanei, iar prin expresia „servicii sociale de îngrijire a 

sănătății” se înțelege tot ceea ce ține de politica, legislația, programele și facilitățile de îngrijire a 

                                                           
96New Charter for Health Care Workers 1, cf. Ioan Paul al II-lea, Scrisoarea enciclică Evangelium vitae, Despre 

valoarea și inviolabilitatea vieții umane (25 martie 1995), nr. 89. 
97New Charter for Health Care Workers 1, Congregația pentru Doctrina Credinței, Instrucțiunea Dignitas personae, 
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sănătății. Cu toate acestea, trebuie subliniat faptul că, deși instituțiile care furnizează aceste 

servicii sunt foarte importante, nicio instituție nu poate înlocui prin ea însăși inima umană sau 

compasiunea umană atunci când este vorba de întâlnirea cu suferințele celuilalt.101 

Asistența medicală se realizează în practica cotidiană într-o relație interpersonală 

caracterizată de încrederea unei persoane care se confruntă cu suferința și boala, care apelează la 

cunoștințele și conștiința unui lucrător medical care o întâlnește pentru a o susține și a o îngriji, 

adoptând astfel o atitudine sinceră de „compasiune”, în sensul etimologic al cuvântului.102 O 

astfel de relație cu persoana bolnavă, cu respectarea deplină a autonomiei sale, necesită 

disponibilitate, atenție, înțelegere, empatie și dialog, alături de expertiză, competență și etică 

profesională. Această relaţie trebuie să fie expresia unui angajament profund uman, făcut și 

realizat nu doar ca o activitate tehnică, ci ca un act de dăruire și de iubire a aproapelui. 

Slujirea vieții se realizează numai în fidelitate față de legea morală, care exprimă valoarea 

și îndatoririle sale. Într-adevăr, și pentru lucrătorul medical există responsabilități morale, ale 

căror orientări izvorăsc din reflecția bioetică. În acest domeniu, cu o atenție vigilentă și plină de 

zel, magisteriul Bisericii se pronunță cu referire la întrebările ridicate de progresul biomedical și 

de etosul cultural variabil. 

Progresele în medicină și apariția constantă a unor noi întrebări morale necesită, prin 

urmare, din partea lucrătorilor din domeniul sănătății, o pregătire serioasă și o formare continuă 

pentru a menține competența profesională necesară. În acest scop, este de dorit ca toți lucrătorii 

din domeniul sanitar să fie pregătiți în mod corespunzător și ca cei responsabili de formarea lor 

profesională să se străduiască să înființeze catedre și cursuri de bioetică. În plus, în principalele 

centre spitalicești, ar trebui promovată înființarea de comitete de etică pentru practica medicală și 

de servicii de etică clinică. În cadrul acestora, competența și evaluarea medicală se întâlnesc și se 

integrează cu competența celorlalți profesioniști care asistă bolnavul, pentru a proteja demnitatea 

pacientului și responsabilitatea medicală însăși.103 

Biserica, propunând principii morale și evaluări pentru știința biomedicală, se bazează pe 

lumina rațiunii și a credinței, dezvoltând o viziune integrală a persoanei umane și a vocației sale, 

capabilă să accepte tot ceea ce este bun care reiese din operele umane și din diferitele tradiții 

culturale și religioase, care nu de puține ori arată o mare reverență față de viață. 

În special, „Biserica, exprimând o judecată etică asupra unor evoluții ale cercetărilor 

medicale recente referitoare la om, [...] nu intervine în domeniul propriu-zis al științei medicale, 

                                                           
101New Charter for Health Care Workers 3, Cf. Ioan Paul al II-lea, Scrisoarea apostolică Salvifici doloris, Despre 

sensul creștin al suferinței umane (11 februarie 1984), n. 29. 
102New Charter for Health Care Workers 4, Cf. Benedict al XVI-lea, Scrisoarea enciclică Spe salvi, Despre speranța 

creștină (30 noiembrie 2007), n. 39. 
103New Charter for Health Care Workers 5, Cf. Catehismul Bisericii Catolice, nr. 2294. 
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ci mai degrabă îi cheamă pe toți la responsabilitate etică și socială pentru propriile acțiuni. Ea le 

reamintește că valoarea etică a științei biomedicale se măsoară în raport cu respectul 

necondiționat datorat fiecărei ființe umane în fiecare moment al existenței sale”.104 

Devine clar, prin urmare, că „intervenția magisteriului se înscrie în misiunea sa de a 

contribui la formarea conștiinței, învățând în mod autentic adevărul care este Cristos și, în același 

timp, declarând și confirmând cu autoritate principiile ordinii morale care izvorăsc din însăși 

natura umană”.105 Acest lucru este motivat și de faptul că lucrătorii din domeniul sănătății nu pot 

fi lăsați singuri și împovărați de responsabilități de nesuportat atunci când se confruntă cu cazuri 

clinice din ce în ce mai complexe și mai problematice, generatede posibilitățile biotehnologice, 

multe dintre ele aflate încă în fază experimentală, de care dispune medicina în prezent, precum și 

de relevanța socială și sanitară a anumitor întrebări. 

Animat de spiritul și perspectiva creștină, lucrătorul din domeniul sănătății descoperă 

dimensiunea transcendentă specifică profesiei sale în practica sa de zi cu zi. De fapt, acesta 

depășește nivelul pur uman al slujirii persoanei suferinde și capătă caracterul de mărturie creștină 

și, prin urmare, de misiune. 

Misiunea este echivalentă cu vocația, adică este un răspuns la o chemare transcendentă 

care ia formă în chipul suferind al celuilalt. Această activitate este prelungirea și împlinirea 

carității lui Cristos, care „umbla făcând binele și vindecând pe toți” (cf. Fap 10,38). În același 

timp, este o caritate îndreptată spre Cristos însuși: El este pacientul, „Eu am fost bolnav”, și de 

aceea El consideră că îngrijirea acordată unui frate îi este acordată lui însuși: „Mie mi-ați făcut-

o” (cf. Mt 25,31-40). Cel care se îngrijește de sănătate este o reflectare a Bunului Samaritean din 

parabolă, care se oprește pentru omul rănit, devenind „aproapele” său în caritate (cf. Lc 10,29-

37). În această lumină, lucrătorul medical poate fi considerat un slujitor al lui Dumnezeu, care în 

Scriptură este descris ca unul „care îi iubește pe cei vii” (cf. Înţ 11,26).106 

Biserica consideră că „slujirea bolnavilor și a celor suferinzi este parte integrantă a 

misiunii sale”.107 Aceasta înseamnă că slujirea terapeutică a lucrătorilor din domeniul sănătății 

participă la activitatea pastorală și evanghelizatoare a Bisericii. Slujirea vieții devine astfel o 

slujire a mântuirii, sau o proclamare care împlinește iubirea răscumpărătoare a lui Cristos 

„Tocmai astfel de oameni, medici, asistente medicale, alți lucrători din domeniul sănătății, 

                                                           
104New Charter for Health Care Workers 6, Cf. Congregația pentru Doctrina Credinței, Instrucțiunea Dignitas 
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105Ibidem. 
106New Charter for Health Care Workers 8. 
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voluntari, sunt chemați să fie semnul viu al lui Isus Cristos și al Bisericii sale în manifestarea 

iubirii față de cei bolnavi și suferinzi”108, cu alte cuvinte, slujitori ai vieții. 

