“...aprouve a Deus salvar os que crêem
pela loucura da pregação.”
(1ª Corintios 1:21)
Algumas pessoas acreditam ser possuidoras de uma sabedoria
incomparável. Aos seus olhos estão acima dos outros, pois
parecem perceber o que mais ninguém percebe, conseguem
calcular o que muitos jamais saberão; sabem discernir o que
outros insistem procurar. Têm solução para tudo.
Tanta sobranceria espiritual!
Têm resposta e tradução para todo o tipo de visões e revelações.
Quantas vezes os próprios pastores têm de orar para conseguir
uma resposta de Deus!
Homens e mulheres que têm explicação para tudo, lógica astuta
e cepticismo desencorajador.
Com suas palavras pretendem desvendar o mundo, seus mistérios
e o seu futuro.
Quando um irmão passa por um problema eles têm solução para
tal problema, mas não têm solução para os seus próprios
problemas.
Quando um irmão está em baixo e desanimado logo vêm com
aquela máxima: “ó irmão temos que ter fé!” ou “onde está a sua
fé, irmã!”
Têm sempre conselhos para o casamento dos outros mas não têm
solução para a sua relação conjugal.
Sabem sempre educar os filhos dos outros mas não conseguem
dominar e até são dominados pelos seus próprios filhos.
Se um irmão está doente eles têm logo resposta para o porquê
de tal situação – pecado!
Mas… quando se passa algo com eles, vêm chorando juntos dos
pastores: não sei o que se passa comigo?!

Há também aqueles que se apresentam como detentores de todo
o poder.
Parecem ser
capazes de transformar o mundo, comprar as
pessoas, realizar sonhos e transpor todas as barreiras da
existência.
Conquistar e possuir são os verbos preferidos daqueles que estão
no ápice.
Não necessitam de auxílio, pois são suficientes em si mesmos,
mas….auto-suficiência não é coisa própria de cristãos.
Conclusão:
Ao escrever aos coríntios o apóstolo São Paulo parece desnudar/
despir aqueles que trazem consigo a soberba
e a arrogância.
Ele declara enfaticamente que

“... a loucura de Deus é mais sábia do que os homens;
e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens.”
(1 Coríntios 1:25).
Inversões e invenções divinas para colocar
o ser humano no seu justo lugar.
Sabemos que os caminhos de Deus são outros, tantas vezes
insondáveis e incompreensíveis.
Os seus conselhos, aparentemente loucos, estão repletos de
prudência e bom senso.
As suas declarações são todas confiáveis.
As suas escolhas seguem outros referenciais, muitos dos quais
desprezíveis aos olhos humanos. Fracos, pobres esquecidos e
excluídos são seus parceiros.
Bendita fraqueza e Santa loucura do Nosso Amado Deus!

