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Introducere

A Apărut un zeu 
nou în cetAte

Trebuia să se întâmple, odată şi odată!
Ştiam că, mai devreme sau mai târziu, vor fi nevoiţi să facă 
ceva de genul ăsta – şi acum apăruse în ziar: un articol 

referitor la un nou pliant recent publicat de Ministerul Sănătății. 
Articolul se intitula Nu orice lucru produce cancer. În ultimii ani – 
explica raportul – atât de multe s‑au spus despre cancer şi cauzele 
sale numeroase, încât Statele Unite erau pe cale să dezvolte un fel 
de paranoia față de cancer. Era timpul să se lămurească lucrurile: 
nu orice lucru produce cancer (aproape orice, dar nu chiar toate).

În ce mă priveşte, raportul a apărut la momentul potrivit. În‑
cepusem să‑mi dezvolt propria mea paranoia față de cancer. Cu 
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doar câteva zile în urmă, un ziar local publicase următorul titlu, 
în partea de jos a primei pagini: „Studiile indică o legătură între 
şampon şi cancer.“ Nu era o veste îmbucurătoare pentru cineva 
înclinat să‑şi menţină mereu părul curat. Articolul semnala faptul 
că şoarecii folosiţi în laborator făcuseră cancer, după ce fuseseră 
hrăniţi cu şampon timp de şase luni. Păi, oricine bea şampon timp 
de şase luni îşi merită soarta, orice i‑ar aduce ea: cancer sau vâr‑
furi despicate. Având parte de asemenea titluri, nu e de mirare că 
ne temem să mai atingem, să gustăm sau să mirosim ceva, dacă nu 
este însoţit de un certificat de aprobare de la vreun institut sau de 
o declaraţie oficială a Ministerului Sănătății, care să ne garanteze 
că se poate folosi fără riscuri – şi nici de instituțiile acestea nu mai 
suntem foarte siguri!

V‑aţi pus vreodată întrebarea cum a început această preocu‑
pare pentru sănătate şi de ce nouă, creştinilor, ne este atât de tea‑
mă de problemele de sănătate? Când eram copil, niciunuia dintre 
cunoscuţii mei nu‑i păsa prea mult de ceea ce consuma. Judecam 
ceea ce era bun de mâncat în funcţie de gust, nu de compoziţie. 
Pentru noi, ouăle prăjite, şunca din care picura grăsimea, carnea 
roşie, laptele integral, legumele gătite în grăsime de origine ani‑
mală şi în unt însemnau mâncare ca la mama acasă, de cea mai 
bună calitate. Nu‑mi aduc aminte ca cineva să fi făcut jogging pe 
atunci – decât dacă se grăbea să ajungă undeva. Nu auzisem nicio‑
dată de aerobic. DDT‑ul era principala armă împotriva insectelor, 
iar azbestul era scutul împotriva focului. Toţi bărbaţii pe care‑i 
cunoşteam eu fumau – la fel şi câteva femei de moravuri uşoare. 
Băuturile dietetice şi suplimentele alimentare nu făceau parte din 
vocabularul nostru. Centurile de siguranţă erau pentru avioane, 
iar căştile de protecţie, pentru piloții de curse.

Apoi au venit anii 1960. Dacă eşti destul de în vârstă, poate îţi 
aduci aminte de raportul Ministrului Sănătăţii referitor la fumat. 
Brusc, oamenii au început să se gândească la sănătate, pe scară na‑
ţională. Coca‑Cola a inventat Tab, în fiecare bucătărie şi restaurant 
au apărut înlocuitorii de zahăr şi am început să măsurăm conţi‑
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nutul de sare al fiecărei îmbucături. În jurul anilor 1980, cărţile 
cu diete ajunseseră în rândul bestseller‑urilor. Astăzi ni se spune 
că unul din trei americani urmează o dietă şi unul din cinci adulţi 
merge la ore de aerobic. În fiecare cartier au răsărit săli de fitness. 
Nu demult am trecut cu maşina printr‑un orăşel micuţ, unde fri‑
zeria locală dispunea de două saloane de bronzare artificială. Pista 
de alergare de peste drum de casa noastră e atât de aglomerată, că 
nu i‑ar strica un poliţist de la circulaţie.

Nici nu‑mi amintesc când am stat ultima dată la masă, fără ca 
vreun fariseu foarte preocupat de sănătate să măsoare tot ce era 
nesănătos în farfuria mea. O mică întâlnire cu prietenii poate fi 
periculoasă, dacă nu ai grijă la ce‑ţi iese de pe buze. În timpul unei 
astfel de întruniri la care am luat parte recent, am menţionat din 
nebăgare de seamă că nu‑mi ştiu valoarea colesterolului. Conver‑
saţia s‑a oprit la mijlocul propoziţiei, gurile au rămas deschise de 
uimire, iar ochii s‑au făcut mari: „NU ŞTII?“ Am simţit că trebu‑
ie să‑mi acopăr faţa de ruşine şi să mă pocăiesc în sac şi cenuşă. 
Acum ştiu ce nivel al colesterolului am, şi este bun.

Când eram copil, obişnuiam să mă furişez în spatele garajului 
ca să fumez o ţigară. Acum mă furişez acolo ca să mănânc un ba‑
ton de Snickers!

Grija pentru sănătate: o afacere bună

Şi ce să vezi: preocuparea pentru sănătate şi o condiţie fizică 
bună au devenit afaceri de amploare. Pe panouri publicitare sau 
la televizor, spitalele sunt în concurență pentru business, aşa cum 
Coca‑Cola şi Pepsi sunt în concurență pentru clienţi. Fuzionează 
pentru a‑şi creşte profitul, nu neapărat pentru a îmbunătăţi îngri‑
jirea pe care o acordă pacienţilor sau clienţilor centrelor de fitness. 
Şi eu am un număr de telefon de genul 1‑800‑SUNĂ‑UN‑DOC‑
TOR. Valoarea nutriţională bună este acum un important instru‑
ment de marketing. Conţinut ridicat de fibre şi scăzut de grăsimi: 
iată combinaţia câştigătoare. Cerealele pentru micul dejun au 
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acum un gust „adevărat, natural“, chiar şi berea e mai puţin să‑
ţioasă. Tocmai m‑am întors de la automatul din hotel, de unde 
mi‑am cumpărat o pungă cu chipsuri de cartofi. Pus în faţa alege‑
rii, am luat o pungă pe care scria „Fără colesterol, conţinut scăzut 
de grăsimi saturate.“

Este de apreciat că unele biserici au introdus în structura lor 
oficială de slujire şi preocuparea pentru sănătate şi pentru o con‑
diţie fizică bună, oferind bazine olimpice şi programe de recreere 
pentru întreaga familie. Am auzit de cursuri de „Jogging pentru 
Isus“ şi de seminarii pentru diete „Zvelt pentru Mântuitorul“ – iată 
cum biserica încearcă să slujească trupul, în aceeaşi măsură ca şi 
spiritul. Chiar acum, undeva este în plină desfăşurare un curs de 
aerobic afiliat unei biserici, acompaniat de o transpunere pe rit‑
muri alerte a melodiei „Love Lifted Me“ (Dragostea m‑a ridicat).

