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Despre prejudecata grãdinii cu trandafiri
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Cindy, o tânãrã creºtinã de ºaptesprezece ani se aflã în maºinã,
întorcându-se acasã, într-o vineri seara, de la slujba pe care o

avea cu jumãtate de normã într-un restaurant. Priveºte îngrozitã
cum o maºinã trece de pe partea cealaltã a ºoselei pe partea ei
îndreptându-se cu mare vitezã cãtre ea. Încearcã sã vireze, însã
maºina cealaltã se izbeºte în plin de Chevroletul ei. Cindy moare
pe loc în urma impactului. ªoferul maºinii respective era beat.

O albinã o înþeapã pe micuþa Faith, în vârstã de doar doi ani, în
timp ce se joacã în curte. Faþa i se înroºeºte instantaneu. Mama
observã duritatea reacþiei, însã înainte de a apuca sã ajungã la spital,
Faith moare. Pãrinþii ei n-au avut habar cã fetiþa lor era alergicã la
înþepãturile de albine.

Undeva în India, într-o castã inferioarã, se naºte un bãieþel. Îºi
petrece toate cele patru luni de viaþã într-o cutie de carton pânã sã
moarã de foame. Mama lui moare douã luni mai târziu.

Viaþa asta nu-i cinstitã. Copiii mor, oamenii de treabã suferã,
creºtinii sunt loviþi de nenorociri. Uneori oamenii buni care suferã
se revoltã ºi spun, �Bine, dar nu-i cinstit! Nu merit chestia asta. De
ce tocmai eu?�

De generaþii întregi oamenii îºi pun aceastã întrebare, începând
cu patriarhul Iov, a cãrui istorie o gãsim în Biblie, ºi terminând cu
cartea rabinului Harold Kushner, When Bad Things Happen to Good
People (Când oamenilor buni li se întâmplã lucruri rele).

Întrebarea se datoreazã prejudecãþii cã oamenii buni, mai cu
seamã creºtinii, sunt sortiþi sã-ºi trãiascã vieþile departe de
frãmântãri, tristeþi ºi suferinþe.

Dar acest mod de a vedea lucrurile este un mit.
Dumnezeu nu le-a promis niciodatã creºtinilor o grãdinã plinã

de trandafiri. N-a spus niciodatã cã viaþa este ceva roz ºi cã
oamenilor buni li se vor întâmpla doar lucruri bune. El nu
garanteazã o viaþã de vis ºi deplin confort celor care îl iubesc ºi îi
slujesc cu credincioºie.

Dupã cum se ºtie, de mii de ani oamenii înþeleg greºit acest lucru,
însã o citire atentã a Scripturii demonstreazã falsitatea unei
asemenea presupoziþii.

Ucenicii lui Isus i-au pus ºi ei Învãþãtorului aceastã întrebare
veche de când lumea, �De ce existã suferinþa în lume?� ºi i-au arãtat
un om care era orb din naºtere.
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�Învãþãtorule�, au zis ei, �cine a pãcãtuit: omul acesta sau pãrinþii
lui de s-a nãscut orb?�

Isus le-a rãspuns, �Nici unul�, ºi l-a vindecat.
La fel stau lucrurile ºi cu suferinþa care bântuie prin lume. Unii

suferã datoritã propriilor pãcate, asemeni unui om care jefuieºte
un magazin ºi stã la puºcãrie pentru fapta sa, alþii suferã pentru
pãcatele altora, cum ar fi un copil care este handicapat fizic datoritã
consumului de cocainã al pãrinþilor, însã marea majoritate a
suferinþei din lume se încadreazã în categoria �nici unul�, de care
amintea Isus.

Când a creat lumea, Dumnezeu a creat ºi legi naturale cum ar fi
legea gravitaþiei sau cea a miºcãrii. Noi suntem beneficiarii acestor
legi dar uneori ºi victimele lor. Uneori legea gravitaþiei atrage înspre
pãmânt un avion plin de oameni, iar câteodatã legea miºcãrii duce
la rezultate tragice când douã maºini se izbesc una de cealaltã.
Dumnezeu însã, nu aboleºte aceste legi naturale de dragul
oamenilor buni.

Viaþa nu e cinstitã. Accidente, boli, tragedii, moarte � toate
aceste lucruri teribile li se întâmplã ºi creºtinilor. De fapt, una dintre
cele mai dese promisiuni pe care Isus le-a fãcut ucenicilor Sãi a fost
cã �în lume veþi avea necazuri�, însã le-a dat ºi o asigurare când le-
a spus, �dar îndrãzniþi, Eu am biruit lumea� (Ioan 16:33).

Creºtinii nu sunt absolviþi de suferinþã dar, cu toate acestea, sunt
pregãtiþi pentru ea prin prezenþa Aceluia care le-a promis, �Eu sunt
cu voi în toate zilele, pânã la sfârºitul veacului� (Matei 28:20).

Temã de casã

Înfruntã prejudecata creatã de mitul grãdinii cu trandafiri
rezolvând cele de mai jos:

Citeºte urmãtoarele pasaje din Scripturã ºi identificã persoana
sau persoanele care sunt supuse suferinþei. Din ce cauzã suferã
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aceºtia? Oare îi scuteºte Dumnezeu de suferinþã ºi întristare?

Faptele Apostolilor 4:1�13, 21

Luca 23:32�43

1 Corinteni 6:4�10

2 Corinteni 12:7�10


