
 
 
 
 

 
Dragii mei, 

 
“Iubiţi, dar pe Domnul, toţi cei iubiţi de El.” 

 
Psalm 31:23 

 
Ne-a fost acordat marele Har să fim iubiţi de Domnul, aşa cum ne învaţă Apostolul Iubirii în 1 Ioan 4:19: 

“noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi”. Mare-i iubirea Sa! Cât de emoţionant este cuvântul: “Isus s-a 

uitat ţintă la el şi l-a iubit.” (Marcu 10:21) 

 
Răspunsul Domnului Isus dat învăţătorului legii la întrebarea: “Care este cea mai mare poruncă din 

Lege?” este Dragostea. Dragostea faţă de Dumnezeu este “cea dintâi” şi cea mai mare poruncă şi a 

doua, asemenea ei “să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi”. 

 
Aproapele nostru este lângă noi: fratele creştin, vrăjmaşul nostru, străinul căzut său persoana cu 
dizabilităţi, cu nevoi speciale şi suntem chemaţi să iubim cu fapta şi adevărul (1 Ioan 3:18). 

 
Nu ştim care este rostul bolii, al dizabilităţii. Poate fi rezultatul unui păcat sau poate fi îngăduită să se 

arate prin ea lucrările lui Dumnezeu (Ioan 9:3). Câteodată, suferinţa este îngăduită pentru un scop divin, 

pentru a arăta mila, dreptatea şi puterea lui Dumnezeu (Ps. 73: 1-14). 

 
A accepta persoana bolnavă cu handicapul pe care îl are şi a-i veni în ajutor, cere dragoste, o dragoste 

divină. Experienţa slujirii persoanelor cu dizabilităţi, în cei peste 20 de ani de activitate ai asociaţiei 

Caritatea, mi-a confirmat acest adevăr şi îl recomand cu tărie celor care sunt chemaţi de Dumnezeu în 

slujire printre aceste persoane cu nevoi speciale. 

 
Dragul meu, vei fi un bun slujitor, dacă vei ajunge la standardul biblic de a iubi persoanele cu dizabilităţi. 

Înţeleg felul de lucrare al lui Dumnezeu şi pregătirea care o face în dreptul celui ales pentru a-l numi apt 

pentru o lucrare sfântă. Prin urmare, nu mă mai miră faptul că Dumnezeu a descoperit slujitorilor Săi să 

accepte şi să iubească persoanele cu deficienţe. Dumnezeu vorbeşte şi azi, şi cheamă slujitori în lucrare. 
 

Vrei şi tu? 

 
Îţi oferim acest curs minunat: “Dincolo de suferinţă”, cu multe învăţături inspirate din Cuvântul lui 
Dumnezeu, experienţe şi mărturii de o relevanţă deosebită. 

 
Închei prin îndemnul Psalmistului: “Iubiţi, dar pe Domnul, toţi cei iubiţi de El.” 

 
Fiţi binecuvântaţi! 

 
  Iosif Măluţan 
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Dragă cursant Dincolo de Suferinţă, 
 
 
 
 

Sunt atât de mulţumitoare lui Dumnezeu pentru faptul că vei parcurge acest curs, Dincolo de 

Suferinţă: O viziune creştină asupra slujirii persoanelor cu dizabilităţi. Tu faci parte dintr-o 

mişcare globală în dezvoltare care slujește persoanelor cu dizabilităţi şi familiilor lor, prin 

dragostea lui Cristos – o mişcare ce transformă inimi, familii, comunităţi şi chiar naţiuni în 

numele lui Isus Cristos. 

 

Pentru orice mişcare de acest fel este nevoie de o fundaţie care să slujească drept ancoră 

pentru ideile şi viziunile sale asupra lumii. Din acest considerent am creat Dincolo de Suferinţă. 

Conducerea Centrului Internaţional penru Persoane cu Dizabilităţi Joni and Friends şi Institutul 

Creştin pentru Persoane cu Dizabilităţi au conceput un curs complet, de nivel universitar, care 

oferă o privire de ansamblu asupra fundamentelor teologice şi practice ale acestei mişcări. 

 

Există multe perspective asupra acestui subiect care concurează pentru a câștiga atenţia 

noastră. Cu toate acestea nici una nu este la fel de plină de compasiune, de preţuire față de 

darul vieţii şi respect pentru demnitatea umană precum perspectiva biblică. Rugăciunea mea 

este ca acest curs important să vă echipeze cu abilităţile necesare pentru a privi în mod critic, 

dar plini de compasiune, problemele complexe care afectează persoanelor cu dizabilităţi şi 

familiile lor. 

 

Iţi mulţumesc că Îl vei căuta pe Dumnezeu în rugăciune, pe măsură ce vei parcurge cursul. Îti 

mulţumesc pentru că vei îmbrăţişa concepte noi şi diferite, care la început ar putea părea 

ciudate gândirii tale. Şi cel mai important, mulţumesc că vei folosi ceea ce vei învăța pentru a 

ajuta biserica din comunitatea ta şi lucrările acesteia pentru persoanele cu dizabilităţi. Fie ca 

bunătatea şi îndurarea lui Dumnezeu să rămână cu tine, dragul meu... suntem atât de fericiţi că 

iei parte la această mişcare! 
 
 

 

În grija Lui, 
 

Joni Eareckson Tada 
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CUVÂNT ÎNAINTE 

 

Fondatorul unei companii de mare succes a fost întrebat despre lucrul de 
care este nevoie pentru a reuşi. „De acelaşi lucru de care a fost nevoie pentru 
a începe,” a răspuns, „să fii dornic să realizezi ceva”. 
 

Când mă gândesc la această replică, mintea mea zboară automat la porunca 
lui Isus din Luca 14:21,23, de a ieși „degrabă”, să îi „silim” pe oamenii cu 
dizabilităţi să umple casa lui Dumnezeu. La Joni și Prietenii căutăm să 
îndeplinim acest mandat urgent prin slujirea noastră. 
 

Una din modalităţile prin care îndeplinim această misiune este Institutul 
Creştin pentru Dizabilităţi (Christian Institute on Disability - CID). De când CID 
s-a deschis în 2007, am simţit nevoia unui curs cuprinzător care să spulbere 
apatia bisericii faţă de slujirea persoanelor cu dizabilităţi. Pentru a realiza 
acest lucru, ne-am rugat să întâlnim profesionişti creştini care să 
împărtășească aceeași viziune și care să poată contribui semnificativ la un 
astfel de studiu. Aceşti pastori, profesori, oameni de ştiinţă, consilieri şi lideri 
ai persoanelor cu dizabilităţi, au răspuns cu materiale bine pregătite, 
inspirate şi foarte practice, care formează acum textul acestui curs. Aşadar 
am onoarea să vă prezint cursul Dincolo de Suferinţă: O viziune creştină 
asupra slujirii persoanelor cu dizabilităţi. 
 

Cel mai recent studiu al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) şi al Băncii 
Mondiale (BM) indică faptul că există 1 miliard de oameni cu dizabilităţi în 
întreaga lume. „Dizabilitatea este parte a condiţiei umane”, spune Margaret 
Chan, director general al OMS. „Aproape fiecare dintre noi va experimenta o 
dizabilitate permanentă sau temporală la un anumit moment în viaţă. 
Trebuie să încercăm mai mult să dărâmăm barierele care segreghează 
persoanele cu dizabilităţi, în multe cazuri izolându-le la marginile societăţii.” 
 

Aceia dintre noi care au cunoscut iertarea şi îndurarea unui Dumnezeu 
iubitor prin viaţa, moartea şi învierea Fiului Său, Isus Cristos, trebuie să îi 
conducem pe ceilalţi spre o apropiere mai mare de persoanele cu dizabilităţi 
şi astfel să ajutăm la includerea acestora în comunităţile noastre. 
Sentimentul nostru de a fi dornici să realizăm ceva provine de la El şi acest 
sentiment trebuie să capete formă în Trupul Său, Biserica. Parcurgând cursul, 
primeşti acest mandat şi îţi ocupi locul printre slujitorii persoanelor cu 
dizabilităţi. Făcând asta putem schimba mentalitatea oamenilor despre 
planul lui Dumnezeu cu privire la dizabilitate şi suferinţă, iar prin acest lucru 
Dumnezeu va fi glorificat şi familia Sa va fi o făclie a speranţei. 
 

Pastor Steve Bundy, 
Vicepreşedinte al Joni and Friends 

 
 
 
 
 
 

 

VIZIUNEA  
NOASTRĂ 

 
Să dăm un 

suflu nou slujirii 

creștine față de 

persoanele cu 

dizabilități. 
 
 
 
 
 
 

MISIUNEA  
NOASTRĂ 

 
Să împărtășim 

Evanghelia și 

să echipăm 

bisericile lui 

Hristos din 

întraga lume, 

pentru ca 

acestea să 

evanghelizeze 

și să învețe 

persoanele 

afectate de 

dizabilități. 
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Introducere 

 

Dincolo de Suferinţă: O viziune creştină asupra slujirii persoanelor cu dizabilităţi este un curs 

inovator elaborat cu scopul de a transforma modul în care creştinii văd planul lui Dumnezeu cu 

privire la suferinţă şi dizabilitate. Cartea cuprinde Cuvântul lui Dumnezeu, însoţit de o colecţie 

cuprinzătoare de articole de specialitate, scrise de peste 35 de experţi în lucrarea de slujire, în 

educaţie, ştiinţă şi apărarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi. Acest ghid de studiu 

cuprinde 16 lecţii, însoţite de materiale video cu studii de caz (le puteţi accesa pe site-ul 

http://www.joniandfriends.org/television/), lecţii organizate în patru module care îndeamnă la 

meditare: 
 
 

O privire de ansamblu asupra Slujirii persoanelor cu dizabilităţi  
 

Teologia Suferinţei şi a Dizabilităţii  
 

Biserica şi Slujirea persoanelor cu dizabilităţi  
 

O introducere în bioetică 
 

Fiecare modul este astfel conceput încât să ofere creştinului o înţelegere aprofundată a 

principalelor probleme apărute sub diverse aspecte în slujirea persoanelor cu dizabilităţi. De 

asemenea, cursul încurajează participanţii să reflecte asupra propriilor călătorii prin suferinţă 

ajungând astfel să înţeleagă două puncte esenţiale: 1) zdrobirea omenească descoperă nevoia 

omenirii de har universal şi 2) comunitatea persoanelor cu dizabilităţi pune la încercare 

înţelegerea fiecăruia cu privire la condiţia umană însăși. 

 

Cursanţii care vor îmbrăţişa acest studiu vor dobândi un sentiment de încredere, fiind conştienţi 

că sunt parte din mişcarea pe care Dumnezeu a orchestrat-o să îndeplinească porunca din Luca 

14:21. Du-te degrabă în pieţele şi uliţele cetăţii şi adu aici pe cei săraci, ciungi, orbi şi şchiopi.” 
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CUPRINSUL LECŢIILOR 
 

Modulul 1: O privire de ansamblu asupra Slujirii persoanelor cu dizabilităţi 
 

Lecţia 1. De ce să slujeşti persoanelor cu dizabilităţi? 
 

Această lecţie descrie ceea ce o persoană sau o familie experimentează la primul impact cu 

dizabilitatea. De asemenea, abordează stereotipuri ofensatoare şi etichete atribuite 

persoanelor cu dizabilităţi. Unul din obiectivele lecţiei este să încurajeze cursanţii să abordeze 

oamenii cu dizabilităţi ca prieteni şi nu doar să îi observe de la distanţă, tratându-i ca pe niște 

beneficiari impersonali ai actelor de caritate. 
 

Lecţia 2. Cum definim dizabilitatea? 
 

Această lecţie cuprinde definiţii simple ale unor dizabilităţi variate şi explică diferenţa dintre 

dizabilitate, insuficienţă şi handicap. Unul dintre scopurile de bază ale acestei  lecţii este să 

sublinieze imporanța utilizării unui limbaj adecvat fiecărei afecțiuni. Un alt obiectiv important 

este explicarea modului în care dizabilitatea modifică etapele vieţii unei persoane şi modul în 

care membrii familiei unei persoane cu dizabilități sunt afectaţi de dizabilitatea existentă. 
 

Lecţia 3. O perspectivă istorică asupra dizabilităţii 
 

Această lecţie descrie perspectivele istorice ale societăţii asupra oamenilor cu dizabilităţi şi 

identifică pozițiile sociale care au lucrat împotriva comunităţii persoanelor cu dizabilităţi. De 

asemenea, vom recunoaşte câţiva apărători care au încercat să aducă schimbări pozitive pentru 

această comunitate. 
 

Lecţia 4. Dizabilitatea la nivel mondial 
 

Scopul acestei lecţii este de a-l ajuta pe cursant să înţeleagă percepţiile şi atitudinile culturale 

care au impact asupra comunităţii celor cu dizabilităţi. Aceasta va arăta şi importanţa 

declaraţiilor internaţionale pentru sprijinul persoanelor cu dizabilităţi. Lecţia va sublinia, de 

asemenea, câteva progrese în medicină, educaţie, îngrijire şi servicii sociale pentru persoanele 

cu deficienţe. 
 

Modulul 2: Teologia Suferinţei şi a Dizabilităţii 
 

Lecţia 5. Suveranitatea lui Dumnezeu şi libertatea omului: O perspectivă biblică 
 

Folosind Scriptura ca bază a lecţiei, aceasta explică suveranitatea lui Dumnezeu asupra tuturor 

lucrurilor, inclusiv asupra dizabilităţilor. Vom sublinia câteva consideraţii cu privire la 

suveranitatea lui Dumnezeu şi libertatea omului de-a lungul istoriei bisericii şi de asemenea 

vom aborda o problema dificilă și anume faptul că Dumnezeu este suveran, însă El nu este și 

responsabil pentru existența păcatului. 
 

Lecţia 6. Problema răului şi a suferinţei în lumea noastră 
 

Această lecţie, care te îndeamnă la reflectare, abordează problema răului şi a suferinţei, oferind 
atât o perspectivă biblică, cât şi una seculară, tratând subiectul prin perspeciva



suveranităţii lui Dumnezeu. Cursanţii vor analiza de asemenea scopul jertfei lui Hristos, precum 

şi al suferinţei Lui, dintr-o perspectivă biblică. În final, cursanţii vor ajunge să analizeze și să 

reflecteze asupra câtorva exemple de suferinţă atât biblice cât şi contemporane.  
 

Lecţia 7. Speranţa: o viziune adecvată asupra vindecării 
 

Această lecţie abordează scopul vindecării din perspectivă biblică şi răspunde întrebării, de ce 

unii oameni sunt vindecaţi, iar alţii nu. Cursanţii vor înţelege rolul rugăciunii cu privire la 

vindecare şi vor reflecta asupra rolului medicinii în viaţa creştină. 
 

Lecţia 8. Evanghelia lui Luca: O perspectivă asupra Teologiei Suferinţei şi a Dizabilităţii  
 

Această lecţie se axează pe Evanghelia lui Luca şi importanţa sa în prezentarea lucrării lui Isus 

între săraci, proscrişi şi păcătoşi. Lecţia explică cum secţiunea centrală a cărţii (capitolele 9-18) 

este unică şi poate fi structurată în aşa fel încât să pună în evidenţă ceea ce a fost cel mai 

important pentru Isus în viața pe care a trăit-o înainte de cruce. Cursantul va ajunge să 

înţeleagă implicaţiile Evangheliei lui Luca în înțelegerea învăţăturilor despre suferinţă şi 

dizabilitate din celelalte cărți ale Noului Testament. 
 

Modulul 3: Biserica şi Slujirea persoanelor cu dizabilităţi 
 

Lecţia 9. Provocările majore ale Bisericii pe calea spre maturitate 
 

Bazată pe cărțile Scripturii care cuprind ecleziologia şi doctrinele Bisericii, această lecţie 

subliniază importanța cadrului teologic al Bisericii, descrie imaginile utilizate de Scriptură pentru 

a defini biserica şi explică cele şase funcţii ale bisericii. Această lecţie va ajuta cursantul să 

perceapă Biserica ca trup care poate fi rănit, un trup în suferinţă, și, de asemenea, să înțeleagă 

că zdrobirea şi încercarea sunt căi spre maturitate. Cursanţii îşi vor forma o idee despre cele 

şapte mișcări ale Slujirii persoanelor cu dizabilităţi. 
 

Lecţia 10. Cum să începi Slujirea persoanelor cu dizabilităţi în biserică 
 

Această lecţie se axează pe aspectele de bază ale începerii lucrării de slujire a persoanelor cu 

dizabilităţi într-o biserică, pornind de la desfiinţarea miturilor privind slujirea persoanelor cu 

deficienţe. Arată cum putem implica pastori şi conducători ai bisericii în lucrarea cu dizabilităţi 

şi explică paşii care trebuie urmați pentru a deveni o biserică prietenoasă față de persoanele cu 

dizabilități. De asemenea, lecţia oferă câteva ilustraţii de slujire eficientă. 
 

Lecţia 11. Slujirea copiilor şi adolescenţilor cu nevoi speciale 
 

Există multe provocări cu privire la copiii şi tinerii cu nevoi speciale. Lecţia ajută cursanţii să 

înţeleagă câteva din aceste provocări, discutând nevoile spirituale ale acestei categorii, arătând 

cum putem adapta programele şi a planurile de studiu pentru a corespunde nevoilor unice ale 

acestora şi cum putem oferi sfaturi practice copiilor sănătoşi despre cum să îi accepte şi să îi 

primească în biserici pe copiii şi tinerii cu nevoi speciale. 
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Lecţia 12.  Slujirea adulţilor şi persoanelor în vârstă cu nevoi speciale 
 

Această lecţie se axează pe adulţii cu nevoi speciale evidenţiind stagiile vieţii în formarea 

spirituală a adulţilor afectaţi de dizabilitate. Lecția descrie de asemenea metode eficiente de 

studiu pentru această categorie de vârstă și explică beneficiile relațiilor de prietenie pentru 

adulţii cu nevoi speciale, în cadrul şi în afara bisericii. 
 