Azi dimineaţă, înainte de a mă aşeza la birou şi a începe să 
scriu, soţia mea şi cu mine am mers cinci kilometri pe pistă, apoi 
am băut suc de portocale proaspăt stors. Diseară, o să mai facem 
cinci kilometri.

Ca rezultat al acestui accent deosebit care se pune pe sănăta‑
te, americanii trăiesc mai mult şi duc o viaţă mai sănătoasă decât 
orice altă naţiune din istoria modernă. În secolul II d.Hr., în plină 
glorie a Imperiului Roman, speranţa medie de viaţă era de mai 
puţin de douăzeci şi cinci de ani. Doar patru din o sută de bărbaţi 
ajungeau să treacă de vârsta de cincizeci de ani. Pentru ca Imperiul 
să reuşească să menţină acelaşi nivel al populaţiei, fiecare femeie 
trebuia să dea naştere la cinci copii.1

E amuzant să iei peste picior preocuparea noastră pentru să‑
nătate. Cu toate acestea, niciun om în toate minţile nu este împo‑
triva sănătăţii şi a unei bune condiţii fizice. Nu‑L cinstim pe Dum‑
nezeu atunci când ne necinstim trupurile, căci ele sunt temple ale 
Duhului Sfânt.

Însă toate acestea mai au o faţetă. Biologul Lewis Thomas face 
o observaţie uimitoare, şi anume că abia acum, într‑o vreme când 
cu toţii ar trebui să ne celebrăm forma fizică bună, „am ajuns să 
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fim convinşi de sănătatea noastră deficitară, de pericolul constant 
al bolii şi al morţii... transformându‑ne rapid într‑o naţiune de 
ipohondri, care trăiesc precaut şi se îngrijorează mereu... Ca po‑
por, am ajuns obsedaţi de sănătate.“2

un zeu nou în cetate
Şi aşa a apărut un nou zeu în cetate. Un zeu cu două capete: 

Sănătatea şi Condiţia fizică, un fel de Bel şi Nebo al zilelor noastre 
(Is. 46:1). Adepţii acestui nou zeu i se închină de la prima geană de 
lumină, până seara, când umbrele pălesc, şapte zile pe săptămână, 
uneori singuri, alteori în grupuri restrânse sau în adunări mari. I 
se închină în aer liber sau înăuntru, acasă sau la birou, pe ninsoare 
sau pe caniculă. Sunt o congregaţie hotărâtă. Acest ultim viţel de 
aur posedă dimensiuni cultice, eclipsează diferențele confesionale, 
traversează prăpastia dintre generaţii şi nu ține cont de diferenţele 
de rasă, crez sau culoare. 

Vei recunoaşte de îndată discipolii cu adevărat devotaţi ai 
acestui zeu. Îi poţi întâlni îmbrăcaţi în costume de jogging produ‑
se de designeri faimoşi, purtând jambiere asortate şi tenişi scumpi 

– sau, ignorând moda, îmbrăcați simplu, cu pantaloni scurţi vechi, 
tricouri uzate şi tenişi prăfuiţi. Pufăind şi gâfâind prin mall sau pe 
stradă, sub razele soarelui sau în ploaie, aceşti închinători devotaţi 
se prosternă înaintea zeului lor, cu jertfe de sudoare şi dulciuri.

Subliniez din nou: toate acestea sunt bune pentru corp şi o 
delectare pentru spirit. Dar ce se întâmplă atunci când boala ne 
scoate de pe această scenă, când suferinţa pătrunde în viaţa noas‑
tră normală? În mod cert, nu suntem niciodată pregătiţi cu ade‑
vărat pentru aşa ceva. Ne ia prin surprindere şi ne dezechilibrează.

teama alimentează preocuparea  
pentru sănătate

Una – sau poate chiar prima – dintre emoţiile care ne cuprind 
atunci când boala îşi face loc în viața noastră, este frica. Nu e vor‑
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ba doar de frica de boală în sine, ci de frica de ce va face ea cu 
viitorul nostru, cu planurile noastre, sau frica de direcţia în care 
ea ne va duce. Şi mai este şi frica de modul cum vor reacţiona cei‑
lalţi. Nici măcar biserica nu pare pregătită să răspundă, căci puţine 
biserici au grijă de cei bolnavi şi suferinzi, la fel cum au grijă de 
oamenii sănătoşi. 

La baza fricii noastre de boală stă nesiguranţa cu privire la lo‑
cul pe care îl ocupă Dumnezeu în toată povestea. Oare îmi va atin‑
ge Dumnezeu trupul, ca să mă vindece? Sau va trebui să trăiesc 
mereu cu boala asta? Sau poate să mor din cauza ei? Sunt întrebări 
cu care eu m‑am confruntat, şi poate că şi tu. De fapt, poate că te 
confrunţi cu ele chiar acum.

În timp ce ne vom ocupa de aceste întrebări dificile, să ne 
gândim mereu la înălțătoarele cuvinte ale lui Pavel, dătătoare de 
speranţă: „Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate 
să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a Lui să fie 
slava“ (Efes. 3:20–21).

A lui Dumnezeu să fie slava!
Se poate ca suferinţa să însemne mai mult decât durere.

 – Ron Dunn



Partea întâi

cÂnD te LoVeŞte BoALA



Boala nu este decât un alt mod de a trăi, 
însă, pe când trecem de boală, trăim deja altfel.
 – Arthur Frank, At the Will Of the BOdy 

Religia este pentru cei cărora le e frică să meargă în iad; 
Spiritualitatea este pentru cei care au fost deja acolo.

 – Martha Manning, UndercUrrents 
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Capitolul 1

VremeA 
întreBăriLor

De ce nu‑Şi exercită Dumnezeu puterea, ca să 
vindece toate durerile?

