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Dragi prieteni, 

 

Tema răscumpărării sau a folosirii înțelepte a timpului a fost dintot-
deauna o temă delicată, dar ea este astfel mai ales în vremurile noastre, vre-
muri caracterizate de o superficialitate fără egal și de o viață trăită pe „re-
pede-înainte”, în secolul informației și al vitezei. 

Întrucât știm că noi, creștinii, suntem „străini și călători” pe acest pă-
mânt, așteptând activ și veghetor revenirea iminentă a Domnului și Mântu-
itorului nostru Isus Hristos, răscumpărarea timpului devine inevitabil un 
aspect vital al umblării noastre cu Dumnezeu. În sine, timpul este o resursă 
importantă și prețioasă pe care o primim în dar de la Dumnezeu, astfel că 
folosirea acestui talant nu trece neobservată de El și nu ar trebui tratată cu 
superficialitate de niciunul dintre copiii Lui. De altfel, viața cea nouă, viața 
credinței, este trăită atât de radical inclusiv în răscumpărarea timpului, încât 
apostolul Pavel spune că, „dacă ne-am ieșit din minți, pentru Dumnezeu ne-
am ieșit” (2 Cor. 5:13), „cheltuindu-ne și fiind cheltuiți” pentru Hristos și 
pentru Împărăția Lui an de an, lună de lună, săptămână de săptămână, zi de 
zi și ceas de ceas, mânați fiind în aceasta de dragostea lui Dumnezeu ce ne-a 
fost turnată în inimi prin Duhului Lui, în Hristos.   

Cu aceste gânduri introductive avem bucuria să vă oferim acest număr 
al revistei Vestitorul Evangheliei Harului. Octavius Winslow face introduce-
rea în această temă crucială, arătând că timpul este un dar ales și neprețuit pe 
care oamenii în general, și credincioșii în special, îl primesc de la Dumnezeu, 
dar care vine însoțit de o responsabilitate înaltă de a-l folosi spre gloria lui 
Dumnezeu și spre binele nostru și al semenilor noștri. Jonathan Edwards ne 
aduce aminte că fericirea veșnică sau pierzarea veșnică depind de felul în care 
folosim timpul. Iată cât de importantă este această temă! A. A. Hodge defi-
nește apoi pe scurt raporturile dintre Dumnezeu, timp și eternitate. Oare ne 
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gândim la timp în termenii oportunităților? Richard Baxter răspunde afir-
mativ și ne dă numeroase motive în sprijinul răspunsului lui. După aceea, 
David Martyn Lloyd-Jones ne cheamă să luăm aminte cu seriozitate la în-
demnul lui Pavel de a fructifica oportunitățile pe care le avem de a-L sluji pe 
Domnul Isus. Apoi Baxter revine cu un articol prin care probabil că nu își 
va câștiga mulți prieteni printre creștinii din zilele noastre, pentru că el 
scoate la lumină nouă păcate care acționează ca niște hoți ai timpului, care 
ne fură acest dar prețios. Ceea ce vă îndemnăm este să citiți articolul lui cu 
atenție, să vă rugați fierbinte și să vă cercetați inimile prin Cuvântul lui 
Dumnezeu înainte de a merge mai departe. Lloyd-Jones ne îndeamnă să re-
cunoaștem diferențele autentice dintre credincioși și lumea pierdută, susți-
nând cu argumente că felul în care credincioșii ar trebui să-și folosească tim-
pul ar trebui să fie o mărturie înaintea celor pierduți. Charles Spurgeon sus-
ține din Scriptură că timpul nostru este limitat și scurt, iar felul în care folo-
sim fiecare secundă din viețile noastre contează, și contează veșnic. Jeremiah 
Burroughs trage un semnal de alarmă despre felul în care folosirea neînțe-
leaptă a timpului poate conduce la cea mai groaznică pierdere – pierderea 
veșnică a sufletelor noastre nemuritoare. În final, Spurgeon proclamă vestea 
bună că Isus Hristos a murit pe crucea de la Calvar și a înviat din morți spre 
mântuirea păcătoșilor. Dar trebuie să crezi acum – chiar acum – această 
veste bună minunată!  

Așadar, pentru ce ne este dat timpul? Pentru pocăință, pentru credință 
și pentru mântuire. Pentru slujirea Domnului, care ne-a iubit și S-a dat pe 
Sine pentru noi. Se poate să nu mai ai o altă zi pentru acestea. De aceea, în-
demnul nostru este următorul: fă-ți timp să te gândești la acest subiect vital, 
căci se poate ca ultimele fire de nisip din clepsidra vieții tale să te ducă îna-
intea veșniciei. Acum este momentul potrivit. 

În Hristos Domnul, 
Ninel Lazăr, 

Editura MAGNA GRATIA
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UN DAR SPECIAL, NEPREȚUIT 
Octavius Winslow (1808-1878) 

 

Timpul este un dar solemn și neprețuit, ceea ce implică o 
responsabilitate uriașă. El este prefața veșniciei – scurt, dar adevă-
rat. Totuși, la fel cum prefața oferă indicii legate de conținutul 
unei cărți, tot așa și prezentul este o preumbrire a istoriei viitoare a 
omului. Timpul este ca un fulg care cade de pe aripa eternității, 
mergând înainte în cursul lui fără granițe și fără sfârșit, grăbindu-
ne cu un zbor rapid către acea veșnicie din care a venit. De aceea, 
ce păcat și ce nebunie ar fi să abuzăm de un privilegiu atât de so-
lemn, să irosim o binecuvântare atât de prețioasă! Să îl folosim în 
plăceri deșarte și în umblări frivole; să îl folosim în puerilități1 fără 
rost și în acțiuni păcătoase; să îl dedicăm prea mult chiar și în acti-
vități literare și galanterii – în studiile colecționarului de vechituri, 
în cercetările istoricului, în fascinația artelor, în descoperirile știin-
ței – lucruri care se pot apropia de crima de a-I fura lui Dumnezeu 
unul dintre lucrurile atât de prețioase pe care ni le-a împrumutat. 

Toate aceste activități antrenante sunt limitate la prezent și 
nu au nicio influență esențială asupra viitorului sigur și serios al 
sufletului. O, voi, ucigașii timpului! Cum vă vor bântui fantomele 
orelor voastre ucise și cum vă vor condamna batjocoritor de-a lun-
gul secolelor interminabile ale veșniciei! O, de ce să nu abandonezi 

 
1 puerilități – comportamente copilărești și imature. 
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pentru un ceas din acea perioadă prețioasă a existenței tale ceea ce 
acum irosești, sfărâmi și distrugi în nimicuri zadarnice, nefolosi-
toare și păcătoase, niște himere2 și umbre. Ține minte că Îl furi pe 
Dumnezeu când timpul tău nu este consacrat gloriei Lui. Cântă-
rește bine porunca inspirată: „Răscumpărați vremea, căci zilele 
sunt rele” (Efes. 5:16). Gândește-te la îndemnul apostolic: „Iată ce 
vreau să spun, fraților: de acum vremea s-a scurtat” (1 Cor. 7:29). 

*  *  * 
Fragment din The Man of God: Spiritual Religion Explained and Enforced. 

*  *  * 

Octavius Winslow (1808-1878): păstor baptist și ulterior preot 
anglican; autor prolific de cărți creștine; s-a născut la Pentonville, Anglia. 

 

 

 
2 himere – lucruri imaginare. 



7 

TIMPUL ESTE EXTREM DE PREȚIOS 
Jonathan Edwards (1703-1758) 

 

„Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele” (Efes. 5:16). 

 

Ar trebui să punem un preț mare pe timp și să fim foarte 
atenți să nu îl irosim. De aceea, suntem îndemnați să manifestăm 
înțelepciune și circumspecție1 ca să îl putem răscumpăra.2 De aici 
rezultă că timpul este extrem de prețios. Timpul este prețios din ur-
mătoarele motive: 

Pentru că o veșnicie fericită sau una în pierzare depind 
de folosirea bună sau rea a timpului. Lucrurile sunt prețioase 
în măsura în care ele sunt importante sau au de-a face cu binele 
nostru. Oamenii au obiceiul să pună cel mai pare preț pe lucrurile 
de care cred că binele lor depinde cel mai mult. Iar acest lucru face 
ca timpul să fie atât de prețios, pentru că binele nostru veșnic de-
pinde de folosirea timpului. Este adevărat că binele nostru în 
această lume depinde de folosirea timpului. Dacă nu îl folosim co-
rect, ne vom afla în pericolul de a ajunge săraci și nefericiți; dar, 
printr-o folosire bună a lui, putem obține acele lucruri care ne vor 
fi utile și aducătoare de confort. Dar timpul este mai prețios decât 

 
1 circumspecție – observare precaută; luarea în considerare a tuturor consecințelor îna-
inte de a acționa. 
2 răscumpăra – sensul este cel de folosire atentă. 



8 VESTITORUL EVANGHELIEI HARULUI | 20 | RĂSCUMPĂRAREA TIMPULUI 

 

toate lucrurile, deoarece de el depinde starea noastră veșnică. Im-
portanța folosirii bune a timpului în alte aspecte este subordonată 
acesteia.  

Oamenii consideră că aurul și argintul sunt prețioase, dar ele 
nu au nicio valoare pentru vreun om decât dacă, avându-le, are o 
oportunitate să evite sau să înlăture ceva rău, ori să intre în posesia 
a ceva bun. Și cu atât mai mare este răul de care un om are oportu-
nitatea să scape sau binele pe care poate să îl obțină prin orice lucru 
pe care îl are, cu atât este mai mare valoarea acelui lucru pentru el, 
oricare ar fi acel lucru. Astfel, dacă, prin orice are, omul își poate 
salva viața, pe care altfel ar pierde-o, el va considera foarte prețios 
acel lucru prin care are oportunitatea de a scăpa de un rău atât de 
mare precum moartea. De aceea, timpul este atât de prețios, pen-
tru că, prin el, avem oportunitatea să scăpăm de pierzarea veșnică 
și să obținem fericirea și gloria veșnică. De aceasta depinde scăpa-
rea noastră de un rău infinit și obținerea unui bine infinit. 

Timpul este foarte scurt, ceea ce îl face foarte prețios. 
Când vreo marfă este rară, oamenii pun un preț mare pe ea, mai 
ales dacă le este necesară și nu se pot descurca în viață fără ea. As-
tfel, când Samaria a fost asaltată de sirieni iar proviziile s-au împu-
ținat foarte mult, „un cap de măgar prețuia optzeci de sicli de ar-
gint, și un sfert de cab de găinaț de porumbel cinci sicli de argint” 
(2 Împ. 6:25). Astfel, timpul este mult mai vrednic să fie prețuit de 
oameni când ne gândim că întreaga veșnicie depinde de el; și totuși 
nu avem decât puțin timp. „Căci numărul anilor mei se apropie de 
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sfârșit, și mă voi duce pe o cărare de unde nu mă voi mai întoarce” 
(Iov 16:22). „Zilele mele aleargă mai iuți decât un alergător... trec 
ca și corăbiile cele iuți, ca vulturul care se repede asupra prăzii” (Iov 
9:25-26). „Ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur, care se 
arată puțintel, și apoi piere” (Iacov 4:14). Ea nu este decât o clipă 
prin comparație cu veșnicia. Timpul este atât de scurt, iar lucrarea 
pe care trebuie să o facem în el atât de mare, încât nu avem timp 
de pierdut. Lucrarea pe care trebuie să o facem ca să ne pregătim 
pentru veșnicie trebuie făcută în timp, altfel nu va fi făcută nicio-
dată. Și ea este o lucrare de o mare dificultate și trudă, astfel că tim-
pul pentru ea este cu atât mai necesar. 

Trebuie să socotim timpul ca fiind foarte prețios pentru 
că suntem nesiguri de continuarea lui. Noi știm că el este foarte 
scurt, dar nu știm cât de scurt este. Nu știm cât de puțin timp mai 
avem de trăit – dacă mai avem un an sau mai mulți, ori numai o 
lună, o săptămână sau chiar o zi. Noi suntem zi de zi nesiguri dacă 
acea zi va fi ultima sau nu, și nu știm nici dacă vom mai apuca sfâr-
șitul acelei zile. Nu există nimic mai clar dovedit de experiența noas-
tră de viață cum este acest adevăr... Cu cât mai mult ar trebui ca 
mulți oameni să își prețuiască timpul, dacă ar ști că nu mai au de trăit 
decât câteva luni sau câteva zile! Și sigur că un om înțelept își va pre-
țui mai mult timpul, pentru că nu știe dacă așa va fi în cazul lui.  

Aceasta este situația a mulțimi de oameni care trăiesc acum 
în lume, care se bucură de sănătate și nu văd niciun semn al apro-
pierii morții. Nu încape îndoială că mulți urmează să moară luna 
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viitoare, mulți săptămâna viitoare și, da, mulți probabil că mâine 
vor muri, iar unii chiar în această noapte. Totuși, exact aceste per-
soane nu știu nimic de apropierea morții și probabil că nu se gân-
desc deloc la asta – nici ei, nici vecinii lor nu pot spune că este mai 
probabil ca ei să fie luați în curând din lume decât alții. Acest lucru 
ne învață cum ar trebui să prețuim timpul și cu câtă atenție să ne 
preocupăm să nu pierdem nicio clipă. 

Timpul este foarte prețios pentru că, după ce a trecut, 
nu mai poate fi dat înapoi. Există multe lucruri pe care oamenii 
le au în posesie și pe care, dacă se despart de ele, le pot obține din 
nou. Dacă cineva s-ar despărți de ceva din ceea ce a avut, neștiind 
valoarea acelui lucru sau câtă nevoie va avea de el, adeseori el poate 
să îl recâștige, chiar dacă cu trudă și costuri mari. Dacă un om s-a 
pripit într-o afacere și a vândut sau schimbat vreun lucru, după 
care îi pare rău, deseori el poate recăpăta lucrul de care s-a despăr-
țit. Dar nu așa este situația în cazul timpului. Odată ce a trecut, s-
a dus pentru totdeauna. Nicio trudă și niciun preț nu îl poate re-
cupera. Deși noi ne pocăim atât de mult că l-am lăsat să treacă ne-
folosit bine cât timp l-am avut, nu ne va ajuta la nimic. Orice clipă 
ne este oferită succesiv ca să alegem dacă îl vom folosi cum se cuvine 
sau nu. Dar timpul nu ne așteaptă: el nu stă după noi să vadă dacă 
ne vom supune ofertei sau nu. Dacă refuzăm, ne este luat imediat și 
nu ni se mai oferă niciodată. În ce privește timpul trecut, oricât am 
neglijat noi să îl folosim corect, el nu mai se află în posesia noastră 
și merge tot mai departe de noi. 
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Dacă am trăit 50, 60 sau 70 de ani și n-am folosit bine tim-
pul, nu-l mai putem recupera: el s-a dus pe veci departe de noi. Tot 
ceea ce putem face este să folosim bine puținul timp care ne-a ră-
mas. Da, chiar dacă un om și-a cheltuit toată viața nefolositor, tot 
acel timp trecut este pierdut. Doar acele câteva momente care i-au 
mai rămas de trăit mai pot fi folosite spre binele lui. Iar dacă în-
treaga viață a omului este pierdută, ea nu mai poate fi recuperată. 
Veșnicia depinde de folosirea timpului; dar odată ce timpul alocat 
vieții s-a dus, odată ce vine moartea, nu mai avem de-a face cu tim-
pul. Nu există nicio posibilitate de a căpăta restaurarea lui sau 
vreun alt timp în care să ne pregătim pentru veșnicie. Dacă un om 
ar pierde toată avuția lui din această lume și ar deveni falit, poate fi 
posibil ca pierderea suferită să fie recuperată. El poate să mun-
cească și să-și câștige o altă avere la fel de mare. Dar când timpul 
vieții s-a dus, este imposibil să obținem vreodată un astfel de timp, 
o altă viață. Toată oportunitatea obținerii bunăstării veșnice s-a 
dus complet și pe veci. 

