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Vineri, 14 mai 2010

Societatea `n perspectiv\ cre[tin\ 13
„Sunt oameni care `[i poart\ dificult\]ile materiale cu mult\ demnitate“
Contextul crizei economice pe care o travers\m nu
poate s\ nu lase urme adânci, nu doar `n planul social, ci [i `n planul familial. Aceasta pentru c\, `n esen]\, `n spatele dificult\]ilor vie]ii se ascunde `ntotdeauna o `ncercare, o ispitire de la cel r\u, spune p\rintele Mihai M\rgineanu, preot paroh la Biserica Toma
Cozma din Ia[i. „Situa]ia acestui tat\ a [ase copii, din
Ia[i, nu este singular\. Sunt foarte multe familii greu
`ncercate din punct de vedere economic. Interesant
`ns\ este faptul c\ nu cei cu adev\rat `ncerca]i econo-

mic se lamenteaz\. Sunt oameni care `[i poart\ neputin]ele [i dificult\]ile materiale cu mult\ demnitate. De aceea, cred c\ tr\im o perioad\ de mare provocare pentru cre[tinul de ast\zi, care este chemat s\
caute semenii care au nevoie de ajutorul s\u. Pe adev\ra]ii oameni `ncerca]i trebuie s\ `i c\ut\m noi.
Cred c\ `n aceasta ar consta o frumoas\ `mplinire a
cre[tinului de ast\zi: a descoperi oameni care au nevoie de el [i a le dovedi c\ le poate fi de folos acestora“, spune p\rintele M\rgineanu.

„~n spatele dificult\]ilor vie]ii se
ascunde `ntotdeauna o `ncercare“
Dac\ nu `i cuno[ti povestea, Ion poate p\rea omul
care se mul]ume[te cu pu]in [i ai putea crede c\
senin\tatea lui vine din faptul c\ nu a[teapt\ mare
lucru de la via]\. Are 34 de ani, studii minime,
c\s\torit, cu [ase copii, iar singurul venit stabil al
familiei este ajutorul social. De[i situa]ia lui pare
cazul clasic de e[ec social, o `nt=lnire cu Ion te
molipse[te cu o doz\ puternic\ de optimism. „Nu cei
cu adev\rat `ncerca]i se lamenteaz\. Ei sunt oameni
care `[i poart\ neputin]ele [i dificult\]ile materiale cu
mult\ demnitate“, spune p\rintele Mihai M\rgineanu.
de Bogdan CRON}
„Dragostea nu ]ine de foame“,
spune o vorb\ din care mul]i [i-au
f\cut un crez, pe fondul lipsurilor
financiare tot mai mari [i a ritmului alert `n care tr\im. Iar `ntr-o
perioad\ `n care ne trezim cu [tiri
despre disponibiliz\ri masive [i
reduceri de salarii sau pensii [i
adormim cu previziunile sumbre
legate de criza economic\, acest
crez r\m=ne de nezdruncinat.
Dar, cu toate c\ e greu s\ mai
g=nde[ti „pozitiv“ [i s\-]i p\strezi
`ncrederea `ntr-o astfel de perioad\, sunt [i oameni care au puterea s\ fie, `n continuare, optimi[ti.
Unul dintre ei este Ion E., un ie[ean `n v=rst\ de 34 de ani.

„S\ nu ajungi s\-]i
pl=ng\ al]ii de mil\
[i s\ ai `ncredere c\
va fi bine“
La o prim\ vedere, situa]ia lui
Ion pare cazul clasic de e[ec social. Are 34 de ani, studii minime,
c\s\torit, cu [ase copii, iar singurul venit stabil al familiei este
ajutorul social. Cu criza se lupt\
de c=nd se [tie. Om simplu, Ion
prive[te via]a clar [i concis: „S\
nu ajungi s\-]i pl=ng\ al]ii de mil\, s\ pui osul la treab\ [i s\ ai `n-

credere c\ va fi bine“. Familie bogat\ nu a avut, nici [coal\ nu
prea a f\cut, „c\ a[a a fost situa]ia, trebuia s\ muncim ca s\ ne
`ntre]inem“. A lucrat `n diverse locuri, ca muncitor necalificat, iar
c=nd situa]ia s-a `nr\ut\]it [i nu
[i-a mai g\sit un loc de munc\
stabil, a apelat la ajutorul social.
„Nu mi-a fost ru[ine de asta. Ru[ine e s\ stai cu m=na `ntins\, sau
s\ furi“, crede Ion.
De c=]iva ani, este „om de baz\“, cum `i place s\ spun\, la Direc]ia de Asisten]\ Comunitar\
Ia[i. Pentru cei 300 de lei pe care
`i prime[te, lunar, sub form\ de
ajutor social, „m\tur\, sap\, face
curat [i orice mai este nevoie“.
Pentru Ion, ajutorul social, de[i
mic ca valoare, este esen]ial. „Pe
l=ng\ banii primi]i pentru orele
de munc\ `n folosul comunit\]ii,
ni s-a f\cut [i asigurare medical\
prin acest pachet de ajutor social.
Av=nd [ase copii, e un lucru foarte important“, spune Ion.