Mai vindecă Dumnezeu în zilele noastre?“
O întrebare la fel de relevantă ca durerea de cap gata să 
înceapă. Dar şi mai relevantă este întrebarea: „Oare o să 

mă vindece Dumnezeu pe mine?“
E uşor să filozofezi pe tema suferinţei atunci când nu te con‑

frunţi tu însuţi cu aşa ceva. Dar când bestia îşi face culcuş la propria 
ta uşă, situaţia se schimbă radical – răspunsurile nu‑ţi mai vin cu 
la fel de multă uşurinţă şi adesea explicaţiile nu te mai mulţumesc. 

C. S. Lewis a scris în spirit profetic în prefaţa cărții sale, 
Problema durerii: 
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Unicul scop al cărţii este de a dezlega problema intelectuală a su‑
ferinţei: pentru sarcina mult mai înaltă de a da învăţături despre 
tărie şi răbdare, n‑am fost nicicând smintit până într‑atât încât 
să mă socotesc înzestrat şi nu am altceva de oferit cititorilor mei 
afară de convingerea că, atunci când durerea stă să se ivească, un 
dram de curaj ajută mai mult decât o grămadă de ştiinţă, un pic 
de compasiune omenească mai mult decât o mulţime de curaj, şi 
un strop din balsamul iubirii de Dumnezeu mai mult decât toate 
la un loc.1

Problema durerii este una dintre cele mai bune cărţi scrise vre‑
odată pe această temă. Cu toate acestea, douăzeci de ani mai târziu, 
când soţia sa era pe moarte din cauza unui cancer, C. S. Lewis n‑a 
găsit nicio alinare în cele ce scrisese. Lucrurile aşternute de el pe 
hârtie erau tot atât de adevărate, însă el nu mai era în stare să le 
susţină cu la fel de multă tărie.

Atunci când fiica unui pastor, coleg de‑al meu, a murit fulgeră‑
tor din cauza unei boli rare, cineva l‑a întrebat dacă mai crede cele 
scrise în Romani 8:28. Dacă mai crede că toate lucrurile lucrează 
împreună spre binele celor ce‑L iubesc pe Dumnezeu.

„Da, încă mai cred lucrul acesta, a răspuns el, dar vă rog să 
nu‑mi cereţi încă să predic pe acest subiect.“

Când ni se întâmplă ceva ce ne face să dăm altora impresia că 
nu mai credem, problema nu este credinţa, ci incapacitatea noas‑
tră de a ne‑o afirma, când suntem învăluiţi de linţoliul întunericu‑
lui. Asemenea tatălui al cărui fiu era posedat de demoni, strigăm 
şi noi: „Cred, Doamne! Ajută necredinţei mele!“

Suferinţele în faţa cărora nu ne putem resemna produc în noi 
o sfârşeală care, după cum subliniază Kornelis Miskotte, „nu este 
doar o manifestare a epuizării vieţii de fiinţă creată; ci şi o deteri‑
orare a puterii credinţei, de a se autoafirma“.2

Boala ne împinge să facem lucruri ciudate. Actorul Steve 
McQueen s‑a dus în Mexic pentru a face tratament cu laetrile.3 
Suferind de o formă rară de carcinom cu celule mari, comedianul 
Andy Kaufman a călătorit până în Filipine, pentru a se întâlni cu 
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un vindecător cu puteri paranormale. În căutarea unui leac, oame‑
nii au încercat orice, de la cristale la piramide, de la ierburi până la 
hotline‑uri cu un medium. 

Durerea ne poate aduce la disperare. Dacă nu suntem mulţu‑
miţi de tratamentele convenţionale, căutăm tratamente alternative, 
care nu au girul medicinii tradiţionale. Unele alternative se pot 
dovedi valide – ba chiar miraculoase. Altele se vor situa la limita 
şarlataniei, dar, cel puţin, sunt ceva ce putem face şi încerca. Nu 
suntem atât de mândri încât să refuzăm să facem ceva. Satana spu‑
nea adevărul când afirma: „Piele pentru piele! Omul dă tot ce are 
pentru viaţa lui“ (Iov 2:4).

căutarea mea personală

Eu nu sunt un martor ostil în cazul vindecărilor divine. Cartea 
de față constituie rezultatul căutării mele personale, o căutare ce a 
început atunci când propria‑mi credinţă s‑a ciocnit brusc cu boala, 
suferinţa şi moartea.

„Piele pentru piele“, a spus Diavolul. Şi era vorba de pielea mea 
şi de cea a familiei mele. Motivaţia mea supremă a fost egoistă. În 
ciuda tuturor rugăciunilor mele, precum şi a rugăciunilor intense 
ale bisericii, mama a murit de cancer la vârsta de şaizeci de ani. În 
ciuda rugăciunilor mele, ale soţiei mele, ale bisericii noastre şi ale 
sutelor de prieteni de pe tot cuprinsul ţării, fiul nostru nu a fost 
vindecat de psihoză maniaco‑depresivă şi s‑a sinucis la vârsta de 
optsprezece ani. Socrul meu a murit de cancer la şaizeci şi doi de 
ani, în ciuda multor rugăciuni şi cereri de vindecare. La începutul 
anilor ’80, eu însumi m‑am confruntat cu o serie de probleme me‑
dicale grave. Din 1976 până în 1986, am suferit de depresie majoră 
şi nu am scăpat, până când am început să merg la un psihiatru.

Între timp, scriam o carte despre puterea rugăciunii şi predi‑
cam pretutindeni în lume despre viaţa creştină biruitoare. Viaţa 
mea devenise un paradox.
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Cineva mi‑a spus la un moment dat: „Nu ai destulă credinţă 

pentru a fi vindecat.“ Dar nu asta era problema mea. Problema 
mea era că nu aveam destulă credinţă ca să rămân bolnav, dacă 
aşa mi‑ar fi fost dat. Alţii mi‑au spus că vindecarea este un drept 
divin ce‑mi aparţine, că eu şi familia mea suferim inutil, că ne 
aflăm probabil sub un blestem, din cauza a ceva ce făcuse tatăl sau 
bunicul meu.

Ei bine, dacă‑mi scăpase ceva în toată povestea asta, voiam ne‑
apărat să ştiu ce anume. Credeam că ştiu ce ne învaţă Biblia despre 
acest subiect, însă durerea te împinge să faci lucruri ciudate.

Îmi amintesc că, într‑o zi, încercam să smulg din rădăcină un 
tufiş, în curtea din spatele casei. Grădina noastră de flori se întin‑
dea tot mai mult şi aveam nevoie de spaţiu. Era vorba de un tufiş 
mic, neatrăgător, care împiedica înaintarea gălbenelelor. Pământul 
era moale; smulgerea lui avea să fie o treabă uşoară. Am prins bine 
tulpina cu amândouă mâinile şi am tras în sus, brusc şi cu putere.