Lecţia 13. Evanghelizarea familiilor afectate de dizabilităţi 
 

Când ne gândim la Marea Trimitere, rareori luăm în calcul familiile afectate de dizabilităţi. 

Motivul este faptul că nu înţelegem relaţia dintre Declaraţia Marii Misiuni, Marea Trimitere şi 

Marele Mandat. Această lecţie oferă explicaţii cu privire la relaţia dintre acestea şi de 

asemenea, enumeră câteva motive pentru care oamenii cu dizabilităţi ar putea refuza 

Evanghelia. Lecția descrie cum să prezentăm Evanghelia persoanelor cu dizabilităţi şi oferă 

câteva exemple practice pentru evanghelizare. 
 

Lecţia 14. Crearea de reţele şi organizaţii pentru persoane cu dizabilităţi 
 

Comunitatea persoanelor cu dizabilităţi se confruntă cu multe obstacole, pe măsură ce își 

croiesc drumul într-o lume inospitalieră. Această lecţie va ajuta cursanţii să îşi facă o idee 

despre aceste obstacole şi va explica modul în care organizaţiile creştine şi cele seculare pot 

colabora pentru uşurarea poverii lor. Lecția oferă câteva metode practice de identificare şi de 

inițiere a unor colaborări cu agenţii private sau de stat, cu scopul de a  lupta  pentru dreptate 

socială şi etică şi, înțelegând iniţiativele organizației Joni și Pritenii din întreaga lume. 
 

Modulul 4. O introducere în bioetică 
 

Lecţia 15. Ce este Etica Biomedicală? 
 

Această lecţie oferă o definiţie de bază a eticii biomedicale şi explică de ce creştinilor ar trebui 

să le pese de această problemă importantă. Cursanţii vor examina câteva date istorice despre 

etica biomedicală şi importanţa sa în dezvoltarea recentă a unor teorii etice. 
 

Lecţia 16. Probleme etice la marginile vieţii 
 

Majoritatea dilemelor etice apar la începutul sau la sfârşitul vieţii. Această ultimă lecţie tratează 

câteva dileme cu care ne putem confrunta la cele două margini ale vieţii, probleme precum 

avortul, testarea prenatală, genetica, întreruperea tratamentelor, probleme legate de sfârșitul  

vieţii şi sinuciderea asistată medical. 
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CUM SĂ FOLOSEŞTI ACEST GHID DE STUDIU 
 

Analizează şi concentrează-te pe Obiectivele lecţiei 
 

Obiectivele lecţiei sunt localizate pe prima pagină a fiecărei lecţii şi sumarizează principalele 

puncte ale lecției. Foloseşte-le ca pe un ghid interpretativ care te ajută să înţelegi, să apreciezi şi 

să îţi aminteşti ceea ce ai învăţat în lecţia respectivă. 
 

Studiază materialele recomandate pentru citit 
 

În fiecare lecţie se regăsesc trimiteri la lucrări de specialitate, pe care le regăsiți pe CD-ul acestui 

ghid. Fiecare selecţie de material se aplică unei secţiuni anume din lecţie. Materialele sunt 

integrate în cadrul lecţiilor, acestea putând fi citite atât înainte de începerea lecţiei, cât și pe 

parcursul acesteia. Cursanţilor li se va indica, de asemenea, să citească pasaje din biblie. 
 

Secţiuni ale lecţiei 
 

Pentru continuitate, fiecare lecţie este împărţită într-un număr similar de secţiuni, însă unele 

lecţii pot aveam mai multe puncte, în funcţie de tema abordată. Această uniformitate doreşte 

să ajute cursantul să se concentreze mai bine şi este eficientă pentru timpul de studiu. De 

asemenea, permite flexibilitate în parcurgerea unei lecţii întregi împreună cu un coleg/prieten. 
 

Acordă atenţie cuvintelor cheie 
 

Cuvântul cheie, de la începutul fiecărei lecţii, încearcă să atragă interesul şi să semnaleze un 
aspect important al lecţiei. Scopul lui NU este să sumarizeze într-un cuvânt conţinutul lecţiei. 
 

Urmăreşte materialele video recomandate 
 

În funcţie de timpul pe care îl permite lecţia, liderii vor putea arăta segmente de pe DVD-ul 

oferit în Dincolo de Suferinţă – Ghidul liderului, potrivindu-le cu subiectele lecţiei. Aceste 

materiale video oferă exemple din viaţa reală ilustrând principiile discutate. Cursanţii pot 

urmări majoritatea materiale video și pe adresa de internet:     

www.joniandfriends.org/television. 
 

Alocă-ţi timp să meditezi 
 

Dincolo de suferinţă abordează câteva probleme foarte dificile, de care nu putem scăpa întrucât 

sunt specifice condiţiei umane. Aşadar, vă invităm să vă opriţi şi să meditați asupra unei idei sau 

a unui studiu de caz. Faceţi-vă timp să vă gândiţi la relevanţa unei ilustraţii sau să examinaţi cu 

răbdare pasaje sin Scriptură care vă vor adânci înţelegerea subiectelor abordate. 
 

Devino un agent al schimbării 
 

Pune în practică lucrurile care le înveţi în acest curs. Cere călăuzirea lui Dumnezeu, pentru a 

deveni un agent al schimbării în această mişcare globală a dizabilităţii, unde inimile şi minţile 

oamenilor sunt transformate de dragostea şi harul Salvatorului nostru, Isus Cristos. 
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MODULUL 1. O PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA SLUJIRII PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI 

 

Te-ai întrebat vreodată în ce fel atitudinile noastre au impact asupra viziunii noastre asupra 
persoanelor cu dizabilităţi? 
 

La începutul acestui curs vom vedea ceea ce defineşte dizabilitatea, precum şi câteva mituri 

despre cauzele ei, mituri care trebuie confruntate. De asemenea, vom căuta să înţelegem 

experienţe prin care trec persoanele cu dizabilităţi şi familiile acestora. Vom privi cu ochi critici 

reacțiile sociețății, reacții care uneori pot fi mai dificil de confruntat decât dizabilitatea în sine. 

Reacțiile societății sunt deseori datorate atitudinilor şi percepțiilor culturale. Un expert în acest 

domeniu este Dr. Wolf Wolfensberger, a cărui muncă o admir. Scrierile lui despre „Cele 18 Răni 

ale Dizabilităţii” oferă un cadru solid pentru înţelegerea efectelor cauzate de consecinţele 

sociale ale dizabilităţilor. 

 

A treia parte a acestui modul prezintă o perspectivă istorică asupra dizabilităţii, incluzând 

comportamentele dureroase predominante, stereotipurile şi etichetările impuse peste tot, 

începând de la filmele făcute în Hollywood până la relatări istorice despre locuri precum 

Germania fascistă. Aceste influențe din trecut influenţează major modul în care oamenii cu 

dizabilităţi sunt percepuţi azi. Abia aştept să citiţi o predică a unui episcop catolic, Von Galen, 

care a înfruntat cu curaj autoritatea nazistă. El a apărat persoane care pe vremea aceea erau 

numiţi „consumatori fără valoare” sau „viaţă nevrednică de viaţă”. Datorită pledoariei sale 

îndrăzneţe, lucrurile s-au schimbat pentru multe persoane cu dizabilităţi. Pornind de la această 

experiență, Episcopul Von Galen ne provoacă să fim şi noi îndrăzneţi în susţinerea acestor 

persoane. 

 

Acest modul se încheie cu o discuţie asupra percepției globale asupra dizabilităţii. Multe 

experienţe ale persoanelor cu dizabilităţi sunt similare, indiferent în ce parte a lumii s-ar afla. 

Altele sunt influenţate de nuanţele culturale cum ar fi tradiţiile, economia, medicina sau 

educaţia. 

 

Primul modul pregăteşte terenul pentru ceea ce urmează deoarece, dacă vrei cu adevărat să 

slujeşti persoanelor cu dizabilităţi, trebuie să te identifici cu experienţele lor de viaţă. Te invit să 

parcurgi aceste lecţii cu o inimă şi o minte deschisă. Dumnezeu să te binecuvânteze în studiul 

pe care îl parcurgi! 
 

Dr. Jeff McNair 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 



 

9 



LECŢIA 1. De ce să slujeşti persoanelor cu dizabilităţi? 
 

Obiective 
 

Studiul acestei lecţii te va ajuta:  
 

Să înţelegi atitudinile şi percepţiile culturale care au impact asupra comunităţii 
persoanelor cu dizabilităţi.   

Să descrii ceea ce simte o persoană şi familia acesteia la apariţia dizabilităţii.   

Să identifici stereotipurile şi etichetele ofensatoare atribuite dizabilităţilor.   

Să examinezi experienţele pe care le-ai avut cu comunitatea persoanelor cu dizabilităţi.   

Să te decizi să accepţi persoanele cu dizabilităţi ca prieteni şi nu doar să le observi de la 
distanţă.   

       Să iei în considere o posibilă participare viitoare în slujirea persoanelor cu dizabilităţi. 
 

Dacă o persoana pe care o iubeşti are o dizabilitate, probabil că titlul acestei lecţii sună ca o 

întrebare retorică. Nu ar trebui să fie evident? Oamenii sunt oameni şi ei toţi au nevoie de 

Dumnezeu în vieţile lor, nu? Chiar dacă ar fi greu să găsim un creştin care nu este de acord, nu 

putem ignora faptul că mesajul lui Cristos încă nu a atins majoritatea oamenilor cu dizabilităţi şi 

cei mai mulţi nu participă de obicei la programele unei biserici. Aşadar, trebuie să luăm în 

considerare faptul că întrebarea aceasta, de ce să slujim persoanelor cu dizabilităţi, are mai 

mult de a face cu credincioşii decât cu cei din comunitatea persoanelor cu dizabilităţi. 
 

În această lecţie vom enumera câteva motive din viaţa reală pentru care credincioşii par să fi 

eşuat în acest domeniu – motive care au cauzat ca secole de ignoranţă şi nedreptate socială să 

se întindă pe tot globul. Cu toate acestea, vom spune, de asemenea, că vântul schimbării suflă 

prin universităţi, şcoli şi unele biserici. Tineri care au experimentat şi ei case destrămate, 

înfrângeri personale şi dureri emoţionale, sunt înfometaţi să devină creştini autentici. 

Religiozitatea îi dezgustă. Au o dorinţă crescândă să fie de partea celor care suferă. Mii de 

persoane ca ei Îl caută pe Dumnezeul pe care Mike Yaconelli îl descrie în cartea sa Dangerous 

Wonder. 

 

„Harul lui Dumnezeu este periculos. E generos, excesiv, cumplit şi scandalos. Harul Lui este 

ridicol de cuprinzător. Se pare că lui Dumnezeu nu îi pasă pe cine iubeşte. Nu e prea atent pe ce 

oameni îi numeşte prieteni sau pe care îi numeşte Biserica Lui.” 

 

În acest curs, vei fi provocat să te alături acestei mişcări a dizabilităţii care e gata să deschidă 

uşile bisericii cu o includere atât de radicală, încât orice bărbat, femeie şi copil cu nevoi speciale 

vor ajunge să Îl cunoască şi slujească pe Isus Cristos, într-o biserică credincioasă Bibliei. 
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Constientizare 
  

Conversaţiile noastre ajung deseori la subiecte legate de grupuri de oameni precum atleţi, 

politicieni, actori, colegi de servici sau chiar criminali. Dar nu prea vorbim niciodată despre 

persoane cu dizabilităţi, decât dacă sunt membrii ai familiei. De ce? Ar putea fi din cauza 

faptului că tindem să ignorăm ceva de care ne e teamă? În această generaţie axată pe „mine”, 

e nevoie de curaj să te confrunţi cu slăbiciuni pe care le împărtăşim cu toţii. Dar când o facem, 

Dumnezeu este acolo! 
 

I. Când dizabilitatea loveşte 
 

Renee Bondi era o profesoară apreciată de muzică, o cântăreaţă şi o mireasă în devenire, când 
 

a intrat cu forţa în lumea dizabilităţii, printr-o simplă căzătură din pat – şi lumea ei s-a schimbat 

pentru totdeauna. În lunile ce au urmat diagnosticării lui Rene cu tetraplegie, aceasta a 

înfruntat multe provocări noi. 

 
A. Intrarea într-un grup cultural unic. Renee a trecut de la a fi numită profesoară, vocalistă 

şi logodnică la a fi numită pacientă, tetraplegică, doamnă paralizată care foloseşte un 

cărucior. Ocazional, etichete stereotipice ofensatoare erau şoptite despre ea în public. 

Dar prin toate acestea, Renee şi-a păstrat titlul de urmaş a lui Cristos. 

 

B. Învăţarea unei limbi noi. Dizabilităţile vin cu propriul lor vocabular de cuvinte, termeni 

medicali şi etichete. Doctorii încearcă să explice testele şi stările medicale prin denumiri 

ciudate. Din fericire, Renee a avut o familie şi un logodnic care au susţinut-o şi au ajutat-

o prin labirintul de cuvinte şi decizii pentru tratamente. 

 

C. Trecerea peste temeri, îndoieli şi depresie. Creştinii cu dizabilităţi experimentează 

aceiaşi paşi prin recuperarea din durere, precum necredincioşii. Temerile şi îndoielile lor 

fac parte din condiţia umană. Vom analiza acest proces în Lecţia 2. 
 

D. Găsirea unui nou „normal”. Cererile pentru schimbare ce le necesită o dizabilitate sunt 

stresante şi continue, atât pentru persoană, cât şi pentru membrii familiei. Dar cu 

trecerea timpului şi cu susţinerea adecvată, Renee s-a adaptat la un nou stil de viaţă, 

care se axa pe caracterul său adevărat şi pe abilităţile dăruite de Dumnezeu. 
 

CITEŞTE: „Când dizabilitatea loveşte”, de Renee Bondi  
 

Citește 1 Samuel 16:7 și 2 Corinteni 4:18. 
 

Examinează-ţi  inima,  căutând  urme  de  prezumţii  făcute  despre  oameni  cu  dizabilităţi. 
 

Mărturiseşte-ţi dorinţa de a-i privi prin ochii lui Dumnezeu. 
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II. Constructele sociale şi impactul lor asupra comunităţii persoanelor cu dizabilităţi 

 

Constructele sociale sunt constituite din idei care pot părea naturale sau evidente celor care 

le acceptă, dar în realitate sunt create în totalitate de cultură. În mod normal, constructele 

sociale sunt alegeri făcute de oameni şi nu de legile lui Dumnezeu sau natură şi pot cuprinde 

interpretări ale oricărui aspect al realităţii. Din păcate, multe dintre perceperile sociale sunt 

stabilite de mass-media, unde persoanele cu dizabilităţi nu au fost niciodată într-o lumină 

bună. 
 
 

Citeşte Marcu 7:5-13. În răspunsul lui Isus dat întrebării Fariseilor despre mâncatul cu mâinile 

necurate, El le contestă structurile sociale. Ai găsit? Încercuieşte cuvintele „poruncă” şi 

„datină”. Vedeţi cum sunt folosite în contrast? Cum ne asemănăm cu Fariseii în aceste versete? 
 

 

A. Mituri despre dizabilităţi impuse de mass-media 

 

1. Mitul savanţilor – Filme precum Rain Man, înfăţişând un om cu autism de grad înalt şi o 

memorie extraordinară ridică mai multe întrebări decât răspunsuri despre dizabilităţi. 

Oameni cu Tulburări de Spectru Autist prezintă o mare varietate de comportamente şi 

abilităţi; doar un procent mic dintre ei sunt savanţi. 

 
2. Mitul „mâncătorului fără valoare” – Acest termen a devenit cunoscut în timpul 

Germaniei Naziste, ca un pretext pentru genocid. Propagă minciuna că oamenii cu 

imperfecţiuni mentale sau fizice nu au nici o valoare pământească, cu excepţia de a fi 

specimene pentru cercetări care trebuie aşadar ucişi. 

 
3. Mitul victimei permanente – Oamenii care folosesc bastoane albe sau cărucioare apar 

deseori în filme ca victime ale crimelor sau ca oameni informatori fără adăpost. Acest 

mit sugerează că sunt oameni fără puterea de a fi eroi în poveştile noastre sociale. 

 
4. Mitul tragediei permanente – Chiar dacă filmul Forrest Gump a scos în evidenţă 

realizările numeroase ale lui Forrest, a reuşit cumva să lase spectatorilor un sentiment 

de milă pentru acest bărbat cu abilităţi mentale scăzute, mascându-le însă în umor. 

 
5. Mitul Invalizilor mereu înverşunaţi – Deoarece persoanele cu dizabilităţi trebuie să lupte 

tot timpul pentru drepturile lor legale, pot fi percepuţi eronat ca nişte luptători 

argumentativi, puşi tot timpul pe ceartă. Acest fapt nu se întâmplă aproape niciodată. 
 

B. Cele 18 răni ale Lucrării cu Dizabilităţi 

 

O dizabilitate poate apărea într-un moment de criză, precum un accident, sau ca rezultat al unui 
mediu toxic sau defect la naştere. Tulburările pot apărea, de asemenea, în perioada următoare 
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diagnosticării, precum insuficienţa vizuală ce poate duce la orbire, scleroză multiplă, 

Alzheimer’s şi alte boli care depind de vârsta individului. Dizabilităţile nu ţin cont de persoane, 

apărând în orice grup de vârstă, în orice clasă, rasă sau cultură. Dar indiferent de dizabilitate, 

oamenii experimentează deseori un sentiment de devalorizare şi rănire, care pot fi întărite de 

atitudini sociale. 

 

În scrierile Doctorului Wolf Wolfensberger despre rănile sociale, acesta descrie strategii 

adresate statutului scăzut şi tratamentului slab al unor anumiţi indivizi şi clase de oameni. El 

susţine că există o inconştienţă colectivă cu privire la aceste valori atribuite, care este 

nedeclarată, nerecunoscută sau chiar negată. Ca urmare, majoritatea dintre noi suntem totali 

inconştienţi de cum jucăm aceste strategii în politicile noastre sociale şi vieţile de zi cu zi. 