Magisteriul Bisericii, prin Carta lucrătorilor sanitari, continuă să afirme demnitatea vieţii 

umane şi să propună un ghid valoros de urmat, arătând că: „Inviolabilitatea persoanei, care este o 

reflectare a inviolabilității absolute a lui Dumnezeu, își găsește expresia primară și fundamentală 

în inviolabilitatea vieții umane”109. „Întrebarea: <<Ce ai făcut?>> (cf. Gen 4,10), pe care 

Dumnezeu i-o adresează lui Cain după ce acesta l-a ucis pe fratele său Abel, interpretează 

experiența fiecărei persoane: în adâncul conștiinței sale, omului i se amintește mereu 

inviolabilitatea vieții, a vieții proprii și a celorlalți, ca ceva ce nu-i aparține, pentru că este 

proprietatea și darul lui Dumnezeu Creator și Tată”.110 Nu poți dispune de corp după bunul plac, 

ca de o proprietate și nici nu te poți comporta cu el ca și cum ar fi un lucru sau un instrument, al 

cărui stăpân și arbitru ești. Orice intervenție necorespunzătoare asupra trupului este o ofensă la 

adresa demnității persoanei și, prin urmare, la adresa lui Dumnezeu, care este unicul și absolutul 

Stăpân al acesteia: „Ființa umană nu este stăpânul propriei sale vieți: o primește pentru a se 

folosi de ea; nu este proprietar, ci administrator, pentru că numai Dumnezeu este Domnul 

vieții”.111 

Faptul că viața îi aparține lui Dumnezeu, și nu omului, îi conferă caracterul sacru care 

determină o atitudine de profund respect: „Viața umană este sacră pentru că, încă de la începutul 

ei, implică acțiunea creatoare a lui Dumnezeu și rămâne pentru totdeauna într-o relație specială 

cu Creatorul, care este singurul ei scop. Numai Dumnezeu este Stăpânul vieții, de la începutul și 

până la sfârșitul ei: nimeni nu poate, în nicio împrejurare, să-și revendice dreptul de a distruge 

direct o ființă umană nevinovată”112. 

Practica medicală și unitățile de îngrijire a sănătății trebuie, înainte de toate, să servească 

și să protejeze această sacralitate a vieții umane: o profesie în apărarea valorii noninstrumentale a 

vieții, care este un bun în sine. „Viața omului vine de la Dumnezeu; este darul său, imaginea și 

amprenta sa, o participare la suflarea lui de viață. Prin urmare, Dumnezeu este singurul Stăpân al 

acestei vieți: omul nu poate face cu ea ce vrea”.113 
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Posibilitățile tehnologice trebuie să fie măsurate în funcție de standardul de 

permisibilitate etică, care determină compatibilitatea lor umană sau, cu alte cuvinte, dacă acestea 

protejează și respectă efectiv demnitatea persoanei umane. 

Știința și tehnologia fac noi progrese în fiecare zi, dar „ele nu pot arăta prin ele însele 

sensul existenței și al progresului uman. Fiind ordonate omului, care le inițiază și le dezvoltă, ele 

atrag de la persoană și de la valorile sale morale indicația scopului lor și conștientizarea limitelor 

lor”.114 Iată de ce știința trebuie să fie un aliat al înțelepciunii. 

Dreptul la viață este dreptul de a trăi cu demnitate umană şi se cere garantarea acestui bun 

fundamental, originar și inalienabil. „Ființa umană este îndreptățită la astfel de drepturi, în toate 

fazele de dezvoltare, de la concepție până la moartea naturală; și în orice condiție, fie că este 

sănătoasă sau bolnavă, întreagă sau handicapată, bogată sau săracă”.115 

Dreptul la viață îi afectează pe lucrătorii din domeniul sănătății în două privințe. În 

primul rând, aceștia nu pot pretinde că au un drept de putere asupra vieții îngrijite, deoarece nu 

au un astfel de drept și nici pacientul însuși, astfel încât nici măcar pacientul nu le poate acorda 

acest drept. Dreptul de a dispune de propria viață nu este absolut: „Nimeni [...] nu poate alege în 

mod arbitrar să trăiască sau să moară; stăpânul absolut al unei astfel de decizii este doar 

Creatorul, în care <<trăim, ne mișcăm și avem ființa noastră>> (cf. Fap 17:28)”.116 

În al doilea rând, lucrătorii din domeniul sănătății devin în mod activ garanții acestui 

drept: scopul intrinsec al profesiei lor „este afirmarea dreptului ființei umane la viață și la 

demnitatea sa”.117 Ei îl realizează prin asumarea datoriei corespunzătoare de a proteja sănătatea 

în mod preventiv și terapeutic și de a îmbunătăți (în limitele și cu mijloacele de care dispun) 

calitatea vieții și a condițiilor de viață ale pacienților. În demersurile lor, lucrătorii din domeniul 

sănătății sunt ghidați și susținuți de lege de iubire, al cărei izvor și model este Fiul lui Dumnezeu 

făcut om, care, murind, a dat viață lumii.118 

Protecția sănătății angajează lucrătorii din domeniul sănătății în primul rând în domeniul 

prevenţiei. Prevenţia este mai bună decât tratarea, atât pentru că scutește persoana de 

disconfortul și suferința provocată de boală, cât și pentru că scutește societatea de costurile 

tratamentului, care nu sunt doar economice. Prevenția proprie îngrijirii sănătății, care include 

administrarea anumitor produse farmaceutice, vaccinarea, efectuarea de teste sau screening-uri 

pentru a constata predispozițiile, precum și prescrierea de comportamente și obiceiuri menite să 

                                                           
114New Charter for Health Care Workers 50, Congregația pentru Doctrina Credinței, Instrucțiunea Donum vitae, n. 

2. 
115New Charter for Health Care Workers 63, Ioan Paul al II-lea, Exortația apostolică Christifideles laici, nr. 38. 
116New Charter for Health Care Workers 64, Ioan Paul al II-lea, Scrisoarea enciclică Evangelium vitae, n. 47. 
117New Charter for Health Care Workers 65, Ioan Paul al II-lea, Discurs adresat participanților la un congres de 

chirurgie. (19 februarie 1987), n. 2. 
118New Charter for Health Care Workers 65, Cf. Ioan Paul al II-lea, Scrisoarea enciclică Evangelium vitae, nr. 79. 
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evite apariția, răspândirea sau agravarea bolilor, sunt în esență de competența lucrătorilor din 

domeniul sănătății. Ea se poate adresa tuturor membrilor unei societăți, unor categorii de 

persoane sau unor indivizi, așa cum poate fi cazul anumitor programe de sănătate pentru 

studenți. 

De asemenea, ar trebui să se acorde o atenție deosebită prevenirii îngrădirii grupurilor 

sociale de indivizi – cum ar fi adolescenții, persoanele cu handicap și persoanele în vârstă – și a 

riscurilor pentru sănătate legate de viața contemporană în ceea ce privește alimentația, mediul, 

condițiile de la locul de muncă, locuința, sportul și altele asemenea. 