Când am reuşit în sfârşit să‑mi îndrept spatele şi durerea a mai 
cedat, am numărat până la zece, am inspirat adânc, mi‑am adunat 
toate puterile, m‑am aplecat şi am tras din răsputeri – încă o dată 
şi apoi încă o dată. În cele din urmă, inamicul meu îndărătnic a 
capitulat. Când a cedat, rădăcina s‑a desprins de o mulțime de 
firişoare subţiri, ca firul de păianjen, care ne străbăteau gazonul 
în toate direcţiile, ca nişte cârtiţe care alergau să ajungă primele la 
țintă. De fapt, nu trăgeam de un tufiş – trăgeam de jumătate din 
curtea din spatele casei.

În mod asemănător, când am tras de tufişul vindecării, am sim‑
ţit că trag de ceva mult mai mare – de ceva ce depăşeşte problema 
evidentă, vizibilă, a vindecării fizice. Aflarea unui răspuns la pro‑
blema vindecării trupeşti nu era îndeajuns. Adevărata întrebare se 
afla dincolo de vindecarea fizică şi nu mă puteam aştepta să găsesc 
răspunsul corect, dacă nu puneam întrebarea adecvată. Mi‑am dat 
seama că vindecarea fizică nu era decât o chestiune de suprafaţă, o 
problemă secundară. Noi ne închipuim că, atunci când abordăm 
problema vindecării fizice, ne încleştăm în luptă cu taina supremă 



Capitolul 1 • Vremea întrebărilor 21
– dar nu este aşa, căci vindecarea fizică nu e problema supremă şi, 
în mod cert, nu e realizarea supremă. Iov, icoana suferinţei în Ve‑
chiul Testament, a înţeles şi el, în cele din urmă, acest adevăr.

La fel şi prietenul meu, Manley Beasley. Timp de douăzeci de 
ani, Manley a suferit de mai multe boli incurabile, însă, prin toate 
acele suferinţe, a devenit unul dintre cei mai mari oameni ai cre‑
dinţei pe care i‑am cunoscut vreodată. Când o femeie s‑a oferit să 
se roage pentru vindecarea lui, Manley i‑a răspuns: „Doamnă, am 
trecut de mult de stadiul ăsta.“

Căci nu doar guturaiul şi cancerul dau naştere „disperării tă‑
cute“ a vieţii. O relaţie ruptă poate provoca o mai mare durere 
decât un os fracturat. De multe ori, într‑un trup pe deplin sănătos 
locuieşte un suflet bolnav. În fiecare zi, oameni perfect „sănătoşi“ 
se aruncă pe fereastră!

Nu, întrebarea care se pune nu este doar: „Mă va vindeca oare 
Dumnezeu de boală?“ Ci: „Mă va vindeca Dumnezeu de suferin‑
ţă?“ Iar suferinţa poate fi orice lucru care‑mi ameninţă viaţa sau 
capacitatea de a mă bucura de ea pe deplin, în plinătatea vrută de 
Dumnezeu. Problema este mai mult decât: „Oare îmi va înzdrăve‑
ni Dumnezeu piciorul?“ Adevărata problemă este: „Îmi va mări 
Dumnezeu credinţa?“

Mă va vindeca Dumnezeu de singurătate, de îndoială, de „du‑
rerea lăuntrică“? Mă va vindeca El de grijile cu privire la copiii mei, 
de groaza ce‑o simt când sună telefonul în miez de noapte? Va în‑
sănătoşi Dumnezeu inimile rănite şi va reface speranţele amputate? 
Putem scăpa oare de chinul fără sens al vieţii de zi cu zi, de bolile 
sufletului, precum şi de cele ale trupului? Putem afla aici, sub ceruri, 
un adăpost sigur de loviturile crude şi neaşteptate ale vieţii, ceva 
asemenea unui scut ocrotitor care să ne apere din toate părțile?

credinţa în dumnezeu poate fi o povară

Tragi ceva mai tare de tufiş şi o altă rădăcină se va ivi din ţă‑
rână: credinţa în Dumnezeu poate fi o povară. Credinţa dă naşte‑
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re anumitor probleme în viaţa credinciosului, probleme cu care 
ceilalţi nu se confruntă. Dacă credem într‑un Dumnezeu suveran 
care poate vindeca bolnavii, poate învia morţii, îl poate nimici pe 
Diavol şi poate curăţa pământul de toate nenorocirile, ne vedem 
confruntaţi cu întrebarea: „Dacă poate toate astea, de ce nu le face? 
De ce nu‑Şi revarsă Dumnezeu toată puterea, ca să vindece toate 
durerile?“ Dacă aş fi în locul Lui, asta aş face.

Dar nu astea sunt căile lui Dumnezeu, zicem noi. De ce? De 
ce nu e asta o cale a lui Dumnezeu? El e Dumnezeu. Poate face 
orice, după cum doreşte. De ce căile Lui trebuie să implice adesea 
o suferinţă din partea mea?

E adevărat, ne simţim intimidaţi când ne dăm seama că şi 
acum, după mii de ani, ne punem aceleaşi întrebări pe care şi le‑au 
pus Iov şi alţii ca el, ca şi cum noi am fi primii care‑şi dau seama 
că e vorba de o taină. Cu toate astea, nu suntem deloc mai aproa‑
pe de aflarea răspunsului. Sunt întrebări care nu vor primi poate 
nicicând, în această viaţă, răspunsul deplin şi, totuşi, le punem. 
Fiecare generaţie, la rândul ei, trebuie să şi le pună. Lucrul acesta e 
valabil şi pentru tine şi pentru mine.

Toate acestea fac ca subiectul acestei cărţi să fie actual şi rele‑
vant în toate timpurile. O public cu rugăciunea ca Dumnezeu să o 
folosească pentru a vindeca rănile produse de învăţăturile greşite 
despre suferinţă şi vindecare şi să transforme duşmanii suferinţei 
în slujitori ai sfinţeniei. Suferinţa înseamnă mai mult decât ceea ce 
vede ochiul.

planul meu

În Partea I a cărţii, intitulată Când te loveşte boala, ne 
vom ocupa de modul cum boala ne afectează pe noi, creştinii, vom 
vedea la ce trebuie să ne aşteptăm când se abate asupra noastră, 
precum şi stigmatele asociate adesea cu durerea şi suferinţa. Vom 
analiza, totodată, capcanele bolii şi pe cei care, intenţionat sau din 
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nebăgare de seamă, îi derutează pe bolnavi cu învăţături despre 
care eu unul cred că sunt interpretări necontextuale ale Cuvântu‑
lui lui Dumnezeu.