 

CITEŞTE: „Cele 18 răni ale dizabilităţii potrivit cu Wolfensberger”, de Dr. Jess McNair şi Kathi 
McNair 
 

Pe parcursul acestui curs vom studia modalităţi de a ajuta să prevenim această devalorizare şi 

rănire prin puterea Evangheliei lui Isus Cristos. Cartea Levitic este manualul de instructaj a lui 

Dumnezeu pentru copiii lui Israel. Levitic 19:14 spune: „Să nu vorbeşti de rău pe un surd şi să nu 

pui înaintea unui orb nimic care să-l poată face să cadă; ci să te temi de Dumnezeul tău. Eu sunt 

Domnul.” Aceasta este porunca lui Dumnezeu pentru noi şi de asemenea, imaginea inimii Sale 

măreţe pentru cei cu dizabilităţi. 
 

C. Mituri religioase despre dizabilităţi 

 

Citind din Scriptură, ne este clar că lui Dumnezeu îi pasă de oamenii cu dizabilităţi. El ne 

aminteşte continuu să fim buni şi milostivi cu cei în nevoie. Aşadar, creştinii cu intenţii bune au 

dedus în mod incorect ca adulţii şi copiii cu nevoi speciale sunt „îngeri speciali”, pe care 

Dumnezeu îi va mântui în mod automat, datorită inabilităţii de a-şi purta singuri de grijă. Au fost 

numiţi „inocenţii sfinţi”, ceea ce înseamnă că ar fi chiar incapabili să păcătuiască, sau ar fi scutiţi 

de urmările păcatului. Ne gândim că dizabilitatea lor trebuie să fie îndeajuns ca pedeapsă 

pentru păcatele lor, ceea ce ne face să credem că au fost lăsaţi pe pământ doar pentru ca noi să 

ne numărăm binecuvântările sau ca oportunităţi ca noi să ne oferim serviciile altruiste celorlalţi. 

Această gândire eronată dovedește lipsă de respect şi depreciază persoanele cu dizabilităţi, 

înfăţişându-le drept obiecte menite să fie folosite pentru edificarea noastră personală. 

 

Aceste mituri fac parte din interpretările sociale ale culturii noastre, care determină tipare de 

moduri în care să ne relaţionăm la milioanele de oameni cu dizabilităţi din lumea noastră. 

Ducem aceste idei ofensatoare la locurile noastre de muncă, în prieteniile noastre sau în 

locurile de închinare. 
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Ca rezultat, putem crea obstacole în mod inconştient, bazate 

nu pe limitările lor funcţionale, ci mai degrabă pe răspunsul 

societăţii faţă de aceste limitări. Cea mai bună metodă de a 

evita aceste obstacole este să învăţăm să ne identificăm cu 

persoanele cu dizabilităţi. Prieteniile dărâmă ziduri. 

 

III. Identificarea cu Comunitatea persoanelor cu 
dizabilităţi 

 

Înainte de a sluji cu adevărat comunitatea persoanelor cu 

dizabilităţi, trebuie să învăţăm să ne identificăm cu ei. Apare 

prea des mentalitatea „noi versus ei” sau ideea unei separări 

mari dintre noi, ca şi cum am avea un bolovan imens de urcat, 

pentru a ajunge pe partea cealaltă. Odată ce ajungem să 

cunoaştem aceşti oameni însă, abilităţile lor sau lipsa acestora 

devin discutabile. 

 

Putem ajunge să ne placă sau nu de ei, în funcţie de 

personalitatea lor sau interesele comune, dar părerea noastră 

se bazează pe mai mult decât înfăţişarea feţei. Acesta este 

motivul pentru care Isus se oprea întotdeauna să vorbească cu 

persoanele în nevoi, pentru că el privea la inimile lor. Avându-L 

pe Isus drept modelul nostru, cum am putea noi, creştinii, să 

facem mai puţin? 

 

Ce te-a determinat să începi acest studiu? A fost pentru că știi 

pe cineva cu dizabilităţi care te-a făcut să vrei să înţelegi mai 

bine planul lui Dumnezeu cu privire la suferinţă? Dumnezeu te-

a chemat! Dorinţa Lui este să ajungi să vezi „dizabilitatea ca pe 

o parte normală a vieţii, într-o lume dărâmată”. 

 

CITEŞTE: „Despre identificare: Acelaşi lac, o altă barcă”, de 
Stephanie O. Hubach 
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De pe biroul lui Joni  
 

„Nu voi fi normală într-o   

zi!” 
 

Atunci când vorbesc 
 

oamenilor, deseori mesajul 

meu este despre modul în 

care Dumnezeu m-a ajutat să 

trec peste obstacole şi bariere, 

folosindu-mă de cărucior. 

Totuşi, s-a întâmplat odată, 

după încheierea unui mesaj, o 

femeie s-a apropiat de mine şi 

mi-a spus: „Joni, nu te 

îngrijora. Într-o zi, vei fi şi tu 

normală, ca noi.” Ea nu 

înţelesese ideea. Nu am fost 

jignită de comentariul femeii 

atât cât m-a întristat faptul că 

făcea greşeala descrisă în      

1Samuel 16:7. Ea privea la 

înfăţişarea exterioară. 

Dumnezeu se uită la lucrurile 

nevăzute precum răbdarea, 

sensibilitatea, credinţa, 

bunătatea, perseverenţa şi 

controlul de sine. Suntem 

„normali” în ochii lui 

Dumnezeu atunci când 

demonstrăm îndelunga 

răbdare şi îndurăm suferinţa, 

când privim la lucrurile 

nevăzute. Aceasta este viaţa 

creştină normală. 
 



 

Precum mulţi oameni bine-intenţionaţi, Stephanie Hubach s-a oferit odată ca voluntar la un 

cămin de îngrijire personală unde s-a luptat să se identifice cu persoane pe care le-a întâlnit, 

care erau în afara zonei sale de confort – ca mai târziu, să trebuiască să se confrunte cu 

dizabilitatea propriului copil. A început să înţeleagă că mulţi dintre noi încercăm să relaţionăm 

cu ceilalţi, bazându-ne pe ceea ce avem în comun, iar alţii se înţeleg cu ceilalţi bazându-se pe 

modul în care grupul lor se deosebeşte de celelalte. Dar identificarea lui Dumnezeu cu noi nu se 

bazează nici pe similitudine, nici pe exclusivism, ci e o identificare prin intenţionalitate. Pe când 

expresia „Suntem toţi pe același lac” reflectă o viziune a similitudinii, iar expresia „suntem în 

bărci total diferite” oglindeşte idea de exclusivism, „acelaşi lac, bărci diferite” reflectă realitatea 

biblică conform căreia, ca fiinţe umane, suntem în esenţă aceiaşi, dar experimental diferiţi. 

Împărtăşim o experienţă comună, ca oameni creaţi după chipul lui Dumnezeu, dar experienţele 

noastre de viaţă variază enorm. Stephanie afirmă că Dumnezeu – prin diferite căi – modelează 

pentru noi identificarea cu ceilalţi la care ne cheamă pe toţi. 
 

A. De ce să slujeşti persoanelor cu dizabilităţi? 
 

Creștinii sunt chemaţi: 
 

1. Să împărtăşească Evanghelia lui Isus Hristos tuturor oamenilor. În Lecţia 4 vom discuta 

despre Marea Trimitere şi cum să evanghelizăm persoane şi familii afectate de 

dizabilităţi (Matei 28:19-20)  
2. Să mângâie suferinţa altora. (2 Corinteni 1:3-5; Galateni 6:2) 

 
3. Să medieze între diverse structuri sociale pentru îmbunătăţirea organizaţiilor. (1 

Corinteni 12:7)  
4. Să apere justitia socială. (Psalm 82:3-4; Proverbe 22:22-23)  
5. Să faciliteze dezvoltarea celorlalte persoane. (Filipeni 1:6; Evrei 10:24-25)  
6. Să schimbe societatea. (Proverbe 31:8-9; Luca 10:36-37)  
7. Să iubească. (Proverbe 3:3; 1 Ioan 4:8,19) 

 

B. Care sunt impresiile tale personale despre comunitatea persoanelor cu dizabilităţi?  
1.  Cunoşti personal pe cineva cu dizabilităţi?  
2.  Ai petrecut timp cu o persoană sau o familie afectată de dizabilităţi?  
3.  Te-ai gândit vreodată că s-ar putea ca într-o zis să ai o dizabilitate?  
4.  Cât de pregătit ai fi să accepţi un membru al familiei cu dizabilităţi? 

 

CITEŞTE: „Un prieten adevărat se identifică” de Joni Eareckson Tada  
 

DISCUŢIE DE GRUP 
 

Gândiţi-vă cum puteţi construi prietenii noi cu oameni cu dizabilităţi. Unde aţi putea să îi 
întâlniţi? 
 

Ce lucruri aţi putea avea în comun? Discutaţi planul de lucru în grupul vostru mic. 
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Reflecţii – Lectia 1 
 

De ce să slujeşti persoanelor cu dizabilităţi? 
 

1. Enumeră câteva provocări cu care oamenii se confruntă la apariţia unei dizabilităţi. 
 
 
 
 
 
 

2. Ce este „constructul social” şi ce rol a jucat în răspunsul lui Isus dat Fariseilor în  
Marcu 7:5-13? 
 
 
 
 
 

 

3. Identifică trei mituri despre dizabilitate care sunt portretizate în media şi trei mituri extrase 
din gândirea religioasă. 
 
 
 
 
 

 

4. Reflectând asupra descrierii lui McNair a celor 18 răni a lui Wolfensberger, descrie răspunsul 
bisericii în faţa persoanelor cu dizabilităţi. 
 
 
 
 
 
 

5. Explică ce vrea să spună Hubach prin fraza „acelaşi lac, o altă barcă”. 
 
 
 
 
 

 

6. Cine sunt oamenii cu care te identifici cel mai îndeaproape? De ce? În ce sensuri te simţi „în 
afara zonei de confort” când vine vorba de relaţionarea cu persoane cu dizabilităţi? De ce?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 



 

7. Enumeră cinci motive pentru care ar trebui să slujim persoanelor cu dizabilităţi sau 
împreună cu acestea. 
 
 
 
 
 

 

8. Gândeşte-te la câteva modalităţi în care să petreci timp cu o persoană cu dizabilităţi în 
următoarele săptămâni. Scrie un plan de acţiune.  
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CÂND DIZABILITATEA LOVEŞTE – de Renée Bondi 

 

Pe măsură ce învârteam de roţile căruciorului pentru a intra în sala de dans a Hotelului Hyatt 

Ragency din Irvine, California, nu a putut să îmi scape ironia situaţiei. Exact în aceeaşi sală, în 

urmă cu 11 ani, dansasem ultimul dans din viaţa mea, cu logodnicul meu, Mike. Eram cea mai 

fericită femeie de pe pământ în noaptea aceea. Era imposibil să îmi imaginez atunci că, în mai 

puţin de 36 de ore, viaţa mea urma să fie întoarsă cu capul în jos – niciodată la fel ca până 

atunci. Aşteptându-mi numele să fie strigat pentru a accepta Premiul Goodwill Industries 

Walter Knott Service pentru Înfruntarea Dizabilităţilor, am privit în jur şi m-am gândit la cât de 

diferită era viaţa mea de acum faţă de visele ce le aveam în noaptea aceea îndepărtată. 
 

Uneori vieţile noastre iau întorsături pe care noi nu le-am alege. A mea a făcut-o, cu siguranţă. 
 

În seara aceea, cu ani în urmă, sala de dans fusese decorată pentru Balul de Absolvire al Liceului 

San Clemente. Eu eram o profesoară de cor, în vârstă de 29 ani. Programul nostru muzical vocal 

crescuse de la 18 elevi, din primul an, la 150 de elevi, în doar câţiva ani. Întotdeauna am fost 

pasionată de artă, aşa că mă simţeam binecuvântată să pot îmbina pasiunea mea cu cariera. De 

asemenea, urma să mă căsătoresc cu prietenul meu cel mai bun – iubirea vieţii mele. Mai erau 

doar două luni până la nuntă. 

 

În acea sâmbătă de 15 mai 1988, Mike a luat avionul şi a venit în oraş pentru ceva afaceri şi 

pentru a fi partenerul meu la bal. Mike locuia în Denver şi lucra la Lockheed Martin. Am fost 

aleşi ca supraveghetori a balului, dar eram la fel de încântată precum fetele de liceu. Având în 

vedere că nu mă întâlnisem cu Mike de patru săptămâni, abia aşteptam acea seară. Am mers să 

cinăm la Velvet Turtle, unul dintre restaurantele mele preferate. În timpul aperitivului, m-a 

privit jucăuş şi a scos din buzunar inelul de logodnă! Mike mi l-a pus pe deget, unde se potrivea 

perfect. 

 

Când nu eram ocupaţi cu îndatoririle de supraveghetori, eu şi Mike dansam unul în braţele 

celuilalt. Dansul era pentru mine aproape la fel de important precum cântatul. A fost o seară 

romantică, de poveste. Dar a fost ultima dată când am dansat împreună. 
 

Mare a fost prăbuşirea 

 

Dimineaţa următoare, Mike a zburat inapoi în Denver. Eu am mers să aleg rochiile şi cadourile 

pentru domnişoarele de onoare. Recitalul muzical de primăvară a avut loc în acea dupămasă, 

unde eu am dirijat orchestra în faţa unui auditoriu aglomerat. Spectacolul a fost minunat, 

audienţa entuziasmată şi actorii şi muzicienii foarte mândri. A fost o zi memorabilă. Am ajuns 

acasă, în apartamentul ce îl împărţeam cu colega mea Dorothy şi cu fiica acesteia doar pe la ora 
 

7. După cină, am pregătit câteva planuri de lecţii, după care m-am pus în pat, în jur de ora 11. 
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M-am trezit dintr-o dată, dintr-un somn adânc, în plină căzătura. Ce? Tocmai căzusem din pat, 

aterizând în cap. Bum! Încă pe jumătate adormită, nu mi-a trecut prin cap să mă întreb de ce 

am căzut din pat sau dacă m-am lovit cu adevărat. Singurul meu gând era să ajung înapoi în pat. 

Întorcându-mă pe umărul stâng, am auzit un pocnet în partea dreaptă a gâtului meu. Oh, 

Doamne! O durere imensă m-a trântit înapoi la pământ. M-am întors pe umărul drept şi acelaşi 

pocnet s-a auzit în partea stângă a gâtului. Din nou, durerea chinuitoare m-a pus jos la pământ. 

Mi-am dat seama că aveam nevoie de ajutor pentru a mă ridica. Dormitorul colegei mele era 

sus, aşa că am ştiut că va trebui să strig foarte tare ca să o trezesc. Respirând adânc, am 

încercat să strig: „D o r o t h y!” Dar a ieşit doar o şoaptă. Haide, m-am gândit, eşti o cântăreaţă; 

înveţi pe alţii cum să respire! Aşa că am luat o gură de aer şi mai adâncă şi am încercat din nou: 

„D o r o t h y!”. Nu s-a văzut nici o îmbunătăţire. 
 

Cam în acelaşi timp în care eu cădeam din pat, Dorothy s-a trezit – DING! S-a ridicat în fund, cu 
 

o tresărire, dintr-un motiv necunoscut. I s-a părut că aude o voce. Dându-se jos din pat, a ieşit 

pe scări să vadă dacă vorbesc la telefon. Am auzit vocea lui Dorothy strigând „Renée?” şi paşii 

săi pe scări, apoi mâna ei pe clanţă. Când a deschis uşa, am răsuflat uşurată. Văzându-mă 

întinsă pe spate, m-a întrebat: „De ce stai pe podea? E 2 noaptea!” 

 

„Nu ştiu”, i-am răspuns în şoaptă. „Gâtul ăsta mă omoară. Nu ştiu ce am făcut. Nu mă pot 
ridica. Sună la doctor.” 
 

Dorothy s-a uitat la mine pentru un moment, apoi a ridicat telefonul şi a sunat la Urgenţe. 

Dintr-o dată, o senzaţie ciudată a trecut prin corpul meu. Singurul mod în care o pot descrie e 

ca o undă, poate o undă de tăcere. Începând de la gât, am simţit WHOOOSH, ca o undă ce 

tremura de la gât... WHOOOSH... până jos, în degetele de la picioare. Ce a fost asta?, m-am 

gândit. Nu pot fi paralizată! Tot ce am făcut a fost să merg la culcare! Nu se poate! Deşi gândul 

chiar mi-a trecut prin minte, nu mi-am putut imagina că eram chiar paralizată. Privind înapoi, 

totuşi, ştiu acum cu siguranţă că acea undă tremurândă era începutul paraliziei mele, pentru că 

de atunci nu m-am mai putut mişca. 

 

Până în ziua de azi, nu ştiu ce m-a făcut să sar in cap din pat, în mijlocul nopţii. Poate am visat că 

săream într-o piscină. O altă teorie a venit de la o femeie care m-a auzit mărturisindu-mi 

povestea la un concert în Wisconsin, cu câţiva ani în urmă. A spus că la fel i s-a întâmplat şi unei 

prietene de a sale şi cauza găsită a fost metacrilatul de metil, o substanţă chimică folosită la 

aplicarea unghiilor de acril, în anii 1980. În unele cazuri, substanţa trecea prin cuticule în vasele 

de sânge, cauzând halucinaţii sau crize. Cu o săptămână înainte de accidentul meu, mi-am pus 

unghii din acril pentru prima dată. Din păcate, am întâlnit-o pe această femeie după 15 ani după 

întâmplarea mea nefericită, moment în care nu mai exista urmă de substanţă în corpul meu. În 

adâncul inimii, cred că acea substanţă a fost cauza paraliziei mele. 
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Negarea iniţială 

 

După ce Dr. Palmer, neurochirurgul, mi-a transmis vestea revoltătoare că nu voi mai putea 

umbla niciodată, mi-a spus: „Îi voi da voie familiei tale să intre acum.” A plecat şi am rămas 

singură câteva minute, încercând să procesez ceea ce a spus. Sincer, nu îl credeam. Eram în 

negare. Parcă plutea o ceaţă în jurul meu şi totul părea de neconceput, imposibil. Cum se putea 

să fi dansat cu Mike doar cu două zile în urmă, iar acum să fiu paralizată pentru totdeauna? Pur 

şi simplu nu avea sens. 