În aceste cazuri, intervenția preventivă este remediul prioritar și cel mai eficient și, 

uneori, singurul posibil. Aceasta necesită, totuși, acțiunea concomitentă a tuturor forțelor care 

acționează în societate. În acest caz, prevenția este mai mult decât un act medical sau de îngrijire 

a sănătății. Este vorba de a influența cultura prin recuperarea valorilor neglijate și prin educația 

care să le insufle, răspândind o noțiune de viață mai cumpătată și mai colaborativă, diseminarea 

de informații despre obiceiurile riscante și formarea unui consens politic pentru o legislație de 

susținere.  

Posibilitatea reală a unei prevenții eficiente este legată nu numai sau în primul rând de 

metodele de punere în aplicare, ci și de motivațiile care o susțin, precum și de gradul de difuzare 

și actualizare a acestora în cultură.119 

Pentru lucrătorul din domeniul sănătății, a servi viața înseamnă a o respecta și a o îngriji 

până la încheierea ei naturală. Omul nu este stăpânul și arbitrul vieții, ci administratorul ei 

credincios. Într-adevăr, viața este un dar de la Dumnezeu și, prin urmare, este inviolabilă și 

nedisponibilă. Nici lucrătorul medical nu se poate considera un arbitru asupra vieții sau a morții. 

Deși participă la valoarea transcendentă a persoanei, viața corporală, prin însăși natura sa, 

reflectă precaritatea condiției umane. Acest lucru este evident mai ales în boală și în suferință, 

care sunt trăite ca o suferinţă a întregii persoane. „De fapt, boala și suferința nu sunt experiențe 

care privesc doar substanța fizică a omului, ci omul în totalitatea sa și în unitatea sa somatic-

spirituală”.120 

Boala este mai mult decât un fapt clinic, definibil din punct de vedere medical. Ea este 

întotdeauna condiția unei ființe umane, a persoanei bolnave. Lucrătorii din domeniul sănătății 

trebuie să abordeze pacienții cu această viziune integral umană a bolii. Pe lângă competența 

tehnică sau profesională necesară, ei trebuie să aibă o conștientizare a valorilor și semnificațiilor 

care dau un scop bolii și propriei lor activități, făcând din fiecare caz clinic o întâlnire umană. 

                                                           
119New Charter for Health Care Workers 72. 
120New Charter for Health Care Workers 73, cf. Ioan Paul al II-lea, Motu Proprio Dolentium hominum, n. 2. 
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Creștinii știu, prin credința lor, că boala și suferința participă la puterea mântuitoare a 

Crucii Răscumpărătorului. „Răscumpărarea lui Cristos și harul său mântuitor ating întregul om în 

condiția sa umană și, prin urmare ajunge și la boală, suferință și moarte”.121 „Pe cruce, miracolul 

șarpelui înălțat de Moise în deșert (cf. In 3,14-15; In 21,8-9) este reînnoit și adus la o desăvârșire 

deplină și definitivă. Și astăzi, privind pe Cel care a fost străpuns, fiecare persoană a cărei viață 

este amenințată se întâlnește cu speranța sigură de a găsi libertatea și răscumpărare”.122 

Boala și suferința dobândesc o extraordinară fecunditate spirituală atunci când sunt trăite 

în strânsă unire cu suferințele lui Isus, astfel încât bolnavul poate spune cu apostolul Pavel: „În 

trupul meu completez ceea ce lipsește suferințelor lui Cristos, de dragul lui trupului Său, adică a 

Bisericii” (Col 1,24). 

Această reinterpretare creștină îl poate ajuta pe bolnav să dezvolte o triplă atitudine 

sănătoasă față de boala sa: o conștientizare a realității acesteia „fără a o minimaliza sau a o 

exagera,  acceptarea ei „nu cu o mai mult sau mai puțin oarbă resemnare”, ci în conștiința senină 

că „Domnul este capabil și vrea să scoată binele din rău”, și o ofertă „făcută din iubire pentru 

Domnul și pentru frați”.123 

Familia este întotdeauna implicată într-un fel sau altul alături de persoana bolnavă. 

Ajutorul acordat membrilor familiei și cooperarea acestora cu personalul medical sunt 

componente valoroase ale îngrijirii medicale. Lucrătorul medical, în relațiile cu familia 

bolnavului, este chemat să ofere, atât individual cât și prin apartenența la asociații, nu numai 

tratament, ci și iluminare, consiliere, îndrumare și sprijin.124 

Ghidat de această înțelegere integral umană și propriu-zis creștină a bolii, asistentul 

medical caută înainte de toate să descopere boala și să o analizeze la persoana bolnavă: el 

formulează diagnosticul și prognosticul relativ. Într-adevăr, o condiție pentru orice tratament este 

identificarea precisă a patologiei în ceea ce privește simptomele și cauzele sale. 

Diagnosticul este urmat de tratament și reabilitare, cu alte cuvinte, de efectuarea acelor 

intervenții care permit, pe cât posibil, recuperarea și reintegrarea personală și socială a 

pacientului. Tratamentul sau terapia este un act propriu-zis medical, care vizează combaterea 

stărilor patologice în cauzele, manifestările și complicațiile lor. Reabilitarea, pe de altă parte, este 

o combinație de măsuri medicale, fizioterapeutice și psihologice, împreună cu antrenamentul 

funcțional, care vizează restabilirea sau îmbunătățirea eficienței psiho-fizice a subiecților care 

sunt în diferite moduri afectați în capacitatea lor de a se integra, de a relaționa cu ceilalți și de a fi 

productivi ca lucrători. 

                                                           
121New Charter for Health Care Workers 74,cf. Ioan Paul al II-lea, Motu Proprio Dolentium hominum, n. 2. 
122New Charter for Health Care Workers 74,cf. Ioan Paul al II-lea, Scrisoarea enciclică Evangelium vitae, n. 50. 
123New Charter for Health Care Workers 74,cf. Ioan Paul al II-lea, Discurs la Lourdes (15 august 1983), n. 4. 
124New Charter for Health Care Workers 75, Cf. Ioan Paul al II-lea, Exortația apostolică Familiaris consortio, nr. 75. 
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Tratamentul și reabilitarea sunt „îndreptate nu numai spre binele și sănătatea trupului, ci 

și spre persoana ca atare care, în trupul său, este lovită de rău”.125 Orice tratament care vizează 

bunăstarea holistică a persoanei implică o acțiune de reabilitare ca modalitate de a readuce 

individul la el însuși, pe cât posibil, prin reactivarea și reapropierea funcțiilor fizice care au fost 

afectate de boală. 