Ai auzit acum cât de prețios este timpul. Tu ești cel căruia 
Dumnezeu i-a încredințat acest talant prețios. Înaintea ta stă o veș-
nicie întreagă. Când Dumnezeu te-a creat și ți-a dat un suflet ca-
pabil de rațiune, El te-a făcut pentru o viață fără sfârșit. El ți-a dat 
timp aici ca să te pregătești pentru veșnicie, iar eternitatea ta viitoare 
depinde de folosirea bună a timpului tău. De aceea, gândește-te la ce 
ai făcut cu timpul tău trecut. Timpul tău nu începe acum, ci marea 
lui parte a trecut și s-a dus. Nici măcar toată iscusința, puterea și 



12 VESTITORUL EVANGHELIEI HARULUI | 20 | RĂSCUMPĂRAREA TIMPULUI 

 

bogăția Universului nu îl pot recupera. Poți concluziona pe bună 
dreptate că mai mult de jumătate din viața ta s-a dus. Dacă ai trăi 
până la vârsta obișnuită a oamenilor, mai mult de jumătate din 
clepsidra ta s-a scurs, și poate că nu mai are în ea decât câteva fire 
de nisip. Soarele tău a trecut de amiază și poate că se îndreaptă cu 
pași repezi de apus sau spre o eclipsă veșnică. De aceea, gândește-te 
în ce fel vei da socoteală pentru felul cum ți-ai folosit timpul în 
trecut. Cum ai lăsat să se scurgă firele prețioase ca aurul din clepsi-
dra vieții tale? 

Fiecare zi de care te-ai bucurat a fost prețioasă; clipele vieții 
tale au fost prețioase. Dar oare nu ți-ai irosit momente prețioase, 
zile prețioase, ba chiar ani prețioși? Dacă ai calcula câte zile ai trăit, 
ce sumă mare ai obține! Cât de prețioasă a fost fiecare dintre acele 
zile! Prin urmare, gândește-te: ce ai făcut cu ele? Ce s-a ales de ele? 
Ce poți arăta despre folosirea lor bună, despre binele făcut sau des-
pre beneficiul obținut, lucruri care să justifice tot acest timp cât ai 
trăit? Când te uiți în urmă și te cercetezi, oare nu descoperi acest 
timp trecut al vieții tale fiind sec într-o mare măsură, nefiind um-
plut de niciun lucru bun? Iar dacă Dumnezeu, care ți-a dat acest 
timp, te va chema acum la judecată, ce vei putea să Îi spui? 

Într-un an poți face multe lucruri! Câte oportunități de a 
face binele se găsesc într-un astfel de răstimp! Câtă slujire pot face 
oamenii pentru Dumnezeu și cât bine pentru propriile suflete, 
dacă ar folosi acel timp cât de bine pot! Cât de multe lucruri pot fi 
făcute într-o singură zi! Dar tu ce ai făcut în atât de multe zile și în 
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atâția ani pe care i-ai trăit? Tu, cel care ai trecut de anii tinereții – 
ce ai făcut cu timpul adolescenței tale? Ce s-a ales de tot acel prețios 
anotimp al vieții? Oare n-a fost totul irosit în zadar? Oare n-ar fi 
fost la fel de bine, sau chiar mai bine, să fi dormit sau să nu fi existat 
în toată acea perioadă? 

Ai avut mult timp de recreere, când n-ai fost implicat în 
muncă în această lume: gândește pe ce ai cheltuit acel timp. N-ai 
avut la dispoziție doar perioade obișnuite de timp, ci și mult timp 
pe care să-l petreci în sfințenie. Ce-ai făcut cu toate acele zile de 
duminică de care te-ai bucurat? Gândește-te cu seriozitate la aceste 
lucruri, și permite-i conștiinței tale să îți dea răspunsul. 

*  *  * 
Fragment din The Works of Jonathan Edwards, Vol. 2, p. 233-236. 

*  *  * 

Jonathan Edwards (1703-1758): predicator și teolog congregaționa-
list american; s-a născut la East Windsor, colonia Connecticut, SUA. 
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DUMNEZEU ȘI TIMPUL 
Archibald A. Hodge (1823-1886) 

 

Ce este veșnicia? Veșnicia este durata infinită1 - durata fără 
limite, fără început, fără succesiune și fără sfârșit. Scolasticii2 o nu-
mesc „un prezent continuu”. 

Cu toate acestea, noi nu putem concepe veșnicia doar ca du-
rată de timp nedefinită, mergând în două direcții de la momentul 
prezent, anume înspre trecut și înspre viitor, exprimată impropriu 
ca veșnicia trecută și veșnicia viitoare. Totuși, eternitatea lui Dum-
nezeu este una și indivizibilă.  

Ce este timpul? Timpul este durata limitată, măsurată prin 
succesiune fie de gândire sau mișcare. În ce privește percepția noas-
tră, el este divizat în trecut, prezent și viitor. 

Care este relația dintre timp și veșnicie? Veșnicia, prezentul 
neschimbător, fără început sau sfârșit, cuprinde tot timpul și coe-
xistă ca un moment neîmpărțit cu toate momentele succesive, așa 
cum apar și cum trec ele în ordinea lor. Totuși, noi nu putem avea 
gânduri decât în limitele de timp și spațiu. Noi ne putem gândi la 
Dumnezeu doar în maniera limitată a faptului că El a plănuit la în-
ceput, apoi a acționat, că a promis sau avertizat, apoi Și-a împlinit 

 
1 durata – intervalul de timp în care totul continuă. 
2 scolastici – filozofi și teologi din Evul Mediu, precum Thomas Aquinas (1225-74) și 
John Duns Scotus (c. 1265-1308). 
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Cuvântul etc. Cel ce locuiește în veșnicie transcende infinit price-
perea noastră (Isaia 57:15). 

Când spunem că Dumnezeu este veșnic, ce afirmăm și ce ne-
găm prin aceasta? În primul rând, noi afirmăm că, în ce privește 
existența Lui, El n-a avut niciodată început și nici nu va avea vreo-
dată un sfârșit. În al doilea rând, afirmăm că, în ce privește modul 
existenței Sale, gândurile, emoțiile, planurile și acțiunile Sale sunt 
fără succesiune, un tot unitar inseparabil, același pe veci. În al tre-
ilea rând, noi afirmăm că El este neschimbător. 

Apoi noi negăm în primul rând că El ar fi avut vreodată un 
început sau că va avea vreun sfârșit; în al doilea rând, că stările sau 
modurile Ființei Sale ar avea loc în succesiune; în al treilea rând, că 
esența, atributele sau planurile Sale se vor schimba vreodată. 

În ce sens se vorbește despre acțiunile lui Dumnezeu ca fiind 
trecute, prezente și viitoare? Acțiunile lui Dumnezeu nu sunt nicio-
dată trecut, prezent sau viitor în ceea ce-L privește pe Dumnezeu 
în Sine, ci doar în ce privește obiectele și efectele acțiunilor Sale în 
creație. Planul eficace care cuprinde obiectul, timpul și circum-
stanța precisă a fost prezent întotdeauna și neschimbător în El. To-
tuși, evenimentul care are loc în ființa creată se petrece în timp, 
fiind astfel clasificat ca trecut, prezent sau viitor din punctul nos-
tru de vedere. 

În ce sens sunt evenimentele trecute sau viitoare în raport cu 
Dumnezeu? Întrucât cunoștința lui Dumnezeu este infinită, fiecare 
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eveniment trebuie să fie mai înainte de toate la fel de prezent în 
cunoștința Lui, din veșnicie în veșnicie. În al doilea rând, aceste 
evenimente trebuie să Îi fie cunoscute așa cum ele au loc în reali-
tate, de exemplu în ce privește natura, relațiile și etapele lor succe-
sive adevărate. De aceea, rămâne valabilă această deosebire: cu-
noașterea de către Dumnezeu a tuturor evenimentelor este fără în-
ceput, fără sfârșit și fără etape succesive; dar El le cunoaște așa cum 
ele, în sine, petrecându-se în etapele lor temporale succesive – tre-
cut, prezent sau viitor – și în felul în care se raportează una la alta.  

*  *  * 
Fragment din Outlines of Theology: Rewritten and Enlarged (New York: 

Hodder & Stoughton, 1878), p. 142-143. 

*  *  * 

Archibald Alexander Hodge (1823-1886): predicator prezbiterian 
american, fiul lui Charles Hodge; s-a născut la Princeton, Mercer, New 
Jersey, SUA. 

*  *  * 

Timpul este valoros și neprețuit. Într-un fel, el este mai important 
și mai solemn decât eternitatea. Eternitatea este creația timpului: 
ea este definită de timp – fericită sau ticăloasă, o binecuvântare sau 
un blestem, îmbrăcată în nori de noapte nesfârșită sau împodobită 
de razele zilei veșnice. Un singur ceas din timp este de o valoare mai 
mare pentru un suflet care aleargă spre judecată, nepregătit să se 
întâlnească cu sentința ei groaznică, decât evoluțiile neîncetate ale 
eternității! În lumea veșnică nu există nicio zi a harului, nicio opor-
tunitate de convertire, nicio propovăduire a mântuirii. Acum este 
momentul potrivit pentru acestea; iată, azi este ziua mântuirii! De 
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aceea, să răscumpărăm vremea, căci timpul este scurt. Să strângem 
orele ei nefolosite, clipele ei libere; să o răscumpărăm din somn, din 
preocupări superficiale, din recreații deșarte – oare câtă lucrare 
pentru Dumnezeu și câtă slujire pentru oameni pot fi făcute astfel? 
Multe volume valoroase au fost scrise la masa de dimineață. Multe 
planuri utile au fost maturizate într-un vagon de tren. Și multă slu-
jire pentru Hristos a fost făcută deși puțini au fost cei ce au șters de 
pe pleoapele lor roua somnului dimineții, lucru care altfel ar fi fă-
cut imposibilă împlinirea acaparatoare a chemării lor profesionale 
și publice. - Octavius Winslow 

*  *  * 

Înțelepciunea unui creștin se descoperă îndeosebi în folosirea bună 
a tuturor oportunităților din această lume în pregătirea pentru lu-
mea viitoare. - John Flavel
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TIMPUL ESTE OPORTUNITATEA 
NOASTRĂ  

Richard Baxter (1615-1691) 
 

Întrucât timpul este oportunitatea omului de a face toate 
acele lucrări pentru care trăiește și pe care Creatorul lui le așteaptă 
de la el, lucrări de care depinde viața lui nesfârșită, răscumpărarea 
sau folosirea înțeleaptă a timpului trebuie să îi fie ceva de cea mai 
mare importanță. De aceea, timpul a fost aspectul pe care sfântul 
Pavel l-a prezentat ca semnul distinctiv deosebit dintre înțelepți și 
nebuni. „Luați seama deci să umblați cu băgare de seamă, nu ca 
niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Răscumpărați vremea” (Efes. 
5:15-16a). Prin urmare, v-am dat îndemnuri speciale în acest sens 
când v-am vorbit la început despre natura îndatoririi și v-am spus 
ce semnifică timpul și ce sens are ideea de a-l răscumpăra. 

După ideea cea mai răspândită, timpul este înțeles în general ca 
întreaga durată a acestei vieți, pe care o avem la dispoziție pentru toate 
faptele vieții și pentru cercetarea lor. Timpul este înțeles deseori mai 
strict, cu sensul unei oportunități speciale, potrivită pentru o lucrare 
specială, ceea ce noi numim sezon sau cel mai potrivit moment. Iar 
timpul trebuie răscumpărat în amândouă sensurile. 

Așa cum fiecare lucrare își are perioada potrivită când tre-
buie făcută, tot așa și cele mai alese lucrări care ne-au fost rânduite 
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să le facem pentru Dumnezeu și pentru sufletele noastre au anu-
mite perioade speciale în care să fie făcute, perioade diferite de cele 
obișnuite. 1. Dumnezeu a potrivit anumite perioade prin natura 
slujirii Sale: vremea tinereții, sănătății și a puterii este potrivită cu 
totul special pentru lucrare sfântă. 2. Alte momente sunt potrivite 
în special prin porunca lui Dumnezeu, cum trebuie, de exemplu, 
ca ziua Domnului să fie socotită mai presus de toate celelalte zile 
ale săptămânii. 3. Alte momente sunt alese ca potrivite prin rân-
duielile liderilor [bisericii], cum este ora pentru întâlnirea comună 
la închinarea la Dumnezeu, zilele de predicare1 și momentele pen-
tru închinare în familie, pe care fiecare cap de familie poate să le 
decidă pentru propria familie. 4. Alte momente sunt făcute potri-
vite pentru închinare prin starea trupească a oamenilor: orele de 
dimineață sunt cele mai potrivite pentru majoritatea oamenilor, 
însă unii preferă seara. Fiecare își alege perioada din zi când trupul 
este cel mai liber de durere și de slăbiciune. 5. Alte momente sunt 
făcute potrivite ca urmare a cursului necesar din natură și socie-
tate: ziua este mai potrivită pentru îndatoririle religioase decât 
noaptea, când trebuie să ne odihnim, iar ora cea mai potrivită este 
cea când celelalte îndatoriri ne tulbură cel mai puțin. 6. Alte mo-
mente sunt făcute potrivite printr-o ploaie specială de îndurare, în 
viața personală sau în cea publică: atunci când trăim în familii evla-
vioase, printre creștinii cei mai exemplari, când suntem într-o 

 
1 zile de predicare – zile diferite de duminica, puse deoparte de puritani pentru predicare. 
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companie utilă, când trăim printre cei mai vivace creștini, când fo-
losim cele mai bune mijloace ale harului, când ascultăm predicile 
celor mai credincioși păstori sau a celor mai folositori învățători, 
când avem cei mai buni lideri sau părinți și cei mai credincioși pri-
eteni. 7. Alte momente sunt făcute potrivite prin acțiunile speciale 
ale providenței:2 o predică la înmormântarea cuiva apropiat; pre-
zența unui slujitor abil [al Evangheliei] sau a unui creștin de a cărui 
companie nu avem parte în mod obișnuit; un moment special, ca 
acela pe care famenul l-a avut când a citit din Scriptură în carul său 
(F.A. 8:26-39). Iar alte momente sunt făcute potrivite de lucrările 
speciale ale Duhului lui Dumnezeu asupra inimii, când El o ilumi-
nează, o învață, o împrospătează, o înmoaie, o smerește, o stârnește 
sau o îmbărbătează mai mult decât de obicei. La fel cum este cazul 
timpului în general, și aceste perioade speciale trebuie folosite în-
deosebi pentru lucrările lor specifice: trebuie să le folosim cât timp 
le avem și să ne asigurăm că batem fierul cât este cald. 9. Anumite 
momente sunt făcute potrivite de nevoile altora și de chemarea lui 
Dumnezeu: momente pentru ajutorarea săracilor, când ei ne cer 
acest lucru sau când îi vedem în lipsuri; pentru ajutorarea semeni-
lor, când ajutorul nostru le face mult bine; pentru vizitarea la mo-
mentul potrivit a bolnavilor, a celor întemnițați și a celor în sufe-
rință. Așa sunt cei evlavioși ca niște pomi sădiți lângă ape, care își 
aduc rodul la vremea potrivită (Ps. 1:3). Asta înseamnă să le spunem 

 
2 providența – Actul perfect sfânt, înțelept și puternic al lui Dumnezeu în păstrarea și 
stăpânirea Lui peste toate făpturile Sale și peste toate acțiunile lor (Spurgeon’s Cate-
chism, Q.11). 
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un cuvânt la timpul potrivit celor neștiutori sau necredincioși, spre 
convertirea lor sau spre încurajarea celor întristați. 10. Nevoile 
proprii dau și ele naștere unor perioade speciale de timp: bătrâne-
țea și perioadele când suntem bolnavi sunt făcute vremuri când ar 
trebui să avem o pocăință specială și când să ne pregătim pentru 
moarte și judecată. 11. Timpul prezent este făcut în mod obișnuit 
o perioadă pe care trebuie să o folosim bine, ca urmare a faptului 
că nu suntem siguri că vom avea perioade mai potrivite pentru în-
deplinirea îndatoririlor noastre. „Nu-i opri o binefacere celui ce 
are nevoie de ea, când poți s-o faci. Nu-i zice aproapelui tău: ‚Du-
te și vino iarăși; îți voi da mâine!’” (Prov. 3:27-28). „Împarte-o în 
șapte și chiar în opt, căci nu știi ce nenorocire poate da peste pă-
mânt” (Ecl. 11:2). „Nu te făli cu ziua de mâine, căci nu știi ce poate 
aduce o zi” (Prov. 27:1). „Așadar, cât avem prilej, să facem bine la 
toți, și mai ales fraților în credință” (Gal. 6:10). Acestea sunt peri-
oadele de timp speciale de care avem parte. 