 

Întâi au intrat mama şi tata să mă vadă. Când am văzut profunzimea tristeţei şi seriozitatea de 

pe feţele lor, mi-am dat seama că ei îl credeau pe Dr. Palmer. Nu au putut să îşi adune puterea 

să mă bine dispună sau să mă asigure că totul va fi în regulă. Mama m-a atins şi m-a întrebat 

cum mă simt. Era chiar jenant. Surorile şi fratele meu aveau aceeaşi expresie – ca şi cum se 

întâmplase un dezastru. 

 

Tatăl lui Mike l-a sunat şi a venit imediat acasă. Când a intrat în salon, a venit lângă mine, şi-a 

lipit obrazul de al meu şi a spus: „Bună iubito. Sunt aici.” M-am uitat la zâmbetul lui larg. Am 

încercat să zâmbesc şi am şoptit: „Ei bine, cred că vestea cea bună e că de acuma vom prinde 

locuri foarte bune de parcare.” Mike a început să râdă. Mai târziu, mi-a spus că în acel moment 

a ştiut că vom fi în regulă, pentru că, deşi corpul meu era distrus, personalitatea şi simţul 

umorului îmi erau intacte. 

 

După ce am petrecut aproape două săptămâni întinsă doar pe spate, era timpul pentru un 

scaun rabatabil. O asistentă şi un fizioterapeut trebuiau să mă aşeze în scaunul poziţionat 

culcat, ca o targă. Mă simţeam ca o păpuşă din pluş Raggedy Ann, întoarsă de pe stânga pe 

dreapta şi aplecata în faţă, într-o fracţiune de secundă. A fost nevoie să mă lege cu centuri 

peste piept, talie şi picioare, să se asigura că nu voi cădea. Uram să fiu mişcată pentru că fiecare 

mişcare îmi provoca din nou durere la gât. 

 

Mi-au aşezat spatele într-un unghi de 45 grade, după care am stat şi am aşteptat să vedem dacă 

presiunea sângelui se adaptează la noua poziţie. Dacă aceasta funcţiona, îmi lăsau picioarele 

jos, tot la 45 grade, şi din nou, stăteam şi aşteptăm. Când capul îmi era ridicat şi picioarele 

lăsate jos, sângele avea tendinţa să coboare în picioare, deoarece corpul meu nu era destul de 

puternic să îl pompeze înapoi sus. Când se întâmpla asta, fie vomitam, fie leşinam, aşa că la 

fiecare semn de disconfort, mă aşezau din nou culcată şi începeam totul de la început. Era 

descurajator să realizez cât de dificil poate fi doar să stau ridicata, lucru pe care majoritatea 

oamenilor îl fac fără să se mai gândească. 
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Să ne apucăm de treabă 

 

Am petrecut cinci luni la Spitalul Long Beach Memorial pentru terapie fizică. O zi normală 

începea cu mic dejun la 8:00, urmând să fiu îmbrăcată, așezată în căruciorul cu rotile, până la 

9:00, treabă ce nu era uşoară. Mă deplasam cu căruciorul pe hol, până în sala de gimnastică 

terapeutică. Având în vedere starea în care mă aflam, aveam nevoie de cineva să mă facă să râd 

şi fizioterapeuta mea reuşea să facă asta. Dar de asemenea mă punea şi la treabă. Unul dintre 

exerciţii presupunea să îmi aşeze picioarele pe podea, după care să mă ridice în fund. Apoi, 

punându-şi braţele în spatele meu, mă sprijinea ca o ramă de tablou, învăţându-mă să îmi ţin 

echilibrul, când eram sus. Era ciudat să stau pe şezut când îl simţeam amorţit sau să mă sprijin 

pe braţe, când acestea parcă erau adormite. A trebuit, de asemenea, să învăţ unde îmi era 

centrul capului. Capul omului este greu, iar dacă îl înclinam într-o parte, mă răsturnam. Singura 

parte a corpului pe care o puteam mişca erau umerii, aşa că am făcut mii şi mii de ridicări din 

umeri cu fizioterapeuta mea in timp ce aceasta aplica greutate asupra lor. 

 

Apoi am trecut la terapie ocupaţională. Aveam un dispozitiv care venea aşezat peste cap, cu 

două fire legate de nişte suporturi de o parte şi de alta, în care îmi aşezam braţele, încercând să 

îmi antrenez muşchii umerilor ca să îmi controlez mâinile. Făceam exerciţiile de ridicare din 

umeri pentru a-mi mişca mâinile, dar am început să am probleme cu apendicele. Altă dată, 

terapeutul ocupaţional îmi ataşa o proteză pentru scris la încheietura mâinii, punea un pix în ea 

şi o coală de hârtie în faţa mea. „Acum Renée, încearcă doar să vezi dacă poţi scrie ceva – o linie 

sau o mâzgălitură – pune doar pixul pe hârtie.” A fost una dintre primele lovituri ale realităţii. 

Nu aveam nici un control, nici o indicaţie din partea vreunui muşchi cum că mi-ar permite să 

poziţionez pixul pe hârtie sau să depun destulă presiune, să pot scrie măcar un semn. Lacrimile 

mi-au izbucnit din ochi. „Nu pot nici măcar să scriu; nu pot nici măcar să îmi semnez numele!” 

Dar după câteva minute de amărăciune, o indepartam şi îi spuneam terapeutului: „Ok, hai să 

continuăm. Hai doar să continuăm.” 

 

Sedintele de terapie fizica şi ocupaţionala erau vitale pentru mine. Făceam terapie cinci zile pe 

săptămână, sfârşiturile de săptămână îmi erau libere. Uram weekendurile, pentru că simţeam 

că irosesc timp. Weekendurile de fapt mă speriau, deoarece nu făceam nici un progres. Imi 

doream să lucrez şapte zile pe săptămână, ştiind că cu fiecare zi lucrată eram cu o zi mai 

aproape de a umbla, de a mă întoarce la viaţa mea normală. În perioada respectivă, aveam o 

colegă de salon care uneori refuza să facă terapia. Nu o puteam înţelege. La urma urmelor, 

statul în pat nu te făcea mai bine. Am ajuns să realizez că ea nu îşi putea imagina să trăiască o 

viaţă atât de diferită şi cu mult mai grea. Pentru ea, muntele părea prea abrupt pentru a putea 

fi urcat. În primii ani, paşii înainte par foarte foarte mici, astfel încât pacientul simte că nu va 

putea să ajungă în vârf. Aşa că de ce să încerce? 
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Îmi amintesc când a venit o prietenă să mă viziteze la sfârşitul unei zile. Eram în curtea 

interioară a spitalului, luând nişte aer curat, după fizioterapie. Când m-a văzut afară, stând în 

fund, a exclamat: „Uau, ce grozav că eşti aici, afară!” Tot ce am putut gândi a fost „Mare lucru, 

am reuşit să ies afară! Ieei!” Nu mă entuziasmam niciodată de paşii de bebeluş pe care îi 

făceam aşa cum se bucura familia şi prietenii mei. Erau doar atât, paşi de bebeluş şi eu nu eram 

un bebeluş. Mai târziu, mi-am dat seama de importanţa acelor realizări mici, dar în momentele 

acelea, păreau nesemnificative. 
 

Cine sunt eu? 
 

Cealalta preocupare imensă era simţul identităţii. Mă gândeam în sinea mea: Cine sunt acum? 

Ştiam cine sunt când puteam fugi, dar acum? Într-o zi eram dusă de la terapie înapoi în camera 

mea şi am văzut o oglindă. „Opreşte-te!”, i-am spus infirmierei. „Ai putea să mă întorci, ca să 

mă privesc?” Era prima dată când mă uitam într-o oglindă de când avusesem accidentul. Aveam 

nimbul acela pe cap. Aparatura de metal îmi înconjura capul şi pieptul, ca să îmi ţină gâtul 

perfect nemişcat, pentru a se putea vindeca. M-am uitat în oglindă şi am început să fac tot felul 

de mutre. Ăştia sunt ochii mei. Şi nasul meu. Am slăbit; îmi place, arată bine. Ooh, dar părul 

meu. Urăsc cum mi l-au pieptănat pe spate, fără breton. Deci aşa mă văd vizitatorii care vin pe 

la mine; trebuie să mă privească prin toată aparatura asta. Mi-am zâmbit în oglindă, m-am 

studiat, m-am analizat. Ok, sunt tot eu. Apoi i-am spus infirmierei: „Ok, sunt gata. Putem pleca.” 

E un lucru interesant; uneori e bine să ne oprim, să inventariem şi să observăm nu doar ce s-a 

schimbat, dar şi ceea ce a rămas stabil. Oricând ni se pare că viaţa se prăbuşeşte în jurul nostru, 

poate fi încurajator să realizezi că niciodată nu se va pierde chiar totul. 
 

Eliberată spre închisoare 
 

Ziua în care am ieşit din spital a fost una dintre cele mai triste din viaţa noastră. Mike şi cu mine 

credeam, ne aşteptam şi speram amândoi că voi păşi pe picioarele mele când voi ieşi din 

Spitalul Long Beach Memorial. În schimb, am ieşit într-un cărucior electric. Nu mai era nici o 

negare. Asta era. Ştiam că, fără un miracol, nu voi mai umbla niciodată. Am realizat că voi fi, 

pentru totdeauna, dependentă de cineva care să îmi poarte de grijă. Nu voi mai conduce 

niciodată, nu voi călări un cal, nu voi mai cânta sau preda din nou. Cu mâna lui Mike pe umărul 

meu, am plâns tot drumul până acasă. 

 

Teama. Eram cu adevărat gata pentru asta? Puteam trece peste? In spitalul eram in siguranta. 

Nu era distractiv, dar era sigur. Ştiam care era programul pentru fiecare zi şi aveam persoane 

pregătite profesional care să aibă grijă de nevoile mele. Era treaba lor să anticipe problemele şi 

să le prevină. Dacă era vreo urgenţă, ştiam că în câteva secunde voi fi înconjurată de personalul 

spitalului, care ştia exact ce trebuie să facă. În plus, în spital nu eram nevoită să înfrunt lumea 

„normală”.Pe parcursul acelui prim an, nu puteam fi lăsată singură. Trebuia să fiu asezata 
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efectiv în pat şi sculata. Trebuia să fiu spălată şi îmbrăcată. Aveam nevoie ca cineva să îmi spele 

dinţii şi să îmi pieptene părul. Cineva trebuia să îmi pregătească mâncarea şi să mă ajute să 

mănânc. Dacă aveam nevoie de un obiect, cineva trebuia să mi-l aducă. Nu puteam merge 

nicăieri, decât dacă eram dusă cu maşina şi trebuia să merg la fizioterapie de trei ori pe 

săptămână. Era ca şi cum aveai grijă de un bebeluş de 30 de ani! Era o obligaţie enormă, ce 

necesita foarte mult timp. Chiar dacă familia mea vrea să fie acolo pentru mine, aveau şi ei 

vieţile lor, familii şi locuri de muncă. 
 

Acum încotro? 
 

Prin locurile unde obişnuiam să mă plimb şi să fug, acum trebuia să mă deplasez într-un 

cărucior şi când făceam asta, oamenii obişnuiau să se uite la mine. Mă simţeam ca un exponat. 

Eram o ciudăţenie – nu mai făceam parte din peisajul normal. Unele persoane bine-intenţionate 

îmi aruncau privirea oh-săraca-de-tine, pe care o uram. Totuşi, majoritatea adulţilor imi 

aruncau o privire, iar apoi îşi mutau privirea. Copiii nu faceau la fel. Ei erau cu adevărat intrigaţi 

de femeia din dispozitivul acela urât şi se întrebau cum funcţionează. Nu mă simţeam în largul 

meu, dar încercăm să îi fac pe ceilalţi sa se simta confortabil răspunzându-le la întrebări şi 

arătându-le cum funcţiona căruciorul. 

 

Ca urmare, am ajuns să îmi petrec majoritatea timpului în apartamentul nostru. Ocazional, 

ieşeam să mâncăm sau la mall. În aceste ieşiri, mă simţeam foarte conştientă şi nesigură pe 

mine, aşa că îmi aţinteam privirea în faţă. Nu voiam să văd privirile ce mi se aruncau pe măsură 

ce treceam. Îmi plăcea când sora mea îl aducea pe Brent, fiul ei drăguţ de 3 ani. Imi doream 

totdeauna să stea la mine în braţe. Simţeam că mă acoperea cumva şi era atât de dragalas că 

oamenii se uitau la el şi nu la mine. 

 

În personalitatea mea au apărut noi emoţii. De exemplu, într-o sâmbătă, nu după mult timp 

după ce am ajuns acasă, Mike m-a luat la o plimbare în micuţa sa maşină Acura Legend. „Mike”, 

am spus, „nu am mai mâncat îngheţată de o veşnicie. Am putea să ne oprim la Baskin Robbins?” 

 

„Sigur!” Aşa că am oprit în parcarea din faţă la 31 Flavors. Evident, nu avea rost să mă mute în 

scaunul cu rotile doar până la ghereta de îngheţată. „Mă întorc imediat”, a spus, după care a 

dispărut. 

 

Era prima dată de la accident când eram lăsată singură în maşină, într-un spaţiu public. Dintr-o 

dată, imaginaţia a început să îmi zboare. Realizând cât eram de vulnerabilă şi fără apărare, am 

început să îmi imaginez tot felul de atacuri ce mi s-ar putea întâmpla. Dacă vine un bărbat, 

deschide uşa maşinii şi mă răpeşte sau mă molestează? Sau dacă cineva sare în maşină şi pleacă 

cu mine acolo? Dacă cineva urcă, mă împinge afară şi fură maşina? Fiecare persoană care 

trecea pe lângă mine devenea un posibil atacator. Ca un vârtej, conştientizarea propriei 

vulnerabilităţi m-a cuprins şi mi-a provocat o stare de pură panică, fără control. Când s-a întors 
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Mike, tremuram şi ochii îmi erau plini de frică. Îmbrăţişarea lui strânsă şi cuvintele de alinare 
mi-au liniştit inima, făcându-mă să mă simt în siguranţă din nou. 
 

Efectele dependenţei de alţii 
 

De departe, cea mai dificilă parte din viaţa unui tetraplegic este dependenţa de alţii pentru 

activităţi zilnice. Dacă aveam vreodată tendinţa să îmi neg paralizia, faptul că depindeam de un 

îngrijitor pentru cele mai de bază nevoi ale mele – precum îmbăiatul, îmbrăcatul sau mâncatul – 

asta mă aducea la realitate. Şi această dependenţă atrăgea câteva emoţii: 

 

Sentimenul general de nevrednicie – mă simţeam complet nevrednică să fiu soţia lui 

Mike. Ce puteam face pentru el? Cum puteam merge la cumpărături şi să îi pregătesc cina? 

Cum puteam să îi ofer copii? Cum îi puteam demonstra dragostea mea? Cum aş fi putut creşte 

un copil? Pentru că nu puteam să îi întorc dragostea într-o formă tangibilă, mă simţeam 

nevrednică de dragostea lui. Şi nu mă simţeam aşa doar faţă de Mike, ci şi faţă de părinţii şi 

fraţii lui. Ştiam că Mike a luat decizia să rămână cu mine, dar nu îmi puteam imagina că familia 

lui era de acord. Mă temeam că viitorii mei socrii vor vedea cât de grea va fii viaţa noastră. Fiind 

o povară pentru ei, pentru familia mea, fraţii, vecinii şi prietenii mei, nu mă simţeam vrednică 

de dragostea nimănui. În cele din urmă, dacă eşti mereu cel care primeşte într-o relaţie, şi nu 

dai niciodată, simţi că nu meriţi prietenia lor. 

 

Ruşinea – era umilitor să mă vadă cineva dezbrăcată, stând într-un cărucior, în duş. Una 

dintre elevele mele de la liceu a devenit îngrijitoarea mea pentru weekend. Imaginaţi-vă cât de 

jenant era să mă vadă dezbrăcată şi să mă spele. 

 

Umilinţa – nu mai aveam control asupra propriului corp. Într-o zi, stăteam la masa din 

bucătărie cu fina mea, Marne Andersen. Am început să simt un miros puternic, înţepător. Am 

încercat să îl ignor pentru un timp, dar a devenit prea evident de ignorat. Mi-am mişcat discret 

căruciorul, să văd dacă aveam o problemă cu colonul. Spre oroarea mea, sub cărucior era o 

mică baltă maro. Avusem un accident la intestine. Nu mai era nimeni cu noi, doar eu şi fina 

mea. Cu ruşine, i-am explicat situaţia şi ne-am scurtat întâlnirea, pentru a putea să o sun pe 

sora mea, să mă ajute. 

 

Frustrarea – dependenţa de alţii e obositoare. Începând de la a descrie ce bluză vrei să 

porţi, sau care dintre cele 200 de cărţi de pe raft o vrei, sau ce factură cauţi – găsirea cuvintelor 

potrivite ca să descrii ceea ce vrei necesită mult energie. De multe ori pare că persoana cu 

dizabilităţi este frustrată pentru că îngrijitorul sau partenerul său nu reuşeşte să îi îndeplinească 

nevoia, când în realitate, ea este iritată de inabilitatea de a exprima de ce are nevoie. Un alt 

exemplu de frustrare este atunci când te întorci în parcare şi observi că cineva a parcat peste 

liniile care marchează spaţiul pentru handicapaţi dintre parcări. Aşa că este imposibil să te urci 

în maşină, necesitând ca persoana cu handicap să aştepte, uneori ore întregi, până când celălalt 
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şofer se întoarce. De asemenea, până înainte de accident, nu mi-am dat seama niciodată ce 

privilegiu este să fii singur în maşină. Ai timp să te pregăteşti pentru întâlnirea la care urmează 

să participi, să te gândeşti la lucrurile de care ai nevoie de la magazin sau la cuvintele pe care le 

vei spune unui prieten bolnav – nu am ştiut aprecia niciodată. Când cineva e dependent de alţii 

pentru transport, e dificil să îi spui celuilalt „Te rog nu mai vorbi, să mă pot gândi la ceea ce 

urmează.” Unii mi-aţi sugera „Pur şi simplu spune-o!”. Dar în realitate, nu e aşa uşor. 