Persoana bolnavă merită tratamentele care sunt posibile și din care poate obține anumite 

beneficii. Într-adevăr, fiecare ființă umană are un drept primar la ceea ce este necesar pentru 

menținerea propriei sănătăți și, prin urmare, la asistență medicală adecvată. În consecință, cei 

care îngrijesc bolnavii au datoria de a-și desfășura activitatea cu cea mai mare sârguinţă și de a 

furniza orice tratamente considerate necesare sau utile. Acestea includ nu numai tratamentele 

care vizează o posibilă recuperare, ci și pe cele paliative care ameliorează durerea și ușurează o 

afecțiune incurabilă.126 

În cazul în care recuperarea este imposibilă, lucrătorul medical nu trebuie să renunțe 

niciodată la îngrijirea persoanei. Acesta este obligat să acorde toate îngrijirile obișnuite și 

proporționale. Îngrijirea este considerată proporțională atunci când există o proporție 

corespunzătoare între mijloacele utilizate și eficacitatea terapeutică. Pentru a verifica această 

proporție corespunzătoare, trebuie „să se facă o apreciere corectă a mijloacelor prin studierea 

tipului de tratament care urmează să fie utilizat, a gradului său de complexitate sau de risc, a 

costului și a posibilităților de utilizare a acestuia și compararea acestor elemente cu rezultatul 

care poate fi așteptat, ținând seama de starea bolnavului și de resursele sale fizice și morale”.127 

Tratamentele care au devenit inutile nu trebuie să fie continuate. Folosirea mijloacelor 

obișnuite de menținere a vieții pacientului este moralmente obligatorie. Pe de altă parte, 

mijloacele extraordinare de menţinere a vieţii pot fi refuzate cu acordul pacientului sau la cererea 

acestuia, chiar dacă acest lucru grăbește moartea. Medicii nu pot fi obligați să folosească 

mijloace extraordinare. 

În țările cu un sistem de asistență medicală universalizat, este tot mai frecventă întâlnirea 

unui consum excesiv de produse farmaceutice în comparație cu starea de sănătate a populației. 

Acest lucru se datorează eliberării de către medici a unor rețete care nu sunt deosebit de 

necesare, la cererea urgentă a pacientului. O practică larg răspândită este accesul la produse 

farmaceutice care nu sunt prescrise direct de către medic, ci luate în cadrul unui tratament 

propriu, pe baza sfaturilor, informațiilor sau a publicității furnizate prin intermediul comunicării 

sociale și al internetului. Se recomandă o atenție deosebită ce trebuie acordată produselor 

                                                           
125New Charter for Health Care Workers 84, cf. Ioan Paul al II-lea, Motu Proprio Dolentium hominum, n. 2. 
126New Charter for Health Care Workers 85. 
127New Charter for Health Care Workers 86, Congregația pentru Doctrina Credinței, Declarație privind eutanasia, 
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farmaceutice de preparare și origine îndoielnică, distribuite în special prin intermediul 

internetului, care nu garantează eficacitatea și pot fi de-a dreptul dăunătoare pentru sănătate. Ca 

parte a activității lor de educare a societății în ceea ce privește asistența medicală, lucrătorii din 

domeniul sănătății trebuie să atragă atenția în mod corespunzător asupra utilizării produselor 

farmaceutice, printre altele, din cauza costurilor sociale pe care le pot implica.128 

Atunci când starea clinică se deteriorează ireversibil, bolnavul intră în stadiul terminal al 

vieții sale pământești, iar experimentarea acestei boli poate deveni treptat precară și dureroasă. 

Detașarea cauzată de procesul de moarte poate implica suferințe psihice și spirituale pe lângă 

durerea fizică. În această etapă a vieții, îngrijirea holistică și respectuoasă a persoanei trebuie să 

promoveze dimensiunea propriu-zis umană și creștină a morții ca obiectiv fundamental de 

urmărit. Această însoțire spre moarte necesită compasiune și profesionalism din partea 

lucrătorilor din domeniul sănătății competenți din punct de vedere psihologic și emoțional. Într-

adevăr, este vorba despre o îngrijire și o însoțire umană și creștină, la care lucrătorii profesioniști 

și pastorali sunt chemați să își aducă contribuția calificată și îndatoritoare, în conformitate cu 

competențele și responsabilitățile lor respective. Atitudinea față de bolnavul aflat în stadiul 

terminal al bolii sale este un test al profesionalismului și responsabilităților etice ale lucrătorilor 

din domeniul sănătății.129 

Procesul de moarte este un moment din viața unei persoane care, deși nu este reversibil, 

merită întotdeauna îngrijire și asistență. Lucrătorii din domeniul sănătății sunt chemați să 

interacționeze cu lucrătorii pastorali și cu membrii familiei pentru a oferi persoanei aflate în 

stadiul terminal al vieții ajutorul clinic, psihologic și spiritual care îi va permite, pe cât este 

omenește posibil, să accepte și să își trăiască moartea. 

Atunci când condițiile permit acest lucru și dacă pacientul sau rudele sale o cer direct, 

persoana aflată pe moarte trebuie să aibă opțiunea de a se întoarce la domiciliul său sau într-un 

mediu adecvat, ajutându-l astfel să trăiască ultima experiență a vieții sale, asigurându-i în același 

timp asistența medicală și pastorală necesară. 

O persoană bolnavă aflată în stadiul terminal al bolii sale trebuie să primească toate 

formele de îngrijire care permit atenuarea durerii procesului de moarte. Acestea corespund așa-

numitei îngrijiri paliative, care, împreună cu îngrijirea nevoilor sale fizice, psihologice și 

spirituale, tinde să creeze o prezență iubitoare în jurul muribundului și al membrilor familiei 

sale.130 
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Această prezență atentă și grijulie inspiră încredere și speranță muribundului și îl ajută să 

facă față momentului morții, iar membrilor familiei sale le poate permite să accepte moartea 

persoanei dragi. Aceasta este contribuția pe care asistenții medicali și lucrătorii pastorali ar trebui 

să o ofere muribundului și familiei sale, astfel încât acceptarea să înlocuiască negarea, iar 

speranța să prevaleze asupra angoasei. 

La sfârșitul existenței sale pământești, omul se confruntă cu un mister: „Confruntați cu 

acest mister al morții, rămânem neputincioși; certitudinile umane se clatină. Dar tocmai în fața 

acestui eșec, credința creștină [...] se oferă ca o sursă de seninătate și de pace”.131 Ceea ce pare 

lipsit de sens poate dobândi sens. 

Pentru un creștin, moartea nu este o aventură fără speranță. Aceasta este ușa vieții care se 

deschide spre veșnicie, este experiența participării la misterul morții și învierii lui Cristos.132 

În această oră decisivă din viața unei persoane, mărturia de credință și speranță a 

asistenților medicali și pastorali care o îngrijesc poate permite muribundului și membrilor 

familiei sale să întrevadă promisiunea lui Dumnezeu privind un pământ nou, unde nu va mai fi 

moarte sau jale, nu va mai fi strigăt sau durere, pentru că cele dintâi au trecut (cf. Ap 21,4). 

„Dincolo de toate mângâierile omenești, nimeni nu poate să nu vadă ajutorul enorm dat 

muribunzilor și familiilor lor de credința în Dumnezeu și de speranța în viața veșnică.”133 Cea 

mai înaltă formă de umanizare a procesului de moarte pe care o pot oferi lucrătorii din domeniul 

sănătății și din domeniul pastoral este asigurarea unei prezențe pline de credință și speranță. 

