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Kræft. Vi kender alle nogle, der har været berørtaf sygdommen.
En fortælling om den amerikanske præst Paul D.Wolfe der i en ung alder blev ramt af kræft, men kæmpede

sig tilbage til livet.

Paul D. Wolfe tør at reflektere over store teologiskeog menneskelige problematikker, som erforbundet med et
liv med sygdom - bl.a. Guds ledelse i lidelsen.

»Hvis du læser det her, er der noget, jeg ved: Gud har bevaret dit liv, hvad enten du har haft en alvorlig
sygdom eller ej. I sidste ende er hvert eneste åndedrag en gave fra ham. Hvis du nogensinde i skuffelse eller
frustration føler dig fristet til at mumle ´dumme liv´, så husk: Det liv, som du er fristet til at forbande, er det

samme, som den Alvidende mener, er det bedste, han kan give dig.«
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