 

Mânia – frustrarea se poate multiplica de mii de ori. O persoană tânără cu dizabilităţi 

poate simţi mânie pentru că nu poate participa în activităţi şcolare sau sportive, precum alţi 

copii. Ar putea să se simtă revoltată deoarece sora/fratele său poate merge la plajă cu prietenii 

sau să se dea cu bicicleta prin parc. Ca adult, eu eram foarte nervoasă pentru faptul că aveam 

nevoie de mama mea să mă ajute. La urma urmei, eram un adult. Nu mama mea mă enerva, ci 

mai degrabă ceea ce simboliza. Nu voiam să am nevoie de ea la 30, 40 sau chiar la 50 ani. Când 

venea să mă ajute cu gătitul sau spălatul hainelor, mă supăram doar pentru că prezenţa ei îmi 

amintea de dependenţa mea şi de realitatea că nu reuşisem să experimentez trecerea naturală 

de la copil la adult. Încercam din greu să nu îmi arăt mânia. Uneori reuşeam, dar alte ori eşuam 

lamentabil. 
 

Efortul financiar 
 

Pe lângă schimbările de atitudine necesare, costurile paraliziei sunt substanţiale şi continue. 

Unii s-ar putea întreba de unde vor veni banii pentru plata asistentului personal. Dacă persoana 

cu dizabilităţi se numără printre candidaţii pentru ajutor de la stat, va primi un îngrijitor diferit 

în fiecare zi. Este extrem de dificil să ai pe cineva diferit în fiecare zi, când trebuie să îi explici 

activităţi precum modul în care să te mute cu atenţie de pe pat în scaunul cu rotile, cum preferi 

să îţi stea părul, sau chiar şi unde să găsească sacii de gunoi. 

 

În cele mai multe cazuri însă, persoana cu dizabilităţi nu se încadrează pentru ajutorul de stat. 

De exemplu, dacă are chiar şi numai un loc de muncă part-time, e foarte probabil să facă prea 

mulţi bani pentru a se mai încadra pentru ajutorul de stat. O întrebare sâcâitoare pentru mine a 

fost: „Cum o să plătesc pentru a mă da jos din pat?” Salarul soţului merge pe cheltuieli, 

mâncare, imbracaminte şi utilităţi. De unde o să scoatem încă 40.000 dolari pe an, să pot plăti 

un asistent personal? Dar dacă eram singură şi incapabilă de muncă? 

 

În cazul meu, Dumnezeu a îngăduit ca păstorul nostru să vină într-o zi la mine, cu puţin timp 

după nuntă noastră, oferindu-mi slujba ca Dirijor al Corului de Tineri al bisericii. Am acceptat, 

înţelegându-ne că vor fi părinţi voluntari care mă vor ajuta să împart partituri, să-mi întoarcă 

paginile sau alte sarcini mici. Totuşi, salarul nu era 40.000 dolari, cu siguranţă! Lucrând cu copiii 

şi cântând împreună cu ei, m-a ajutat să îmi fac vocea mai puternică. După patru ani de la 

accident, după numeroase rugăciuni şi exersarea continuă cu o voce slăbită, acesta mi-a 
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revenit, în sfârşit! Bucuros că mă auzea cântand din nou, un frate minunat de la biserica noastră 

mi-a sugerat să înregistrez un CD cu melodii care mi-au dat putere şi speranţă în Domnul. Nu 

am visat niciodată că CD-ul va ajunge dincolo de zidurile bisericii noastre dar acum, ani mai 

târziu, mii de albume au fost vândute. Din acei bani îmi plătesc asistentul personal! O parte din 

vindecarea mea emoţionala s-a produs datorită faptului că, deşi nu mai pot umbla, vocea 

pentru cântat mi-a revenit şi îi pot ajuta pe alţii în perioade grele din viaţa lor. Plângerile lui 

Ieremia 3:22-23 spune: Bunătăţile Domnului nu s-au sfârşit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se 

înnoiesc în fiecare dimineaţă. Şi credincioşia Ta este atât de mare! 
 

Dizabilitatea şi Dumnezeu 
 

Deci cum devine o persoană sănătoasă mental şi întreagă din nou, după ce lumea i-a fost 

întoarsă cu capul în jos? Decide-te ce fel de persoana vrei să fii – pozitivă sau negativă – căutând 

binele sau locuind împreună cu răul. Invită oameni în viaţa ta şi lasă-i să te ajute – pune la o 

parte mândria sau perfecţionismul tău şi permite altora să facă lucruri pentru tine, de exemplu 

să te ducă cu maşina la controale medicale sau să te ajute la treburile casei. Oferă-te să ajuţi şi 

tu pe alţii care trec printr-o perioadă dificilă – asta îţi va îndepărta atenţia de pe probleme tale 

şi de asemenea, te vei simţi împlinit că ai slujit altora. Şi cel mai important, intră în comuniune 

cu Cristos – acceptând pacea, îndurarea şi puterea care vin din predarea tuturor aspectelor din 

viaţa ta, Lui. Când se iveşte tentaţia de a te lăsa cuprins de depresie, opreşte-te şi aminteşte-ţi: 

Decide, Invită, Oferă-te şi Intră în comuniune cu Domnul nostru, marele Mângâietor şi 

Vindecător. 

 

Nevrednicia, ruşinea, umilinţa, frustrarea şi mânia sunt toate emoţii dureroase. Dar prin 

căruciorul meu cu rotile am învăţat că trebuie să mă încred în Dumnezeu pentru pacea şi 

nevoile mele. După ani de studiu zilnic, sunt sigură că Cel care a început o lucrare bună în mine, 

va fi credincios şi o va duce la bun sfârşit (Filipeni 1:6). Chiar dacă nu sunt întreagă fizic, Domnul 

va continua să se folosească de dizabilitatea mea, de lacrimi şi de tot restul, pentru a mă atrage 

mai aproape de El şi pentru a-i sluji pe alţii. 
 
 

 

Renée Bondi e o cunoscută vorbitoare şi cântăreaţă. A apărut în reviste precum Today’s 

Christian Woman şi Woman’s World şi în diferite emisiuni radio şi TV, inclusiv „Hour of 

Power”. Renée a inregistrat cinci albume cu muzică creştină şi este preşedintele studioului 

Capo Recordings şi fondatorul organizaţiei Bondi Ministries. Asociaţia Editorilor Creştini 

Evanghelici a nominalizat cartea ei The Last Dance but Not the Last Song – My Story (Ultimul 

dans, dar nu ultimul cântec – Povestea mea) pentru Medalia de Aur. Printre multe alte 

premii şi onoruri, se numără şi „Femeia anului”, din partea Senatului statului California şi 

recunoaşterea pentru Servicii Deosebite aduse Comunităţii, din partea Camerei Deputaţilor 

a Statelor Unite. Renée este de asemenea licenţiată în Educaţie Muzicală. 
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CELE 18 RĂNI ALE DIZABILITĂŢII POTRIVIT CU WOLFENSBERGER – de Jeff şi Kathi McNair 

 

Ceea ce urmează este o prezentare şi o discutie pe marginea celor „18 răni” pe care o persoană 

cu dizabilităţi le-ar putea experimenta ca rezultat al acţiunilor şi atitudinilor societăţii. Acest 

material este extras din lucrarea Dr. Wolf Wolfensberger despre „Valorificarea Rolului Social” şi 

a fost adaptat pentru acest studiu de către Jeff şi Kathi McNair. 
 

Rana 1: Incapacitate fizică sau intelectuală 
 

O persoană poate să se nască cu o incapacitate sau să o dezvolte pe parcurs. Poate fi, de 
exemplu, o deficienţă fizică (corporală), precum paralizia cerebrală, sau o deficienţă 
intelectuală. 
 

Rana 2: Limitare funcţională 
 

Ca rezultat al deficienţei fizice sau intelectuale, apar limitările funcţionale. Aşadar, datorită 

paraliziei cerebrale, s-ar putea să nu fiu capabil să mă deplasez. Datorită unei dizabilităţi 

intelectuale, s-ar putea să nu ştiu calcula câţi bani mai am pe card. 
 

Rana 3: Retrogradarea la un statut social devalorizat /Devianţa 
 

Ca urmare a deficienţei mele fizice/intelectuale şi/sau a limitării funcţionale, societatea mă 

„exilează”, încadrandu-mă într-un statut social devalorizat, aşa că sunt considerat deviant. 

Societatea defineşte limitele normalului atât de strict, încât cea mai mică abatere de la acesta 

este considerată o devianţă şi eu experimentez ostracismul. 

 

Biserica poate să răspundă prin abordarea acestor indivizi ca persoane cu anumite daruri. 

Permiţându-le să îşi exprime darurile şi talentele, li se ofera oportunitatea de a fi văzuţi ca parte 

ce contribuie la părtăşie. Pâna şi prezenţa persoanelor cu dizabilităţi mai mari este 

indispensabilă vieţii Trupului lui Cristos. (1 Corinteni 12:22) 
 

Rana 4: Atitudine de respingere continuă şi disproporţionată 
 

Ca urmare a deficienţei mele fizice/intelectuale şi/sau a limitării funcţionale, experimentez 

respingere din partea societăţii şi această respingere este continuă întrucât apare tot timpul, în 

majoritatea mediilor sociale. Chiar şi într-un cadru religios, poate apărea respingerea nocivă: „ai 

păcătuit!”. Respingerea poate fi exprimata chiar şi inconştient (respingerea inconştientă este şi 

ea nocivă) sau poate fi formulată sub formă de motive „pozitive”, „e nevoie de linişte să ne 

putem închina”. 

 

Biserica ar trebui să contracareze această rană prin „acceptare continuă”. Ar trebui să spunem 
oamenilor că nu există nimic care să ne determine la respingere. Această acceptare continuă ar 
cauza schimbări semnificative în modul în care organizăm lucrurile în biserică, având în vedere 
că până în prezent, tradiţiile noastre au contribuit la respingere continuă şi disproporţionată, 
experimentată de persoanele cu dizabilităţi. 
 

 



 

Rana 5: Încadrarea în unul sau mai multe roluri istorice deviante; statuturile sociale 
devalorizate cauzează roluri devalorizate sau vice versa. 
 

Aşadar, oamenii pot fi consideraţi drept: 
 

1. Ne-umani  
a. Pre-umani  
b. Foști umani  
c. Sub-umani (animal, plantă, obiect fără simţuri)  
d. Altă formă „extraterestră” (ne-umani, dar nu sub-umani)  

2. O ameninţare/obiect de teamă  
3. Deșeu, gunoi, resturi, excremente  
4. Divertisment  

a. Care nu trebuie luat în serios  
b. Obiect de batjocură  
c. Bufon, clovn etc. 

 
5. Obiect de compătimit – însoţit de dorinţa de a conferi bucurie oamenilor și asociat cu 

rolul victimei. Persoana „suferă”.  
6. Un beneficiar de caritate  

a. Rol ambiguu si greu de delimitat de obiect-de-caritate; „cei nobili” ajută. 
 

b. Povara îngrijirii conștiincioase; „caritate rece”; cel care merită doar minimul; ar 
trebui să ia cu recunoștinţă, nu să încerce să dea  

7. Un copil  
a. Pentru totdeauna  
b. Din nou 

 
8. Un organism bolnav/afectat (duce la handicap); „medicalizarea vieţii de zi-cu-zi”; 

psihiatrizarea devianţei. 
 

9. Roluri ce au legătură cu moartea: pe moarte, deja mort, ca și un mort, care ar trebui să 
fie mort, care nu ar fi trebuit niciodată să trăiască. 

 

Fiecare din aceste percepţii de roluri deviante descrise au fost sau sunt prezente în biserică. De 

exemplu, oamenii vor considera persoanele cu dizabilităţi intelectuale ca nişte copii (vezi 

numărul 7), indiferent de vârsta lor. În fiecare din aceste cazuri, biserica ar trebui să caute să 

facă opusul sau cel puţin să încerce să nu contribuie la acest mod negativ de stereotipizare, așa 

cum este descris anterior. 
 

Rana 6: Stigmatizarea simbolică, „însemnarea, stigmatizările devianţei, marcarea” 
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Ca urmare a deficienţei mele fizice/intelectuale şi/sau a limitării funcţionale, mi se atribuie o 

etichetă – de exemplu „retard” sau „vârsta mentală a unui copil” – şi interacţiunile cu mine se 

bazează pe acea caracterizare. Biserica trebuie să fie atentă să nu reflecte societatea în felul in 

care aceasta portretizează în mod deviant oamenii. Din păcate, însă, suntem deseori şi noi 

vinovaţi de acest lucru. De exemplu, în California, a zecea parte dintr-un procent dintre şcolile 

creştine au programe speciale pentru persoanele cu dizabilităţi. Cum sunt portretizaţi copiii cu 

dizabilităţi provenind din familii creştine? Sunt concepuți fie ca fiind nevrednici/incapabili, sau 

ca nefiind o prioritate pentru educaţia creştină. Faptul că persoanele cu dizabilităţi nu sunt 

prezente în biserici indică faptul că nu sunt văzuţi ca o prioritate pentru slujire sau că sunt 

incapabili să răspundă Evangheliei, ceea ce face ca biserica însăşi să fie portretizată în mod 

deviant de către societate ca fiind interesată doar de propria slujire. 

 

Biserica poate ridica stigmatul portretizării în mod deviant prin simpla căutare de persoane cu 

dizabilităţi pe care să îi aducă în biserică. De cele mai multe ori, oamenii sunt supuși 

stereotipurilor atunci când cei din jur nu îi cunosc. Prezenţa persoanelor cu dizabilităţi în biserici 

ar înlătura stereotipurile, iar portretizarea în mod deviant ar fi distrusă prin experienţa 

personală. Membrii bisericii ar putea încerca apoi să îşi corecteze propria stigmatizare simbolică 

şi de asemenea să lucreze la corectarea acelor percepţii greșite pe care le întâlnesc în 

comunitate. 
 

Rana 7: Faptul că sunt deseori puşi în pericol/ţapi ispăşitori 

 

Ca urmare a deficienţei mele fizice/intelectuale şi/sau a limitării funcţionale, sunt considerat 

responsabil pentru multe lucruri negative care se întâmplă în mediul în care mă găsesc. La 

începutul anilor 1900, cei „slabi de minte” erau consideraţi a fi cauza crimelor, a degenerării şi a 

bolii din America, ceea ce a condus la impunerea unor legi pentru sterilizare. În societatea 

noastră, persoanelor cu dizabilităţi le sunt atribuite rolul de ţapi ispăşitori în cazul divorţurilor. 

 

Când o persoană cu dizabilităţi ajunge la biserică, ar trebui să ne întrebăm „Care este valoarea 

adăugată prin includerea acestei persoane în comunitatea noastră?” „Ce are Dumnezeu în plan, 

aducând această persoană printre noi?” În mod normal, când o persoană cu autism (de 

exemplu) vine în biserică, răspunsul nostru tipic este “Acum ce ar trebui să ne facem cu această 

persoană?”. În schimb, ar trebui să ne întrebăm „Ce câştigăm prin faptul că această persoană ia 

parte la părtăşia noastră şi cum putem influenţa viaţa acestei persoane pe care Dumnezeu a 

adus-o la noi?” 
 

Rana 8: Marginalizarea: de obicei prin segregare, dar şi prin congregare 
 

Ca urmare a deficienţei mele fizice/intelectuale şi/sau a limitării funcţionale, sunt marginalizat 

de restul societăţii prin segregare fizică sau socială. Trebuie doar să te implici într-un centru 

penru persoane cu dizabilități (n.tr: engl.„group home” desemneaza o resedinta privata, 

conceputa sa slujeasca copiilor sau adultiilor suferind de dizabilitati cronice) şi vei experimenta 

gradul în care aceștia 
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au fost distanţaţi de restul societăţii. Unii pot fi marginalizaţi şi doar datorită dezvoltării unei 
prietenii cu astfel de oameni. 
 

Pe de altă parte, datorită deficienţei mele fizice/intelectuale şi/sau a limitării funcţionale, sunt 

întotdeauna grupat cu oameni aflaţi în aceeaşi situaţie, pentru că celorlalţi le este mai uşor să 

se descurce cu noi astfel. Includerea copleşitoare a diferenţelor într-un grup mare este ea însăşi 

un factor în segregarea oamenilor cu dizabilităţi. 

 

Oamenii ar trebui să fie izolaţi doar din motive obiective – de exemplu, când sunt un pericol 

pentru ei sau pentru alţii. Cu toate acestea, când o persoană cu dizabilităţi vine în biserica 

noastră, adeseori răspunsul nostru iniţial este să înfiinţăm un grup separat pentru oameni ca 

el/ea. Pot exista motive pentru astfel de grupuri. Totuşi, dacă singura implicare a persoanelor 

cu dizabilităţi în biserică este în cadrul unui grup separat, contribuim şi noi la rana acelei 

persoane. Integrarea persoanelor cu dizabilităţi în viaţă normală a bisericii poate determina 

schimbarea acestei biserici; aceasta este o alegere potrivită şi o astfel de schimbare va purta 

biserica în direcţia cea bună. 