„Dac\ pui banii pe
primul loc, niciodat\
nu mai sunt de ajuns“
Cu banii se descurc\ „ca toat\
lumea“, greu, dar nu face o tragedie din asta. „{i eu, c=nd se poate
[i so]ia muncim cu ziua. Suntem
oameni cumin]i [i lumea are `ncredere s\ ne cheme. Nu sunt
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Dac\ `l `ntrebi de visurile pe care le are, r\spunsul include automat [i familia:
„Mi-ar pl\cea s\ mergem to]i `ntr-un loc frumos. Pe o plaj\, cum arat\ la televizor“
bani mul]i [i trebuie s\ tragi de
ei ca s\ ajung\, dar [i dac\ pui
banii pe primul loc, niciodat\ nu
mai sunt de ajuns“, crede Ion.
Dac\ `l `ntrebi cum face fa]\ la
at=tea responsabilit\]i, nu [tie
s\-]i dea un r\spuns.
Puterea lui vine `ns\ din credin]a pe care o are [i din `nd=rjirea cu care `[i ]ine unit\ familia.
Este o persoan\ credincioas\,
dar spune c\ nu-i place „s\ fac\
caz“ din asta.
„Mergem la biseric\, ne rug\m
seara acas\, `n familie, ]inem
posturile... mai pu]in cei mici, c\
ei sunt copii. Dar n-a[ putea niciodat\ s\ fac semnul Sfintei Cruci
[i s\ cer cuiva bani“, spune Ion.
Dac\ `l `ntrebi de visurile pe care

le are, despre ce i-ar pl\cea s\ fac\ dac\ situa]ia lui ar fi altfel,
r\spunsul include automat [i familia: „Mi-ar pl\cea s\ mergem
to]i `ntr-un loc frumos. Pe o plaj\,
cum arat\ la televizor“.

Munce[te pentru
a-i cump\ra papuci
de balet b\iatului
C=nd vorbe[te de copii, fa]a i se
lumineaz\. „Am trei b\ie]i [i trei
fete. Cea mai mic\ are doi ani, iar
cel mai mare are 17. E un b\iat
foarte bun, `nva]\ la Colegiul Na]ional de Art\ «Octav B\ncil\».
Face balet [i pian [i e printre cei

„O b\trâne]e prematur\ parc\ ne-a cuprins pe to]i“

„Un anume fel de autosuficien]\
[i-a pus amprenta `n sânul
familiei: pu]ini sunt cei
preocupa]i s\ pun\ `n lucrare
optimismul cre[tin“, spune
p\rintele M\rgineanu

~n sânul familiei, p\rin]ii au un rol
foarte important `n a cl\di `n sufletele copiilor imaginea omului demn, atrage aten]ia preotul Mihai M\rgineanu, paroh la
Biserica Toma Cozma din Ia[i. „~mi aduc
aminte de o doamn\ respectabil\, care `mi
povestea cum, `n copil\ria ei, din cauza
s\r\ciei, mama `i sp\la seara singura rochi]\ pe care o avea, pentru ca a doua zi s\
o poat\ purta din nou la [coal\. Evident,
nimeni nu [tia acest lucru, dar iat\ c\ s\r\cia nu o `mpiedica s\ tr\iasc\ `n cur\]enie. Se vorbe[te tot mai des, `n contextul
economic actual, de o agricultur\ de subzisten]\, de o economie de subzisten]\ etc.
Dar cred c\ ar trebui s\ fie abordat\ cu
foarte mult\ seriozitate [i problema «dem-

nit\]ii de subzisten]\» pe care o afi[\m `n
multe situa]ii. Un anume fel de autosuficien]\ [i-a pus amprenta `n sânul familiei:
pu]ini sunt cei preocupa]i s\ pun\ `n lucrare optimismul cre[tin. O b\trâne]e prematur\ parc\ ne-a cuprins pe to]i [i nu
reu[im s\ punem `n lucrare ini]iative [i
gânduri frumoase care, evident, chiar
dac\ nu ne-ar aduce prosperitate [i confort, ne-ar determina s\ facem ceva bun,
ceva folositor [i nou\, [i semenilor no[tri.
Spiritul de ini]iativ\ a sc\zut tocmai din
cauza autosuficien]ei care `l macin\ `ncet`ncet“, atrage aten]ia p\rintele M\rgineanu, care spune c\ situa]ia dificil\ pe
care o traverseaz\ numeroasele familii
din Rom=nia se constituie `ntr-o mare
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mai buni din clas\“, spune, cu
m=ndrie, Ion. Via]a nu e u[oar\
`ntr-un colegiu cu preten]ii, mai
ales c=nd provii dintr-o familie s\rac\, cu mul]i copii. „Dar el e puternic [i se descurc\. Chiar dac\
noi suntem o familie s\rac\, colegii nu `l privesc diferit. Se cunosc
de mult\ vreme [i sunt prieteni“,
explic\ Ion, care are acum de rezolvat o problem\. „Trebuie s\-i
cump\r papuci noi de balet. O s\
muncesc [i o s\-i iau, pentru c\
are talent [i e important s\ mearg\ pe drumul lui. Fiecare primim
c=te un dar [i trebuie s\ [tim s\
avem grij\ de el. Poate darul meu
este s\ am grij\ [i s\ m\ bucur de
copiii mei“, crede Ion. a

provocare [i pentru Biseric\, care este
chemat\ nu doar s\ aduc\ mângâiere [i
consolare celor greu `ncerca]i, ci [i s\ `i
stimuleze `n g\sirea de solu]ii, `n abordarea responsabil\ a angajamentelor familiale [i sociale ale fiec\ruia.
„Astfel de familii `ncercate cred c\ ar
trebui s\ se apropie mai mult de Biseric\, mai mult de Dumnezeu. Apropierea
de Dumnezeu nu are doar acest aspect al
comunic\rii [i comuniunii cu El, ci are
`ntotdeauna ca efect apropierea de oameni [i, de ce nu, g\sirea unor solu]ii.
Multe dintre solu]iile la greut\]ile vie]ii
pot fi g\site dup\ un moment de
rug\ciune, dup\ participarea la un act
de cult pe care `l s\vâr[im `n comuniune
cu semenii no[tri“, spune p\rintele Mihai M\rgineanu.

