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Un avion propriu 
 
Cum? Nu ai un avion propriu? P�cat! Atunci ai poate o vil� frumoas�? Ce? Nici vil�? Atunci 

în mod sigur conduci un autoturism de marc� aleas�. Poftim? Doar o motoret�? O, bietul de tine! 
Permite-mi s� te comp�timesc pu�in. Curând vei observa îns� c� nu o iau a�a în serios cu 
comp�timirea. 

Mai întâi vreau s�-�i povestesc despre o femeie tân�r� �i frumoas�, care poseda toate lucrurile 
pe care tocmai le-am enumerat. În afar� îns� de un avion privat, o vil� splendid� la Paris �i mai 
multe automobile de lux, mai avea înc� multe alte lucruri care erau proprietatea ei. Poseda 
bijuterii pre�ioase de o valoare aproape inestimabil�, iar ca animal de cas� cre�tea o panter� 
neagr� îmblânzit�, pe care obi�nuia s� o scoat� la plimbare. Îns� înc� nu �i-am spus numele 
acestei femei care e demn� de invidiat. Vorbesc despre manechina, odinioar� cunoscut� în toat� 
lumea, Nina Dyer. Fiic� a unui avocat englez, ea a venit la Paris unde a lucrat pentru cele mai de 
seam� case de mod�. La vârsta de 24 de ani s-a c�s�torit cu baronul german Thyssen, un mare 
industria�. La nunt�, în afar� de mai multe cadouri pre�ioase, acesta i-a mai f�cut un dar cu totul 
aparte, �i anume i-a d�ruit tinerei sale so�ii o insul� proprie în Marea Caraibilor. Cu toate acestea 
îns�, c�s�toria lor nu a fost de durat�. La divor� se zice c� a primit ca desp�gubire o sum� uria��. 
�i a doua ei c�s�torie cu prin�ul Sadruddin Khan, un unchi a lui Aga Khan, nu a f�cut-o fericit�. 
S-a ajuns din nou la divor� �i ea a primit de la acesta mai multe milioane drept desp�gubire. De 
atunci a tr�it într-o nesfâr�it� bog��ie, în vila ei din Garches, o suburbie vestic� a Parisului, pân� 
când frumoasa manechin� de 35 de ani a fost g�sit� moart� în vila ei. Se sinucisese. 

Acum cred c� î�i dai seama cine merit� în realitate comp�timirea. �i mai sunt înc� mul�i 
bog�ta�i sau unii care vor neap�rat s� devin� bog�ta�i, pe care într-adev�r am putea s� îi 
comp�timim. În felul acesta, mul�i î�i pierd banii la jocuri de noroc, s�pt�mân� de s�pt�mân�, 
pentru c� vor s� câ�tige „lozul cel mare", care s� îi elibereze de griji �i s� îi fac� ferici�i. Îns� 
dac� s-ar scrie odat� o carte despre via�a acestor câ�tig�tori „ferici�i", m� tem c� nu s-ar putea citi 
despre prea mult� bucurie �i fericire. A�a a murit italianul Nicola Saccini într-un spital de boli 
nervoase din Genua. El �i-a însu�it un câ�tig de milioane, care nu mai fusese niciodat� câ�tigat. 
Din acel moment îns�, via�a lui a luat o întors�tur� nefericit�. Dup� câteva luni s-a desp�r�it de 
so�ia lui, �i-a cump�rat case �i �i-a pierdut banii prin specula�ii. Nu a fost în stare s� fac� fa�� 
sumei fabuloase �i ispitei ei. Pân� la urm�, s�rac �i lipsit, a ajuns la casa de nebuni. 

Biblia relateaz� într-o parabol� despre un om bogat, a c�rui �arin� rodise mult. El �i-a propus 
s�-�i construiasc� grânare mai mari �i �i-a zis: „Suflete, ai multe bun�t��i strânse pentru mul�i 
ani; odihne�te-te, m�nânc�, bea �i vesele�te-te!" Citim mai departe: „Dar Dumnezeu i-a zis: 
Nebunule! Chiar în noaptea aceasta �i se va cere înapoi sufletul; �i lucrurile pe care le-ai preg�tit, 
ale cui vor fi? Tot a�a este �i cu cel ce î�i adun� comori pentru el �i nu se îmbog��e�te fa�� de 
Dumnezeu" (Luca 12.19-21). Nu devii fericit prin bog��ii p�mânte�ti. De asemenea „iubirea de 
bani este r�d�cina tuturor relelor" (1 Timotei 6.10). În zilele nostre, oamenii sunt în mod deosebit 
iubitori de bani (2 Timotei 3.2). Revistele, televizorul �i internetul arat� aproape numai oameni 
cu fe�e str�lucitoare în mijlocul unei lumi mirifice. Noua formul� magic� este: bun�stare, 
bun�stare peste orice! Realitatea îns� este cu totul alta. Prive�te în jur �i uit�-te la semenii t�i! 
Observ� l�comia lor de îmbog��ire �i cum gonesc spre ghi�eele loto. Fe�ele lor arat� nefericite. 
Exist� o singur� cale, ca s� devii cu adev�rat fericit. Dumnezeu spune în Cuvântul S�u: „Ferice 
de omul care M-ascult�!" (Proverbe 8.32-36). Pe singurul Lui Fiu, Isus Hristos, El L-a f�cut 
s�rac pentru noi, pentru ca, prin s�r�cia Lui, noi s� ne îmbog��im (2 Corinteni 8.9). De aceea 
vino la El! Numai El te poate face bogat �i fericit. 

 
 