 

Rana 9: Absenţa sau pierderea unei relaţii libere, naturale şi substituirea ei cu relaţii 
artificiale/plătite 
 

Ca urmare a deficienţei mele fizice/intelectuale şi/sau a limitării funcţionale, viaţa mea este 

plină de oameni care sunt plătiţi să stea cu mine, indiferent dacă sunt asistenţi sociali, personal 

din locuinţe protejate sau voluntari. Studiile indică faptul că o persoană care locuieşte într-o 

locuinţă protejată este vizitată doar o dată la 20-30 luni de cineva care nu este plătit să o facă. 

Din nou, acest fapt se poate datora şi manierei în care agenţiile de servicii umane îşi oferă 

serviciile. Există multe ale modalităţi în care aceste servicii ar putea fi oferite, modalităţi prin 

care ar creşte posibilitatea dezvoltării de relaţii naturale. 

 

Biserica dispune de un potenţial mare pentru dezvoltarea multor relaţii naturale cu persoanele 

cu dizabilităţi. Acestea se pot întâmpla în biserică; totuşi, ar fi recomandat să se întâmple şi în 

comunitate. Relaţiile în comunitate ar putea consta în participarea la jocuri cu mingea, bowling 

sau chiar şi vizite periodice. Bisericile de asemenea pot oferi oportunităţi numeroase de 

participare în activităţi sociale. Să te sune un prieten şi să îţi propuna să faceţi ceva împreună 

este un lucru pe care mult prea mulţi oameni cu dizabilităţi nu îl experimentează. 
 

Rana 10: Pierderea controlului, poate chiar pierderea autonomiei şi a libertăţii 
 

Ca urmare a deficienţei mele fizice/intelectuale şi/sau a limitării funcţionale, sunt plasat în 

poziţii care, deşi par a fi spre beneficiul meu, sunt în mare parte concepute în funcţie de 

interese administrative. Să luăm spre exemplu adulţii care trăiesc în locuinţe protejate: merg la 

culcare la aceeaşi oră, fac duşuri în aceeaşi seară şi se uită la aceleaşi programe la televizor. 
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Lucruri simple, precum ieşitul la plimbare prin oraş sunt deseori interzise, din cauza modului în 

care programul personalului este conceput. Pe lângă asta, centrele care ar încerca să ofere 

libertate sunt reprimate, datorită schimbărilor care ar putea apărea în vieţile persoanelor cu 

dizabilităţi. Asta include şi aspecte legate de libertatea religioasă. 

 

Autonomia şi libertatea sunt aspecte importante cu care biserica ar putea contribui la vieţile 

persoanelor cu dizabilităţi. Li s-ar putea oferi posibilitatea să mănânce prea mult, să vorbească 

prea mult, să se plimbe si să experimenteze o viaţă cu mai puţine interdicţii. Primul pas ar fi ca 

biserica să apere libertatea religioasă în vieţile persoanelor cu dizabilităţi. Aceştia s-ar putea să 

nu experimenteze o astfel de libertate din cauza constrângerilor puse asupra lor de asistenţi 

personali care le-ar interzice să participe la programele bisericii. 
 

Rana 11: Discontinuitatea fata de mediul inconjurator şi obiecte („discontinuitate fizică”) 
 

Ca urmare a deficienţei mele fizice/intelectuale şi/sau a limitării funcţionale, s-ar putea să nu 

am acces la mediul inconjurator, aşa cum au parte cei fără dizabilităţi. Dizabilitatea mea este 

cea învinuită pentru astfel de restricţii; de cele mai multe ori, însă, aceste restricţii sunt 

datorate tot unor probleme de natură administrativă. 

 

Biserica poate oferi acces persoanelor cu dizabilităţi la medii şi lucruri valoroase, precum o Biblie 

sau un simbol al crucii, pe care să îl poarte sau să îl aşeze pe un perete, sau broşuri şi materiale 

cu programele următoare. În timpul de închinare, persoanele cu dizabilităţi ar putea participa în 

comuniune, oferindu-li-se acces la tot ceea ce presupune slujirea în închinare. Aceste tipuri de 

permisiuni indică faptul că persoana cu dizabilităţi este la fel cu ceilalţi, făcând-o să se simtă 

valoroasă. 
 

Rana 12: Discontinuitate socială şi relaţionala, chiar si abandon 

 

Ca urmare a deficienţei mele fizice/intelectuale şi/sau a limitării funcţionale mă pot simţi 

abandonat de propria familie sau de restul societăţii. Studiile indică faptul că familiile 

necreştine sunt mult mai predispuse să privească grija de un membru cu dizabilităţi ca fiind 

responsabilitatea statului şi nu a lor, personală. Ca urmare, persoanele cu dizabilităţi ajung să 

aibă relaţii doar cu oameni plătiţi să stea cu ei. În acelaşi timp, studiile indică şi că părinţii 

religioşi ai unui copil cu dizabilităţi se simt sprijiniţi doar de propria credinţă, nu şi de biserică, 

ceea ce indică faptul că şi părinţii experimentează discontinuitate şi distanţare relaţională. 

 

Biserica prezintă un potenţial mare pentru participarea la relaţii în curs de desfăşurare şi 

prevenirea abandonului. Când o persoană cu dizabilităţi vine la biserică, aceasta este 

întâmpinată cu saluturi şi este chemată pe nume. S-ar putea să aibă o poreclă care îi amuză pe 

ceilalţi. Oamenii din jurul ei o servesc cu o cană de cafea, aşa cum îi place. Aceste lucruri pot 

părea mărunte, dar sunt dovadă a unei relaţii, dovadă a incluziunii într-un grup. 
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Rana 13: Dezindividualizarea, „mortificarea”, reducerea umanităţii 

 

Ca urmare a deficienţei mele fizice/intelectuale şi/sau a limitării funcţionale, sunt perceput ca 

fiind mai putin om , datorită gradului meu de dependenţă faţă de alţii, datorita limitărilor 

funcţionale şi, printre alte lucruri, datorita „parazitului” ce reprezint pentru societate,. Avortul 

este dispreţuit de majoritatea in lumea creştina, dar chiar şi printre crestini, excepţii pot fi 

facute în cazul dizabilităţilor. Pentru că oamenii cu dizabilităţi sunt percepuţi ca nefiind in 

intregime umani, experimentează unele aspecte ale dezindividualizarii descrise anterior. Există 

oameni în societate care ar întreba: „De ce ar conta ca cineva, care nici măcar nu e o persoană 

întreagă,nu are o relaţie naturala, are o libertate limitată sau o viaţa restricţionată şi 

controlată?” 

 

Biserica îşi demonstreaza poziţia sa pro-viaţă atunci când în cadrul ei sunt acceptate persoane 

cu dizabilităţi. Chiar şi înainte să dezvolţi o relaţie cuastfel de oameni, se recunoaşte valoarea 

acestora prin simplul fapt că sunt prezenţi în biserică. Pe măsură ce membrii bisericii încep să 

lege relaţii cu aceştia, descoperă că persoanele cu dizabilităţi sunt oameni ca ei. Crescând 

împreună cu o persoană cu sindromul Down te va ajuta să scapi de frica de această boală. Te va 

face să te îndoieşti de recomandările doctorilor pentru diagnosticare prenatală şi avort. Biserica 

trebuie, de asemenea, să vorbească împotriva dezindividualizării persoanelor cu handicap, 

indiferent de forma acesteia. Această susţinere începe cu prezenţa actuală a oamenilor cu 

dizabilităţi în biserică. 
 

Rana 14: Sărăcia materială involuntară, exploatarea materială/financiară 
 

Datorită deficienţei mele fizice/intelectuale şi/sau a limitării funcţional mă pot aştepta ca 

oamenii să mă priveze de ceea ce am şi să mă împiedice să obţin anumite lucruri. Pentru că la 

urma urmei, ce va însemna dacă eu, care trăiesc „pe spatele statului”, deţin un televizor, un 

radio sau haine frumoase? Statului i se cere să menţină doar un nivel de trai de subzistenţă 

pentru mine. Aceasta este „caritatea rece”. Dacă sunt o victimă a personalului care îmi fură 

bunurile personale – ei bine, ce aş putea să fac? Acest personal este greu de găsit. Intrebarea ar 

putea fi daca realmente îmi vor lipsi lucrurile furate. 

 

Deşi s-ar putea să fiu sărac, pentru că sunt un membru al bisericii, am acces la resursele 

acesteia. Aceste resurse se găsesc în forme variate. Se ştie că bisericile oferă bani, mâncare, 

îmbrăcăminte şi educaţie, printre alte lucruri. Aşadar biserica are un potenţial imens să 

micşoreze rana sărăciei. Pe lângă această, prezenţa a câte unui frate în viaţa persoanei cu 

dizabilităţi poate preveni exploatarea financiară. O pereche de ochi în plus poate conta enorm. 
 

Rana 15: Sărăcire experienţelor, în special a celor tipice lumii valoroase 
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Ca urmare a deficienţei mele fizice/intelectuale şi/sau a limitării funcţionale se poate să nu fi 

fost vreodată la un restaurant, un meci sau un film. Dacă totuşi particip la astfel de lucruri, sunt 

evenimente „speciale” pentru mine, nu ceva tipic. Deoarece serviciile de îngrijire sunt 

menţinute la standarde minime, ieşirile organizate de locuinţele protejate pot fi o simplă ieşire 

la magazinul alimentar, o dată pe lună. 

 

Astfel de experienţe tipice la care iau parte majoritatea oamenilor pot fi oferite prin 

frecventarea unei biserici. Printre acestea se numără: luarea cinei în oraş, ieşiri pentru 

socializare, diferite proiecte. În mod normal, oamenii se implică în proiecte nereligioase şi ajută 

doar dacă sunt rugaţi. Nu-i de mirare că există o aşa diferenţa între numărul celor care 

frecventează o biserică şi cei care nu. 

 

Rana 16: Excluderea din sistemele de valori de ordin superioar ale cunoasterii si participarii (ex. 
Religia), care dau un sens şi o direcţie vieţii şi favorizează implicarea în comunitate 
 

Datorită deficienţei mele fizice/intelectuale şi/sau a limitării funcţionale sunt exclus din 

grupurile religioase. Ca rezultat al lipsei mele de participare în aceste grupuri, s-ar putea să nu 

am parte de o orientare morală, să fiu privat de mângâierea şi confortul pe care credinţa în 

Dumnezeu mi-o poate aduce. O altă consecinţă este că sunt exclus din participarea în 

comunitate şi societateavând în vedere că grupurile religioase sunt motorul de care se folosesc 

multe persoane cu dizabilităţi pentru a avea parte de aceste beneficii. 

 

Prin frecventarea unei biserici, învăţ că Dumnezeu mă iubeşte aşa cum sunt, că nu sunt un 

accident şi că cei care îmi spun asta, greşesc. Învăţ despre Isus – cine este, ce a făcut şi ce 

înseamnă asta pentru mine. Învăţ cum să trăiesc. Învăţ cum se foloseşte Dumnezeu de oameni 

ca mine pentru a-Şi împlini planurile. Învăţ că dacă oamenii sunt răi cu mine, în special în 

cazurile care implică biserica, nu eu greşesc – ci ei pentru faptul că mă resping. Vin într-un loc 

unde învăţ ce înseamnă să fi iubit şi acceptat de Dumnezeu, prin dragostea şi acceptarea din 

partea celor din biserică. 
 

Rana 17: „Irosirea” vieţii de către alţii; mentalităţi ce contribuie la irosirea vieţii 
 

Datorită deficienţei mele fizice/intelectuale şi/sau a limitării funcţionale viaţa mea este irosită 

de către cei care au grijă de mine. Petrec ore întregi inutile în cadre „vocaţionale”, deseori din 

cauza lipsei de imaginaţie a îngrijitorilor. Construirea acestor cadre oferă o imagine a modului în 

care sunt percepute persoanele cu dizabilităţi de către cei care dezvoltă astfel de programe. 
 

Când vin la biserică, învăţ mai întâi ca viaţa mea are valoare. Învăţ apoi că am potenţialul de a fi 

de folos bisericii. Biserica trebuie să fie înţeleaptă în „aşezarea fructului pe creanga de jos”. 

Persoanele care au abilitatea de a lucra cu copii ar trebui să lucreze cu copii, nu să fie făcuţi 

uşieri. Dar pentru cei care postul de uşier reprezintă o provocare, provoacă-i să fie uşieri, să 
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întâmpine lumea la intrare sau să împartă fluturaşi cu programe. S-ar putea să îmi petrec 

săptămână într-un centru de îngrijire, dar duminică, sunt un uşier. S-ar putea să nu fac nici un 

ban în atelierul meu întreaga săptămână, dar duminica supraveghez intrarea, să mă asigur că 

locul arată frumos. Se pot găsi şi alte oportunităţi, astfel încât persoanele cu dizabilităţi să aibă 

responsabilităţi care îi vor face să simtă că viaţa lor are un rost. 
 

Rana 18: Faptul de a fi un obiect al brutalizării şi a gândurilor de sinucidere 
 

Ca urmare a deficienţei mele fizice/intelectuale şi/sau a limitării funcţionale societatea caută 

tot mai mult să curme „povara” vieţii mele. Avorturile au loc pentru a preveni „suferinţa” celor 

cu dizabilităţi congenitale, pe când în realitate, majoritatea suferinţelor sunt provocate de 

modul în care aceste persoane cu dizabilităţi sunt tratate de către societate, şi nu de 

dizabilitatea în sine. 

 

După cum am spus, biserica poate avea o influenţă majoră în schimbarea tendinţei de a elimina 

persoanele cu dizabilităţi prin avort şi alte mijloace. Acest fapt se realizează prin prezenţa în 

biserică a unui număr minim de persoane cu dizabilităţi, care să reflecte numărul lor în 

comunitate. De asemenea, biserica are responsabilitatea de a apăra vieţile persoanelor cu 

dizabilităţi şi de a predica in mod constant de la amvon despre importanţa vieţii şi 

responsabilitatea unui creştin în afirmarea acestei valori. Din păcate, conducerea nu se prea 

avântă în astfel de subiecte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jeff şi Kathi McNair sunt profesori în învăţământul special. Sunt implicaţi 

în lucrarea cu adulţi cu dizabilităţi intelectuale de mai bine de 30 de ani. 

Domeniul de expertiză a lui Kathi sunt studenţii cu dizabilităţi de 

învăţare. Jeff este directorul Centrului de Politici Publice de la Joni and 

Friends şi de asemenea, conduce Programul de Studii pe Dizabilităţi, la 

Universitatea Baptistă California, unul dintre puţinele programe 

postuniversitare legate de lucrarea cu persoanele cu dizabilităţi. De 

asemenea, conduce programul universităţii pentru dizabilităţi severe. 
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DESPRE IDENTIFICARE: ACELAŞI LAC, O ALTĂ BARCĂ – de Stephanie O. Hubach 
 

A (te) identifica = a (te) asocia sau te afilia îndeaproape cu o persoană/un grup 
 
 
 
 

Apăsând cu putere pe pedale, mă chinuiam să manevrez bicicleta pe unul dintre cele mai 

abrupte dealuri din oraş, împleticindu-mă înapoi înspre casă. Era cald, cald, cald – una dintre 

acele zile arzătoare de vară, când căldura radiază deasupra asfaltului ca nişte valuri, făcând 

mersul cu bicicleta şi mai anevoios. Oricine m-ar fi privit dinafară, ar fi spus că încercam doar să 

merg pe bicicletă. Dar adevărul era că pe dinăuntru, fugeam. Fugeam de ceva. Tocmai mă 

mutasem într-un orăşel mic dintr-o zonă rurală, în Pennsylvania, venind dintr-un mediu 

antrenant, unde avusem o slujbă de consultanţă în apărare, în Washington, D.C. Acum încercam 

să îmi găsesc un mod constructiv de a-mi petrece zilele, până găseam un nou loc de muncă. 

După săptămâni cu şaizeci de ore lucrate, timp pe lângă care mai scriam şi la lucrarea de 

disertaţie, încercam acum să o las mai încet şi să duc o viaţă echilibrată, ceea ce presupunea să 

petrec mai mult timp cu soţul meu şi alţi oameni, şi mai puţin timp între date şi foi de calcule. 

 

Într-o anumita zi, mă hotărâsem să vizitez căminul local de îngrijire personală. În Pennsylvania, 

căminele de îngrijire personală oferă cazare pentru persoane care nu necesită îngrijire medicală 

intensivă, dar care nu pot locui nesupravegheati din anumite motive. Aceasta înseamnă că 

oamenii cazati aici au diferite nevoi speciale, cum ar fi de exemplu dizabilităţi cognitive, boli 

mintale sau dizabilităţi fizice. Însă eu nu ştiam nimic din toate acestea. Credeam că vor fi doar 

câţiva oameni bătrâni, lucizi şi curat îmbrăcaţi, care stau împreună şi se uita la televizor, 

aşteptand cu nerăbdare o şansă să intre într-o conversaţie antrenantă sau sa participe la joc 

înflăcărat de table. 

 

Am fost şocată de ceea ce am văzut... ce am mirosit... şi ce am auzit. De cum am deschis uşa de 

la intrare, am fost întâmpinată de un hol lung, întunecat şi murdar, de un miros de scutece 

mirositoare şi de sunetele agoniei umane . Deşi bănuiam deja că am subestimat puţin în ce mă 

băgam, am înaintat bucuroasă spre biroul administrativ şi m-am oferit să vizitez pe oricine era 

disponibil. După ce m-a privit într-un mod curios, femeia m-a condus pe hol către o încăpere cu 

tavan arcuit, unde am fost aşezată lângă un om pe nume Paul, a cărui soţie murise de curând. 

Personalul credea că vizita mea l-ar putea bine dispune. Nu aveam nici o idee ce i-aş putea 

spune. Paul mi-a răspuns respectuos la toate întrebările, în timp ce stăteam în centrul acelei 

încăperi, înconjuraţi de oameni cu diferite dizabilităţi, aşezaţi în scaune cu rotile sau în cârje. 

Abia aşteptam să plec. După cincisprezece minute, îl torturasem deja destul pe bietul Paul cu 

întrebările mele persistente. Speram să mă strecor neobservată, fiind evident tulburată de 

mediul în care mă aflam. Întreaga lume îmi părea diferită când am păşit afară. Încercând să scap 
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de sentimentul acela deranjant, am început să pedalez înspre casă. Încercasem să mă identific 
cu oamenii din afară zonei mele de confort, dar am decis că asta nu era pentru mine. 
 

