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„Deseori am putut să-i ajut pe
bolnavi doar după ce s-a făcut
ordine în sufletul lor.”

Sebastian Kneipp, 1870
(Preot şi hidroterapeut)
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Vindecarea
întregii
fiinţe
„Asta este!”
Cu aproximativ cincisprezece ani în urmă am ţinut
un curs despre respiraţie. La început am arătat
participanţilor câteva exerciţii care ajută la
respiraţie. Apoi am încercat să le arăt că respiraţia,
asemenea multor altor funcţii ale corpului, nu este
ceva ce ţine doar de domeniul fizic. Starea minţii are
de asemenea o mare influenţă asupra ei. Dacă sunt
relaxat, respir mai adânc, mai liniştit şi din abdomen.
Respiraţia din abdomen începe atunci când cineva
doarme. Dar dacă sunt încordat, respir din piept, şi
respiraţia devine superficială şi mai rapidă.
Dar noi nu avem doar minte. Mai este un alt
domeniu, în profunzimea fiinţei noastre, şi acesta
este domeniul spiritual. Nu mi-a fost deloc uşor să
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ofer participanţilor o explicaţie care să-i ajute
să înţeleagă aceasta. Am folosit termeni precum
„credinţa mea”, „religia mea” sau „gândire
spirituală”. Dar oamenii ştiau cu exactitate despre
ce vorbeam, şi au venit cu contribuţiile lor personale
referitor la modul cum au experimentat partea
spirituală în viaţa lor.
Într-o seară, după ce am explicat teoria, am arătat
unele metode de respiraţie. După aceea, a venit la
mine o femeie şi mi-a spus că suferea din cauza unei
presiuni continue în capul pieptului, sub stern.
Examinarea medicală făcută de un specialist nu a
descoperit nici un fel de boală şi i s-a recomandat să
urmeze un curs de respiraţie. De aceea se afla aici şi
spera să fie ajutată.
Am întrebat-o despre starea minţii ei. A menţionat
câteva probleme din familie, dar nu credea că vreuna
din ele ar fi ceva serios. În general, gândea ea, totul
era în regulă. Aşa că am continuat să investighez
cazul ei. Cât de important era rolul pe care-l juca
partea spirituală în personalitatea ei? Putea să
înţeleagă acest domeniu pe care l-am prezentat?
Ea a răspuns ezitând: „Nu cred, … poate doar atunci
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când copilul nostru s-a botezat…” Cuvintele erau
rostite pe frânturi. „Soţul meu este catolic, iar eu
sunt protes…” Nu a putut să vorbească mai
departe. S-a prins cu mâinile de gât, luptându-se să
respire. Era o situaţie dramatică. A căzut pe podea,
târându-se spre fereastră. Era vorba de un atac de
inimă? Un caz acut de astm? M-am rugat imediat ca
Dumnezeu să o protejeze pe această femeie şi am
deschis fereastra. Îi mulţumesc şi acum lui
Dumnezeu că s-a liniştit şi a putut să respire adânc.
„Asta este!”, a spus ea, adânc afectată, dar uşurată
şi cu lacrimi în ochi. Aceasta provoca presiunea din
capul pieptului. Simţământul de sufocare nu avea o
cauză fizică sau mintală. Fusese afectată sensibilitatea
ei spirituală, şi aceasta a afectat în cele din urmă
starea ei fizică şi mintală.
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O deosebire fundamentală
În câteva locuri din Biblie se arată diferenţa dintre
cele două naturi ale omului: natura spirituală şi
natura umană. Nu este uşor să descriem natura
spirituală pentru că nu o putem vedea, nici atinge.
Biblia o descrie folosind diferite ilustraţii, cum ar fi
inima veche şi inima nouă, sau o haină veche şi una
nouă (vezi Ezechiel 36,26; Luca 5,36). Conştiinţa
noastră joacă un rol important în această natură.
Desigur, ea este formată prin educaţia şi
cunoştinţele pe care le avem, şi este strâns legată de
modul nostru de gândire şi simţire.
Natura noastră omenească este formată din corp,
raţiune, voinţă şi simţăminte. De regulă, suntem mai
bine familiarizaţi cu aceste lucruri. Deşi nu putem
vedea sau atinge gândurile, închipuirile şi
simţămintele noastre – mintea noastră – totuşi ştim
că sunt reale. Când este vorba despre lucrurile fizice,
emoţionale sau mentale, avem doctori, psihiatri,
profesori şi multe tratamente care ne pot influenţa.
Dar unde se află remediul care să aducă sufletul în
armonie cu Creatorul Său?
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Cuvântul „suflet” este folosit adesea ca însemnând
diferite lucruri, atât în limbajul zilnic obişnuit, cât şi
în termenii religioşi. Pentru a nu ne complica, vom
folosi termenul de „natură spirituală”. Această parte
a fiinţei noastre este la fel de reală ca şi celelalte,
chiar dacă nu poate fi atinsă.