În stadiul terminal, demnitatea persoanei este elucidată în dreptul acesteia de a muri cu 

cât mai multă seninătate și cu demnitatea umană și creștină care i se cuvine. Păstrarea demnității 

morții înseamnă respectarea persoanei bolnave în ultima etapă a vieții sale, refuzând atât grăbirea 

morții, eutanasia, cât și prelungirea ei prin obstinația terapeutică. Omul contemporan a ajuns să 

fie conștient în mod explicit de acest drept de a fi protejat, în momentul morții, de „o atitudine 

tehnologică care amenință să devină un abuz”.134 Într-adevăr, medicina modernă dispune de 

mijloace capabile să amâne artificial moartea fără ca pacientul să primească vreun beneficiu real. 

Conștient de faptul că „nu este stăpânul vieții, [...] și nici învingătorul morții”, un lucrător 

medical trebuie să aleagă în mod corespunzător în evaluarea mijloacelor terapeutice.135 

Renunțarea la aceste tratamente, care ar procura doar o prelungire firavă și dureroasă a vieții, 

                                                           
131Idem, nr. 2. 
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133New Charter for Health Care Workers 148, Ioan Paul al II-lea, Discurs adresat Academiei Pontificale de Științe. 

(21 octombrie 1985), nr. 6. 
134New Charter for Health Care Workers 149, Congregația pentru Doctrina Credinței, Declarație privind eutanasia, 

IV. 
135New Charter for Health Care Workers 150, Cf. Ioan Paul al II-lea, Discurs adresat Academiei Pontificale de 
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poate indica, de asemenea, respectarea voinței muribundului, exprimată în declarații sau 

directive anticipate privind tratamentul, excluzând în același timp orice act de eutanasie. 

Gestionarea durerii trebuie să fie inclusă printre tipurile de îngrijiri administrate unei 

persoane aflate în stadiul terminal al vieții. Durerea din ultimele momente ale vieții poate căpăta 

o semnificație duhovnicească pentru o persoană bolnavă și, în special pentru un creștin, poate fi 

acceptată ca „participare la patimă” și „unire cu jertfa răscumpărătoare a lui Cristos” (cf. Col 

1,24). Prin urmare, se poate refuza administrarea tratamentelor analgezice din aceste motive. 

Totuși, aceasta nu este o normă generală. Într-adevăr, comportamentul eroic nu poate fi cerut de 

la toată lumea. De fapt, durerea poate diminua adesea puterea fizică și morală a unei persoane.136 

O îngrijire umană și creștină adecvată permite utilizarea medicamentelor care sunt menite să 

atenueze sau să elimine durerea, după cum este necesar în tratament, cu consimțământul 

pacientului, chiar dacă acestea pot duce la toropeală sau la diminuarea lucidității. 

În stadiul terminal, doze mari de analgezice pot fi uneori necesare pentru a atenua 

durerea. Aceasta implică riscul unor efecte colaterale și complicații, inclusiv grăbirea morții. Prin 

urmare, este necesar ca analgezicele să fie prescrise cu prudență și în conformitate cu standardele 

artei medicale. „Folosirea analgezicelor pentru a ușura suferințele muribunzilor, chiar cu riscul 

de a le scurta zilele, poate fi conformă din punct de vedere moral cu demnitatea umană dacă 

moartea nu este voită nici ca scop, nici ca mijloc, ci doar prevăzută și tolerată ca inevitabilă”.137 

În acest caz, „moartea nu este în niciun caz intenționată sau căutată, chiar dacă riscul acesteia 

este asumat în mod rezonabil; intenția este pur și simplu de a ameliora durerea, folosind în acest 

scop analgezicele disponibile în medicină”.138 

Fidelitatea față de viață, care este un dar de la Dumnezeu, atât la sfârșitul ei, cât și la 

începutul ei, în înflorirea și în declinul ei, este o obligație pentru fiecare bărbat și femeie de 

bunăvoință, dar, fără îndoială, aşa cum spunea Papa Ioan Paul al II-lea: „o responsabilitate unică 

aparține personalului medical: medici, farmaciști, asistente medicale, capelani, credincioși și 

credincioase, administratori și voluntari. Profesia lor îi cheamă să fie gardieni și slujitori ai vieții 

umane. În contextul cultural și social de astăzi, în care știința și practica medicală riscă să piardă 

din vedere dimensiunea etică inerentă, profesioniștii din domeniul sănătății pot fi puternic tentați 

uneori să devină manipulatori ai vieții sau chiar agenți ai morții. În fața acestei tentații, 

responsabilitatea lor este astăzi mult sporită”.139 

                                                           
136New Charter for Health Care Workers 153, Pius al XII-lea, Discurs adresat unei adunări internaționale de medici 

și chirurgi (24 februarie 1957). 
137New Charter for Health Care Workers 154, Catehismul Bisericii Catolice nr. 2279. 
138New Charter for Health Care Workers 154, Congregația pentru Doctrina Credinței, Declarație privind eutanasia, 

III. 
139  Carta lucrătorilor din sănătate, cf. Ioan Paul al II-lea, Scrisoarea enciclică Evangelium vitae, nr. 89: AAS 87 

(1995), 502. 



64 
 

Iar Papa Francisc îndeamnă astfel lucrătorii din sănătate: „Cristos vrea să se folosească de 

ajutorul uman pentru a săvârși minunea. Cât este de prețios și plăcut lui Dumnezeu a fi servitori 

ai altora! Asta mai mult decât orice alt lucru ne face asemenea lui Isus, care <<nu a venit pentru 

a fi slujit, ci pentru a sluji>> (Mc 10,45). Să-i cerem lui Isus milostiv, prin mijlocirea Mariei, 

Mama sa și a noastră, ca să ne dea nouă tuturor această dispoziție de slujire a celor nevoiași și în 

mod concret a fraților noștri și a surorilor noastre bolnavi. Uneori această slujire poate să fie 

obositoare, apăsătoare, dar să fim siguri că Domnul nu va înceta să transforme efortul nostru 

uman în ceva divin. Și noi putem fi mâini, brațe, inimi care-l ajută pe Dumnezeu să facă 

minunile sale, adesea ascunse. Și noi, sănătoși sau bolnavi, putem oferi trudele și suferințele 

noastre ca pe acea apă care a umplut amforele la nunta din Cana și a fost transformată în vinul 

cel mai bun. Cu ajutorul discret dat celui care suferă, precum și în boală, se ia pe umerii proprii 

crucea de fiecare zi și se urmează Învățătorul (cf. Lc 9,23); și chiar dacă întâlnirea cu suferința va 

fi mereu un mister, Isus ne ajută să-i dezvăluim sensul.”140 

 

2.3 Îngrijirea persoanelor vârstnice în centrele socio-medicale 

 

Caritatea faţă de persoanele în suferinţă nu poate fi practicată decât în comunitate, 

Biserica este vie atunci când are comunități funcționale. În toate acestea, există o iubire 

personală, de la persoană la persoană, care vede nevoia și este suficient de ingenioasă pentru a 

oferi cel mai eficient ajutor. Un exemplu de activitate comunitară socio-caritativă este 

Confederaţia Caritas România, care împreună cu Biserica Catolică reprezentată prin 

departamentele diecezane și naționale fac parte din conceptul de asistență socială și medicală 

instituțională. 