Răscumpărarea timpului presupune următoarele: 1. Să știm 
ce trebuie să facem cu timpul, în ce fel să îl folosim și care este va-
loarea mare a lucrurilor pentru care trebuie să îl răscumpărăm. 2. 
Să prețuim mult timpul, ca să facem această lucrare necesară. 3. Să 
fim conștienți de cât de mare este păcatul nostru și cât am pierdut 
prin irosirea lui neglijentă și încăpățânată, așa cum am făcut deja. 
4. Să cunoaștem care sunt momentele specifice pentru fiecare în-
datorire. 5. Să știm la ce trebuie să renunțăm dacă vrem să răscum-
părăm timpul și care sunt lucrurile mai bune în care să îl folosim, 
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căci altfel nu vom face acest schimb. 

Dincolo de aceste cinci lucruri pe care le presupune răscum-
părarea timpului, ea constă din următoarele: 1. A răscumpăra tim-
pul înseamnă să ne preocupăm să nu îl folosim zadarnic, ci să fo-
losim fiecare clipă, socotind-o cel mai prețios lucru și folosind-o 
cu totul pentru împlinirea îndatoririlor noastre. 2. Răscumpărarea 
timpului înseamnă nu doar să facem binele, ci să facem cel mai 
bun și mai mare bine de care suntem în stare și la care suntem che-
mați. 3. Răscumpărarea timpului înseamnă nu doar să facem cele 
mai bune lucruri, ci să le facem și în cea mai bună manieră și în cea 
mai mare măsură, făcând pe cât de mult bine ne stă în putință. 4. 
A răscumpăra timpul înseamnă să fim atenți la oportunitățile spe-
ciale descrise anterior. 5. Răscumpărarea timpului înseamnă să fo-
losim astfel de oportunități când ele apar, și să le folosim bine. 6. 
A răscumpăra timpul înseamnă să ne despărțim de tot ce este ne-
voie ca să gestionăm timpul cel mai bine. 7. Răscumpărarea tim-
pului înseamnă să ne gândim la impedimentele care ne-ar putea 
împiedica să ne facem datoria, să le îndepărtăm și să căpătăm tot 
ajutorul ca să ne asigurăm de îndeplinirea de îndată și cu succes a 
îndatoririlor noastre. Iată ce înseamnă adevărata răscumpărare a 
timpului. 

Scopurile pentru care timpul trebuie răscumpărat sunt ur-
mătoarele: 1. În general și în ultimă instanță, totul trebuie făcut 
pentru Dumnezeu. Deși nu totul este folosit direct în relație cu 
Dumnezeu – ca în meditarea la El sau în rugăciunea înaintea Lui 
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– totuși totul trebuie făcut pentru El, direct sau indirect, adică fie 
în slujba sau în pregătirea pentru slujba Lui: când cosim iarba sau 
când ascuțim coasa; când călătorim sau ne hrănim caii pentru că-
lătorie. Tot așa, timpul folosit pentru odihnă, pentru hrana trupu-
rilor noastre și pentru recreația necesară trebuie folosit pentru 
Dumnezeu. 2. Timpul trebuie răscumpărat în special pentru lu-
crările de binefacere publică: pentru biserică și stat, pentru sufle-
tele multora, în special de către magistrați și slujitori, care au o în-
sărcinare specială și oportunități specifice, care trebuie să „chel-
tuie... și să se cheltuie” de dragul oamenilor, chiar dacă sunt răsplă-
tiți cu nemulțumire și batjocură (2 Cor. 12:14-15). 3. Pentru su-
fletele noastre și viețile noastre veșnice: pentru convertirea fără 
amânare, dacă ești încă neconvertit; pentru omorârea fără întârzi-
ere a oricărui păcat care pune în pericol sufletul; pentru practica-
rea și creșterea în har, pentru îmbărbătarea în har și creșterea în cu-
noștință; pentru a ne asigura de chemarea și alegerea noastră (2 Pe-
tru 1:10); și pentru strângerea de provizii de credință, nădejde, dra-
goste și mângâiere, pe care să le folosim în ceasul suferinței și al 
morții. 4. Trebuie să răscumpărăm timpul de dragul sufletului fi-
ecărei persoane căreia avem oportunitatea să îi facem bine, în spe-
cial pentru copii, pentru slujitori și pentru toți ceilalți pe care 
Dumnezeu i-a încredințat în grija noastră. 5. Pentru bunăstarea 
trupurilor noastre, pentru ca ele să fie făcute în stare să slujească 
sufletelor noastre. 6. Și, în final, pentru binele trupesc al altora. 
Aceasta este ordinea în care trebuie făcute aceste lucrări, pentru 
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care și în care timpul nostru trebuie răscumpărat. 

Prețul cu care trebuie răscumpărat timpul este, mai presus 
de orice, 1. Cel al sârguinței noastre maxime: ca să facem totul, să 
ne punem toată puterea și să lucrăm ca pentru viețile noastre și, 
orice găsește mâna noastră potrivit să facă, să facem cu toată pute-
rea, aducându-ne aminte că „în locuința morților, în care mergem, 
nu mai este nici lucrare, nici chibzuială, nici știință, nici înțelep-
ciune! (Ecl. 9:10). Ușurătatea și lenevia noastră constituie un preț 
ușor de plătit dacă vrem să prețuim timpul. Răscumpărarea lui nu 
înseamnă chemăm înapoi timpul trecut, nici să oprim timpul în 
trecerea lui grăbită, nici să ne procurăm o viață lungă pe pământ, 
ci să îl salvăm, în trecerea lui, de a fi devorat și pierdut în lenevie și 
păcat. 2. Timpul trebuie răscumpărat din mâinile și cu prețul plă-
cerilor, sporturilor și a petrecerilor păcătoase, ca și a tot ce este ile-
gitim în sine: de frivolitate, nelegiuire și deșertăciuni. Aceste lucruri 
sunt puse laolaltă. „Și aceasta cu atât mai mult, cu cât știți în ce împre-
jurări ne aflăm: este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn; căci acum 
mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. 
Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Să ne dezbrăcăm dar de 
faptele întunericului, și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Să trăim 
frumos, ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții; nu în curvii și 
în fapte de rușine; nu în certuri și în pizmă; ci îmbrăcați-vă în 
Domnul Isus Hristos, și nu purtați grijă de firea pământească, pen-
tru ca să-i treziți poftele” (Rom. 13:11-14). 3. Timpul trebuie răs-
cumpărat de lucruri neutre sau legitime în alte momente, când alte 
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lucruri necesare o cer. Cel care trebuie să le salveze viețile oameni-
lor, să stingă un incendiu din casa lui, să îngrijească de familia sa 
ori să facă lucrul dat de stăpânul lui nu va fi scuzat dacă își va ne-
glija îndatorirea spunând că făcea un lucru care ar fi neutru sau 
chiar legitim în alte momente. Odihna și somnul firesc trebuie să 
fie lucruri de care să ne despărțim pentru vremea când există lu-
cruri necesare care ne cer aceasta. Pavel a predicat până la miezul 
nopții, fiind gata „să plece a doua zi” (F.A. 20:7). Biserica îndure-
rată a spus chemând la rugăciune: „Scoală-te și gemi noaptea când 
încep străjile! Varsă-ți inima ca niște apă înaintea Domnului!” 
(Plâng. 2:19). Felinarul lui Cleanthes3 trebuie folosit de cei a căror 
lumină de la soare trebuie folosită în alt fel. 4. Timpul trebuie răs-
cumpărat din activitățile pământești când intervin nevoi de o im-
portanță și de un folos mai mare. Comerțul, aratul și profitul tre-
buie să fie puse deoparte când Dumnezeu ne cheamă (prin necesi-
tatea situației sau în alte cazuri) la lucruri mai alese! Marta nu ar fi 
trebuit să se necăjească atât de mult în gătirea mesei pentru Hristos 
și ucenicii Lui când Hristos îi oferea hrană pentru sufletul ei. Ea ar 
fi trebuit să se așeze alături de Maria la picioarele Lui (Luca 10:38-
42). Oamenii lumești sunt chemați astfel de El: „Voi toți cei înse-
tați, veniți la ape, chiar și cel ce n-are bani! Veniți și cumpărați bu-
cate, veniți și cumpărați vin și lapte, fără bani și fără plată! De ce 
cântăriți argint pentru un lucru care nu hrănește? De ce vă dați 
câștigul muncii pentru ceva care nu satură? Ascultați-Mă dar, și 

 
3 Cleanthes (300-232 î.d.Hr.) – filozof grec. 
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veți mânca ce este bun, și sufletul vostru se va desfăta cu bucate 
gustoase” (Isaia 55:1-2). 5. Timpul trebuie răscumpărat din înda-
toririle mai mărunte, care trebuie făcute la vremea lor, ele trebuind 
puse deoparte când împiedică îndeplinirea unei îndatoriri mai 
mari. Este ceva potrivit și la vremea lui să le arătăm respect vecini-
lor și superiorilor noștri, celor din jurul nostru, și să ne îngrijim de 
treburile familiei – dar nu și când ar trebui să ne dedicăm rugăciu-
nii înaintea lui Dumnezeu sau când un păstor ar trebui să predice 
sau să își facă datoria. Rugăciunea personală, meditarea și vizitarea 
bolnavilor sunt îndatoririle noastre – dar nu și când ar trebui să 
fim la biserică sau să împlinim o îndatorire mai mare, pentru care 
altfel acestea ar fi o piedică în calea lor. 

*  *  * 

Fragment din The Practical Works of the Rev. Richard Baxter,                                   
Vol. 3 (London: James Duncan, 1830), p. 120-124. 

*  *  * 

Richard Baxter (1615-1691): predicator și teolog anglican puritan; s-a 
născut la Rowton, Shropshire, Anglia. 

*  *  * 

Prin răscumpărarea timpului trebuie să înțelegem studiul, grija și 
sârguința creștinilor, cu toate eforturile posibile și prin lepădarea 
de toate plăcerile lumești, de toată ușurătarea și de satisfacerea firii 
pământești, ca să își salveze timpul prețios, atât spre mântuire cât și 
spre slujire, din mâinile ispitelor care îi fură atât de des pe cei neve-
ghetori. – John Flavel 
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*  *  * 

Noi avem foarte multă lucrare de făcut, dar puțin timp. De aceea, ar 
trebui să îl răscumpărăm din plăceri și să renunțăm mai degrabă la 
recreații ca să îl folosim pe lucrurile cele mai importante. Toți oa-
menii se plâng că au puțin timp, și totuși orice om are mai mult 
timp decât cel pe care îl folosește bine. – Thomas Manton 

 

  



29 

FOLOSEȘTE OPORTUNITĂȚILE! 
David Martyn Lloyd-Jones (1899-1981) 

 

„Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele” (Efes. 5:16). 

 

Apostolul spune ceva foarte important aici. Marea lui preo-
cupare este ca toți creștinii să își dea seama de diferența dintre ei și 
necreștini. Creștinul are înțelepciunea lui Dumnezeu în Isus Hris-
tos. El știe anumite lucruri și vede viața într-un fel în care nimeni 
altcineva nu o face; de aceea, ceea ce trebuie să facă este să trăiască 
atent. El trebuie să înțeleagă starea lumii în care trăiește, anume că 
„zilele sunt rele”. Numai creștinul poate spune așa ceva. Necrești-
nul chiar respinge acea afirmație. El crede că lumea este minunată, 
că viața este uimitoare. Nu, spune creștinul, ci zilele sunt rele. Și 
așa, noi vedem că un creștin își privește viața în această lume în 
principal ca pe o mare oportunitate – o oportunitate de a trăi ca o 
lumină, o oportunitate de a mărturisi despre harul lui Dumnezeu 
în Isus Hristos. În felul acesta, el răscumpără timpul, folosind 
oportunitățile. 

Acesta este, așadar, gândul pe care trebuie să îl avem în min-
țile noastre atunci când analizăm felul cum creștinul se folosește 
de viața lui în această lume ca de o oportunitate de răspândire a 
cunoștinței și a luminii de la Dumnezeu pe fața lui Isus Hristos. 
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Prin urmare, primul lucru pe care trebuie să îl subliniem este 
că el trebuie într-adevăr să răscumpere timpul. Sensul termenului 
a răscumpăra este cel de a cumpăra ceva, comportând în special 
ideea de a cumpăra ceva pentru noi înșine. Dacă vreți, aceasta este 
imaginea unui om care caută o oportunitate de a face o afacere 
bună. El vrea să cumpere ceva pentru sine, așa că se uită la bunurile 
din raftul magazinului sau pe pervazul ferestrei acestuia. El este ne-
răbdător să cumpere acel lucru, așa că se uită în jurul lui și mani-
festă multă pasiune. 

Acesta este îndemnul pe care apostolul ni-l dă aici nouă, 
creștinilor. Conștientizând ce sunteți, spune el, și că zilele sunt 
rele, și înțelegând starea lumii în care vă aflați, fiți ca niște oameni 
care veghează uitându-se după oportunități. Fiți gata să le identifi-
cați și să le folosiți. Aceasta este o imagine destul de familiară a creș-
tinului în Noul Testament. Apostolul Petru prezintă aceeași idee 
folosind următoarele cuvinte: „Ajunge, în adevăr, că în trecut ați 
făcut voia Neamurilor, și ați trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în 
ospețe, în chefuri și în slujiri idolești neîngăduite” (1 Petru 4:3). 
Evident, apostolul Petru ne vorbește de parcă nici nu ar fi necesar să 
pledeze înaintea noastră cu acest lucru. Deja v-ați cheltuit suficient 
de mult timp din viața voastră în această lume făcând toate acele lu-
cruri, irosind timpul și aruncându-l la gunoi. Ei bine, spune el, nu 
mai faceți asta! Ați risipit atât de mult din viața voastră în această 
lume pe gunoaie și lucruri fără valoare. Ajunge! Fiți vii, alerți, cău-
tând orice oportunitate [de a folosi bine timpul]. Folosiți fiecare 
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minut și fiecare secundă – răscumpărați vremea. În lumina faptu-
lui că ați risipit atât de mult și le-ați permis atât de multor oportu-
nități glorioase să treacă pe lângă voi, nu mai faceți acest lucru! 

Pavel nu ne îndeamnă doar să nu ne irosim timpul. El se ex-
primă foarte pozitiv. El spune că trebuie să ieși de pe cursul vieții 
pe care te afli, ca să cauți oportunitățile. Vezi tu, această exprimare 
este mult mai categorică decât ar fi fost o negație, chiar dacă ea este 
neîndoielnic inclusă. Nu poți face acest lucru dacă îți irosești tim-
pul. Dar nu este doar atât. Fii alert, fii viu, caută oportunitățile. 
Uite-te după ele și folosește-le cu nerăbdare de fiecare dată când te 
întâlnești cu vreuna. Evident, acest lucru este foarte important, 
din cauză că zilele sunt rele și ca urmare a stării în care ne găsim noi 
înșine. 

Eu cred că apostolul ne îndeamnă aici să folosim oportuni-
tățile din două motive principale. Primul ține de noi înșine. Al do-
ilea ține de alți oameni. 

Haideți să ne uităm la primul dintre ele. Voi trebuie să răs-
cumpărați timpul, spune apostolul, pentru binele vostru. Cum ar 
trebui să tratez eu acest lucru, în decursul a cât mi-a rămas din 
scurta viață în această lume rea, ca să fructific oportunitățile? 