Natura fiz

ică

Natura fizică

Natura spirituală
Natura

spiritu
ală
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Are fiecare persoană o natură spirituală?
Într-un alt curs pe care l-am ţinut şi care era cu
privire la stres, am vorbit participanţilor despre
legătura dintre corp, minte şi natura spirituală. O
tânără a spus imediat: „Nu am auzit de aşa ceva!”
Nu putea să vadă că există şi un domeniu spiritual.
Abia după mai multe întrebări şi-a amintit de o
experienţă. A avut un accident când era pe
motoretă şi era gata să-şi piardă viaţa. În acel
moment s-a rugat. Nu a ştiut de ce s-a rugat, pentru
că nu se mai rugase niciodată şi nu avea nici o relaţie
cu Dumnezeu. Dar, în cazul acesta s-a rugat. De ce?
Despre Isus stă scris: „Lumina aceasta era adevărata
Lumină, care luminează pe orice om, venind în
lume.” Ioan 1,9. Această femeie avea un domeniu
spiritual, cu toate că nu a fost conştientă niciodată
de acest lucru. Dumnezeu a pus o dorinţă în fiecare,
o dorinţă după protecţia şi grija unui tată, o dorinţă
pentru ceea ce este adevărat şi drept, o dorinţă
pentru o iubire neegoistă. În situaţia extremă pe
care a experimentat-o această tânără, această
dorinţă a ieşit la suprafaţă. Ea s-a rugat.
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Cum putem deveni sănătoşi spiritual?
Aceasta este vindecarea despre care vorbeşte
Cuvântul lui Dumnezeu. Creatorul nostru nu doreşte
să fim sănătoşi doar la corp şi minte. Desigur că El
doreşte să stăm bine în aceste domenii, dar grija Lui
cea mai mare este natura noastră spirituală. Biblia
numeşte aceasta „mântuire”.
Boala sau slăbiciunea naturii noastre spirituale se
vede într-un fenomen ce ne este cunoscut nouă
tuturor. Dar, pentru că este atât de răspândit,
avertizarea este ignorată şi starea este considerată
ca fiind normală. Nici nu ne dăm seama cât de
bolnavi suntem în realitate.
Pavel descrie acest fenomen în următoarele cuvinte:
„Căci nu ştiu ce fac: nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc. …
ce-i drept, am voinţa să fac binele, dar n-am puterea
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să-l fac.” Romani 7,15.18. El se plânge de această stare
în versetul 24: „O, nenorocitul de mine! Cine mă va
izbăvi de acest trup de moarte?” Romani 7,24.
Cine are această problemă, în mod evident, nu este
bine. E bolnav din punct de vedere spiritual.
Acţionează contrar celei mai bune cunoştinţe pe care o
are – împotriva vocii conştiinţei. Vrea să acţioneze
altfel, dar nu poate. Încearcă din nou şi din nou, dar
eşuează de fiecare dată. În cele din urmă strigă
disperat după ajutor. Se găseşte într-o nevoie disperată
de „mântuire”.
Fiecare din noi cunoaştem această experienţă într-o
măsură mai mare sau mai mică. Sunt oameni care
suferă atât de mult din cauza apetitului, încât consumă
mai multă hrană decât este sănătos pentru ei. Sunt
oameni care mănâncă alimente nesănătoase, sau fac
lucruri care nu sunt sănătoase, deşi ştiu foarte bine
că-şi fac singuri rău. Alţii nu pot să-şi stăpânească
temperamentul, deşi ştiu că distrug mediul material şi
social în care trăiesc. Alţii sunt chinuiţi din cauza
geloziei sau urii, provocând mereu certuri. Mai este şi
egoismul, o trăsătură care ne obligă pe fiecare, mai
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mult sau mai puţin, să ne aşezăm deasupra celuilalt.
Aceasta conduce la multe lucruri neplăcute şi la
caracteristici pe care nu le putem birui, chiar dacă
recunoaştem că sunt rele şi vrem să scăpăm de ele.
Poate că avem capacitatea de a ne stăpâni într-o
anume măsură, dar nu suntem nicidecum liberi.
Dacă am fi sănătoşi din punct de vedere spiritual, am
putea relata ceva diferit de ceea ce spune Pavel în
Romani. Dacă suntem sănătoşi ştim ce facem. Facem
ceea ce vrem să facem, nu facem ceea ce urâm sau
nu vrem să facem. Vrem să facem ce este bine şi
putem face aceasta, oricâte eforturi şi sacrificii ne-ar
costa.
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Ce este vindecarea (mântuirea)?
„Vă voi da o inimă nouă, şi
voi pune în voi un duh nou;
voi scoate din trupul
vostru inima din piatră, şi
vă voi da o inimă de carne.
Voi pune Duhul Meu în voi,
şi vă voi face să urmaţi
poruncile Mele şi să păziţi
şi să împliniţi legile Mele.”
Ezechiel 36,26.27.
Acestea sunt cuvinte puternice rostite de Creatorul
nostru. Experimentează această schimbare, şi ai
devenit o persoană nouă! „Cine crede în Fiul, are viaţa
veşnică.” Ioan 3,36. „Cine crede în Mine, chiar dacă ar
fi murit, va trăi. Şi oricine trăieşte, şi crede în Mine, nu
va muri niciodată. Crezi lucrul acesta?” Ioan 11,25.26.
Dacă aceasta este viaţa mea, pot să fac binele pe
care-l socotesc că e drept. Pot să fac ce vrea
Dumnezeu şi nu mai sunt constrâns să acţionez
contrar conştiinţei mele.
Dumnezeu este Cel care m-a eliberat prin cuvântul Său.
„Căci el zice, şi se face; porunceşte şi ce porunceşte ia
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fiinţă.” Psalmii 33,9. Aceasta este o creaţie nouă
pe care o pot cere prin credinţă în Cuvântul lui
Dumnezeu. „Zideşte în mine o inimă curată,
Dumnezeule, pune în mine un duh nou şi statornic!”
Psalmii 51,10. Această creaţie nouă stă la baza
sănătăţii spirituale.