Programul național de îngrijire la domiciliu al Confederaţiei Caritas, urmăreşte îngrijirea 

la domiciliu a persoanelor cu boli cronice, a persoanelor în vârstă și cu dizabilități şi se preocupă 

ca aceştia să primească îngrijirile medicale de care au nevoie în propriile case. 

Avantajele îngrijirii la domiciliu sunt: evitarea internării prelungite în spital sau în 

centrele de îngrijire de stat; facilitarea reintegrării sociale prin contactul permanent al pacientului 

cu comunitatea și instituțiile de protecție socială, datorită contactului constant al asistenților 

medicali și al infirmierelor. Scopul programului este de a îmbunătăți calitatea vieții pacienților 

imobilizați la pat sau în camere cu mobilitate redusă. 

Subiectul programului național de îngrijire la domiciliu este: 

                                                           
140 Pp Francisc, Mesaj XXIV. 
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- Dezvoltarea unei rețele de centre naționale de îngrijire a pacienților Caritas, dotate 

la standarde europene; 

- formarea inițială și continuă a personalului de îngrijire; 

- promovarea și sprijinirea îngrijirii la domiciliu în colaborare cu autoritățile 

centrale și locale, care pot fi principalii finanțatori ai acestor servicii. 

Activitatea a fost lansată în 1994, primele centre de pionierat fiind înființate la Timișoara, 

Satu Mare și București. Îngrijirea la domiciliu ca program național a fost lansată în 1997. 

Servicii: îngrijire medicală, ajutor la domiciliu pentru pacient și familia acestuia, asistență 

socială.141 

Una dintre  principalele probleme cu care se confruntă persoanele vârstnice este aceea a 

sănătăţii precare. Un procent mare al acestora suferă de una sau mai multe boli cronice. 

Serviciile de îngrijire medicală la domiciliu sunt o alternativă viabilă, în sfera îngrijilor, prin 

oferirea nu doar de supraveghere şi intervenţii de tip medical, ci şi de natură psiho-socială, prin 

implicarea unei echipe multidisciplinare de profesionişti care acordă atenţie tuturor aspectelor 

bolii cronice, care pot fi de ordin fizic, psihic, social şi spiritual. 

Medicina dispune în prezent de mijloace care permit pacientului să supravieţuiască, cu 

preţul unor tratamente fără de care acesta ar fi condamnat la moarte. Cele mai multe boli nu 

necesită o spitalizare prelungită, iar bolnavii, urmând tratamentul prescris, îşi pot continua în 

anumite limite, viaţa profesională şi socială.  Totuşi medicina nu îi vindecă, ei rămân în 

continuare sub influenţa afecţiunilor de care suferă, trebuind să-şi organizeze viaţa în funcţie de 

restricţiile pe care le impune boala, pe de o parte, şi constângerile vieţii sociale, profesionale şi 

familiale, pe de altă parte. Bolnavul trebuie să facă din boala sa un mod de viaţă ce implică 

îngrijiri permanente, o atenţie riguoasă la starea corpului său şi un contact regulat cu medicul 

curant. 

Când limitărilor fiziologice datorate vârstei din ce în ce mai avasante, care determină 

scăderea capacităţii de muncă şi a posibilităţilor de autoservire a vârstnicului, li se adaugă 

consecinţele invaliditante ale bolilor cronice, se pot genera numeroase probleme şi dificultăţi de 

natură socială cum ar fi: nevoi de îngrijire medicală, de întreţinere, de îngrijire personală a 

vârstnicului. 

Boala şi necesitatea îngrijirii pun atât oamenii direct afectaţi cât şi rudele acestora într-o 

nouă situaţie de viaţă.  Rudele care acordă îngrijirea trăiesc sub tensiune, iar pe lângă suferinţă, 

dureri şi multiple limite sunt total nedumeriţi şi neputincioşi, deoarece le lipsesc cunoştinţele, 

pregătirea şi experienţa practică referitoare la îngrijire şi asistenţă medicală. 

                                                           
141Cf. Shupler, Tibor, A Caritas története a világegyházban és a Szatmári Egyházmegyében, Cluj-Napoca, 2009,72-

78. 
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Îngrijirea la domiciliu se remarcă ca o alternativă viabilă la instituţionalizare, respectiv 

spitalizare prelungită. Aceasta se adresează persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi şi în 

special bolnavilor cronici. 

Scopul îngrijirii medicale la domiciliu este de a ajuta beneficiarul să funcţioneze la cel 

mai înalt nivel posibil din punct de vedere al stării fizice, psihice, sociale şi spirituale, încercând 

menţinerea independenţei cât mai mult posibil, implicând beneficiarul în procesul de luare a 

deciziilor şi a asumării responsabilităţilor privind viaţa sa personală.  Pentru aceasta, îngrijirea la 

domiciliu se face în cadrul unei echipe multidisciplinare care ia în considerare toate aceste 

aspecte şi care pe lângă personalul medical, medic, asistent medical fizio-kinetoterapeut şi 

îngrijitor, impune necesitatea prezenţei şi a altor specialişti cu ar fi: asistent social, psiholog, 

preot. 

Nu de puţine ori starea de sănătate a beneficiarilor se deteriorează, aceștia rămânând 

imobilizaţi la pat sau dezvoltând patologii incurabile. Atunci când starea clinică se deteriorează 

ireversibil, bolnavul intră în stadiul terminal al vieții sale pământești, iar experimentarea acestei 

boli poate deveni treptat precară și dureroasă. Detașarea cauzată de procesul de moarte poate 

implica suferințe psihice și spirituale pe lângă durerea fizică. 

În această etapă a vieții, îngrijirea holistică și respectuoasă a persoanei trebuie să 

promoveze dimensiunea propriu-zis umană și creștină a morții ca obiectiv fundamental de 

urmărit. Această însoțire spre moarte necesită compasiune și profesionalism din partea 

lucrătorilor din domeniul sănătății competenți din punct de vedere psihologic și emoțional. Într-

adevăr, este vorba despre o îngrijire și o însoțire umană și creștină, la care lucrătorii sanitari și 

pastorali sunt chemați să își aducă contribuția calificată și îndatoritoare, în conformitate cu 

competențele și responsabilitățile lor respective. 

Atitudinea față de bolnavul aflat în stadiul terminal al bolii sale este un test al 

profesionalismului și responsabilităților etice ale lucrătorilor din domeniul sănătății. 

O persoană bolnavă aflată în stadiul terminal al bolii sale trebuie să primească toate 

formele de îngrijire care permit atenuarea durerii procesului de moarte. Acestea corespund așa 

numitei îngrijiri paliative, care, împreună cu îngrijirea nevoilor sale fizice, psihologice și 

spirituale, tinde să creeze o prezență iubitoare în jurul muribundului și al membrilor familiei sale. 

Această prezență atentă și grijulie inspiră încredere și speranță muribundului și îl ajută să 

facă față momentului morții, iar membrilor familiei sale le poate permite să accepte moartea 

persoanei dragi. Aceasta este contribuția pe care asistenții medicali și lucrătorii pastorali trebuie 

să o ofere muribundului și familiei sale.142 

                                                           
142 Carta lucrătorului sanitar, 147. 
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Îngrijirile paliative consideră bolnavul ca fiind un om viu, iar moartea sa ca un proces 

normal; ele nici nu grăbesc, nici nu întârzie decesul. Scopul acestor îngrijiri este de a asigura cea 

mai bună calitate de viaţă pacientului şi familiei acestuia, ţinând cont de diferitele nevoi: fizice, 

psihologice, spirituale şi relaţionale. Acest tip de îngrijire accentuează importanţa pe care o are 

familia şi oferă sprijin astfel încât pacienţii să-şi petreacă ultima parte a vieţii într-un mediu 

demn, alături de cei dragi. 