Derulam trei ani jumate inainte, într-o lună geroasă de ianuarie, când vremea era rece, rece, 

rece. În subconştientul meu crezusem că această naştere va fi ca una descrisă în revistele cu 

bebeluşi, plină de anticipaţie aprinsă, unde toată lumea e îmbrăcată în alb şi e fericită. În 

schimb, m-am trezit cu nou-născutul meu la spital, pentru a treia internare în trei săptămâni. 

Într-adevăr, totul era alb, dar nimeni nu era fericit. De data aceasta, insuficienţa cardiacă 

congestivă ne-a adus în cel mai apropiat spital de copii, la o oră distanţă de casa noastră. În 

acea dimineaţă, Timmy a fost diagnosticat cu o boală de inimă gravă, întâlnită cel mai des la 

copiii cu Sindromul Down. Potrivit spuselor acestui cardiolog, boala lui Timmy era „cel mai rău 

caz” al acestei anomalii cardiace. Gaura din inima lui era extrem de mare, cam jumătate din 

organul lui micuţ ce pompa viaţă în el. 

 

Nerevenindu-ne încă din şocul veştilor am încercat să ne aşezăm în salonul care ni s-a dat, pe 

care urma să îl împărţim cu alte trei familii pentru următoarele cinci zile. Încă o dată am fost 

şocată de ceea ce am văzut... ce am mirosit... şi ce am auzit. „Biip, biip, biip!” Printre bipuiturile 

continue ale monitoarelor se auzeau plânsetele neîncetate ale bebeluşilor, nu doar pentru că le 

era foame, ci pentru că erau deseori înţepaţi de ace. De obicei era o asistentă care venea să le 

pună o perfuzie sau să tragă sânge pentru analizele de după-masă. Bebeluşa de nouă luni din 

faţa mea trăise acolo cea mai mare parte din viaţa ei scurtă. O fetiţă ce se plimba pe holuri avea 

literalmente jumătate de faţă. Mirosurile sterile ale paturilor de spital înlocuiau mirosul plăcut 

al aşternuturilor de acasă de care îmi era dor. De data asta însă nu mai puteam să ies pe uşă, să 

mă urc pe bicicletă şi să pedalez înspre siguranţa de acasă. Aceasta era lumea mea acum. 

Identificarea de care fugisem cândva din alegere proprie era acum viaţa mea dată de Sus. 
 

Confort şi identificare 
 

Majoritatea oamenilor nu se simt foarte repede in largul lor cu persoanele cu dizabilităţi – în 

special când dizabilitatea este de natură cognitivă sau intelectuală. Deşi generaţia de copii de 

azi au fost expuşi mai des persoanelor afectate de dizabilităţi, majoritatea adulţilor încă se luptă 

cu un factor al fricii când învăţă pentru prima dată să se relaţioneze unei persoane cu 

dizabilităţi. Uneori, frica aceasta se bazează pe un stereotip care trebuie depăşit. Câteodată 

provine din sentimentul jenant care apare când pur şi simplu nu ştii ce să faci sau să spui. 

Alteori ne confruntăm cu adevărul golut că privim intr-un mod gresit dizabilitatea ca o parte 

anormală a vieţii, într-o lume normală. În alte instanţe, disconfortul vine din realizarea 

vulnerabilă că dizabilitatea este o stare cu care fiecare dintre noi am putea să ne întâlnim 

personal (şi mulţi chiar o vom face) într-un anumit punct în viaţa noastră şi acel gând deranjant 

ne face să vrem să fugim. 
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Există de asemenea o componentă societală şi anume aceea că trăim într-o cultură fragmentată 
 

– una plină de diferite grupuri de presiune. Aceste grupuri comunică unul altuia, dar nu şi unul 

cu altul. În măsura în care tolerăm pasiv ideile culturale postmoderne curente cu privire la 

imposibilitatea comunicării între grupuri diferite de oameni, vom ajunge să eşuăm chiar şi 

încercările de a ne conecta pur și simplu cu alţi oameni, pe care îi percepem diferiţi de noi. 

Făcând asta vom îmbrăţişa implicit viziunea societăţii faţă de „comunitate” – aceea că nu e un 

grup de oameni uniţi prin intenţionalitate, ci un grup de oameni definit în întregime de 

exclusivitatea lor. Observaţi de exemplu cum s-a schimbat limbajul în ultima generaţie. Nu mai 

vorbim despre „cazanul Americii” pentru a reprezenta legăturile coezive ale acestei naţiuni. În 

schimb „comunitate” a devenit un cuvânt care defineşte grupuri de putere separate şi distincte. 

Ascultaţi cu atenţie. Auziţi asta la ştiri în ziua de azi: Comunitatea Hispanică, Comunitatea de 

culoare, Comunitatea Musulmană, Comunitatea persoanelor cu dizabilităţi. Când ne 

concentrăm pe diferenţe tindem să punem valoare – de obicei una negativă – pe acele 

diferenţe. În loc să ne conectăm cu oamenii cu dizabilităţi, alegând să punem în evidenţă 

umanitatea noastră comună, noi subliniem diferenţele care ne legitimează dorinţa noastră de a 

ne vedea pur şi simplu de viaţă şi programul propriu – acelea specifice „comunităţii” noastre – 

indiferent care ar fi ele. 

 

Există o expresie cunoscută. Suntem toţi în aceeaşi barcă. Nu trebuie să fi foarte trecut prin 

viaţă ca să îţi dai seama că asta e o simplificare exagerată a realităţii. O afirmaţie mai corectă ar 

fi acelaşi lac, o altă barcă. Reflectă următorul adevăr: ca fiinţe umane împărtăşim aceeaşi 

poveste, dar detaliile experienţelor noastre şi circumstanţele vieţii pot varia semnificativ. 

Suntem în esenţă aceiaşi, dar experimental diferiţi. Totuşi, concepţia societăţii prezente merge 

mult mai departe de atât. În loc să ne vedem în acelaşi lac, dar în bărci diferite, noi tindem să ne 

vedem în lacuri diferite în totalitate. Rezultatul este că ajungem să ne simţim îndreptăţiţi să ne 

căutăm doar propriul nivel de confort personal în viaţă – neafectaţi de nevoile sau dorinţele 

celor din jur. 

 

Să fim sinceri. Tuturor ne place confortul. Unii spun că oamenii din secolul 21 sunt chiar 

obsedaţi de el. Maşinile noastre, mobila, hainele, tastaturile – chiar şi cănile de cafea sunt 

create să fie utilizate cu uşurinţă. Formă perfectă. Acesta e confortul în sensul material. Acum 

imaginează-ţi că îţi spune cineva: „Îmi iubesc prietenii. Mă identific atât de bine cu ei.” La ce se 

referă, cel mai probabil? E foarte posibil să se refere la un grup de oameni împreună cu care 

nivelul de confort este ridicat. Pentru cineva din afară, este un grup unde caracterul comun este 

evident între toate persoanele – potrivit cu viziunea societăţii asupra comunităţii. Dar definiţia 

dicţionarului a ceea ce înseamnă să te identifici cu cineva este mult mai largă de atât. Ea spune: 

„a (te) asocia sau afilia îndeaproape cu o persoană/un grup”. Această definiţie nu implică 

neapărat confortul sau că identificarea este uşoară – doar o identificare cu scop. 
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Identificarea biblică 

 

Biblia este plină de învăţături bogate şi exemple despre identificare adevărată. De la Geneza la 

Apocalipsa, Scriptura demonstrează identificarea cu scop dintre Dumnezeu și noi. Cântăreşte 

cât de adânc este înţelesul cuvântului Emanuel, care înseamnă Dumnezeu cu noi. De la Creaţie 

până la desăvârşirea tuturor lucrurilor Dumnezeu se angajează să se identifice în mod 

intenţionat cu creaturile pe care le-a proiectat după chipul Său. Potrivit spuselor unui profesor 

de seminar pe Vechiul Testament, Gerard Van Gronigen, legămintele divine ale lui Dumnezeu 

constituie „o legătură de dragoste si viaţă, stabilită, menţinută şi implementată de Dumnezeu”. 

Legămintele lui Dumnezeu cu poporul Lui, de-a lungul veacurilorsunt exemple ale principiului 

Emanuel. 

 

Gândeşte-te la legământul creaţiei care este legământul implicit al lui Dumnezeu cu omenirea, 

făcut în contextul proiectării umanităţii. Legătura vieţii şi a dragostei este adânc înrădăcinată în 

creaţia omului după chipul lui Dumnezeu. Este relaţia dintre Dumnezeu şi om nu doar în sensul 

simplist în care ne gândim la cuvântul relaţie, ci într-un sens mai profund al esenţei omului – 

purtând în sine imaginea divină – asta îl leagă pe om de Dumnezeu. Van Groningen continuă: 

„Această relaţie este un aspect esenţial în legământul lui Dumnezeu. Ideea fundamentală a 

legământului este legătura. Dumnezeu s-a legat de omenire, aşa cum a legat omenirea de Sine. 

A fost o legătură a vieţii şi a dragostei.” 

 

Nu doar că suntem creaţi pentru slujirea cu dragoste în Împărăţia lui Dumnezeu, dar purtăm şi 

imaginea Regelui însuşi în noi. Aceasta este adevărata identificare! Dacă Dumnezeu, care în 

splendoarea şi transcendenţa Sa, poate alege să fie ca noi, nu ar trebui ca şi noi, care cu 

siguranţă nu suntem transcendenţi, să luptăm pentru unitate cu semenii noştri care sunt tot 

fiinţe umane? 

 

Cum ştim că acest fapt este posibil şi în dreptul nostru? Putem fi siguri de chemarea noastră la 

identificare deoarece însuşi Isus ne-a demonstrat asta prin viaţa Lui. Unul dintre exemplele 

mele preferate este în Evanghelia lui Ioan, unde vorbeşte despre vindecarea orbului din 

naştere. 

 

Când trecea, Isus a văzut pe un orb din naştere. Ucenicii Lui L-au întrebat: „Învăţătorule, 

cine a păcătuit: omul acesta sau părinţii lui, de s-a născut orb?” Isus a răspuns: „N-a 

păcătuit nici omul acesta nici părinţii lui; ci s-a născut aşa, ca să se arate în el lucrările lui 

Dumnezeu. (Ioan 9:1-3) 

 

Apostolii articuleaza un sentiment de diferenţiere prin modul în care îl numesc „omul acesta” şi 

prin modul în care întreabă „Cine a păcătuit?” Observaţi însă că Isus răspunde cu o afirmaţie ce 

reflectă identificarea cu scop a lui Dumnezeu cu viaţa acestui om. „S-a născut aşa, ca să se 

arate în el lucrările lui Dumnezeu.” (Ioan 9:3) Isus îl vindeca apoi, dar nu se desprinde de orbul 
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din naştere, chiar dacă omul îşi vede de drum. Relatarea continuă cu o ceartă între Farisei, 

bărbatul ce fusese orb şi familia sa. Sub un potop de întrebări, omul vindecat povesteşte de mai 

multe ori întâlnirea miraculoasă cu Cristos, dar este mustrat tot mai mult de către cei care nu 

vor să accepte vindecarea. În final, conflictul se incheie cu Fariseii strigând la el: „Tu eşti născut 

cu totul în păcat”, i-au răspuns ei, „şi vrei să ne înveţi pe noi?” Şi l-au dat afară. (Ioan 9:34) 

 

Totuşi, cea mai bună parte a povestirii urmează în versetul 35 care spune: Isus a auzit că l-au 

dat afară; şi, când l-a găsit... (Ioan 9:35) Iubesc cuvintele acestea „când l-a găsit”. Isus a mers să 

îl caute pe acest om. Era interesat nu doar de dizabilitatea lui. Investise în el ca persoană. Isus 

duce relaţia apoi la următorul nivel şi se prezintă ca Fiul lui Dumnezeu – închizând cercul 

relaţiei, înapoi la conexiunea cu însuşi Dumnezeu – Cel care S-a identificat cu orbul din naştere, 

chiar de la crearea lui, când imaginea lui Dumnezeu a fost întipărită în acest om. Asta e ceva 

puternic! 
 

Aplicabilitate biblică 
 

Aşadar, de la realitatea profundă că Dumnezeu se identifică cu noi prin întipărirea în noi a 

imaginii Sale şi din exemplul practic al Domnului Isus, cum vom proceda noi sa punem în 

aplicare aceste lucruri? Ce ne motivează pe noi să ne relationam cu ceilalţi, cu un scop anume, 

aşa cum ne cere Dumnezeu? Romani 12 ne dă un indiciu: 

 

Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere 

mai înaltă decât se cuvine; ci să aibă simţiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura 

de credinţă pe care a împărţit-o Dumnezeu fiecăruia. Căci, după cum într-un trup avem 

mai multe mădulare, şi mădularele n-au toate aceeaşi slujbă, tot aşa şi noi, care suntem 

mulţi, alcătuim un singur trup în Hristos; dar, fiecare în parte, suntem mădulare unii 

altora. Deoarece avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat. (Romani 12:3-6a) 

 

Primul lucru care ne motivează să ne identificăm cu ceilalţi este o perspectivă corecta asupra 

noua insine. Eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se 

cuvine (Romani 12:3). Trebuie să recunoaştem că toţi avem nevoile noastre – aceasta este o 

parte normală a vieţii într-o lume anormală. Zdrobirea şi dependenta noastră ca oameni, e 

universală; cum aceasta se manifestă, e variabil. E acelaşi lac, dar altă barcă. Conectarea cu 

ceilalţi într-un mod condescendent nu e o opţiune. Asocierea în mod intenţionat cu ceilalţi este 

esenţială, pentru că ne putem identifica în mod real cu condiţia lor umană, 

 

În al doilea rând, vom fi motivaţi să ne identificăm cu ceilalţi când realizăm că ne bazăm unii pe 

alţii. Căci, după cum într-un trup avem mai multe mădulare, şi mădularele n-au toate aceeaşi 

slujbă, tot aşa şi noi, care suntem mulţi, alcătuim un singur trup în Hristos; dar, fiecare în parte, 

suntem mădulare unii altora (Romani 12:4-5). Există o unitate interdependentă care se 

datorează diversităţii din trupul lui Cristos. Fiecare are de câştigat când alegem relaţii cu oameni 
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ce au abilităţi diferite. Observaţi că modelul pentru încredere reciprocă în biserica lui Cristos 
este mult mai intim decât acelaşi lac, o altă barcă. Este acelaşi corp, mădulare diferite. 
 

În al treilea rând, trebuie să preţuim talentele celor cu care ne unim. Deoarece avem felurite 

daruri, după harul care ne-a fost dat. (Romani 12:6a) Pentru că ne bazăm unii pe alţii să aducem 

plinătate trupului lui Cristos, contribuţia fiecăruia este un dar. Observaţi că abilităţile noastre 

diferite sunt văzute în mod pozitiv şi cu un scop. Este o bucurie adevărată să sărbătoreşti 

calităţile unice care exprimă individualitatea dată de Dumnezeu în contextul unităţii. 

 

În cele din urmă, harul care ne-a fost dat (Romani 12:6a) este ultimul fundament pentru o 

identificare reală persoană-la-persoană. În familia legământului, harul este cel care ne leagă 

unul de celălalt – indiferent de naţionalitate, abilităţi, gen, vârstă sau alte caracteristici 

definitorii. Cei care au experimentat cu adevărat îndurarea lui Dumnezeu ştiu că nevoia noastră 

pentru har e universală. Este cea care ne permite să ne asemănăm cu ceilalţi, înăuntru şi în 

afara trupului lui Cristos, cu umilinţă şi compasiune. Bineînţeles, identificarea poate fi scumpă şi 

uneori puţin incomodă pentru noi, dar harul a fost extrem de scump şi sfâşietor de dureros 

pentru Dumnezeu. Aminteşte-ţi: Emanuel – Dumnezeu cu noi. Nu spune totul? 
 

Rezumat 
 

Când fiul nostru, Freddy, a început clasa a doua, ne pregăteam să îl dăm pe Timmy la grădiniţă, 

în cadrul aceleiaşi şcoli. Ştiind că Timmy făcea ocazional diferite năzbâtii jenante în public, eram 

îngrijorată că lui Freddy i-ar putea fi groază să stea lângă Timmy pe autobuzul care îi ducea la 

şcoală. Aşa că într-o zi, l-am întrebat pe Freddy cum s-ar simţi să meargă împreună cu 

autobuzul. Uitându-se la mine, uimit că i-am pus o asemenea întrebare, Freddy mi-a răspuns 

indignat: „Aş fi mândru să stau lângă fratele meu.” 

 

Dar tu? Ai fi şi tu mândru să te identifici cu fratele sau sora ta cu dizabilităţi? Atunci urmează 
exemplul lui Isus – ia iniţiativa şi du-te şi caută-i. 
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Întrebări personale aplicabile 

 

1. Ce crezi de obicei despre conceptul de „identificare”? În mod normal, asociezi 
identificarea cu confortul, comoditatea sau propria iniţiativă?  

2. Care sunt temerile tale legate de relaţionarea cu persoane cu dizabilităţi?  
3. Cum te ajută exemplul lui Dumnezeu de identificare cu noi să treci peste aceste temeri? 