Cât de importantă este mintea – al doilea domeniu?
Raţiunea, simţămintele şi voinţa – toate acestea
formează mintea. Este ceea ce sunt eu. Este
personalitatea mea: felul în care gândesc, simt şi
hotărăsc. Aici este reşedinţa generalului. Corpul
primeşte comenzi din acest centru.
Dacă natura mea spirituală este sănătoasă, aceasta
va avea o influenţă bună asupra minţii. Puterile mele
mintale vor fi educate de Cuvântul lui Dumnezeu.
Simţămintele mele vor învăţa să nu mai oscileze,
ci să lucreze împreună cu raţiunea. Voinţa mea se
întăreşte prin decizii bune luate în mod repetat. O
persoană răscumpărată este o persoană liberă.
Mintea determină de asemenea demnitatea unei
persoane. Din moment ce eu decid ce fel de viaţă
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trăiesc, cum îmi conduc treburile zilnice şi cum mă
raportez la Dumnezeu, am puterea de control.
Dumnezeu a dat fiecărei fiinţe omeneşti o demnitate
ce trebuie păstrată. Acest domeniu lăuntric din mine şi
din ceilalţi, merită cel mai mare respect.
Cunosc oameni care şi-au menţinut demnitatea până
în ultimul moment al vieţii lor. Ei au luat decizii sub
călăuzirea lui Dumnezeu şi le-au dus până la capăt.
Printre ei au fost oameni în vârstă, cât şi alţii loviţi de
boli grave, dar chiar şi atunci când sufereau dureri,
fiind slăbiţi, erau încrezători şi nu au renunţat la
speranţa lor.
O minte sănătoasă, în care gândurile, simţămintele şi
acţiunile sunt unite, ne va păstra demnitatea chiar şi
în cele mai grele împrejurări. Sunt multe exemple
biblice în această privinţă. Iosif, care a fost vândut ca
sclav; Daniel, care a fost condamnat să moară din
cauza loialităţii sale faţă de Dumnezeu; Însuşi Isus,
care a fost ucis pentru slujirea adusă omenirii;
Petru, Pavel şi mulţi alţii care, în ciuda închisorii,
a greutăţilor, a lipsurilor şi a tratamentului crud,
au continuat să rămână calmi, purtându-se
omeneşte faţă de ceilalţi, şi faţă de ei înşişi.
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Cum poate fi păstrată
demnitatea unei persoane?
Din acest motiv, primul scop al
tratamentului sau îngrijirii unei
persoane este acela de a proteja
domeniul minţii, ferindu-l de
orice deteriorare. Îndeosebi în
timpul unei boli grave sau în
timpul ultimelor zile de viaţă, oamenii trebuie să fie
în stare să-şi pună viaţa în ordine cu Dumnezeu şi cu
semenii lor. În astfel de momente apar cele mai
profunde simţăminte. În acest timp de nevoie,
Dumnezeu se apropie de noi şi ne vorbeşte în minte.
Deseori este nevoie de o îngrijire continuă ca să
nu mai fie necesar ca persoana respectivă să ia
medicamente puternice, ce afectează mintea. Dar
merită efortul. Oamenii au pace, pot să ia ultimele
hotărâri şi să-şi ia rămas bun de la rude într-un fel
ce le oferă curaj şi mângâiere pentru a merge mai
