Viaåã creætinã

Planurile bogatului
nebun
(Luca 12.16-21)

IOAN BRIE
Pastor Biserica Penticostalã Emanuel,
Sibiu

La fiecare sfârºit de an obiºnuim sã ne facem bilanþul pentru anul
care a trecut ºi la fiecare început de an privim înspre ceea ce mijeºte,
planificând ºi sperând. Dumnezeu ne-a înzestrat cu capacitatea de a
planifica. Fiecare planificã în legãturã cu familia, ºcoala, activitatea
profesionalã, eventuale cãlãtorii, afaceri personale ºi, poate... viaþa
spiritualã. Doresc sã subliniez cã planurile noastre le facem dupã chipul ºi
asemãnarea noastrã. Ceea ce planificãm ne defineºte ca persoane. Ceea ce
suntem în inima noastrã se reflectã foarte bine în obiectivele pe care ni le
propunem. Planurile noastre vor spune despre noi dacã suntem oameni
înþelepþi sau oameni nebuni.
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Voi, dimpotrivã,
ar trebui
sã ziceþi:
„Dacã va vrea
Domnul,
vom trãi
ºi vom face
cutare sau
cutare lucru.”
Iacov 4.15
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Cuvântul Adevãrului

n Luca 12.16-21 este
consemnatã pilda bogatului a cãrui þarinã a dat
o recoltã îmbelºugatã. În vremea
lui Isus, Galileea era fertilã pe
toatã întinderea ei. Anul fusese
bun. Dupã mãsurãtorile umane,
gospodarul nostru era un om de
succes; moºia lui, bine lucratã,
dãduse o recoltã foarte bunã.
Moºierul avea grânare mari. Anul
fusese atât de bun încât recolta
nu putea fi depozitatã în marile
hambare vechi. Frãmântat, moºierul a decis extinderea „afacerii”
prin demolarea marilor depozite
ºi înlocuirea lor cu altele ºi „mai
mari”, depozite care sã cuprindã
ºi sã conserve „toate rodurile ºi
bunãtãþile mele”. Aceºti moºieri
erau în egalã mãsurã apreciaþi ºi
invidiaþi de popor. Ei erau consideraþi vârful piramidei sociale.
În ciuda calificativelor umane,
binemeritate de altfel, surprinde
calificativul dat de Isus: Nebunule! De ce l-a numit Isus nebun?
Dupã Scripturã, nebunia nu este
boala psihicã ºtiutã de noi, ci ateismul, necredinþa ºi lipsa de minte
duhovnicescã – „nebunul zice în
inima lui «nu este Dumnezeu»”.
Omul a fãcut planuri pentru anii
care vor veni. Ce e rãu în a face
planuri? La prima vedere, planurile moºierului sunt justificate.
Atunci de ce a fost numit „nebun”?

În evaluarea Sa, Domnul Isus
ne invitã sã vedem planurile unui
om nebun. Dar de ce nebun?

NEBUN – PENTRU CÃ
NU S-A GÂNDIT LA
DUMNEZEU

R

odul mult a fost darul lui Dumnezeu.
Numai Dumnezeu
face sã rãsarã rodul (Matei 5,45).
Nebunul a primit bucuros „cadoul”, dar a întors, cu dispreþ,
spatele la Dãruitor. Nici o clipã
nu i-a trecut prin minte cã dacã
existã roade bogate atunci existã
Cineva care face sã rodeascã. În
monologul sãu nãtâng, nu face nici
cea mai micã aluzie la Creator.
Vorbeºte singur, se bucurã singur, planificã singur. Se închide
nebuneºte în cercul strâmt al egoismului nãtâng ºi de acolo se
întreabã ateic: „Ce voi face?”
Nebunie mai mare nici cã se
putea! Un asemenea om e mai
mult decât nebun, Domnul Isus
a fost foarte politicos când l-a
numit doar „nebun”.
E adevãrat cã omul dã dovadã
de administrare lucidã. Afacerea
lui nu trebuie sã stagneze, ea
trebuie sã creascã. Maier are
dreptate atunci când scrie cã „nici
unui comerciant creºtin, nici unui
þãran creºtin ºi nici unui între-