Haideți să vedem mai întâi ce ne spune apostolul pe calea 
interdicției. Apoi vom vedea felul cum el se referă la noi pe calea 
îndemnurilor pozitive către voia Domnului pentru noi. Și desco-
perim încă din primul Psalm sfaturi și învățături foarte practice 
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despre acest lucru. Dacă vreau să răscumpăr timpul, există anu-
mite lucruri pe care nu trebuie să le fac. Nu trebuie să umblu la 
sfatul celor necredincioși. Nu trebuie să îmi irosesc timpul stând 
pe calea păcătoșilor. Nu trebuie să roiesc în jurul acelor locuri în 
care știu că astfel de oameni se vor găsi. Nici nu trebuie să mă așez 
pe scaunul celor batjocoritori. Dacă fac aceste trei lucruri, în loc să 
folosesc oportunitățile, le irosesc. Iată învățătura lui Dumnezeu: 
„Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi”. Știi după ce 
umblă ei; știi cum tratează ei viața. Să nu ai nimic de-a face cu ei. 
Să nu manifești niciun interes pentru filozofia lor, pentru sfaturile 
lor. Nu invita păcatul în viața ta, sau, așa cum se exprimă Pavel în 
Epistola către Romani: „nu purtați grijă de firea pământească” 
(Rom. 13:14). Dacă te așezi pe calea păcătoșilor, sfârșitul va fi că 
vei păcătui împreună cu ei. De aceea, dacă știi de cărți care te pot 
răni, nu le citi. Aruncă-le pe foc. Să n-ai nimic de-a face cu ele. Nu 
petrece prea mult din timpul tău citind detalii fără substanță des-
pre cazurile de infractori redate în ziare. Aceste lucruri nu-ți aduc 
nimic bun. Asta înseamnă să stai în calea păcătoșilor; și dacă stai 
acolo, vei fi purtat împreună cu ei înainte ca să-ți dai seama. 

Același lucru este valabil în ce privește șederea pe scaunul bat-
jocoritorilor. Apostolul Petru exprimă destul de clar acest lucru în 
prima sa epistolă, în capitolul 2: „Preaiubiților, vă sfătuiesc ca pe 
niște străini și călători”; asta sunteți – străini și călători în această 
lume, de când ați devenit creștini. „Vă sfătuiesc ca pe niște străini și 
călători, să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu 
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sufletul. Să aveți o purtare bună în mijlocul Neamurilor” (1 Petru 
2:11-12). Exact același lucru. Iată îndemnurile exprimate prin ne-
gații. 

Dar care sunt îndemnurile pozitive? Ei bine, să ne întoar-
cem, și le vom găsi pe toate în primul Psalm. Iată-l pe omul bine-
cuvântat: „Ci își găsește plăcerea în Legea Domnului, și zi și noapte 
cugetă la Legea Lui!” Vedeți voi, acest om nu își risipește timpul 
pe cărți dăunătoare și nevrednice de atenția lui. Nu, ci el își petrece 
timpul în Legea Domnului, meditând la ea zi și noapte. El nu este 
ca omul care spune că este atât de ocupat, că realmente nu are timp 
de studiul Bibliei și ca să citească niște cărți bune. Dar de ce este el 
atât de ocupat? Oare petrece mai mult timp citindu-și ziarul decât 
Biblia? Atunci nu are nicio scuză. Să ia timpul pe care îl folosește 
pentru cititul ziarului și să îl dedice Legii Domnului. Creștinul me-
ditează zi și noapte la Legea Domnului. Aceasta este încântarea lui. 
El spune: „eu vreau ceva care să mă zidească, să mă ajute și să mă 
facă în stare să fiu o lumină”; de aceea, el este un om foarte atent 
în folosirea timpului. El nu își risipește timpul descoperind la fi-
nele zilei că nu și-a citit Biblia, că nici nu s-a prea rugat lui Dum-
nezeu, nici nu a făcut altceva util, pentru că timpul lui a fost chel-
tuit pe nimicurile acestei lumi. Nu, nu acesta este omul care folo-
sește oportunitățile pe care le are. El trebuie să se disciplineze. El 
spune: „Trebuie să fac acest lucru, să insist aici. Voi face acest lu-
cru cu orice preț”. Și niciodată n-a fost mai necesară o astfel de ati-
tudine ca în vremurile noastre. 
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Sau să luăm un alt îndemn care ne este dat de Domnul în-
suși: „Nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă moliile 
și rugina, și unde le sapă și le fură hoții” (Matei 6:19). Nu-ți cheltui 
timpul în această lume făcând astfel de lucruri. Dar ce să faci? Ei 
bine, „strângeți-vă comori în Cer, unde nu le mănâncă moliile și 
rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură” (Matei 6:20). Tu 
ești un pelerin al eternității; într-acolo te îndrepți. Ei bine, nu-ți 
cheltui tot timpul acumulându-ți comori în această lume, pentru 
că vei pleca din ea fără ele; vei îmbătrâni și le vei lăsa în urma ta. 
Privește înainte, pregătește-te pentru cei ai înainte, strânge-ți co-
mori acolo, răscumpără timpul. Folosește-ți oportunitățile. 

Iată îndemnul asemănător din Evanghelia după Luca: „Fa-
ceți-vă prieteni cu ajutorul bogățiilor nedrepte, pentru ca atunci 
când veți muri, să vă primească în corturile veșnice” (Luca 16:9). 
Ce sens are aceasta? Aici avem un comentariu despre Pilda Isprav-
nicului Necredincios. Care era trăsătura acelui ispravnic? Înțelep-
ciunea. Așa cum spune Domnul nostru, „fiii veacului acestuia, 
față de semenii lor, sunt mai înțelepți decât fiii luminii” (Luca 
16:8). El era un om care a dat de necaz, iar el s-a folosit de o opor-
tunitate. El și-a zis că își va pregăti viitorul înainte ca sentința să 
cadă asupra lui, așa că s-a dus la clienți și le-a spus, „Ce datorie ai?”. 
Unul a spus, „Eu datorez atât”, iar ispravnicul i-a răspuns, „scrie 
aici mult mai puțin, jumătate din datorie”. Și așa mai departe. Ce 
făcea acest om? Se pregătea pentru nenorocirea care avea să vină 
asupra lui. Într-un fel, el era un om înțelept. El a prevăzut ce avea 
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să vină și a acționat imediat, răscumpărând timpul. Tu și eu tre-
buie să fim la fel. Așa ne spune Domnul nostru: „Folosiți-vă banii 
în această lume în așa fel încât, când ea se va sfârși, să fiți deja pre-
gătiți, pentru ca, atunci când veți trece în cealaltă lume, să existe 
acolo mulți gata să vă primească și să se bucure că vă vor vedea”. 
Voi trăiți în această lume într-un fel încât vă pregătiți în realitate 
pentru lumea care urmează. Folosiți oportunitatea timpului în 
această lume. 

Aș putea cita aproape la nesfârșit din Scriptură pe această 
temă, dar vreau să mai menționez un singur pasaj, unul foarte iz-
bitor, de la sfârșitul capitolului 13 din Epistola lui Pavel către Ro-
mani: „Și aceasta cu atât mai mult, cu cât știți în ce împrejurări ne 
aflăm: este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn; căci acum mân-
tuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Noap-
tea aproape a trecut, se apropie ziua. Să ne dezbrăcăm dar de fap-
tele întunericului, și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Să trăim 
frumos, ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții; nu în curvii și 
în fapte de rușine; nu în certuri și în pizmă; ci îmbrăcați-vă în 
Domnul Isus Hristos, și nu purtați grijă de firea pământească, pen-
tru ca să-i treziți poftele” (Rom. 13:11-14). Toate acestea sunt căi 
diferite de a ne spune să ne trezim, să conștientizăm cine și ce sun-
tem, și să fructificăm fiecare oportunitate. Fii plin de viață și vigi-
lent. Privește această lume ca pe o oportunitate de a-I fi plăcut lui 
Dumnezeu. Fă-ți prieteni chiar și prin bogățiile acestei lumi; 
prinde viața veșnică. 



36 VESTITORUL EVANGHELIEI HARULUI | 20 | RĂSCUMPĂRAREA TIMPULUI 

 

Dacă ar mai fi nevoie de ceva ca să insist pe tema urgenței de 
a face acest lucru, gândiți-vă la următoarea afirmație: „toți trebuie 
să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos” (2 
Cor. 5:10). Dragi creștini, trebuie să dăm socoteală „după binele 
sau răul, pe care l-am făcut când trăiam în trup” (2 Cor. 5:10). 
„Foarte bine”, spune apostolul, „ca unii care cunoaștem deci frica 
de Domnul, pe oameni căutăm să-i încredințăm”. Sensul este 
acesta: el știe că va sta înaintea Domnului lui. Nu că s-ar afla în 
pericol să-și piardă mântuirea. Aceasta nu este o judecată în sensul 
în care în cadrul ei s-ar stabili destinul nostru veșnic. El le vorbește 
unor oameni care sunt deja creștini și al căror destin veșnic este si-
gur. Aceasta este un fel de judecată a răsplătirii. Cel care a venit din 
Cer pe pământ pentru noi și care a murit pe acea cruce crudă a 
rușinii pe dealul Calvarului, care nu S-a scutit pe Sine, care a îndu-
rat împotrivirea din partea păcătoșilor; Cel care a purtat chiar acea 
agonie în Grădina [Ghetsimani] și pe cruce – El se va uita la noi, și 
se va uita la felul cum ne-am folosit timpul în această lume după 
ce am conștientizat ceea ce El a făcut pentru noi. Aici este frica 
dragostei, nu a chinului. Veți privi la acea Față preaiubită și în acei 
ochi ai Lui și vă veți da seama, cum nu ați conștientizat niciodată, 
ce a făcut El pentru voi. Apoi vă veți da seama cu rușine de ce n-ați 
făcut pentru El. „O”, spune Pavel, „folosiți oportunitățile. Nu iro-
siți nicio secundă. Păstrați acest lucru prioritar în minte”. 

Apostolul Ioan spune exact același lucru în prima sa epis-
tolă: „Preaiubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Și ce 
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vom fi, nu s-a arătat încă. Dar știm că, atunci când Se va arăta El, 
vom fi ca El; pentru că Îl vom vedea așa cum este”, după care ada-
ugă imediat, „oricine are nădejdea aceasta în El, se curăță, după 
cum El este curat” (1 Ioan 3:2-3). Și exact asta spune și apostolul 
Pavel: „Voi toți sunteți fii ai luminii”, spune el, „fii ai zilei” (1 Tes. 
5:5); nu trebuie să trăiți ca și cum ați fi încă în întuneric. Nu, ci 
știind ce vă așteaptă, știți că nu aveți nici măcar o secundă de 
pierdut. Fructificați fiecare oportunitate. Folosiți-vă din plin de 
timpul pe care îl mai aveți în această lume. Apoi, în final, există o 
afirmație deosebită în cartea Apocalipsa: „Scrie” – trebuie să fi au-
zit acest lucru la slujbele de înmormântare, dar v-ați dat seama vre-
odată de semnificația versetului? – „Scrie: Ferice de acum încolo 
de morții, care mor în Domnul! ‚Da’, zice Duhul, ‚ei se vor odihni 
de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează!’” (Apoc. 14:13). Iată 
același adevăr. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu că faptele care 
ne urmează sunt faptele noastre bune! Ele sunt faptele pe care le-
am făcut atunci când am fructificat oportunitățile de a face bine 
sau când am răscumpărat timpul. Totul este înregistrat, astfel că 
nimic nu va fi uitat; veți auzi atunci cuvintele binecuvântate: „Ve-
niți binecuvântații Tatălui Meu de moșteniți Împărăția, care v-a 
fost pregătită de la întemeierea lumii” (Matei 25:34). Acesta este 
un lucru uimitor: „faptele lor îi urmează”. 

Iată, așadar, care este îndemnul în lumina tuturor celor 
afirmate. Pentru a putea avea parte de acea primire, ca să auzi acea 
laudă deosebită, răscumpără oportunitățile! Ce lucru minunat va 
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fi să auzi aceste cuvinte: „Veniți, binecuvântații Tatălui Meu”. 
Cei care au slujit în termenii din Matei 25, cei care L-au vizitat în 
temniță vizitându-i pe copiii Lui aflați în închisoare și dându-le 
hrană, apă și haine. Vezi tu, ei au fructificat fiecare oportunitate, 
trăind în lumina acestor lucruri și răscumpărând timpul. 

*  *  * 
Fragment din Darkness and Light: An Exposition of Ephesians                                     

4:17-5:17 (Edinburgh: The Banner of Truth Trust, 1982), p. 449-455;                
folosit cu permisiune. 

*  *  * 

David Martyn Lloyd-Jones (1899-1981): predicator și autor galez; s-
a născut la Cardiff, Țara Galilor, Marea Britanie. 

*  *  * 

Ce este timpul? Cine îl poate explica pe scurt? Cine poate să îl cu-
prindă chiar gândindu-se la el, așa încât să spună un cuvânt despre 
el? Dar cum vorbim noi în discuțiile noastre despre timp, și cum îl 
menționăm într-un fel mai familiar și mai cunoscut? Îl înțelegem 
când vorbim despre el. Îl înțelegem și când un altul ne vorbește des-
pre el. Dar ce este timpul? Știu, dacă nimeni nu mă întreabă. Dar 
dacă vreau să îl explic cuiva care mă întreabă, nu știu cum să îl ex-
plic. - Augustin 

*  *  * 

Înțelepciunea se dovedește când cei ce pretind credința nu trăiesc 
ca nebunii, într-un stil de viață zadarnic, nepăsător și păcătos, ci ca 
înțelepții. Ei fac acest lucru când umblă așa cum îi călăuzește Cu-
vântul lui Dumnezeu; când umblă potrivit Evangheliei; când tră-
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iesc după exemplul lui Hristos; și când nu umblă după îndemnu-
rile firii pământești, ci după ale Duhului. O trăsătură specială a tră-
irii lor înțelepte ține de răscumpărarea timpului, pentru că zilele 
sunt rele, lucru pe care îl fac când nu pierd nicio oportunitate de a 
le face bine altora. - Richard Sibbes 

*  *  * 

Chiar dacă, în final, aceste zile și luni și acești ani trecători se vor 
încheia, eternitatea nu va avea sfârșit. O, acesta este un cuvânt lung 
și un lucru uimitor! Ce este eternitatea, dacă nu permanența con-
stantă a persoanelor și lucrurilor, care vor rămâne în aceeași stare 
pe veci, lucru care le face să fie dincolo de orice posibilitate de 
schimbare? – John Flavel 
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HOȚII TIMPULUI 
Richard Baxter (1615-1691) 

 

1. Unul dintre cele mai mari păcate care irosesc timpul 
este lenevia. Leneșii văd că timpul lor trece, că lucrarea lor este 
nefăcută și pot auzi de necesitatea răscumpărării lui, dar nu au 
inimă care să se trezească. Când sunt convinși că datoria trebuie 
îndeplinită, ei stau încă în amânare și lasă pe o altă zi, spunându-și: 
„Voi face asta mâine sau într-o altă zi”. Ziua de muncă a leneșului 
este mereu mâine, iar azi este ziua leneviei lui. El își cheltuie timpul 
pe dorințe neroditoare: el trândăvește în pat sau stă leneș și își do-
rește ca acestea să fie socotite drept muncă. El își desfată firea pă-
mântească și și-ar dori ca aceasta să fie socotită drept post. El umblă 
după pasiunile și plăcerile lui, dorindu-și ca acestea să fie socotite 
ca rugăciune și o viață de omorâre a păcatului. El îi permite inimii 
lui să alerge după pofte, mândrie sau lăcomie, dorindu-și ca aceasta 
să fie gândire cerească și strângere de comori în Cer. Astfel, „lene-
șul dorește mult, și totuși n-are nimic, dar cei harnici se satură” 
(Prov. 13:4). „Poftele leneșului îl omoară, pentru că nu vrea să lu-
creze cu mâinile” (Prov. 21:25). Fiecare mică împotrivire sau difi-
cultate îl va face să lepede cât colo o îndatorire. „Toamna, leneșul 
nu ară; la secerat, ar vrea să strângă roade, dar nu este nimic!” (Prov. 
20:4). „Leneșul zice: ‚Afară este un leu, care m-ar putea ucide pe 
uliță!’” (Prov. 22:13). „Cum se învârtește ușa pe țâțânile ei, așa se 
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învârtește leneșul în patul lui. Leneșul își vâră mâna în blid, și-i vine 
greu s-o ducă iarăși la gură” (Prov. 26:14-15). Iar în final, leneșul își 
rănește rațiunea și o mituiește ca să pledeze cauza neglijenței lui. „Le-
neșul se crede mai înțelept decât șapte oameni care răspund cu jude-
cată” (Prov. 26:16). Timpul va trece, îndatoririle vor rămâne nefă-
cute, iar sufletele voastre vor pieri, dacă în viețile voastre vor domina 
lenevia și răutatea. „Drumul leneșului este ca un hățiș de spini, dar 
cărarea celor fără prihană este netezită” (Prov. 15:19). 