În Partea a II‑a, intitulată Să împărţim drept Cuvântul 
adevărului, vreau să vă prezint câteva reguli importante cu aju‑
torul cărora veți putea aprecia voi înşivă ce ne învaţă Scriptura 
despre vindecările miraculoase. Când boala, suferinţa şi moartea 
au năvălit în viaţa mea, aceste principii m‑au ajutat mai mult decât 
orice să‑mi găsesc calea prin labirintul de învăţături legate de acest 
subiect. N‑am găsit niciun răspuns facil sau simplist şi nu vă voi 
oferi nici vouă asemenea răspunsuri în vremuri de suferinţă. Dar 
am descoperit un lucru, şi anume, confirmarea dragostei neechi‑
voce şi a suveranităţii lui Dumnezeu, precum şi pacea care vine 
din acceptarea scopului Său suprem. Aceste lucruri mi‑au adus 
pace şi speranţă în vremuri de restrişte. La fel o pot face şi pentru 
voi.

În Partea a III‑a a cărţii, Binele ascuns în suferinţă, ne 
vom ocupa de două subiecte: cum să ne rugăm pentru vindecare 
şi – lucrul cel mai greu – ce facem când Dumnezeu spune „nu“. 
Vom vedea cum putem să ajutăm o persoană la care ținem să în‑
frunte moartea şi cum să biruim teama. Şi (partea mea preferată 
din călătoria noastră) ne vom întâlni şi vom discuta cu un om 
minunat, care m‑a învăţat mai multe despre biruinţa în suferinţă 
decât oricine altcineva.

Pentru început, haideţi să stăm de vorbă cu câteva persoane – 
oameni obişnuiţi, ca noi – care au trecut prin încercări grele. 
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noApteA Vieţii
Pierderile şi câştigurile aduse de suferinţă

Avea treizeci şi cinci de ani. Era mama frumoasă a doi copii, 
avea părul castaniu şi tenul uşor pistruiat, ca al irlande‑
zilor. Îşi petrecea mare parte din zi sub soarele fierbinte, 

muncind în grădina de flori şi pe micul petic de pământ cultivat 
cu legume. Şi soarele a făcut ravagii asupra pielii ei deschise la cu‑
loare, iar pe obrazul stâng, aproape de nas, i‑a apărut o pată roşie 
ciudată. Nu prea era genul care să umble pe la doctori, în cele din 
urmă s‑a dus, totuşi, să vadă ce era cu pata aceea ciudată.

„E cancer de piele“, i‑a spus doctorul. Era anul 1953, iar trata‑
mentele pentru cancer erau mult mai rudimentare decât în pre‑
zent. „Vă trimit în Oklahoma City“, i‑a zis el. „Acolo vor pune un 
plasture cu radiu pe zona unde se află cancerul şi va trebui să‑l 
purtaţi până vedem cum evoluează.“

Cu o săptămână înainte să meargă la Oklahoma City, mama 
m‑a rugat să‑i fac câteva poze. Aveam cincisprezece ani şi aparatul 
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meu de fotografiat era mic şi ieftin. Nedumerit de cererea ei, am 
fost surprins s‑o văd ieşind din dormitor, îmbrăcată la patru ace. 
Era machiată, tocmai se coafase şi purta o bluză albă frumoasă şi 
o fustă neagră de mătase. Am folosit un film întreg, fotografiind‑o 
cum sta în picioare, în faţa şemineului, aşezată pe un scaun, re‑
laxându‑se pe canapea – poză după poză, ea neprivind niciodată 
direct la aparat, ochii i‑au rămas tot timpul ațintiţi spre ceva din 
depărtare.

Când am terminat, am întrebat‑o de ce‑şi dorea acele fotogra‑
fii. Mi‑a răspuns că îi era atât de teamă de cum ar putea arăta după 
tratamentul pentru cancer, încât dorea o mărturie despre cum fu‑
sese înainte.

Am şi acum acele fotografii. Ele îmi amintesc de prima oară 
când am văzut teama unei persoane care suferă de sindromul de 

„identitate alterată“, asociat bolii.
Vedeţi, boala este Marele Întrerupător al vieţii. Intră fără să 

bată la uşă, pune capăt tuturor planurilor, îşi bate joc de ideea de 
certitudine şi diminuează speranţa pentru viitor. Atingând fiecare 
sferă a vieţii, boala răpeşte unele părţi din tine şi te lasă cu între‑
barea: „Cine sunt eu, cu adevărat?“

Arthur Kleinman a spus: „Loialitatea propriilor noastre tru‑
puri este un lucru atât de elementar, încât nu ne gândim niciodată 
la ea – este temelia sigură a experienţei de zi cu zi. Boala cronică 
reprezintă o trădare a acestei încrederi fundamentale. Ne simţim 
sub asediu: neîncrezători, iritaţi din pricina nesiguranţei în care 
trăim, pierduţi. Viaţa devine o derulare a sentimentelor izvorâte 
din această trădare a propriului corp: confuzie, şoc, mânie, gelozie, 
disperare.“1

Daţi‑mi voie să vă împărtăşesc două povestiri care ilustrează 
câteva dintre pierderile şi câştigurile pe care le trăim când trecem 
prin trauma unei boli grave. S‑ar putea ca ele să ne ajute să căpă‑
tăm o perspectivă corectă asupra bolii şi a relaţiei dintre aceasta şi 
credinţa noastră în Dumnezeu.
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povestea lui julie

Julie este sora soţiei mele. Este căsătorită şi mamă a trei copii şi 
e totodată o femeie de afaceri de succes şi unul dintre cei mai buni 
creştini pe care i‑am cunoscut vreodată. În 1986, a fost diagnos‑
ticată cu sindromul celiac al adultului, o tulburare cronică, carac‑
terizată de malabsorbţia alimentelor şi a nutrienţilor. Glutenul 
omoară celulele din mucoasa intestinului subţire, deci vindecarea 
poate surveni doar dacă glutenul dăunător este eliminat complet 
din dietă. Iar glutenul se găseşte în aproape tot ce are gust bun.

