O mul ime de lucruri – Friedhelm König
O mul ime de lucruri...!
Marele filozof grec Socrate (469-399 î. H.) se afla odat cu un grup de discipoli ai s i în
portul Pireu, cartierul comercial al Atenei. Acolo v zur cum o mul ime de m rfuri aduse de
vapoare erau înc rcate i transportate apoi mai departe la ora e, spre a fi oferite cump r torilor
preten io i. Dup ce privir un timp anima ia din port, Socrate, bine dispus, î i netezi barba lung
i zise discipolilor s i: „Cât de multe lucruri exist în lumea aceasta de care eu nu am nevoie!"
Aceast vorb a lui Socrate arat , desigur, o atitudine s n toas i eviden iaz o mare
în elepciune. Dac s-ar exprima aceste cuvinte în zilele noastre, atunci valoarea lor ar fi i mai
mare, deoarece dup aproape 2.500 de ani dup Socrate oferta de bunuri i prest ri de serviciu de
tot felul este incomparabil mai mare ca pe timpul vechilor greci. Majoritatea oamenilor cred
ast zi c trebuie s posede multe lucruri. Astfel î i consum toat via a i aspira iile în str dania
de a câ tiga cât mai mult, pentru a- i agonisi ceea ce cred c le-ar fi necesar. În secolul trecut sau putut deosebi într-o succesiune în timp diferite perioade marcate prin tendin a spre anumite
lucruri. A a de exemplu, dup anii de foamete i lipsuri, a existat a a-numitul val de mâncare,
apoi au urmat valul de îmbr c minte, valul de locuin e, valul de motorizare, valul de c l torii i
în cele din urm valul de lux. Îns mi se pare c mul i dintre cei ce se gândesc la ceea ce au
nevoie sau ar avea nevoie fac o gre eal fatal . La Cel de care au neap rat trebuin , la Domnul
Isus, nu se gândesc, ci mai degrab Îl ocolesc inten ionat.
Te rog, nu-i imita pe ace tia! Dac vrei ca barca vie ii tale s str bat toate talazurile în timp
ce râvne ti dup bunurile ame itoare ale luxului, atunci în mod sigur vei naufragia i nu vei g si
fericirea. Aceast fericire vrea s i-o d ruiasc Domnul Isus, atunci când El devine pentru tine
c pitanul i cârmaciul vie ii. El î i spune prietenos: „Pentru multe lucruri te îngrijorezi i te
fr mân i tu, dar un singur lucru trebuie te" (Luca 10.41-42). „Vino i urmeaz -M !" (Matei
19.21).
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