 
4. Ce înseamnă când spui „acelaşi lac, o altă barcă – suntem în esenţă aceiaşi, dar 

experimental diferiţi”?  
5. Cu cine vei alege să te identifici astăzi?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stephanie Hubach slujește ca director al organizaţiei Misiune pentru Nevoile Speciale din 

America de Nord. Misiunea în America de Nord este o acţiune a Bisericii Prezbiteriane din 

America. De asemenea, slujește în Consiliul Creștin al Dizabilităţii din Lancester și în 

Comitetul Consultativ de Lideri ai Comunităţii Credinţei. Steph este autoarea cărţilor Same 

Lake, Different Boat: Coming Alongside People Touched by Disability (Același lac, altă 

barca: Alături de persoanele atinse de dizabilităţi) și All Things Possible: CallingYour Church 

Leadership to Disability Ministry (Toate lucrurile sunt posibile: Chemarea liderilor din 

biserică la slujirea persoanelor cu dizabilităţi). Articolele sale au fost publicate de reviste 
 
precum byFaith, Focus on the Family și Breakpoint (revistă online). Steph și soţul său, Fred, sunt căsătoriţi de 27 de 
ani și au doi copii iubiţi: Fred și Tim, cel mai tânăr având Sindromul Down. 
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UN PRIETEN ADEVĂRAT SE IDENTIFICĂ – de Joni Eareckson Tada 
 
 
 
 

Ai privit vreodată un meci de fotbal, să vezi acei fani nebuni din tribune, pictaţi pe faţă şi cu 

pălării ciudate, înfruntând temperaturi cu mult sub 0 grade? Ei strigă cu toată puterea, să îşi 

încurajeze echipa, de parcă jucătorii chiar ar asculta instrucţiunile lor. Şi aşează-i în faţa unei 

camere TV şi o să crezi că tocmai au câştigat la loterie! Dacă priveşti meciul de acasă, te întrebi 

„De ce fac asta?” 

 

Răspunsul nu se găseşte în istoricul scorurilor echipei. În baseball, de exemplu, câţiva dintre cei 

mai pasionaţi fani sunt cei ai echipei Cub – echipă care nu a mai câştigat un campionat de 

optzeci de ani. Răspunsul nu se găseşte în echipă, ci în inima fanului adevărat. 

 

Ceea ce experimentează atât fanii nebuni de pe stadion, cât şi fanii puţin mai rezervaţi, în 

camera lor de zi (ca mine şi soţul meu, Ken), este un sentiment de identificare. Ne identificăm 

cu echipa. Identitatea noastră ca persoane este legată, măcar într-un sens mic, de echipă. Ca 

rezident a zonei Los Angeles, echipa Lakers e o parte din mine şi eu mă simt ca o parte din ei. 

Dacă câştigă, suntem fericiţi. Dacă pierd, suntem trişti (Ken mai tare ca mine!). Şi am apăra 

onoarea echipei în faţa oricui ar încerca să o defăimeze. 

 

Un fan adevărat povestește despre victorii trecute. Sau ştie scorurile jucătorilor. Sau poartă 

jachete, căciuli, insigne şi tricouri cu logo-ul echipei – chiar şi când nu e sezon. Un fan adevărat 

face asta pentru că se identifică cu echipa. Nu ar fi minunat dacă ne-am identifica şi noi, unul cu 

altul, ca oameni, în acelaşi fel? Durerea cuiva să devină durerea mea? Speranţa celuilalt să 

devină speranţa mea? 

 

Nicăieri nu e mai multă nevoie de un sentiment al identificării ca în relaţia dintre o persoană 

fără dizabilităţi şi una cu dizabilităţi. Indiferent dacă, pur şi simplu, vă intersectaţi căile pentru 

scurt timp sau deveniţi prieteni apropiaţi, dezvoltarea unui sentiment al identificării cu o 

persoană cu dizabilităţi este unul dintre paşii care merită cel mai mult să îi faci. Identificarea cu 

o persoană cu dizabilităţi va însemna încă un pas făcut înspre asemănarea cu imaginea lui 

Cristos. 

 

Dacă identificarea este atât de importantă, haide să o definim şi apoi să o descriem mai 

detaliat. Dicţionarul Webster spune că e „un proces prin care o persoană îşi atribuie calităţi şi 

caracteristici ale unei alte persoane”. De asemenea, e descrisă ca „perceperea unei alte 

persoane ca o extensie a propriei persoane” (asta înseamnă durerea ta e durerea mea; bucuria 

ta, bucuria mea). 
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Herbert Simon, câştigător al Premiului Nobel, descrie identificarea astfel: „Vom spune că o 

persoană se identifică cu un grup atunci când, în luarea unei decizii, evaluează acele câteva 

alternative de alegeri, luând în considerare consecinţele lor pentru grupul specificat (sau 

persoana).” 

 

Esenţa prieteniei cu o persoană cu dizabilităţi este aceea că ne gândim la alegerile noastre (cum 

ne comportăm, ce spunem) în funcţie de impactul lor asupra acelei persoane şi o vom considera 

pe aceasta ca o extensie a noastră. Înseamnă că vom privi lumea din perspectiva lor şi vom 

acţiona ca atare. 

 

Identificarea cu o persoană cu dizabilităţi va depinde de doi factori: ce ştim despre acea 

persoană şi cât de mult o preţuim. Împrumutând din nou de la Herbert Simon, aceşti factori 

sunt numiţi „premise”. Luăm decizii în legătură cu lucruri şi oameni, bazându-ne pe premisele a 

ceea ce credem că e adevărat (fapte), precum şi pe lucrurile care sunt importante pentru noi 

sau de care ne pasă (valori). 

 

Pentru a ilustra modul în care luăm decizii, imaginează-ţi puţin că eşti într-o piaţă de maşini. 

Natura ta pragmatica hotărăşte că siguranţa şi economia sunt valori importante pentru tine. Pe 

măsură ce cauţi maşini, deciziile tale se vor baza pe informaţii legate de aceste valori. 

Consumul, air bag-urile şi sistemul de anti blocare a frânelor vor fi factori cheie în hotărârea ta 

de alegere a maşinii. (Dacă alegi o maşină sport decapotabilă, nu erai sincer cu ceea ce 

preţuieşti. Imaginea şi viteza sunt probabil mai importante pentru tine.) 

 

Când vine vorba de atitudinile noastre faţă de ceilalţi oameni, trecem printr-un proces 

asemănător. Deoarece atitudinea este o simplă decizie pe care o luăm cu privire la o persoană, 

o idee sau un lucru, ceea ce noi preţuim şi informaţiile disponibile nouă vor reprezenta factori 

de interes. 

 

Haide să privim în acelaşi fel şi să ilustrăm modul în care poţi nu doar să descrii atitudinea ta 

faţă de o persoană cu dizabilităţi, ci şi să dezvolţi o relaţie cu acea persoană sau grup de 

persoane. În acelaşi timp, vom analiza şi alte atitudini cu privire la persoane cu dizabilităţi, 

atitudini des întâlnite azi în societatea noastră. 

 

Pentru început, gândeşte-te la informaţii cu privire la persoanele cu dizabilităţi. Poţi avea multe 
informaţii variate, corecte sau incorecte (fapte) despre cineva. 
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Reprezentate într-o formă grafică, arată cam aşa: 
 

+Fapte  
 
 
 
 
 
 

 

-Fapte 
 

În al doilea rând, gândeşte-te la valorile tale privind persoanele cu dizabilităţi. Valorile pot să se 
îndrepte într-o direcţie pozitivă sau una negativă şi pot fi reprezentate aşa: 
 

-Valori   +Valori 

 

Aceia care vă amintiţi de orele de algebră (care v-au plăcut sau le-aţi urât), vă daţi deja seama 
încotro mă îndrept. Puneţi cele două linii împreună, pentru a forma un grafic al Faptelor 
(adevaruri) şi Valorilor. 

+Fapte  
 
 
 
 

-Valori +Valori 
 
 
 

-Fapte 

 

Veţi observa că, desenând acest grafic, s-au format 4 zone/cadrane. Priveşte în fiecare cadran, 
să vezi ce se află acolo.  
 

-Valori 
 

Indiferenţa 
 

-Fapte 
 

 

Cadranul 1. Valoare scăzută, cu informaţie puţină sau incorectă. 
 

Acesta e cadranul Indiferenţei. „Nu ştiu şi nu îmi pasă” este modul în care s-ar exprima o 

persoană cu valori scăzute şi informaţie puţină sau incorectă. Puţini oameni ar spune-o chiar 

aşa, dar atitudinea este des întâlnită când vine vorba de lucrul cu persoane cu dizabilităţi. Ca 

grup, oamenii cu dizabilităţi au experimentat deseori discriminarea şi au depus mult efort în 

implementarea unor legi esenţiale care să îi protejeze de indiferenţă. 
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+Fapte  
Insensibilitatea 

 

-Valori 
 
 

 

Cadranul 2. Valoare scăzută, dar cu informaţie crescândă şi corectă. 
 

Acesta este cadranul Insensibilităţii. O persoană ar putea să cunoască ce se întâmplă cu 

persoanele cu dizabilităţi, dar să nu răspundă pozitiv deoarece pur şi simplu nu îi pasă sau a 

obosit de la atâta grijă. Asta se întâmplă des persoanelor care lucrează profesional în domeniul 

dizabilităţilor. Persoana cu dizabilităţi poate deveni doar un alt „caz”, „fişier” sau „problemă”. 
 
 
 

+Valori 
 

Ignoranţa 
 

-Fapte 
 

Cadranul 3. Valoare pozitivă, dar informaţie incorectă sau nepotrivită. 
 

Acesta este cadranul Ignoranţei. Mulţi oameni din biserică se încadrează în această categorie. 

Le pasă mult – exemplul şi porunca lui Cristos determină asta – dar pur şi simplu nu ştiu prea 

multe despre persoanele cu dizabilităţi. Sunt inconştienţi. De aceea, lucrarea cu dizabilităţi se 

îndreaptă foarte mult spre creșterea conştientizării. Ignoranţa poate fi exprimată prin lucruri 

precum presupunera că o persoană cu dizabilităţi mentale este şi surdă. Sau despre o persoană 

în cărucior se poate presupune că are şi dizabilităţi intelectuale. Îţi poţi imagina cum ar 

interacţiona oamenii în astfel de situaţii sau de ce prieteniile/relaţiile ar fi atât de greu de 

început. 
 

+Fapte  
Identificarea   

+Valori 
 
 

 

Cadranul 4. Valoare pozitivă, cu informaţie multă şi corectă. 
 

Acesta este cadranul Identificării. Cu cât preţuim o persoană cu dizabilităţi şi cu cât o 

cunoaştem mai mult, cu atât ne vom identifica mai bine cu ea. Observă cum doar cu puţină 

informaţie şi acordare de puţină importanţă, te-ai îndepărtat de locul unde se află multă lume 

din societatea de azi. 
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Cu cât ne mişcăm mai departe în cadranul Identificării, învăţăm mai multe despre cealaltă 

persoană. Şi în acelaşi timp, aprecierea şi dragostea noastră pentru ea creşte. Începem să 

învăţăm secrete despre ceea ce e important pentru ea – lucruri simple precum gusturile 

muzicale sau lucruri mai profunde, precum motivaţiile sale în viaţă. În tot acest timp, respectul 

faţă de ea creşte şi o vedem tot mai mult ca o creaţie după chipul lui Dumnezeu. Vom găsi 

modalităţi creative de a-i iubi şi îi vom preţui aşa cum Dumnezeu îi preţuieşte. 

 

Ne-am întors la punctul de pornire în acest capitol. Am spus la început că scopul nostru într-o 

prietenie este identificarea. Ceea ce e important pentru fiecare creştin e că, dacă ne hotărâm să 

preţuim şi să cunoaştem cât mai mult despre o persoană cu dizabilităţi, ne vom asemăna cu 

gândirea lui Cristos, identificându-ne cu acea persoană. Cristos s-a identificat cu noi în trup. A 

devenit ca noi, ne cunoaşte construcţia. Şi ne-a preţuit îndeajuns încât să moară pentru noi. 
 

Urmând exemplul lui Cristos în prietenii 
 

Despre asta este vorba, nu? Să urmăm exemplul lui Cristos, care a fost Prietenul suprem. 
 

Isus a fost prietenul păcătoşilor. Şi prietenia Lui a fost atât de puternică încât S-a identificat cu 

noi prin moartea Sa, când a luat asupra Lui păcatele noastre şi a îndurat mânia lui Dumnezeu. 

Oh, ce expresie a prieteniei plină de dragoste, să se identifice cineva atât de îndeaproape cu 

noi! 

 

Aşa cum Isus S-a identificat cu oamenii prin moarte, la fel S-a identificat şi prin trăirea Lui. Şi în 

cei 33 de ani pe care Isus i-a petrecut pe pământ, a acordat o atenţie deosebită celor 

consideraţi drept oameni greu de iubit – persoanele cu dizabilităţi. Ştiaţi că în 25, din cele 34 

miracole relatate in Evanghelii, sunt implicate persoane cu dizabilităţi? Pe fiecare pagină il vei 

găsi pe Isus interacţionând cu oameni cu dizabilităţi, împrietenindu-se cu ei sau întâlnindu-i în 

momentele când acestia aveau cea mai mare nevoie. 

 

Prietenia lui Isus cu persoanele cu dizabilităţi constituie un model pentru noi. Nu putem greşi, 

dacă imităm modul în care El S-a identificat cu acestea. El a preţuit fiecare persoană cu 

dizabilităţi ca pe un om. Povestea slăbănogului coborât prin acoperiş, în Luca 5, subliniază 

conceptia lui Isus că o persoană cu dizabilităţi este tot o persoană. În versetul 20, se adresează 

omului cu „prietene”, sau literar, cu „omule”. Acest cuvânt contravine noţiunii des întâlnită cum 

că persoanele cu dizabilităţi sunt cu mai puţin simpli participanţi în societate. 

 

În timp ce ridica statutul fiecărei persoane cu dizabilităţi la acela de om adevărat, Isus considera 

însă fiecare om cu handicap ca fiind un păcătos. Avem o tendinţă să idealizăm persoanele cu 

dizabilităţi ca fiind incapabile de a păcătui. Dar Isus nu a îndulcit natura umană – nici măcar 

când a fost vorba de aceia care provoacă simpatie sau milă în societatea noastră. În unele 

cazuri, Isus semnala nevoia de iertare a persoanei cu dizabilităţi. Chiar dacă dizabilitatea nu 

fusese provocată de păcat, aşa cum ni se spune în întâmplarea cu orbul din naştere, din Ioan 9, 
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acest fapt nu excludea persoanele cu dizabilităţi din comunitatea păcătoşilor. De multe ori, Isus 
le spune oamenilor cu dizabilităţi că păcatele le-au fost iertate sau să nu mai păcătuiască. 
 

Isus nu doar că ştia natura adevărată a unui om cu dizabilităţi, ci a simţit şi compasiune pentru 

ei. Indiferent dacă avea de-a face cu o singură persoană cu dizabilităţi, sau un grup întreg, 

Evangheliile menţionează de multe ori că avea compasiune faţă de ei. Nu a ignorat nevoia zilei 

de azi nici nu a trivializat-o în comparaţie cu lucruri mult mai importante, precum Împărăţia lui 

Dumnezeu. El atingea fiecare persoană în momentul când avea nevoie şi îşi exprima blândeţea 

şi mila. Îmi place sinonimul acesta pentru compasiune: „milă tandră”. Când ne identificăm cu o 

persoană cu dizabilităţi, aşa cum a făcut-o Cristos, o vom face în mod tandru. Indiferent de cât 

de aspru sau dificil ar putea fi prietenul nostru cu dizabilităţi, vom putea fi tandrii în răspunsul 

nostru. 

 

Isus a inclus persoanele cu dizabilităţi în planul Său de misiune pe pământ. În Luca 7, când este 

întrebat dacă El este Mesia, priviţi cum răspunde: „Duceţi-vă de spuneţi lui Ioan ce aţi văzut şi 

auzit: orbii văd, şchiopii umblă, leproşii sunt curăţaţi, surzii aud, morţii învie, şi săracilor li se 

propovăduieşte Evanghelia.” În „misiunea” noastră pentru Cristos, poate am sărit cu uşurinţă 

peste acest grup de oameni. Dar Isus nu i-a uitat. Şi nici noi nu ar trebui. 

 

Isus S-a oprit şi i-a ascultat pe oamenii cu dizabilităţi. Povestea lui Bartimeu a ilustrat această 

caracteristică a lui Isus. Bartimeu, stând pe marginea drumului în Ierihon, a strigat către Isus. 

Apostolii au încercat să îl mustre. Erau în drum spre Ierusalim, unde Isus trebuia să fie primit ca 

Rege. Dar în timp ce acest grup mare de oameni se îndrepta către Ierusalim, Biblia spune că Isus 

s-a oprit. A început să vorbească cu Bartimeu, i-a ascultat nevoia şi apoi i-a slujit. Oprirea, 

încetinitul, întreruperea drumului – toate sunt fapte care reflectă puterea identificării lui Isus cu 

persoanele cu dizabilităţi. 
 

Dacă Isus... 
 

Dacă Isus s-a identificat atât de bine cu noi şi cu persoanele cu dizabilităţi este un privilegiu 

pentru noi să urmăm minunatul exemplu al Salvatorului nostru. Nu e nevoie să fii prieten 

apropiat cu cineva pentru a te putea identifica cu el/ea. Nu e nevoie să fii un asistent 

profesional ca să poţi îndeplini nevoile cuiva. Nu e nevoie să fim teologi să putem aprecia 

valoarea unei persoane cu dizabilităţi. Tot ce e nevoie este ascultarea şi urmarea exemplului lui 

Cristos. 
 

 

Joni Eareckson Tada este fondatorul si Directorul Executiv al Centrului Internaţional pentru Dizabilităţi 
Joni și Prietenii, o organizatie nonprofit de întindere globală. Un accident in timpul unei sarituri in bazin 
a lasat-o pe Joni, pe atunci in varsta de 17 ani, intr-un carucior cu rotile, cu tetraplegie, fara sa-si poata 
misca mainile. De atunci, înţelepciunea și influenţa lui Joni au fost împărtășite cu întreaga lume, prin 
cărţi, programe radio și TV și multe discursuri/mărturii. Programul său radio ajunge la milioane de 
ascultători. Joni este, de asemenea, o cântăreaţă si artistă desăvârșită. A slujit în Consiliul Naţional al 
Dizabilităţii și în Comitetul Consultativ al Dizabilităţii în Departamentul de Stat al USA. 
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