În medie, durează aproape paisprezece ani până să se pună 
diagnosticul corect. Julie a fost binecuvântată în privința asta, 
fiind diagnosticată în patru‑şase luni, însă a slăbit mai mult de 
cincisprezece kilograme, în timp ce doctorii încercau să‑i pună 
un diagnostic. Dacă această boală ajunge într‑un stadiu avansat, 
duce la osteomalacie (demineralizarea ţesutului osos), precum şi 
la alte probleme ce decurg din lipsa anumitor nutrienţi care, desi‑
gur, sunt indispensabili vieţii.

„Când am fost pusă faţă în faţă cu sindromul celiac“, povesteşte 
Julie, „m‑am confruntat pentru mult timp cu necunoscutul şi, în 
timp ce încercau să‑mi pună un diagnostic, simţeam că mă duc la 
vale. Am fost mereu conştientă că ar putea fi vorba de un cancer, 
însă, în timpul vizitelor zilnice la doctor, în timp ce mi se făceau 
neîncetat analize şi pierdeam în greutate, totul mi se părea ireal. 
Simţeam că sunt cumva pe o bandă rulantă, de pe care nu puteam 
să cobor. Înaintam ca pe o linie de producție defectă şi nu‑mi plă‑
cea deloc.

Mă cuprinsese un sentiment aparte de singurătate. Te con‑
frunţi cu gândul morţii, dar, în acelaşi timp, te confrunţi şi cu me‑
diul îngrozitor, impersonal al cabinetelor medicale şi al spitalelor 

– e multă aşteptare, simţi că nu eşti decât un alt număr – multă 
umilinţă. Analizele tale sunt prelucrate ca şi cum ar fi ceva obişnu‑
it, cotidian, în timp ce pentru tine, acele rezultate înseamnă viaţa 
sau moartea. Îţi vine să strigi: «Chiar nu‑şi dă nimeni seama cât de 
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importantă e chestia asta? E vorba de viaţa mea!» În schimb, rămâi 
tăcut şi singur cu gândurile tale; de fiecare dată, se dovedeşte că, 
până la urmă, nu eşti decât tu şi Dumnezeu. Lumea ta se opreşte 
în loc, iar cea a tuturor celorlalţi îşi continuă mersul. De fapt, chiar 
şi lumea ta merge mai departe; numai TU te opreşti.

După ce, într‑un final, am fost diagnosticată cu sindrom celiac, 
eram aşa de bucuroasă că sufăr de o boală cu care pot trăi, în loc 
să mor, încât n‑am considerat‑o niciodată o povară deosebită. E 
pur şi simplu un inconvenient. O boală pentru care pot fi recunos‑
cătoare!“

În 1991, Julie a mers la medic pentru a‑i cere părerea în legă‑
tură cu o aluniţă care‑şi modificase forma. După ce dermatologul 
a examinat‑o, a ieşit din cabinet. În timp ce aştepta, Julie l‑a auzit 
spunând: „Hai să rezolvăm întâi cazul cu melanomul“, după care 
uşa s‑a trântit de perete. Ea l‑a întrebat: „Deci credeţi că e vorba 
de melanom?“

„Fiindcă lucrasem în trecut pentru un chirurg plastician care 
se ocupa şi de reintervenţii asupra pacienţilor suferinzi de mela‑
nom, efectuate după extirparea chirurgicală iniţială“, ne povesteş‑
te Julie, „şi fiindcă în dreptul majorităţii acelor cazuri scria acum 
«decedat», l‑am oprit pe dermatolog să facă biopsia pe care o 
intenționase. Nu voiam să taie un fragment din aluniţă. În schimb, 
am insistat s‑o excizeze, cu limite de siguranţă foarte largi. S‑a ară‑
tat dispus să facă acest lucru, iar testele de laborator au dovedit că 
era într‑adevăr un melanom malign. Astfel, când m‑am dus la al 
doilea chirurg, pentru continuarea tratamentului, mi‑a spus că nu 
mai era nevoie de o a doua intervenţie chirurgicală. Chiar a co‑
mentat: «N‑am întâlnit niciodată un dermatolog care să realizeze 
un lambou rotat.» I‑am spus că eu insistasem să se excizeze cu 
limite de siguranţă extrem de largi. Iată cum faptul că mă famili‑
arizasem cu tehnicile chirurgicale folosite de fostul meu şef mi‑a 
dat înţelepciunea de a şti ce să cer.“

Odată cu melanomul au venit din nou teama şi singurătatea.
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„Nu cred că pot accentua îndeajuns cuvântul «singurătate». 

Îmi doream din tot sufletul ca fiecare conversaţie să fie profundă şi 
semnificativă, îmi doream să vorbesc despre moarte dar, desigur, 
acest subiect nu era niciodată menţionat. Toate discuţiile rămâ‑
neau la un nivel superficial, aşa că gândurile mele cu privire la 
moarte şi singurătate au rămas nerostite. Adevărul e că la o oră 
după ce aluniţa mea a fost declarată «melanom», eram deja înapoi 
la muncă, întrebându‑mă dacă nu metastazase deja. Şi mi‑am în‑
deplinit ca un robot îndatoririle de serviciu. Cred că de multe ori, 
în astfel de momente faci lucrurile, aşa, numai ca să zici că le‑ai 
făcut.

Mi‑am dat bine seama cât de insignifiantă sunt. Mi‑am înţeles 
limitele. Am înţeles că nu pot deţine controlul; absolut deloc. Am 
înţeles că eram cu adevărat în mâinile lui Dumnezeu şi în mâinile 
doctorului. Teama pe care o resimţeam era teama de necunoscut. 
În perioadele când mă confruntam cu gândul că aş putea deveni 
doar o amintire, atunci eram cel mai puţin capabilă să dau naştere 
unor amintiri frumoase, care să rămână în urma mea.

Pe parcursul bolii, nu m‑am gândit niciodată: «De ce eu?» În‑
totdeauna am considerat că mi‑a fost mereu uşor prin viaţă şi că 
nu am avut de suportat încercările grele de care au avut parte alţii, 
aşa că reacţia mea era ceva de genul: «De ce nu eu?» Alţii au fost 
nevoiţi să facă faţă unor situaţii mult mai grave, aşa că nu am avut 
tendința de a mă autocompătimi. Atunci când am fost cruțată, 
m‑am simţit atât de copleşită de smerenie, că abia atunci m‑am 
întrebat: «De ce eu? De ce sunt încă în viaţă?»“

Deşi în cazul lui Julie câştigurile par să fie mai mari decât pier‑
derile, situaţia este discutabilă în situația ce urmează.
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povestea lui GreG şi a lui michelle

Greg şi Michelle s‑au căsătorit în 28 iulie 1995. Greg, în vârstă 
de treizeci şi unu de ani, era asistent medical specializat în aneste‑
zie şi terapie intensivă, la un spital local, iar mireasa lui de două‑
zeci şi cinci de ani era asistenta în probleme administrative a unu‑
ia dintre păstorii bisericii lor. Greg şi Michelle au petrecut multe 
ceasuri în faţa unei cafele cu aromă de alune, discutând despre 
visurile lor de viitor. Cea mai mare dorinţă a lui Michelle era să fie 
soţie şi mamă. A lui Greg – să construiască o casă.