Tu încă pari că treci prin atât de multe greutăți, încât nicio-
dată nu vei trăi o viață de succes. Da, chiar și când își face datoria, 
leneșul tot pierde vremea. El se roagă ca și cum nu s-ar ruga și tru-
dește ca și cum n-ar munci, ca și cum rodul sfințeniei se ofilește la 
fel de repede pe cât trec plăcerile lumești. El este încet ca melcul și 
face atât de puțină lucrare... încât totul pare de parcă ar sta nemiș-
cat și n-ar face nimic. Este trist când oamenii nu doar își pierd tim-
pul cheltuindu-l în plăceri păcătoase, ci îl pierd și în citirea Scrip-
turii, în ascultarea Cuvântului și în rugăciune, când ei fac aceste 
lucruri fără inimă și cu plictiseală! Astfel, „cine se lenevește în lu-
crul lui este frate cu cel ce nimicește” (Prov. 18:9). Dacă începe în 
Duhul și, pentru câtva timp, pare că este zelos, de îndată el se po-
ticnește, obosește și o sfârșește în firea pământească (Gal. 3:3). „Le-
neșul nu-și frige vânatul, dar comoara de preț a unui om este 
munca” (Prov. 12:27). Chiar dacă își vede un viciu și și-l mărturi-
sește, el n-are inimă în sine care să se ridice împotriva lui, să i se îm-
potrivească hotărât și să folosească toate mijloacele ca să îl învingă. 
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„Am trecut pe lângă ogorul unui leneș și pe lângă via unui om fără 
minte. Și era numai spini, acoperit de mărăcini, și zidul de piatră 
era prăbușit. M-am uitat bine și cu luare aminte, și am tras învăță-
tură din ce am văzut. ‚Să mai dorm puțin, să mai ațipesc puțin, să 
mai încrucișez mâinile puțin ca să mă odihnesc!’.. Și sărăcia vine 
peste tine pe neașteptate, ca un hoț, și lipsa ca un om înarmat” 
(Prov. 24:30-34). Scutură, deci, această lenevie inumană! Adu-ți 
aminte că alergi pentru o cunună nepieritoare. De aceea, dă-ți si-
lința să nu pierzi nicio clipă și nu te uita înapoia ta, adică nu-ți 
arunca privirea și nu apleca urechea la nimeni și nimic care te-ar 
chema înapoi de pe cale sau care te-ar opri: Cerul este înaintea ta... 
Fii dezgustat de o atitudine leneșă a minții. Fă cu bucurie ce ai de 
făcut, cu toată sârguința și puterea. Lenevia este un păcat care iro-
sește timpul chiar și în lucrul tău legitim din această lume. Dacă 
ești slujitor sau muncitor, îl furi pe stăpânul sau angajatorul tău, 
care te-a angajat ca să muncești, nu ca să stai leneș. Oricine ai fi, Îl 
furi pe Dumnezeu de slujirea ta și pe tine însuți de timpul tău pre-
țios și de toate lucrurile de care ai putea beneficia. Cei ce sunt leneși 
în chemările lor sunt aceia care nu găsesc timp pentru îndatoririle 
sfinte. Fă-ți treaba în restul zilei, dar pune deoparte un timp 
anume pentru rugăciune și citirea Scripturii. Muncește din greu în 
zilele săptămânii, și vei putea folosi ziua Domnului mai bine și în 
întregime spre binele sufletului tău... Lenea le fură multor oameni 
o mare parte din viețile lor. „Lenea te cufundă într-un somn adânc, 
și sufletul molatec suferă de foame” (Prov. 19:15). O persoană 
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atentă și sârguincioasă răscumpără timpul chiar în timp ce face bi-
nele, pe când leneșul îl pierde totdeauna. 

2. Al doilea hoț al timpului este excesul de somn. Ne-
voia îi vindecă pe majoritatea celor săraci de acest hoț al timpului, 
dar mulți dintre cei bogați se fac vinovați de el. Dacă m-ați întreba, 
„Ce este excesul?”, răspunsul meu este: „Tot ce este mai mult de-
cât necesar pentru sănătatea și munca noastră”. Nu am nicio pro-
blemă cu odihna necesară sau cu cazurile speciale. De aceea, cel 
bolnav poate să aibă nevoie de mai multă odihnă decât cel sănătos, 
la fel cel bătrân decât cel tânăr. Cei care văd că o oră în plus de 
somn nu îi va împiedica, ci îi ajută în munca lor, astfel că vor face 
mai mult, nu mai puțin decât trebuie, pot să folosească acea oră ca 
un mijloc pentru îmbunătățirea felului în care folosesc timpul. 
Dar când cei leneși petrec ceasuri întregi în pat, ore de care nici 
sănătatea și nici munca lor nu are nevoie – doar dintr-o dragoste 
porcească de somn; da, când ei nu au nimic de făcut sau vreo che-
mare care să-i pună la lucru, cu excepția a ceea ce conduce la boala 
lor somnoroasă; și când ei cred că pot dormi mai mult decât este 
necesar deoarece sunt bogați și își permit asta, neavând nicio treabă 
de făcut; acești oameni își închipuie că pot să își cheltuie timpul 
prețios și să păcătuiască mai mult, rănindu-și mai mult sufletele, 
pentru că Dumnezeu le-a dat mai multe lucruri lor decât altora. 
Este ca și cum unul dintre slujitorii lor le-ar cere permisiunea să 
doarmă mai mult decât ceilalți, pentru că el câștigă mai mult decât 
ei. O, dacă ar ști acești ticăloși adormiți ce lucrare trebuie să facă 
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pentru Dumnezeu, pentru bietele lor suflete și pentru cei din jurul 
lor, s-ar trezi de îndată și s-ar pune la lucru. Dacă ar ști cât de fier-
binte ar trebui să își dorească să recapete acele ore din trecut, ca să 
le poată folosi bine, mai bine decât în lenevie și somn. Dacă ar ști 
ce judecată înfricoșătoare îi așteaptă, când vor trebui să dea soco-
teală pentru tot timpul lor, când vor fi nevoiți să recunoască faptul 
că au risipit pe somn în exces atâtea ore săptămână de săptămână 
și dimineață de dimineață, s-ar ridica din ațipirea lor și ar folosi mai 
bine timpul, lucru pe care l-ar vedea în culori mai bune atunci 
când timpul se va sfârși și se vor uita înapoi peste viața lor. 

3. Un alt hoț al timpului este împodobirea exagerată a 
trupului. Săracii Îi pot mulțumi lui Dumnezeu că sunt eliberați și 
de ispitele de acest fel și pentru că se pot îmbrăca repede ca să 
meargă la lucrul lor. Dar multe femei și mulți bărbați galanți sunt 
atât de vinovați de acest viciu, încât mă mir cum de conștiințele lor 
sunt atât de răbdătoare cu ei. O, biete suflete neîmbrăcate și igno-
rate! O, ce conștiințe pângărite trebuie să aibă, niciodată spălate de 
spurcăciuni prin Duhul sau sângele lui Hristos! Oare n-ai nimic 
mai bun de făcut în prețioasele ore decât să te tot speli, să te tot 
piepteni, să te tot gătești, să te tot fardezi și să te tot pudrezi până 
la ora 10 sau 11 dimineața, când muncitorii cinstiți și-au făcut deja 
jumătate din lucrul zilei? Câtă vreme sunteți sănătoși, oare n-ar fi 
ora 6 dimineața un moment mai potrivit să vă îmbrăcați astfel în-
cât să vă apropiați în sfântă rugăciune de preasfântul vostru Dum-
nezeu, să citiți Cuvântul Lui și să vă puneți sufletele și familiile în 
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rânduială pentru îndatoririle zilei? Nu spun ca ar trebui să nu vă 
îmbrăcați altfel decât bieții muncitori săraci sau să nu vă luați mai 
mult timp pentru îmbrăcare decât ei, ci că, spre binele sufletelor și 
a chemărilor voastre, aveți porunca lui Dumnezeu să fiți la fel de 
sârguincioși ca ei, și știți că nu vi se dă mai mult timp de irosit decât 
li se dă lor. Ar trebui să cheltuiți pe cât de puțin timp puteți pentru 
găteală, altfel voi sunteți cei care pierd. Acea bogăție de ore preți-
oase pe care mândria voastră le consumă va atârna greu cândva asu-
pra conștiințelor voastre, și atunci veți mărturisi – vă asigur de asta 
– cu inimile străpunse că îndatoririle pe care le-ați avut față de 
Dumnezeu și față de oameni, ca și grija pentru sufletele voastre și 
ale celor din familiile voastre ar fi trebuit să capete prioritate înain-
tea preocupării voastre ca să vă arătați bine gătiți înaintea oameni-
lor. Dacă știți că aveți o singură călătorie de făcut, vă puteți scula 
mai devreme din pat și puteți să vă pregătiți de îndată; dar voi nu 
puteți face acest lucru spre binele sufletelor voastre și spre răscum-
părarea timpului vostru prețios.  

O, dacă Dumnezeu ți-ar arăta ce lucrare mai importantă ai 
de făcut cu acele ore prețioase. Și cum îți va fi străpunsă inima când 
te vei gândi la ele în final! Dacă ai zace neajutorat, bolnav de tuber-
culoză, cu siguranță că ai dori să fii vindecat. La fel este și în cazul 
acestei boli mândre: alocă mai puțin din timpul tău împodobirii 
cărnii, care aleargă către mormânt și putrezire. Oare nu poți vedea 
acum că timpul și viața ta te consumă?... Când timpul va fi trecut, 
conștiința însăși va răspunde la toate și te va face să îți dorești să fi 
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fost mai înțelept.  

Voi, doamne și domni galanți, nu știți ce lucru prețios este 
timpul! Voi simțiți prea puțin ce preț mare veți pune pe el în final. 
Vă gândiți prea puțin la ce trebuie să faceți cu el. Nu vedeți cum 
grăbește și cât de aproape vă aflați de veșnicia vastă! Cât de puțin 
știți despre cum va arăta timpul disprețuit pentru o conștiință tre-
zită, sau ce înseamnă să vă descoperiți nepregătiți de moarte! Știu 
că nu puneți aceste lucruri la inimă, căci, dacă le-ați fi pus, eu zic 
că n-ați putea să vă risipiți timpul cu atâta ușurătate. Dacă tot ce 
ziceți voi ar fi adevărat – anume că poziția și onoarea voastră vă 
cere să cheltuiți astfel orele voastre prețioase de dimineață – vă 
mărturisesc că mi-ar fi mai mare milă de voi decât de sclavii de la 
galere... Într-adevăr, scuzele voastre sunt superficiale și neadevă-
rate, și nu fac decât să demonstreze că mândria a reușit să vă cu-
prindă rațiunea, ca să-i slujiți. Noi cunoaștem lorzi și domnișoare 
la fel de aleși ca voi ceilalți (deși, din nefericire, sunt prea puțini), 
care se pot scula de îndată din pat, se pot îmbrăca repede și își pot 
folosi orele timpurii ale zilei în rugăciune și în împodobirea sufle-
telor lor, putând fi mulțumiți să se arate înaintea oamenilor în ha-
ine simple...  

4. Un alt păcat care irosește timpul este vorbirea ușu-
ratică. Ce bogăție de timp prețios devorează acest păcat! Dacă ți-
ai apleca urechea să auzi discuțiile majorității oamenilor atunci 
când stau împreună, când muncesc sau când călătoresc împreună, 
vei auzi cât de puțin din acestea este mai bun decât tăcerea. Și dacă 
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nu sunt mai bune decât tăcerea, sunt mai rele. Atât de pline de va-
nitate sunt acele persoane care sunt seci, chiar și când nu zic nimic, 
goale de orice lucru bun, astfel că pot începe o discuție despre ni-
micuri, și o pot hrăni ore și zile în șir; ei cred că vorbirea înflorită și 
cuvintele complicate merită să fie acceptate de ceilalți, dacă nu 
chiar primite cu aplauze. M-am minunat deseori de unii predica-
tori limbuți, când am văzut cu ce nimicuri reușesc să umple o oră 
întreagă! Dar te minunezi mai mult să-i auzi pe unii umplând nu 
o oră, ci o mare parte din zi și din viețile lor (fără să studieze câtuși 
de puțin vreun subiect sfânt sau de substanță) prin cuvine care, 
dacă le-ai scrie pe hârtie și ai vrea să le folosești, ai descoperi că suma 
și concluzia lor nu are nicio valoare. Cât de infatuați și mândri pot 
să vorbească ei despre nimicuri, și să facă asta mare parte din viețile 
lor! I-am auzit pe mulți dintre ei minunându-se de un biet creștin 
fără educație care poate să se roage fără să se pregătească dinainte 
chiar și ore la rând, având rugăciuni bine cântărite și folosind cu-
vinte bine alese. Dar oare ei n-ar trebui să se minuneze mai mult de 
cei care pot vorbi foarte elegant despre nimicuri de zece ori mai 
mult timp, cu o mare abundență de cuvinte, fără repetiții și fără 
pregătire, când ei nu abordează în vorbirea lor acea varietate mare 
de subiecte deosebite și vrednice de atenție? Eu vă spun că, atunci 
când timpul va trebui să fie judecat, risipa făcută de toată această 
vorbire deșartă va fi dovedită ca un păcat fără egal, un păcat pe care 
acești păcătoși seci și nepăsători nu și-l imaginează acum. 

5. Un alt hoț notoriu al timpului ține de sporturile și 
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jocurile inutile și nepotrivite. Ele sunt în mod obișnuit stigma-
tizate chiar de cei care le practică prin numele infam de „distracții” 
și mascate sub numele amăgitor de „recreații” – jocuri de cărți, ta-
ble, scene de teatru, dansuri, petreceri și excese în cele mai legitime 
mijloace de recreere, în special în vânătoare, popice și așa mai de-
parte. Chestiunea în discuție nu este dacă toate acestea sunt legi-
time sau nu, dar eu sunt sigur că timpul prețios cheltuit pe aceste 
lucruri ar putea fi folosit mai bine spre mântuirea multor mii de 
suflete. Cu excepția vrăjmașilor răi ai evlaviei, nu cred că știu de 
vreo categorie mai ticăloasă de oameni de pe pământ, oameni mai 
vrednici de milă, ca acele persoane carnale care, prin dragostea de 
plăceri senzuale, irosesc zi de zi multe ore în jocuri, distracții și pre-
ocupări stricate. Sufletele lor ticăloase sunt moarte în păcat, înro-
bite de poftele lor carnale, neîmpăcate cu Dumnezeu, astfel că nu 
găsesc nicio desfătare în El sau în slujba Lui, și nu pot face dintr-
un lucru recreativ o lucrare cerească! Cât vor fi de chinuite aceste 
suflete nefericite când se vor gândi cum și-au irosit acele ore în șir 
pe preocupări mizere, ore când ar fi putut să fie plăcute lui Dum-
nezeu, ar fi putut să își prevină pierzarea și și-ar fi putut strânge o 
comoară în Cer? Gândiți-vă că ei vând acel timp prețios pe o re-
creație trupească măruntă, deși l-ar fi putut folosi ca să caute mân-
tuirea și ca să se asigure de chemarea și alegerea lor (2 Petru 1:10).  