Nivelurile la care se încearcă (la cererea bolnavului la unele dintre ele) a da un răspuns 

cât mai adecvat sunt următoarele:  

- controlul durerii fizice; 

- ameliorarea simptomelor care alterează calitatea vieţii; 

- îngrijirile corporale şi de confort; 

- ascultarea suferinţei psihologice a bolnavului şi dacă este nevoie acordarea unui 

tratament medicamentos pentru reducerea anxietăţii şi a depresiei; 

- ajutor spiritual acordat de un reprezentant al confesiunilor; 

- asistenţă a problemelor sociale; 

- asistenţă psihologică a aparţinătorilor pe parcursul bolii şi apoi în perioada de doliu; 

Acţiunea socială a Federaţiei Caritas a Diecezei Timişoara în domeniul îngrijirii persoanelor 

vârstnice se desfăşoară în cadrul serviciilor de îngrijire la domiciliu, seviciilor de îngrijire socio-

medicală şi a centrului de îngrijire paleativă de tip Hospice. 

Intervenţia în domeniul îngrijirii la domiciliu se desfăşoară în 6 centre situate în judeţele 

Timiş şi Caraş-Severin, acestea fiind situate în oraşele Timişoara, Buziaş, Anina, Caransebeş, 

Oţelu Roşu şi Reşiţa. 

Centrul din Timişoara s-a deschis în anul 1994, fiind un centru pilot la nivel naţional. În anii 

următori au fost deschise şi alte centre, în cadrul cărora sunt oferite la domiciliu servicii 

medicale şi sociale adaptate grupului ţintă. Serviciile se adresează persoanelor cu afecţiuni 

cronice, care prezintă un anumit nivel de dependenţă şi o capacitate limitată de deplasare. 

În completarea serviciilor de îngrijire la domiciliu, s-au deschis 2 centre de îngrijire socio-

medicală, care sunt situate în localitatea Bacova din judeţul Timiş. Aceste Centre au o capacitate 

totală de 26 de locuri, unde se oferă posibilitatea de cazare a persoanelor vârstnice aflate în 

situaţie de risc social sau care se confruntă cu boli cronice. Pe lângă găzduire, cele două Centre 

oferă servicii de bază precum: alimentaţie zilnică (trei mese pe zi), îmbrăcăminte, servicii de 

igienă personală, servicii de asistenţă socio-medicală, activităţi de recuperare şi petrecere a 

timpului liber. 
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În cadrul acestor centre de îngrijire, în anul 2018, 320 de persoane vârstnice au beneficiat de 

îngrijire şi sprijin.143 

Centrul de îngrijire paleativă de tip hospice „Casa Milostivirii Divine” din Timişoara este un 

proiect al Federaţiei Caritas a Diecezei Timişoara, care are rol de îndrumare şi control în vederea 

asigurării standardelor minime obligatorii prevazute de legislaţia în vigoare. Partenerul principal 

în acest proiect este Congregaţia Fiicelor Sf. Francisc de Assisi, înfiinţată de Anna Bruner în 

1894 și care activeaza pe teritoriul României din 1902 şi apartine Ordinului III mănăstiresc al Sf. 

Francisc de Assisi, fiind institut cu drept pontifical. Surorile sunt implicate în diverse activități 

misionare, mai ales în domeniul medical.144 

Centrul de îngrijire paleativă de tip hospice „Casa Milostivirii Divine” din Timişoara dispune 

de zece paturi şi oferă servicii medicale paleative pacienţilor cu boli cronice avansate şi 

progresive, cu simptome necontrolate şi/sau nevoi psiho-sociale şi spirituale, aflaţi în stadiul de 

viaţă terminal. Îngrijirea este acordată fără discriminare, indiferent de naţionalitate, religie, gen 

sau apartenenţă socială. 

Pacienţii beneficiază de îngrijire paliativă atunci când: 

• tratamentele cu tentă curativă nu mai sunt eficiente; 

• îngrijirea lor nu mai este posibilă la domiciliu. 

Au prioritate persoanele aflate în stadiile avansate ale bolii şi cei care au dureri foarte 

mari.145 

Hospice-ul este un loc în care viaţa şi moartea merg una lângă alta, în mod tainic. Aici 

echipa multidisciplinară însoţeste pacienţii şi familiile acestora pe drumul bolii şi al suferinţei, cu 

nădejdea că în iubire nu există sfârşit, ci doar prilej de a-l păstra veşnic pe celălalt în sufletele 

noastre. Prin purtarea de grijă, prin alinarea suferinţei fizice şi sufleteşti, prin suportul emoţional 

şi prin rugăciune, pacienţii sunt înconjuraţi de multă delicateţe şi iubire.146 

Asistenţa medicală de tip paliativ este acordată de către o echipă multidisciplinară formată din: 

 • medici specialişti cu competență in îngrijiri paliative; 

 • psiholog clinician/psihoterapeut; 

 • asistente medicale cu formare în îngrijiri paliative; 

 • infirmiere; 

 • asistent social; 

 • surori franciscane, preoţi, consilieri spirituali; 

 • voluntari. 

                                                           
143 Federaţia Caritas a Diecezei Timişoara,  broşura: Suntem aici pentru toţi oamenii!  Timişoara, 2019. 
144http://www.franciscane-cfsf.org/despre_noi.html accesat în 26.05.2021. 
145 Broşura Caritas: Suntem aici pentru toţi oamenii! 2019. 
146https://www.hospice-timisoara.org/ accesat în 26.05.2021. 

http://www.franciscane-cfsf.org/despre_noi.html
https://www.hospice-timisoara.org/
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Îngrijirea este asigurată 24 de ore din 24.În anul 2018, 161 de pacienţi au beneficiat de 

serviciile de îngrijire paleativă în cadrul centrului.147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
147 Broşura Caritas: Suntem aici pentru toţi oamenii! 2019. 
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Concluzii 

Suferinţa omului apare ca laitmotiv în Sfânta Scriptură, fiind consecinţa neascultării lui 

Dumnezeu, de către primul cuplu de oameni, Adam şi Eva. Consecinţa acestui fapt a fost 

pierderea  condiţiei paradiziace a trupului căci, pierzându-şi imortalitatea, acesta a fost supus 

degradării şi morţii. Din momentul izgonirii omului din Grădina Edenului şi prevestirii de către 

Dumnezeu a modului în care aceştia vor trăi, suferinţa devine companionul omenirii. Boala, 

suferinţa şi moartea, uneori prematură, sunt cauzatori ai unor întrebări şi angoase pentru omul 

confruntat cu acestea. 