La începutul lunii octombrie a aceluiaşi an, Greg a început să 
simtă ceea ce a considerat a fi o durere de cap de cauză sinuzală. 
Însă niciodată nu avusese o senzaţie ca cea de acum: durerea părea 
a fi localizată mai sus, chiar deasupra frunţii. A persistat câteva 
zile la rând şi a tot crescut în intensitate. Capacitatea lui Greg de 
a‑şi duce gândurile până la capăt s‑a deteriorat; i‑a scăzut şi apeti‑
tul din cauza durerii zvâcnitoare ce i se localizase în partea stângă 
a craniului, la câţiva centimetri deasupra tâmplei. În dimineaţa 
zilei de 16 octombrie s‑a trezit cu aceleaşi simptome: zvâcniri sfre‑
delitoare de nedomolit, şi i s‑a făcut frică.

După multă muncă de convingere din partea lui Michelle, 
Greg a mers la spital, la Urgenţe. Tomografia şi examenul prin re‑
zonanţă magnetică nucleară au scos la iveală lucrul de care Greg, 
cu pregătirea lui medicală, se temuse, şi anume o tumoare cere‑
brală. La doar unsprezece săptămâni după nuntă, o formaţiune 
cu diametrul de patru centimetri îşi făcuse apariţia în regiunea 
fronto‑parietală a emisferei cerebrale stângi. Neurochirurgul era 
îngrijorat că tumoarea ar putea fi de natură malignă.

„Temerile mele s‑au adeverit“, povesteşte Greg, „însă, nu după 
mult timp, Domnul mi‑a umplut inima şi sufletul cu pacea Sa. 
Dumnezeu mi‑a amintit imediat de rugăciunea pe care o rostisem: 
să fiu o lumină pentru colegii mei, cu care urma să petrec nouă 
zile – căci am fost internat chiar la spitalul unde lucram.



Capitolul 2 • Noaptea vieţii 31
Intervenţia chirurgicală a avut loc în 16 octombrie, iar Dom‑

nul m‑a liniştit, dându‑mi siguranţa că fiecare gest al chirurgului 
avea să fie sub controlul Său suveran. Singura mea grijă era să fiu 
o lumină în întuneric.“

„În timp ce Greg se gândea cum să fie o lumină în întuneric“, 
ne spune Michelle, „eu, pe de altă parte, analizam toate posibilită‑
ţile şi speram să fie vorba de o tumoare benignă. Şi eu am cunos‑
cut pacea – pacea pe care ştiam că doar Domnul mi‑o poate da. 
Aceasta a fost una dintre multele ocazii când aveam să simt tăria şi 
mângâierea lui Dumnezeu.“

L‑au dus pe Greg în sala de operaţii, iar pe holul secţiei de tera‑
pie intensivă a început aşteptarea. Cinci ore mai târziu, chirurgul a 
deschis uşa şi a întâmpinat‑o pe Michelle cu nedoritele cuvintele: 

„Tumoarea a fost îndepărtată cu succes, dar soţul dumneavoastră 
are cancer în fază terminală, un gliom, gradul IV. Afară de cazul 
că intervine o Fiinţă Supranaturală, soţul dumneavoastră va muri.“

Fratele lui Greg a întrebat: „În cât timp?“
„Douăsprezece luni.“
„N‑am să uit niciodată amorţeala ce m‑a cuprins atunci“, spu‑

ne Michelle. „M‑am simţit ca şi cum cineva mi‑ar fi aspirat deo‑
dată toate organele interne. Chiar se întâmpla asta cu adevărat? 
Eram oare prinsă într‑un coşmar din care aveam să mă trezesc şi 
toate acestea se vor termina? Am ieşit din cabinet aproape detaşată 
de propriul trup şi am împărtăşit vestea membrilor familiei şi pri‑
etenilor care aşteptau îngrijorați. Curând m‑au năpădit, valuri‑va‑
luri, tot felul de sentimente: mânie, disperare, derută, deznădejde, 
teamă, teamă, teamă.

Greg mă făcuse să‑i promit că‑i voi spune adevărul, aşa că, 
apropiindu‑mă de patul său, Dumnezeu mi‑a dat iarăşi putere. 
L‑am sărutat blând pe faţă şi i‑am spus problema cu care ne con‑
fruntam împreună. Singurul său răspuns a fost: «Dumnezeu ştie» 
şi mi‑a strâns mâna. Acesta a fost începutul călătoriei noastre ală‑
turi de Domnul, pe calea cancerului.
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Noaptea aceea a fost cea mai întunecată din viaţa mea. Voi ră‑

mâne oare văduvă la douăzeci şi cinci de ani? Eram proaspăt căsă‑
torită; cum să mi se întâmple aşa ceva? Visele mele legate de casă, 
de copii, de vacanţe petrecute cu familia, de prima aniversare a 
căsătoriei – toate s‑au prăbuşit, s‑au făcut ţăndări împrejurul meu. 
Cursa vieţii se desfăşura haotic, îmi scăpase de sub control şi nu 
puteam face nimic ca s‑o opresc sau ca să cobor. Marţi dimineaţă 
m‑am trezit într‑o disperare totală. Era mai mult decât puteam să 
îndur şi nu, nu era un vis. Era realitatea. Însă în acea dimineaţă 
Dumnezeu m‑a luat cu blândeţe în braţe şi mi‑a adus aminte două 
îndemnuri: «Nu vă îngrijoraţi» şi «Întăreşte‑te şi îmbărbătează‑te».

Săptămâna respectivă a fost epuizantă din punct de vedere 
emoţional, fizic, mental şi spiritual. Oamenii au mereu intenţii 
bune atunci când te vizitează sau te sună, însă deseori spun lucruri 
prosteşti sau supărătoare. În timp ce Greg se odihnea, sub medi‑
caţie, eu mă luptam cu gândul la ce ne vor aduce zilele următoare. 
Am făcut liste de întrebări pentru doctori, apoi o listă cu treburile 
organizatorice pe care le aveam de făcut (fiind proaspăt căsătoriţi, 
trebuia să fiu trecută ca beneficiară a poliţei de asigurare de viaţă a 
lui Greg, iar numele meu trebuia trecut şi pe actele de proprietate). 
Îi făceam baie lui Greg, îi citeam ore în şir din Cuvânt, ca să găsim 
alinare, atât el, cât şi eu, şi plângeam în fiecare clipă de singurătate.