6. Un alt hoț al timpului este excesul în grijile și tre-
burile lumești. Acestea nu doar că pângăresc sufletul cu răni 
adânci într-un timp scurt, după care dau naștere unor păcate mai 
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dezgustătoare, ci ele insistă asupra minții, o iau în stăpânire și țin 
binele la distanță. Ele înghit cea mai mare parte din viețile celor 
care se fac vinovați de ele. Lumea este prima în gândurile lor de 
dimineață, ultima la culcare și stăpânește peste suflet aproape toată 
ziua. Lumea nu îi va lăsa să nutrească niciun gând serios și hotărât 
la lumea viitoare, nici să facă lucrarea care ar trebui să fie mai pre-
sus de toate celelalte. Lumea devorează aproape tot timpul pe care 
Dumnezeu și sufletele lor ar trebui să îl folosească: ea nu le va lăsa 
nici măcar un minut ca să se roage, să citească, să mediteze sau să 
vorbească despre lucrurile sfinte. Lumea este în mințile lor chiar și 
când ei par că se roagă sau că ascultă la Cuvântul lui Dumnezeu 
predicat: „Și vin cu grămada la tine, stau înaintea ta ca popor al 
meu, ascultă cuvintele tale, dar nu le împlinesc, căci cu gura vor-
besc dulce de tot, dar cu inima umblă tot după poftele lor” (Ezec. 
33:31). În majoritatea familiilor, aproape că nu există nicio discu-
ție și nicio acțiune decât pentru lumea aceasta. Și acești oameni vor 
ști cândva că au avut lucruri mai mari de făcut cu timpul lor pre-
țios, lucruri care ar fi trebuit să capete prioritate în fața celor din 
această lume. 

7. Un alt hoț al timpului sunt gândurile deșarte, nes-
tăpânite și păcătoase. Când oamenii sunt obosiți de fapte și dis-
tracții deșarte, ei continuă să trăiască neobosit în gânduri deșarte. 
Când le lipsește compania pentru discuții și jocuri deșarte, ei pot 
irosi timpul în gânduri deșarte, pofticioase, ambițioase și lacome, 
chiar dacă sunt singuri. Chiar în timpul nopții, când sunt treji, sau 
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în timp ce călătoresc, ba chiar în timp ce par să Îl slujească pe Dum-
nezeu, acești oameni vor irosi timpul în gânduri nefolositoare. 
Acestea devorează o mai mare parte a timpului prețios decât toate 
cele amintite anterior: când vom da socoteală pentru felul cum am 
folosit timpul, ce bogăție de timp petrecut în gânduri păcătoase 
inutile va fi găsită în viețile oamenilor! O, păziți-vă de acest hoț și 
țineți minte că, deși ați putea crede că un gând zadarnic nu este 
decât un mic păcat, totuși timpul nu este un lucru mărunt sau 
vrednic de dispreț... 

8. Un alt păcat periculos, care irosește timpul, este cel 
al citirii cărților rele, a cărților de jocuri, a nuvelelor și a po-
vestirilor ușuratice. Aici sunt cuprinse și studiile nefolositoare 
făcute doar din motiv de mândrie sau pentru a-i face pe plac unei 
minți carnale și curioase... Nu pot spune aici cât de distructiv este 
acest viciu prin coruperea imaginației și a dorințelor, hrănind un 
apetit bolnav și furându-ți dorința după lucrurile necesare. Dar, 
înainte de a petrece încă un ceas în astfel de cărți, gândește-te dacă 
vei putea da socoteală de asta înaintea lui Dumnezeu fără să fii vi-
novat. Cât de prețios este timpul pe care îl risipești pe astfel de ju-
cării copilărești! Tu crezi că lectura unor astfel de lucruri este per-
misă, dar este oare legitim să pierzi timpul tău prețios? Tu zici că 
studiile tale legate de tot soiul de nimicuri sunt de dorit și lăuda-
bile, dar neglijarea lucrurilor mult mai importante nu este ceva lă-
udabil. Eu nu descurajez niciun om de la străduința de a cunoaște 
tot ceea ce Dumnezeu a lăsat să fie cunoscut, dar voi spune ca și 
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Seneca1: „Noi nu cunoaștem lucrurile necesare pentru că le învă-
țăm pe cele superficiale și inutile”. Arta este lungă și viața este 
scurtă, iar cel care nu are timp destul la dispoziție ar trebui să se 
asigure că îl folosește pentru cele mai importante lucruri. Dacă este 
să nu cunoască ceva, să fie acele lucruri pe care dragostea de Dum-
nezeu, mântuirea lui și a altora și binele public le cer cel mai puțin 
și de care se poate dispensa cât mai bine. Vrednic de milă trebuie 
să fie acel om care își irosește timpul crescând în înțelepciune în 
științele și artele mai puțin necesare, în timp ce este încă rob mân-
driei sau vieții lumești, are un suflet neregenerat și nu a învățat tai-
nele necesare propriei mântuiri. Totuși, aceste studii sunt lăuda-
bile la vremea lor. Dar studiile fanatice ale acelora care vor să pă-
trundă în lucrurile nerevelate și folosirea păcătoasă a timpului de 
către cei care citesc cărți siropoase de dragoste, de jocuri sau poves-
tiri lumești se vor dovedi într-o zi că le-au mâncat timpul neînțe-
lept... Eu cred că puțini sunt cei care vor pleda în favoarea acestor 
lucruri când vor fi vizitați de moarte și vor fi găsiți cu astfel de cărți 
în mâinile lor, sau care vor găsi vreo plăcere amintindu-și de ele. 

9. Cel mai mare hoț care le fură oamenilor timpul este 
o inimă nesfințită și neevlavioasă. Aceasta le fură timpul indi-
ferent ce ar face oamenii, pentru că ei nu au niciodată dorința de 
a-L glorifica pe Dumnezeu în viețile lor. Întrucât nu au un princi-
piu de viață corect, nici un obiectiv drept, întreg cursul vieților lor 

 
1 Lucius Annaeus Seneca (c. 4 î.d.Hr. - 65 d.Hr.) – filozof, om de stat și orator roman; 
cel mai însemnat intelectual al Romei din vremea sa. 
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este îndreptat către Iad și, orice ar face, ei nu umblă după mântui-
rea lor. Chiar dacă Dumnezeu poate folosi timpul și darurile unora 
dintre ei ca instrumente ale milei Sale față de alții, acești oameni își 
risipesc viața în ceea ce îi privește pe ei înșiși. De aceea, o inimă 
nouă și sfântă, cu o înclinație cerească și un scop ceresc al vieții este 
marele lucru necesar pentru toți cei care vor să își răscumpere tim-
pul spre mântuirea lor. 

*  *  * 

Fragment din The Practical Works of the Rev. Richard Baxter,                                
Vol. 3 (London: James Duncan, 1830), p. 156-168.  

*  *  * 

Richard Baxter (1615-1691): predicator și teolog anglican puritan; s-a 
născut la Rowton, Shropshire, Anglia. 
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LUMINA TA SĂ STRĂLUCEASCĂ 
David Martyn Lloyd-Jones (1899-1981) 

 

„Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. De aceea, nu fiți nepri-
cepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului” (Efes. 5:16-17). 

 

Oamenii judecă creștinismul după ceea ce văd în noi. Și nu 
doar atât, ei Îl văd pe Hristos prin ceea ce văd în noi, Îl văd pe 
Dumnezeu prin intermediul nostru. Noi Îl reprezentăm pe Dum-
nezeu, pe Hristos, Evanghelia mântuirii și întreg mesajul creștin. 
Noi suntem reprezentanții acestui mesaj. Oamenii îl judecă în în-
tregime prin ceea ce ei văd în noi. Ei nu citesc Biblia sau cărți des-
pre Biblie. Noi le reprezentăm. Așa că oamenii ne observă! Iată de 
ce apostolul spune că trebuie să răscumpărăm timpul și să fructifi-
căm orice oportunitate. Dumnezeu a adus deseori oameni la pocă-
ință și mântuire pur și simplu făcându-i să îi vadă pe alți creștini; 
văzându-i, acei oameni au avut un sentiment de condamnare și, în 
același timp, au simțit ceva care îi atrăgea către creștinism. Iată de 
ce suntem chemați să fim veghetori, spune apostolul. 

Așadar, ce trebuie să facem? Cum ar trebui să răscumpărăm 
timpul? Trebuie să trăim astfel încât să reducem la tăcere orice cri-
tici. Petru exprimă acest adevăr într-un fel perfect în 1 Petru 2:11-
12: „Preaiubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători, să vă 
feriți de poftele firii pământești, care se războiesc cu sufletul”. Ele 
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vă dăunează, așa că, spre binele vostru, nu împliniți aceste pofte. 
Dar apostolul continuă astfel: „Să aveți o purtare bună în mijlocul 
Neamurilor, pentru ca, în ceea ce vă vorbesc de rău ca pe niște făcă-
tori de rele, prin faptele voastre bune, pe care le văd, să Îl slăvească 
pe Dumnezeu în ziua cercetării”. Trăiți în așa fel încât, spune el, să 
dezarmați criticile lor. Să nu aibă nimic de spus. Deși au vorbit îm-
potriva voastră ca și cum ați fi făcători de rele, faptele voastre bune 
să le replice, iar ei să fie nevoiți să recunoască că au greșit. 

Acesta este neîndoielnic primul lucru, dar trebuie să mer-
gem mai departe. Noi trebuie nu doar să trăim așa încât să redu-
cem criticile la tăcere, ci trebuie să trăim astfel încât să îi atragem 
pe acești oameni și să îi facem să simtă că le lipsește ceva măreț și 
minunat prin faptul că nu sunt creștini. Trebuie să existe ceva la 
noi care era în Domnul însuși, care să îi atragă pe oameni ca un 
magnet. I-ați văzut pe acei bieți oameni posedați de diavoli? Când 
L-au văzut pe Isus, ei au alergat la El. Ei trăiseră prin munți și prin-
tre morminte. Ei fugiseră departe de oameni, dar când L-au văzut 
pe Isus, au alergat la El. „Toți vameșii și păcătoșii se apropiau de 
Isus ca să-L asculte”, citim la începutul capitolului 15 din Evan-
ghelia după Luca. Acesta a fost întotdeauna efectul pe care El l-a 
avut. Fariseii nu îi atrăgeau pe oameni, dar Hristos îi atrăgea. Exista 
ceva la El care îi făcea să simtă că vor primi înțelegere și simpatie de 
la El. Femeia păcătoasă din cetate s-a dus la El și a căzut la picioarele 
Lui, le-a spălat cu lacrimile ei și le-a șters cu părul ei. Acesta a fost 
întotdeauna efectul prezenței Lui, iar noi suntem chemați să trăim 
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în acest fel. 

Dar cum să facem asta? Ce fel de viață trebuie să trăim? Eu 
aș zice că primul lucru esențial este acesta: trebuie să trăim o viață 
în rânduială. Trebuie să avem o viață disciplinată. Unul dintre lu-
crurile care dăunează cel mai mult cauzei Evangheliei este creștinul 
nestatornic. El este omul acela care se năpustește năvalnic înainte 
și ne face pentru o clipă să ne simțim că n-am fost creștini nicio-
dată. Numai că această energie a lui nu durează mai mult de câteva 
săptămâni, după care el dispare dintr-o dată și complet. După care 
se întoarce! Nimic nu îi face un deserviciu mai mare cauzei creștine 
ca aceasta. Lumea ne vede, și ea zâmbește când vede o astfel de per-
soană întorcându-se în acest fel. Mulțumiri fie aduse lui Dumne-
zeu că nu lumea decide destinul unui astfel de om. Dacă ai fost un 
creștin nestatornic, vreau să te asigur că, dacă te-ai întors cu adevă-
rat, Dumnezeu te va primi și vei avea o altă oportunitate, dar nu 
continua să trăiești în felul acela: „Du-te, și să nu mai păcătuiești” 
(Ioan 8:11). Nu trebuie să fim nestatornici, schimbători și impre-
dictibili, dacă pretindem că suntem înțelepți. Noi nu trăim prin 
reguli stabilite ad-hoc1. Noi avem un plan măreț și trebuie să trăim 
statornic potrivit lui... 

Sau gândiți-vă în felul următor: noi trebuie să trăim o viață 
care nu este caracterizată de împiedicări sau căderi. Un creștin care 
se tot poticnește și cade este o mărturie foarte săracă a Evangheliei, 

 
1 ad-hoc – având un caracter temporar, sau lucruri ori reguli stabilite pe moment, fără 
vreun scop sau nevoie, fără planificare mai dinainte. 
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pentru că lumea se poate poticni și poate cădea în păcate de orice 
fel – în temperament, mânie, nestăpânire, lipsa compasiunii și în-
țelegerii. Un om care face așa ceva nu răscumpără timpul. El nu 
este o mărturie a creștinismului, nici a lui Dumnezeu, nici a Dom-
nului Isus Hristos. Nu, ci cea mai mare trăsătură a vieții unui creș-
tin trebuie să fie consecvența. Nu trebuie să existe reacții urâte de 
un fel sau altul. Iată felul în care psalmistul descrie acest fel de om: 
„El nu se teme de vești rele, ci inima lui este tare, încrezătoare în 
Domnul” (Ps. 112:7). Vedeți voi, perioadele de criză ajută întot-
deauna la a vedea realitatea despre fiecare om. Una este să fii un 
creștin în teorie, însă testul real ține de cum ești când lucrurile nu 
mai merg bine în viața ta. Te îmbolnăvești pe neașteptate și, dacă 
ești alarmat și nu știi ce să faci, lumea spune: „Eu credeam că el este 
creștin, dar se pare că religia lui nu-l ajută prea mult”. Cum ești 
când te vizitează întristarea sau când piezi pe cineva drag? Cum ești 
când izbucnește un război? Reacțiile noastre în astfel de situații 
trădează cine suntem cu adevărat. Domnul nostru spunea: „Căci 
din cuvintele tale vei fi scos fără vină, și din cuvintele tale vei fi 
osândit” (Matei 12:37). Ceva se petrece, vorbești instinctual, și 
atunci arăți cine ești în profunzimea ființei tale. Creștinul este sta-
tornic: „El nu se teme de vești rele, ci inima lui este tare, încreză-
toare în Domnul” (Ps. 112:7). 

Desigur, când lucrurile merg bine, acest om își spunea în si-
nea lui: „Da, Îi mulțumesc lui Dumnezeu că îmi merge bine. 
Dumnezeu este bun și blând cu mine. Eu nici măcar nu merit asta. 
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Nu pot înțelege de ce mă binecuvântează atât de mult, dar El face 
acest lucru, iar eu Îi sunt mulțumitor. Dar știu că, într-o lume rea 
ca aceasta, nu știi niciodată când situația se deteriorează. Păcatul a 
adus în lume tot felul de consecințe și complicații, și pentru că sunt 
parte din această lume, sunt și eu expus acestor lucruri. Ele pot 
veni asupra mea în orice clipă”. Așadar, când ele vin, el nu este luat 
pe neașteptate. El s-a gândit mai dinainte la ele, le-a prevăzut pe 
toate. El își spune că totul este în regulă, pentru că aceste lucruri 
fac parte din soarta lui în această lume. Noi „gemem în cortul 
acesta plini de dorința să ne îmbrăcăm peste el cu locașul nostru 
ceresc... gemem apăsați” (2 Cor. 5:2, 4). „Inima lui este tare”. El 
este un om statornic. El are un echilibru în viața lui. El are provizii 
despre care nimeni nu știe. El se află pe o stâncă, pe o temelie, și, 
chiar dacă lumea poate intra în convulsiile calamității finale, acest 
om este statornic, punându-și credința în Domnul. Iată ce viață 
suntem chemați să trăim. 

