Experienåe duhovniceæti
Când intri în Valea Umbrei Morþii, lucrurile se schimbã

Binecuvântãrile
neaºteptate ale cancerului

TONY SNOW
A demisionat din funcþia de secretar
de presã (purtãtor de cuvânt)
al Casei Albe la 31 august a.c.,
pentru a se putea ocupa de familia lui,
care i-a fost alãturi în aceastã grea
încercare a luptei cu cancerul.
Doreºte sã se implice activ în
ajutorarea celor care trec
prin astfel de momente grele.
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Cuvântul Adevãrului

Comentatorul Tony Snow a anunþat cã a avut cancer de colon în 2005.
Dupã operaþie ºi tratament, Snow a intrat în Administraþia Bush în aprilie
2006 ca secretar de presã. Din nefericire, la 23 martie, Snow, în vârstã de 51
de ani ºi tatã a trei copii, a anunþat cã boala i-a revenit, cu tumori în abdomen - necesitând intervenþie chirurgicalã în aprilie, urmatã de chimioterapie.
La 30 mai, Snow s-a întors sã lucreze la unul din birourile de la Casa Albã.
Reprezentantul revistei Christianity Today l-a întrebat pe Snow ce lecþie
spiritualã a învãþat el din necazul prin care a trecut.

Î

n cazul meu, binecuvântãrile au sosit în
mod neaºteptat - am
avut cancer.
Aceia care au avut boli mortale - ºi în America sunt milioane
- se gãsesc în poziþia ciudatã de
a face faþã mortalitãþii noastre în
timp ce încearcã sã înþeleagã voia
lui Dumnezeu. Cu toate acestea, ar
fi o mare îndrãznealã ca sã spunem
cu credinþã cã, orice ar fi, Scriptura ne aduce mare mângâiere.
Mai întâi nu ar trebui sã mai
pierdem atâta timp încercând sã
rãspundem la întrebãri de felul:
De ce eu? De ce trebuie sã sufere
oamenii? De ce nu s-a îmbolnãvit
altul? Nu putem sã rãspundem la
asemenea întrebãri, ºi adesea chiar
întrebãrile încearcã sã exprime mai
degrabã teama noastrã decât sã
solicite un rãspuns.
Nu ºtiu de ce am cancer, ºi nu
îmi pasã. Asta e ºi gata - un fapt indiscutabil. Totuºi, chiar în timp ce
mã privesc într-o oglindã întunecoasã, încep sã se contureze niºte
adevãruri ºocante. Bolile noastre
definesc o trãsãturã centralã a
existenþei: Suntem cãzuþi. Suntem
imperfecþi. Trupurile noastre
cedeazã.
Dar în ciuda acestui fapt, din
pricina lui - Dumnezeu dã
posibilitatea salvãrii ºi a harului.

Nu ºtim cum se va sfârºi povestea
vieþii noastre, dar alegem cum sã
folosim intervalul dintre acum ºi
momentul în care ne vom afla
înaintea Creatorului.
În al doilea rând, trebuie sã
depãºim starea de îngrijorare.
Dacã te laºi copleºit de gândul
morþii, în corpul tãu se va produce mai multã adrenalinã, care
îþi va invada toate organele. O
panicã ameþitoare te cuprinde.
Inima îþi bate; capul þi se înceþoºeazã. Te gândeºti la nimicnicie
ºi leºini. Te temi de despãrþiri; te
îngrijorezi de impactul asupra
familiei ºi prietenilor. Te agiþi ºi
nu ajungi nicãieri.
Ca sã-þi revii din starea
aceasta, aminteºte-þi cã toþi am
fost nãscuþi nu spre moarte, ci
spre viaþã - ºi cã aceastã cãlãtorie continuã ºi dupã ce ne sfârºim zilele pe pãmânt. Acceptãm
aceasta cu credinþã, dar aceastã
credinþã este hrãnitã de o convingere care lucreazã chiar ºi în
inimile necredincioºilor - o intuiþie cã darul vieþii, odatã ce a fost
acordat, nu poate fi luat înapoi.
Cei care au fost loviþi, se bucurã
de un privilegiu special de a se
lupta cu putere ºi credinþã ca sã
trãiascã - cu plinãtate ºi exuberanþã - fãrã sã se gândeascã la
faptul cã zilele le sunt numãrate.