În această cercetare am încercat să arăt legătura între păcatul originar şi suferinţa 

oamenilor, dar şi iubirea lui Dumnezeu faţă de om – perla creaţiei şi beneficiarul acesteia. Natura 

păcătoasă a omului este compensată mereude această dragoste părintească a lui Dumnezeu, care 

doreşte convertirea omului. Suferinţa fizică, spirituală şi chiar cea emoţională, devin creuzetul 

formării spirituale a omului, a punerii la încercare, ca în cazul dreptului Iob, o emblemă a celor 

care sunt denumiţi slujitori ai Domnului şi de care Dumnezeu este mândru. Dumnezeu i-a 

denumit slujitori ai săi pe mulţi oameni remarcabili ce sunt menţionaţi în Scriptură. Astfel, Noe, 

Abraham şi patriarhii ce l-au succedat, Moise, Saul, David şi alţi regi, drepţi în faţa lui 

Dumnezeu, profeţii şi mulţi alţii, au fost astfel de slujitori. Dar poate cel mai reprezentetiv dintre 

aceşti slujitori este figura aceluia care suferă pentru poporul lui Israel şi care este zugrăvit de 

către profetul Isaia. Această suferinţă la care este supus acest misterios slujitor al Domnului este 

parte a misiunii speciale care îi este încredinţată.  

Dumnezeu, în iubirea sa faţă de om, a dorit ca acesta să fie mântuit de suferinţă şi de 

roadele păcatului originar. Astfel, în Isus Nazarineanul, fiul lui Dumnezeu, se împlinesc cele 

arătate de către profetul Isaia în poemele slujitorului suferind. Suferinţa răscumpărătoare a lui 

Isus, materializată prin jertfa morţii pe cruce, este, pentru om, model de conduită în faţa 

provocărilor vieţii. 

Vindecările şi învierile, pe care Isus le-a înfăptuit în cursul vieţii, sunt semnele misiunii 

lui mesianice. Totuşi, Isus nu elimină din lume nici moartea, nici suferinţa. Deşi refuză stabilirea 

unei legături sistematice între boală sau accident şi păcat, îngăduie totuşi ca blestemul din Eden 

să-şi arate roadele, tocmai pentru că El poate să le preschimbe în bucurie. Nu elimină suferinţa, 

ci îi aduce mângâiere, nu elimină lacrimile, ci doar le şterge pe unele, pe unde trece. Suferinţa 

este transformată în fericire şi devine, pentru om, izvor de har şi model de urmat, garanţia că el 

nu mai este singur în suferinţă. Contemplând misterul pătimirii, morţii şi învierii lui Cristos şi 

întărit de acţiunea mângâietoare a Duhului Sfânt, omul poate înţelege suferinţa proprie. 
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Pentru ca acest fapt să se materializeze, găsim în Maica Sfântă din ceruri un aliat şi un 

mijlocitor. Fecioara Maria, mama lui Isus Cristos, devine pentru noi un exemplu și un ghid, care 

prin maternitatea spirituală și universală față de toate ființele umane face ca orice formă de 

suferință, căreia i se dă viață nouă prin puterea acestei Cruci, să nu mai fie slăbiciunea omului, ci 

puterea lui Dumnezeu. 

Această putere a lui Dumnezeu se manifestă în Biserică prin intermediul Sacramentelor. 

Biserica priveşte la cei care suferă şi îşi îndreaptă atenţia spre cei bolnavi cărora le oferă, astfel, 

vindecare prin reconciliere şi iertarea păcatelor. Prin Sacramentele tămăduitoare, lângă bolnav se 

află însuşi Cristos care iartă, vindecă, întăreşte, ia de mână şiîncurajează. 

Biserica, recunoscând prezenţa Domnului în oamenii care sunt în suferinţă, se angajează 

să le ducă vestea fericită a Evangheliei şi să ofere fiecăruia semne credibile de iubire. Astfel, de-

a lungul timpului, fidelă învăţăturii lui Isus, ea a pus în practică iubirea şi solidaritatea frăţească 

adresată tuturor oamenilor. 

În cel de al doilea capitol am arătat rolul lucrătorilor sanitari în îngrijirea şi însoţirea 

bolnavilor în suferinţele cauzate de boală, singurătate şi deznădejdea ivită în faţa morţii. 

În epoca modernă există noi standarde cu privire la îngrijirea bolnavului şi, astfel, a 

apărut profesia de asistent medical – nursă, deosebit de importantă în apărarea demnităţii omului. 

Asistenta medicală, împreună cu alţi lucrători sanitari, se implică în promovarea sănătăţii, 

educaţia pentru sănătate şi prevenirea bolilor, îngrijirea persoanelor bolnave, a celor cu 

dizabilităţi şi a persoanelor aflate în stadiul terminal al bolii. 

 Activitatea asistentelor medicale se supune princiipilor eticii medicale.Aceste principii 

de etică sunt întărite de Magisteriul Bisericii, care consideră că viaţa este sacră, inviolabilă şi că 

aceasta aparţine lui Dumnezeu.  

Am dorit să arăt grija Bisericii faţă de activitatea lucrătorilor sanitari, dar mai ales faţă de 

bolnavii din toată lumea, prin crearea Consiliului Pontifical pentru Pastoraţia Lucrătorilor 

Sanitari. Acest organism doreşte ca prin celebrarea, în fiecare an, la 11 Februarie – ziua apariţiei 

Sfântei Fecioare la Lourdes – a Zilei Bolnavului, să amintească suferinzilor că nu sunt singuri în 

încercările lor. Totodată lucrătorii sanitari sunt încurajaţi să rămână fideli muncii lor de 

tămădiure şi alinare a suferinţei, prin exemplul de urmat oferit de către Isus Cristos prin 

învăţătura despre Samariteanul Milostiv şi Judecata de apoi. Tot acest Consiliu Pontifical este 

responsabil de editarea Cartei Lucrătorului Sanitar, un ghid de bioetică, foarte folositor 

lucrătorilor din domeniul medical, aşa de mult încercat de secularizare şi provocat de  multe idei 

progresiste incompatibile cu gândirea creştină.  

Îndemnaţi de dragoste frăţească şi grija faţă de poporul pe care-l păstoresc, Pontifii au 

adresat mesaje de încurajare, susţinere şi solidaritate faţă de cei bolnavi, cu ocazia celebrării 
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Zilei Bolnavului, arătând către dragostea dumnezeiască pe care Isus, cel suferind, le-o arată şi 

către dragostea maternă, a Fecioarei Maria, care îi însoţeşte de-a lungul vieţii. 

Aş dori să închei această încercare timidă de a arăta sensul şi originea suferinţei, de a afla 

izvorul şi puterea prin care o putem accepta şi depăşi, prin rugăciunea adresată Maicii Sfinte a lui 

Isus, Tămăduitoarea bolnavilor şi mediatorul rugăciunilor noastre către Fiul ei, de către papa 

Francisc: 

 

O, Marie, Mama noastră, 

care în Cristos primești pe fiecare dintre noi ca fiu, 

susține așteptarea încrezătoare a inimii noastre, 

ajută-ne în infirmitățile și suferințele noastre, 

condu-ne spre Cristos fiul tău și fratele nostru 

și ajută-ne să ne încredințăm Tatălui care face lucruri mari.148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
148 Pp Francisc, Mesaj XXV 
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