
Un pic de viata pentru Sebastian Ilie
Sebastian Ilie este un elev de doar 12 ani, din Sibiu. in prezent este si ipodiacon la biserica Sf. imparati
Constantin si Elena de pe str. Gheorghe Dima din orasul nostru. Ca mai toti copiii altoiti pe suferinta, si
nivelul de maturitate al lui Sebastian este insa deosebit de ridicat. Sufera de la varsta de 2 ani de o
afectiune a venei porte, ceea ce a dus, in timp, la aparitia altor numeroase diagnostice secundare printre
care si varicele esofagiene. Speranta ca totul se va rezolva cu bine le-a dat aripi parintilor lui si i-a purtat
ani de zile pe ei si chiar si pe Sebastian (de cand a inceput sa inteleaga), in toate drumurile avute pe la
Clinicile specializate din tara de unde au primit de fiecare data cu optimism tratamentele recomandate.
Daca pana mai ieri Sebi tanjea cu ardoare sa studieze Teologia si sa devina preot, de ceva timp insa
ultimele vesti din partea medicilor specialisti de la Institutul Clinic Fundeni din Bucuresti limiteaza
planurile de viata ale acestui copil la unul-doua sezoane calendaristice. Cruntul diagnostic, cavernom de
vena porta cu varice esofagiene, pare sa fi penetrat in cele din urma fatal vena porta a lui Sebastian, dar si
vointa otelita a acestui copil, iar trupul lui firav pare sa fi ajuns in ultima vreme foarte aproape de limita.
Are nevoie urgent de o operatie la o clinica specializata din strainatate (recomandare facuta de Dr.
Alexandrina Constantinescu de la Institutul Clinic Fundeni, Clinica de pediatrie, din Bucuresti) costul
acesteia fiind de 50.000 de euro. Şansele de reusita sunt de peste 80% adica foarte favorabile. Veniturile
familiei sunt insa de departe insuficiente, tatal lui lucrand ca taximetrist (in ultima vreme a fost si el
internat in spital, sanatatea lui aflandu-se intr-o stare precara), iar mama lui primeste doar ajutorul pentru
asistent personal de 400 lei, afectiunea copilului ei obligand-o la o supraveghere permanenta. Locuiesc,
de asemenea, de multi ani, intr-o locuinta cu chirie. Imposibilitatea de a procura acesti bani face, deci, ca
aceasta ultima sansa de viata a lui Sebastian sa depinda de noi toti, restul lumii. in acest sens, cei din
restul lumii lui Sebastian care vor dori sa adauge un pic de viata pentru Sebi o pot face in primul rand prin
rugaciunile lor catre Dumnezeu si apoi, in chip de jertfa materiala, in conturile:
  
  RO24INGB0000999902861106/RON (Leonora Veronica Topolog, mama baiatului),
RO18INGB0000999902861117/EURO (Leonora Veronica Topolog ),
RO34RNCB0227057672330001/RON (Asociatia "Animos Hermannstadt ").
  
  Sebastian Ilie insusi ne spune: " imi doresc cu tarie si multa credinta sa devin preot. Ma voi ruga toata
viata lui Dumnezeu, Maicii Domnului si Sfantului Prooroc Ilie pentru toti oamenii care ma vor intelege si
vor face, cu puterea iubirii, ca o mica parte din neputinta mea, sa fie ridicata acum de ei "
  
  Sfantul P[rinte Arsenie Boca ne indeamna si el: " Da-ti osteneala sa suferi cu rabdare lipsurile si
slabiciunile altora, oricare ar fi ele, pentru ca si tu ai multe din acestea pe care trebuie sa le sufere altii. Ca
Dumnezeu a randuit astfel, ca sa ne invatam a ne purta sarcina unii altora - caci fiecare are sarcina sa -
nimeni nu-i fara lipsuri, nimeni nu-si este indestulator siesi, nimeni nu-i atat de intelept sa se poata
indruma singur, dar se cade sa ne suferim, sa ne mangaiem si sa ne ajutam, sa ne invatam si sa ne
indrumam unii pe altii ". (Pr. Arsenie Boca -"Cararea imparatiei "). 
  
  
  
  Asociatia "Animos Hermannstadt "
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