Eram nerăbdători să ajungem acasă. Abia aşteptam să fim din 
nou în lumea «normală», departe de spital. Însă, odată ajunşi aca‑
să, lucrurile nu au intrat deloc în normalitate – totul se schimba‑
se. Cei doi tineri căsătoriţi, care părăsiseră apartamentul plini de 
speranţe, vise şi având un timp nelimitat la dispoziţie, nu mai erau 
aceiaşi oameni. Ci acum eram un cuplu care se străduia să înţelea‑
gă ce se întâmplă. Un cuplu care nu mai visa la o casă, ci cerşea un 
viitor, cerşea viaţa lui Greg, cerşea o minune.

Două săptămâni mai târziu, am început radio‑ şi chimiotera‑
pia. Deşi Greg a suportat bine tratamentul, acesta a adus cu sine şi 
mai multe schimbări. I‑a căzut părul, pumni întregi odată (acest 
fapt a fost mai traumatizant decât ne aşteptam, însă Greg era sim‑
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patic chiar şi aşa, chel), apetitul i‑a luat‑o razna (alergam noaptea 
la localuri fast‑food) şi obosea foarte repede. Proaspăt căsătoriţi 
fiind, pentru noi sexul era încă ceva nou, însă acum era dificil, atât 
din punct de vedere fizic, cât şi emoţional. Ajungeam ca, în cele 
din urmă, să ne ţinem doar unul pe altul în braţe, cu ochii în la‑
crimi. N‑aveam să mai fim niciodată proaspăt căsătoriţi şi ce anu‑
me deveniserăm – nu prea ştiam.

Pe măsură ce săptămânile se scurgeau una după alta, Dumne‑
zeu S‑a arătat credincios şi a venit în întâmpinarea nevoilor noas‑
tre prin Cuvântul Său, prin mesaje scrise de la alţi credincioşi, prin 
cuvintele de încurajare ale prietenilor, prin îmbrăţişările membri‑
lor familiei, prin versete de pe vreun calendar şi chiar prin răsă‑
ritul de soare – ne‑a liniştit mereu, reamintindu‑ne de dragostea 
pe care ne‑o poartă şi de prezenţa Sa în mijlocul împrejurărilor 
întunecate prin care treceam.

Ne‑am schimbat atât de mult! Ca tânără pereche, am cunoscut 
o asemenea profunzime şi intimitate a relaţiei dintre noi, cum alţii 
nu cunosc nici după cincizeci de ani de căsnicie. Nu trece nicio 
seară în care să nu ne exprimăm recunoştinţa pentru încă o zi pe‑
trecută împreună. Acum nu mai considerăm ideea de a îmbătrâni 
împreună ca pe ceva de la sine înţeles. Fiecare clipă pe care ne‑o 
dăruieşte Dumnezeu pe acest pământ este o binecuvântare. Pen‑
tru noi, timpul a devenit un bun atât de preţios! Îl folosim cu mare 
grijă. Dumnezeu ne‑a luat visele temporare şi ni le‑a transformat 
într‑unele veşnice. Am ajuns să‑L cunoaştem pe Domnul Isus, aşa 
cum n‑am fi făcut‑o niciodată, dacă n‑ar fi fost cancerul.

Nu înţelegem de ce Dumnezeu a îngăduit ca Greg să aibă o 
tumoare cerebrală letală la o vârstă atât de timpurie şi atât de de‑
vreme în cursul căsniciei noastre; adevărul e că s‑ar putea să nu 
aflăm nicicând motivul. Însă, trecând prin toate acestea, «căile Lui 
nu sunt căile noastre» a căpătat un sens real, dar avem încredere că 
«El este bun şi ne face bine». Ne mai frământăm, Greg şi cu mine, 
cu posibilitatea morţii lui? Da. Ne dorim să fim pur şi simplu nor‑
mali? Da, de multe ori, mai ales atunci când trecem pe lângă di‑
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feriţi oameni şi‑i auzim şuşotind: «Ăsta‑i tipul acela cu cancer.» 
Acum suntem priviţi atât de diferit! Ne‑am oferi de bună voie să 
mai trecem prin această perioadă? Nu. Însă, la întrebarea dacă am 
fi dispuşi să renunţăm la ceea ce am învăţat pe parcurs, răspunsul 
e «nu». Şi n‑am renunţa pentru nimic în lume nici la bucuria şi 
râsetele noastre împreună.

 Încă nu întrevedem sfârşitul călătoriei. Deocamdată, mergem 
mai departe cu paşi iuţi, tot sperând, tot rugându‑ne şi întrebân‑
du‑ne: «Doamne, ai să ne vindeci oare?»“

pierderile pe care le aduce suferinţa

În fiecare luptă sunt şi pierderi. Chiar şi pentru cel biruitor. 
Boala nu face nici ea excepţie; adevărul e că, de fapt, durerea, su‑
ferinţa şi nesiguranţa aduse de o boală gravă amplifică de obicei 
senzaţia de pierdere, trăită atât de pacient, cât şi de cei dragi. Cel 
mai adesea, pierderile resimţite sunt cele ce urmează:

Pierderea controlului

Aceasta este poate cea dintâi şi cea mai pregnantă pierdere pe 
care o simte pacientul. Dintr‑o dată, trupul, în loc să ţi se supună, 
îşi urmează propria ordine de zi şi se comportă după bunul plac. 
Nu mai poţi controla funcţionarea propriului tău corp. E ca şi cum 
ai conduce pe un drum acoperit de polei. Dintr‑o dată, maşina 
intră pe o porţiune cu gheaţă şi gata, ai pierdut controlul. Apeşi 
brusc pe frână, întorci volanul – nimic nu ajută. Tot ce poţi face 
este să stai şi să aştepţi impactul. E senzație oribilă, de neputin‑
ţă. Volanul şi frânele îţi dau iluzia că stăpâneşti automobilul şi, în 
mare măsură, aşa şi este. Însă se poate întâmpla ceva care îți su‑
primă brusc controlul şi tot ce poţi face e să te ţii bine, sperând că 
scapi cu viață. 

Ne însuşim bine‑cunoscuta idee că viaţa poate fi gestionată şi 
petrecem ore în şir, ba chiar ani de zile, planificându‑ne în detaliu 