departe. Dacă mintea lor ar fi fost afectată de
medicamente în acest timp, aceasta ar fi implicat o
mare pierdere. De aceea Isus nu a acceptat băutura
ce I-a fost oferită la cruce, care amorţea durerea.
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Demnitatea Sa a fost păstrată.
Este vital să venim în sprijinul deciziilor unei
persoane în timpul acestei faze a vieţii, chiar dacă
sunt diferite de ceea ce am decide noi. Orice
procedeu hipnotic, indiferent dacă este aplicat
individual sau în terapie pe grupuri, dacă este de
natură medicală sau religioasă, contrazice acest
principiu, pentru că compromite punctul central al
luării deciziilor, şi o altă persoană – în cazul acesta
terapeutul – se implică în procesul de exercitare a
voinţei. Pacienţii pun voinţa lor în mâinile
terapeutului şi nu mai pot decide pentru ei înşişi.
Demnitatea lor este prejudiciată.
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Odihna în Dumnezeu
„Nu v-a ajuns nici o ispită, care să nu fi fost potrivită
cu puterea omenească. Şi Dumnezeu, care este
credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile
voastre; ci, împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul
să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda.” 1Corinteni 10,13.
Dumnezeu ne păstrează puterile minţii ca să putem
lua decizii pentru viaţă şi moarte în timpuri extreme.
El păstrează pe cât posibil acest domeniu central în
stare de funcţionare. Dacă îngăduie ca memoria
cuiva să scadă, sau să apară demenţa, atunci
deciziile sale au fost deja luate în cea mai mare
parte. În ce-i priveşte pe cei iubiţi pe care-i avem în
grijă, sarcina noastră este aceea de a menţine atâta
cât putem demnitatea ce le-a mai rămas.
Recent a murit unul din pacienţii mei. Era un om
bătrân şi nu a vorbit prea mult în ultimele sale zile de
viaţă, fiind prea slăbit ca să facă aceasta. Dar în ziua
dinaintea morţii a spus clar soţiei sale: „Căci dacă
trăim, pentru Domnul trăim; şi dacă murim, pentru
Domnul murim. Deci, fie că trăim, fie că murim, noi
suntem ai Domnului.” Romani 14,8. Şi-a pus viaţa în
ordine şi a dus-o la bun sfârşit. A putut să-şi mângâie
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soţia, copiii şi prietenii cu aceste ultime cuvinte. În
timpul nopţii următoare a murit în pace.

„Eu sunt Domnul care te vindec.” Exodul 15,26
„Dumnezeul păcii să vă sfinţească El însuşi pe
deplin; şi: duhul vostru, sufletul vostru şi trupul
vostru, să fie păzite întregi.” 1Tesaloniceni 5,23.
Dumnezeu doreşte să ne ajute nu doar fizic; El vrea
să ne dea o minte sănătoasă. Mai mult decât atât, El
vrea să ne vindece complet. Baza pentru acest lucru
este vindecarea din domeniul spiritual – mântuirea
noastră.
Joachim Schwarz
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