Gândiți-vă și la răscumpărarea timpului în aplicațiile ei prac-
tice din vorbirea noastră. Acest lucru este atât de important. Nu 
trăiești în felul acesta doar pentru că știi că oamenii te observă, ci, 
când discuți cu ei, ești plin de înțelepciune, discreție și înțelegere, 
fiind atent să fructifici oportunitățile care s-ar putea ivi. Ai putea 
călători în tren și să stai lângă cineva ori să vorbești cu un vecin 
peste gard. Acești oameni încep să își exprime opiniile religioase, 
iar tu ești în măsură să fructifici acele oportunități. Ei ar putea 
spune, „Oare nu-i groaznic acel lucru?” Tu nu doar răspunzi, „Da, 



60 VESTITORUL EVANGHELIEI HARULUI | 20 | RĂSCUMPĂRAREA TIMPULUI 

 

așa este”, ci vei adăuga: „Dar te-ai gândit de ce este groaznic acel 
lucru? Care este cauza lui?” Iată cum fructifici oportunitatea. Îi 
lași pe oameni să vorbească, nu te duci dintr-o dată la ei și îi întrebi: 
„Ești mântuit?” O, nu, tu trebuie să fii înțelept, căci cel ce câștigă 
suflete este înțelept (v. Prov. 11:30). Ia aminte la ce spun ei. Dacă 
își exprimă o opinie sau o critică de vreun fel, fii gata să folosești 
mesajul creștin. Condu-i către el, plecând de unde au început ei 
discuția, dirijând-o gradual către Evanghelie și legând ceea ce vor-
biți de principii eterne. 

Sau se poate ca ei să îți pună întrebări. Ce oportunitate tri-
misă din Cer! Dacă privim oportunitatea în felul acesta, este uimi-
tor cât de constant vin oamenii în întâmpinarea noastră cu astfel 
de oportunități. Da, dar noi suntem chemați să le fructificăm. 
Oare suntem atenți la ele? Suntem noi întotdeauna gata să ne fo-
losim de astfel de ocazii? Iată ce ne spune apostolul să facem. Apoi 
trebuie să avem ochii deschiși larg și să vedem ce se întâmplă cu 
oamenii. Un cunoscut se poate îmbolnăvi, iar noi știm că nu a ma-
nifestat până acum niciun interes legat de creștinism. Și este ceva 
frumos să mergem și să îi arătăm ceva compasiune, să încercăm să 
îl ajutăm într-un fel practic, și vom vedea cum, în curând, ni se 
vor da oportunități evanghelistice pe care să le folosim. Boala, su-
ferința, accidentele, moartea, pierderile materiale – toate aceste 
lucruri se petrec constant în viețile oamenilor, lucruri în care noi 
ar trebui să vedem oportunități pentru Evanghelie. Când inimile 
lor se înmoaie, noi trebuie să fim pregătiți și să ne apropiem de ei. 
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Răscumpărați timpul și folosiți oportunitățile! 

Apoi, în final, noi trebuie să fim mânați de înțelegerea voii 
Domnului. „De aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este 
voia Domnului” (Efes. 5:17). Aici se află principiul esențial care 
guvernează totul. Ce vrea să spună apostolul? Expresia „înțelegeți 
care este voia Domnului” nu are sensul că ar trebui să ceri o călău-
zire specială pentru tot ce trebuie să faci și să spui. Există oameni 
care interpretează versetul în felul acesta, astfel că ei nu fac nimic 
fără să se roage și fără să primească o călăuzire imediată anume. Dar 
voi nu trebuie să faceți asta. Voi aveți călăuzirea aici, în Biblie. Tre-
buie doar să o citiți. Există circumstanțe excepționale în care creș-
tinul poate avea nevoie de călăuzire specială, dar acestea sunt cazuri 
foarte rare. A înțelege care este voia Domnului nu se referă la astfel 
de cazuri. 

Ce sens are expresia? Ei bine, ea se referă la lucrurile pe care 
apostolul tocmai ni le spusese în versetul 10: „Cercetați ce este plă-
cut înaintea Domnului”. El spune exact același lucru în Romani 
12:2. Care este, așadar, voia Domnului? Evident, nu trebuie să 
avem îndoieli despre aceasta. „Începutul înțelepciunii este frica de 
Domnul” (Prov. 9:10). Ce altceva constituie voia Lui? Iată: „Voia 
lui Dumnezeu este sfințirea voastră”, spune Pavel în 1 Tesaloni-
ceni 4:3. Aici, în Efeseni 1:4, el spune: „În El, Dumnezeu ne-a ales 
înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea 
Lui”. Sfințenia este întotdeauna trăsătura care îl caracterizează pe 
creștin. Aceasta este voia Domnului. Așa vrea El să fiu. El vrea să 
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fiu cineva care va acționa ca lumină în această lume, iar Biblia este 
plină de învățături care îmi spun ce să fac și ce să nu fac. Citește 
Cele 10 Porunci, citește Fericirile, citește Predica de pe Munte. 
Iată voia Domnului. Eu susțin că, dacă vrei să știi care este voia 
Domnului, trebuie să îți citești Biblia. Meditează la Legea Dom-
nului ca omul din primul Psalm, a cărui desfătare este în ea și care 
meditează la ea zi și noapte. Cunoaște-o în profunzime și aplic-o 
în viața ta. 

Cu alte cuvinte, aș vrea să exprim aceste lucruri în felul 
acesta. Aici este un om a cărui principală dorință în viață este să Îi 
fie plăcut Domnului... Este ca și cum el privește la imaginea crucii 
lui Hristos și citește în ea acest mesaj: Eu am făcut aceasta pentru 
tine, tu ce ai făcut pentru Mine?, și se ridică slujindu-L cu ascul-
tare. El este un om care, conștientizând ce a făcut Dumnezeu pen-
tru el în Hristos, el consideră că nu mai este stăpânul propriei vieți. 
„Voi nu sunteți ai voștri... Căci ați fost cumpărați cu un preț” (1 
Cor. 6:19-20); de aceea, slujește-L pe Dumnezeu cu trupul, cu su-
fletul și cu întreaga ta ființă. Aceasta este singura lui dorință, și el 
știe că dorința Domnului este ca el să arate înaintea lumii că Dom-
nul l-a eliberat de păcat, l-a făcut sfânt și îl pregătește pentru Cer. 
Dacă îți aduci aminte mereu de acest lucru, nu poți să o iei pe căi 
greșite. Astfel, totul va fi determinat de aceasta. 

Dacă vrei mai mult, privește la Fiul lui Dumnezeu cum a 
trăit în această lume. Noi suntem chemați să trăim astfel, să mer-
gem pe urmele pașilor Lui, iar El nu a greșit cu nimic. „Când era 
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batjocorit, nu răspundea cu batjocuri; și, când era chinuit, nu ame-
nința, ci Se supunea dreptului Judecător” (1 Petru 2:23). Totul 
este clar înaintea noastră. „Urmați dar pilda” – le-a spus Pavel ace-
lor efeseni – „urmați dar pilda lui Dumnezeu” (v. Efes. 5:1). Imi-
tați-L pe Domnul Isus Hristos, nu ca să deveniți creștini, ci deoa-
rece sunteți creștini. „Cum este El, așa suntem și noi în lumea 
aceasta” (1 Ioan 4:17). Noi suntem chemați să mergem pe urmele 
pașilor Lui. Suntem chemați să ne lepădăm de noi înșine, să luăm 
crucea și să Îl urmăm pe Hristos. Iar când facem asta, viețile noas-
tre vor fi sfinte, vor fi statornice. Vor fi calme și liniștite; vor fi o 
mustrare a păcatului de orice fel. Vor fi o atracție pentru bieții pă-
cătoși, care vor începe să își conștientizeze starea și nevoia spiritu-
ală. „De aceea nu fiți nepricepuți”, spune el, „ci înțelegeți care este 
voia Domnului”. Și iată voia Lui: „Tot așa să lumineze și lumina 
voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune, și să-
L slăvească pe Tatăl vostru, care este în Ceruri” (Matei 5:16)... „Să 
lumineze și lumina voastră”. 

*  *  * 

Fragment din Darkness and Light: An Exposition of Ephesians                                
4:17-5:17 (Edinburgh: The Banner of Truth Trust, 1982), p. 455-460;                 

folosit cu permisiune.  

*  *  * 

David Martyn Lloyd-Jones (1899-1981): predicator și autor galez; s-
a născut la Cardiff, Țara Galilor, Marea Britanie. 
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VREMEA S-A SCURTAT 
Charles H. Spurgeon (1834-1892) 

 

„Vremea s-a scurtat” (1 Cor. 7:29). 

 

Timpul este scurt. Acest lucru ne inspiră. Ar trebui să ne 
aprindă de zel pentru acțiune imediată. Soarele aleargă înainte, iar 
clepsidra se golește. „Acum este vremea potrivită” (2 Cor. 6:2). Cei 
care Îl iubesc pe Domnul să fie prompți. Timpul pentru a face fap-
tele pe care trebuie să le faci sau să le lași nefăcute zboară repede. 
Nu-ți zice în sinea ta: „voi face asta mai târziu”. Fă acum acel lucru. 
Te așteaptă și alte îndatoriri, iar timpul alocat pentru toate este 
scurt. Sunt copii tăi neconvertiți? Roagă-te chiar în seara asta cu 
ei. Nu lăsa să vină ziua de mâine fără să-ți pui brațele în jurul lor, 
îngenunchind alături de ei și rugându-te fierbinte ca Dumnezeu să 
le mântuiască sufletele. Aceasta este lucrarea Împăratului, și ea cere 
să fie făcută degrabă. „Vremea s-a scurtat” pentru ceilalți oameni 
după cum s-a scurtat și pentru tine. 

Un iubit frate mi-a spus acum o săptămână sau două că un 
om care lucra pentru el aducea la el lucrurile după ce încheia să le 
facă, iar acest frate se gândea de fiecare dată să-i vorbească data vii-
toare acelui om despre sufletul lui. Totuși, când acel angajat venea, 
afacerea îi acapara atenția patronului, iar angajatul lui pleca înapoi 
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la lucru. Fratele nu știa precis de ce, dar se simțea străpuns în con-
știința lui și se hotăra ca data viitoare să îl întrebe pe angajatul lui 
de lucrurile veșnice, numai că totul a fost prea târziu. În loc ca acel 
angajat să se întoarcă, la un moment dat un mesager i-a trimis pa-
tronului vestea că angajatul lui murise. Uluit de acea veste, fratele 
nostru n-a putut găsi nicio mângâiere în regretele lui, deși și-a plâns 
starea ca unul care nu putea să se ierte pe sine pentru sutele de 
oportunități irosite. O, dacă te-ar constrânge aceasta să Îl slujești 
acum pe Domnul! De fiecare dată când ceasul ticăie, pare că el 
spune: „Acum”. Timpul este atât de scurt și chestiunea atât de ur-
gentă. Nu aștepta, tinere, să Îl predici pe Hristos doar după ce vei 
avea mai multă învățătură. Începe de acum! Tu, cel care vrei să faci 
ceva pentru săracii din oraș după ce vei acumula mai mulți bani, 
cheltuie-ți ce ai acum, și ajută-i acum. Tu, cel care vrei să lași moș-
tenire o avere mare pentru organizațiile de binefacere, nu amâna; 
pune-ți chiar acum planul în aplicare. Folosește de îndată capitalul 
pe care îl ai. Fă-ți o bucurie și o mângâiere dăruind chiar tu din el. 
Acum este momentul potrivit să pui în aplicare planul tău bun. 
Înainte ca să fii mântuit, mesajul pe care l-am avut pentru tine era 
acesta: „O! De ai asculta azi glasul Lui! Nu-ți împietri inima” (Ps. 
95:7-8). Acum, că ești mântuit, mesajul meu pentru tine este 
acesta: „Ascultă azi glasul Lui și slujește-L pe Domnul, Dumne-
zeul tău cu toată inima, cu toată mintea, cu tot sufletul și cu toată 
puterea ta”. „Vremea s-a scurtat”, așa că folosește-o cât poți de 
bine. 
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„Vremea s-a scurtat”. Vreau ca această propoziție să sune tot 
mai tare în urechile tale, ca să te poată inspira să te rogi pentru con-
vertiri imediate. Am întâlnit mulți oameni care speră să fie conver-
tiți cândva, dar nu acum. Oare o astfel de amânare nu este pericu-
loasă? Îndrăznește vreunul să își asume riscul de a rămâne încăpă-
țânat în necredință chiar și un ceas? Poți suporta gândul de a ră-
mâne lună de lună în pericolul pierzării sufletului tău? Oare nu 
înseamnă asta că Îl ispitești pe Domnul și că stârnești mânia Celui 
Preaînalt? O, dragul meu, în timp ce tu te flatezi cu ideea unui vi-
itor plăcut, îți amăgești inima cu o presupunere ticăloasă! Noi 
vrem să fii convertit, astfel că niciun moment nu este mai potrivit 
pentru convertire decât clipa de față. Abandonează-ți imediat pă-
catul. Nu te întoarce la deșertăciuni nici măcar o clipă în plus. 
Crede în Domnul Isus Hristos și strânge fără amânare la piept fă-
găduința vieții. Se poate să nu mai vezi niciodată ziua de mâine sau 
să mai poți nutri dorința care te curtează acum. Iată rugăciunea 
noastră: noi vrem să fii adus în turma lui Hristos chiar în acest ceas. 

Apoi, dacă vedem că „vremea s-a scurtat”, să suportăm cu 
răbdare relele care ne tulbură. Oare suntem foarte săraci? „Vremea 
s-a scurtat”. Oare frigul aspru trece prin zdrențele noastre? „Vre-
mea s-a scurtat”. Oare boala își devorează prada mușcând din tru-
purile noastre firave? „Vremea s-a scurtat”. Oare suntem tratați 
urât de semenii noștri? Oare prietenii ne lovesc și vecinii ne batjo-
coresc? „Vremea s-a scurtat”. Oare trebuie să suportăm purtarea 
rea a unei lumi lipsită de generozitate? „Vremea s-a scurtat”. Oare 
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batjocurile crude ne testează caracterul? „Vremea s-a scurtat”. Noi 
călătorim cu viteza expresului și vom trece în curând dincolo de 
toate incidentele și accidentele care ne necăjesc și ne distrag. În timp 
ce mergem spre casa Tatălui nostru, distanța scade, iar noi începem 
să vedem cetatea celor binecuvântați, „casa noastră de dincolo”. Este 
inutil să cârtim sau să ne plângem; de ce să te necăjești de ce vei face 
într-o lună sau două? Ai putea să nici nu mai fii printre noi, ci să fii 
în Cer. Ochii tăi Îl vor vedea „pe Împărat în strălucirea Lui” și vei 
„privi țara în toată întinderea ei” (Isaia 33:17). 

Răutățile celor lumești pot veni asupra noastră, cei care am 
mărturisit că suntem „străini și călători pe pământ” (Evrei 11:13). 
„Vremea s-a scurtat” pentru a mai acumula avuții în sfera terestră. 
De aceea, haideți să nu iubim prea mult nimic de aici, din lumea 
de jos. „Căci noi n-am adus nimic în lume, și nici nu putem să 
luăm cu noi nimic din ea” (1 Tim. 6:7). Privește peste ogoarele tale 
late, dar adu-ți aminte că nu vei putea să umbli peste ele prea mult 
timp. Privește peste holdele tale bogate, dar ține minte că, nu după 
mult timp, un altul va culege profitul de pe acele câmpuri. Soco-
tește-ți aurul și argintul, dar să nu uiți că, la fel de lacom cum este 
căutată, bogăția nu îți va da imunitate în fața bolii și a întristării, 
nici nu îți va garanta bunăstarea când vei fi chemat să îți părăsești 
cortul fragil. Încrede-te în Dumnezeul cel viu. Iubește-L pe Dom-
nul și lasă ca lucrurile veșnice să îți cuprindă gândurile și să îți 
atragă dorințele. „Vremea s-a scurtat. Spun lucrul acesta, pentru 
ca cei ce au neveste, să fie ca și cum n-ar avea; cei ce plâng, ca și cum 
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n-ar plânge; cei ce se bucură ca și cum nu s-ar bucura; cei ce cum-
pără, ca și cum n-ar stăpâni; cei ce se folosesc de lumea aceasta, ca 
și cum nu s-ar folosi de ea; căci chipul lumii acesteia trece” (1 Cor. 
7:29-31). 

Sunt oare acestea niște gânduri triste? Nu, dragi frați, reali-
tatea că „vremea s-a scurtat” ar trebui să ne inspire pe noi, cei din 
casa credinței, umplându-ne de cele mai bucuroase așteptări. Crezi 
cu adevărat în Împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului 
nostru Isus Hristos? Crezi cu adevărat că ești sortit să porți pe cap 
o cunună a vieții care nu se veștejește? Crezi cu adevărat că picioa-
rele tale, îmbrăcate în sandale argintii, vor călca pe străzi de aur cu-
rat? Crezi cu adevărat că mâinile tale vor culege roade cerești din 
acei pomi ale căror frunze nu se pot veșteji niciodată, și că te vei 
așeza pe paturile înmiresmate din grădinile celor binecuvântați? 
Crezi că ochii tăi Îl vor vedea în acea zi pe Împăratul, când El va 
veni în slava Sa, și că oasele tale vor învia din mormânt, iar trupul 
tău va fi înzestrat cu o existență incoruptibilă? „Da”, spui tu, „cred 
acest lucru și îl cred fierbinte”. Ei bine, deci, îmi doresc să îți dai 
seama că aceste lucruri sunt atât de aproape de tine, încât să trăiești 
cu așteptarea împlinirii lor. Cine ar plânge și s-ar tulbura de neca-
zurile trecătoare ale unei zile, când vede Cerurile deschise și când 
privește la mâna care îl cheamă, auzind glasul Celui care îl cheamă? 
O, ce bine ar fi dacă strălucirea Cerului ar curge ca un torent în 
sufletul tău, până ce vei uita de întunericul de pe cale! O, ce bine 
ar fi dacă ai simți briza care adie de pe acești munți dumnezeiești! 
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O, ce bine ar fi dacă ai fi înviorat de stropii oceanului puternic al 
Cerului! O, dacă ai fi împrospătat de muzica acelor clopoței ai Ra-
iului, care cântă ca niște zurgălăi! Ți-ai înteți pasul către odihna 
care rămâne pentru poporul lui Dumnezeu, fiind însuflețit de ar-
doare sacră și de curaj neînfricat. Dar „nu tot așa este cu cei răi” 
(Ps. 1:4). Lor trebuie să mă adresez prin ultimele mele cuvinte: 
„Vremea s-a scurtat”. 

Acest lucru ne alarmează în ceea ce îi privește, și bine face că 
ne alarmează. Vreau să trag clopotul. Este un clopot înfricoșător 
pe care trebuie să îl trag pentru omul neconvertit, pentru care viața 
a fost o bucurie, căci a prosperat în această lume. Tu ai avut succes 
în lucrurile către care ți-ai îndreptat inima. Ai închiriat locuința 
după care ai tânjit atât de mult. Și sigur că este un loc deosebit, dar 
ai stat în ea doi sau trei ani! Crezi că eu m-aș fi căznit pentru atâția 
ani? Nu, n-aș fi umblat după ea nici dacă mi-ar fi fost închiriată pe 
999 de ani. Eu nu m-aș mulțumi decât să fiu proprietar! Am zis doi 
sau trei ani? Nu, nu există om sub soare care să îți garanteze că vei 
putea locui acolo vreme de trei săptămâni. „Vremea s-a scurtat”. 
Coboară pe bulevard, umblă în jurul parcului, privește în vechea 
casă boierească feudală1, dar „vremea s-a scurtat”, s-a scurtat foarte 
mult, iar stăpânirea ta asupra averii tale este foarte limitată. Ți-ai 
atins obiectivul, ai intrat în posesia proprietății, dar ce urmează? Ei 
bine, îți scrii testamentul, căci este un lucru urgent. „Vremea s-a 

 
1 feudală – în Evul Mediu, feudele erau terenuri sau proprietăți date în arendă. 
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scurtat”. Dar ce n-ai făcut? N-ai crezut în Hristos; n-ai primit 
Evanghelia; n-ai găsit mântuirea; nu ai apucat viața veșnică; nu ai 
o nădejde care să îți dea pace când te vor lăsa puterile și când te vei 
chinui să îți tragi suflarea. Cât de puține oportunități îți rămân! 
Unii dintre voi ați auzit predicarea mea cât timp am fost în oraș. 
Mă întreb cât timp mă vei mai auzi, și totuși să rămâi nemântuit. 
Va veni negreșit rândul tău să mori. Te îmbolnăvești puțin, sufe-
rința ta neînsemnată nu pare să cedeze la tratament, simptomele 
cresc în gravitate, boala este periculoasă și moartea ta devine încă 
iminentă. Durerea te paralizează, iar groaza te distrage. Familia și pri-
etenii tăi se uită la tine cu o milă neajutorată. Medicul te lasă con-
sternat. Tu trimiți după preot sau paroh, dar ce pot face aceștia pen-
tru tine dacă tu nu crezi în Isus? Totul s-a terminat, este ultima ta 
zvâcnire de viață! Apoi imaginează-te așa cum vei fi – un suflet 
pierdut, implorând un strop de apă ca să-ți răcorești limba! Aceea va 
fi soarta ta, biet păcătos, dacă nu te pocăiești. Gândește-te, dragul 
meu, că nu mai este decât un pas între tine și moarte, un mic pas 
între tine și Iad, dacă nu crezi în Isus. Îți mai închipui că vei avea 
timp suficient pentru aceasta? Te implor, nu hrăni în tine un gând 
atât de zadarnic. Se poate să mă suspectezi de exagerare, dar într-
un caz ca al tău, nu îmi permit să fac așa ceva. Timpul aleargă iuta 
înainte, dar în tăcere. În timp ce eu vorbesc acum, minutele trec, 
ora se duce în curând, și ziua este aproape gata. De aceea, te implor 
prin Duhul în veci binecuvântat să iei acum aminte la avertisment: 
scapă de păcat! Ieși de pe calea cea lată care duce la pierzare! Crede 
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în Isus! Apucă viața veșnică! Fie ca Duhul lui Dumnezeu să te tre-
zească! Fie ca aceste cuvinte să devină o binecuvântare pentru tine! 
Ar fi trebuit exprimate cu mai multă forță, dacă aș ști cum să fac 
asta. Te îndemn din tot sufletul meu, căci știu că interesele tale 
veșnice sunt în pericol iminent. Fie ca Dumnezeu să facă așa încât 
să nu mai amâni, ca nu cumva să amâni prea mult și să pieri în amâ-
narea ta! „Vremea s-a scurtat”. 

În scurt timp o mare mulțime de oameni se va strânge pe 
străzi. Cred că îi pot auzi deja pe unii întrebând: „Ce așteaptă toți 
acești oameni?” „Nu știi? Azi îl înmormântează pe cutare”. „Cine 
este acel om?” „Este Spurgeon”. „Ce? Omul acela care predica la 
Tabernacol?” „Da, îl îngroapă azi”.  

Acest lucru se va petrece foarte curând, și când vei vedea cos-
ciugul meu dus la mormântul tăcerii, mi-ar plăcea ca voi toți, con-
vertiți sau nu, să fiți nevoiți să spuneți: „El ne-a îndemnat cu tot 
zelul, printr-o exprimare simplă și clară, să nu amânăm să ne gân-
dim serios la lucrurile veșnice. El ne-a îndemnat să privim la Hris-
tos. El a plecat acum, așa că, dacă pierim, sângele nostru nu este la 
ușa casei lui”. Fie ca Dumnezeu să-ți dea harul să nu fii nevoit să 
suporți ocara amară a propriei tale conștiințe! Dar, întrucât eu știu 
că „vremea s-a scurtat”, vă voi îndemna constant, câtă vreme voi fi 
aici. Și mă rog ca Domnul să binecuvânteze Cuvântul de fiecare 
dată când îl voi propovădui de la acest amvon. O, ce bine ar fi dacă 
unele suflete ar fi mântuite, pentru ca Isus Hristos să fie proslăvit, 
Satana să fie învins, iar Raiul să fie umplut de oameni mântuiți! 
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*  *  * 

Fragment dintr-o predică publicată pe 10 decembrie 1903, rostită                              
de Spurgeon mai demult la Metropolitan Tabernacle, Newington.  

*  *  * 

Charles H. Spurgeon (1834-1892): influent predicator baptist englez; 
s-a născut la Kelvedon, Essex, Anglia. 

*  *  * 

Dacă ai ști care este valoarea deosebită a timpului, ai fugi și de cea 
mai neînsemnată risipă a unui lucru atât de prețios. – Charles Spur-
geon 
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Jeremiah Burroughs (1599-1647) 

 

„Iar după aceea vine judecata” (Evrei 9:27). 

 

Dacă singurul timp pe care îl avem ca să ne asigurăm de veș-
nicia noastră este cel din această viață, oare cum ar trebui mustrați 
cei care risipesc și irosesc acest timp prețios al vieților lor pe deșer-
tăciuni, și care neglijează marea lucrare pentru care au fost lăsați în 
lume? Dacă lucruri atât de importante depind de felul cum trăim, 
atunci pierderea timpului care ni se dă în viețile noastre este cea 
mai îngrozitoare pierdere. 

Noi toți spunem că timpul este prețios, și așa este. Dacă în-
țelegem bine acest lucru și îl aplicăm corect în viețile noastre, ar 
trebui să tratăm timpul ca fiind cu adevărat prețios. Dacă s-ar pu-
tea extrage esența tuturor perlelor din lume și dacă ar fi pusă într-
una singură, acea singură perlă nu ar fi la fel de prețioasă pe cât este 
timpul, pentru că ceea ce depinde de folosirea lui are o valoare in-
finit mai mare decât zece mii de lumi. Cu toate acestea, oamenii 
tratează timpul cu superficialitate, jucându-se cu el și risipindu-l. 
Însă nu există nicio clipă din viața ta care să nu conteze pentru 
soarta ta veșnică. Tu umbli de colo-colo, te bucuri de viață, ești 
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vesel și îți risipești timpul, făcându-ți rău singur. Iar eu spun că toc-
mai acea clipă în care păcătuiești poate fi momentul de care de-
pinde toată soarta ta veșnică! Dacă am înțelege corect această învă-
țătură, am conștientiza că este un lucru extrem de rău și o nebunie 
să risipim timpul prețios care ni s-a dat. 

Oamenii trăiesc în mod obișnuit în lume ca și cum n-ar avea 
nimic altceva de făcut decât să își hrănească firea pământească. 
Dacă un om ar veni la oraș pentru afaceri care țin de viața lui, iar 
timpul pe care îl are este foarte scurt, oare cât de sârguincios crezi 
că ar fi în folosirea acelui timp? Fiecare bătaie a ceasului îl lovește 
parcă în inimă.  

Sau să zicem că Dumnezeu ar retrimite în lume un suflet 
condamnat, care se află acum în Iad, și i-ar spune: „Suflete, du-te 
și trăiește din nou în lume. Îți voi da la dispoziție puțin timp: vei 
avea de trăit doar un sfert sau o jumătate de an (sau chiar o lună ori 
o săptămână), și te voi pune într-o stare în care va fi posibil să te 
împaci cu Mine și să fii eliberat de pierzarea în care ești acum”. 
Cum crezi că și-ar folosi timpul o astfel de ființă? Întrucât ești con-
vins în conștiința ta de felul în care acel suflet și-ar folosi timpul, 
ar trebui ca și tu să te străduiești să îți folosești timpul înțelept! 
Mulți și-ar dori să aibă reguli care să îi călăuzească pe calea lor. Dacă 
așa stau lucrurile, iată o regulă: dacă ar fi posibil ca un suflet con-
damnat să poată fi retrimis în lume și să existe posibilitatea să își 
schimbe soarta, eu zic că, dacă știi ce ar face el, atunci știi și ceea ce 
tu ar trebui să faci. Să zicem că ar veni cineva și l-ar întreba: „Ce 
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vrei să-ți dau în schimbul timpului tău?” O, cum l-ar trata pe acel 
om cu dispreț! Dacă i-ai oferi coroane și împărății, ba chiar în-
treaga lume în schimbul timpului lui – chiar dacă la mijloc ar fi o 
săptămână sau o zi – el ar râde de o astfel de ofertă și ar pune un 
preț mai mare pe o singură zi decât pe o mie de lumi. Numai că tu 
ai la dispoziție zile și săptămâni la rând, și totuși rămâi expus pierză-
rii veșnice. Nu știi dacă vei mai avea o săptămână sau o zi înainte 
de a intra în starea ta veșnică. O, ce mare nevoie ai să îți folosești 
bine timpul! 

Cât de puțini oameni se gândesc la trecerea timpului sau că 
de felul în care îl folosesc aici, pe pământ, depind lucruri atât de 
importante! Dacă un om ar avea o cantitate de untdelemn prețios, 
care ar valora o sumă imensă de bani, ți s-ar părea o nebunie fără 
egal să-l vezi aprinzând un sfeșnic cu el, doar ca să aibă lumină să 
se distreze ori să facă tot feluri de nimicuri? Cum să folosești un 
astfel de untdelemn prețios pentru nimicuri, când el valorează atât 
de mult? Bineînțeles că el ar trebui folosit ca să lumineze pentru ca 
omul acela să facă treburi importante, nu să se țină de prostii! Ei 
bine, fraților, timpul pe care îl aveți în viețile voastre este acest sfeș-
nic, luminat și alimentat cu un astfel de untdelemn prețios. De 
aceea, nu-l irosiți pe deșertăciuni și nimicuri, căci există lucruri de 
o importanță infinită pe care trebuie să le faceți în acest timp care 
vă este dat în viețile voastre. 

Marea acuzație a lui Hristos împotriva Izabelei a fost 
aceasta: „I-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască 
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de curvia ei!” (Apoc. 2:21). Îmi aduc aminte ce spunea o femeie 
aprig chinuită de conștiința ei. Niște oameni o vizitaseră căutând 
să o convingă că n-ar mai fi existat nădejdea îndurării pentru ea. 
Acea femeie i-a privit cu o față înspăimântată și le-a zis: „Dați-mi 
timpul înapoi, dați-mi timpul înapoi!”, de parcă ar fi spus, „Dacă 
puteți aduce timpul înapoi, mai poate fi nădejde pentru mine!” 
Evident că noi nu ne gândim serios la lucrurile care depind de felul 
cum folosim timpul! Când conștiința cuiva este trează față de fo-
losirea timpului, acela este un semn bun al unei conștiințe ilumi-
nate. Nu există nimic care să aducă atâta seriozitate în sufletul unui 
om cum o face conștientizarea valorii timpului pe care îl are la dis-
poziție. Cineva care a descoperit pierderea valorii timpului spu-
nea: „Să zicem că un grup de oameni navighează pe mare și ajung 
la o mică insulă din mijlocul ei, la multe mii de mile distanță de 
orice altă insulă. Ei se duc și se împrospătează pe acea insulă, dar 
căpitanul le spune, ‚fiți veghetori și nu vă îndepărtați, ci stați prin 
preajmă, ca să auziți când voi da semnalul de plecare, căci nu o să 
stau să aștept după nimeni’. Se poate ca oamenii mai bătrâni să se 
teamă să se îndepărteze, dar tinerii își închipuie că se pot întoarce 
repede la corabie. Dar căpitanul dă ordinul de plecare, iar ei sunt 
lăsați în urmă și pier. Și așa este și în cazul nostru, cei care trăim 
aici, în această lume, unde ne împrospătăm. ‚Dar asigurați-vă’, 
spune Dumnezeu, ‚că veți fi gata când vă voi chema!’ Iar chemarea 
pe care Dumnezeu o face vine la momentul morții”. 

Dumnezeu cheamă, iar bietele făpturi nu sunt pregătite, 
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astfel că pier pe vecie. O, pierderea timpului pe care îl ai în viața 
ta de aici se va dovedi într-o zi ca o pierdere îngrozitoare! Sufletul 
tău va fi străpuns la gândul că ai avut cândva o zi a harului, dar 
acum nu mai ai timp. Acum vine judecata asupra ta, și nu există 
niciun remediu. Se spune despre o femeie căreia îi luase foc casa că 
era foarte ocupată să-și salveze tot felul de nimicuri de prin casă, 
dar avea un copilaș în leagăn și a uitat de el. Când s-a uitat la ceea 
ce salvase din calea flăcărilor, a văzut doar câteva lucruri fără va-
loare, dar imediat i-a venit în minte: „O, ce s-a ales de copilul 
meu?” Când s-a gândit că bietul copilaș trebuie să fi fost ars de viu 
(deși a fost salvat), femeia și-a pierdut mințile văzând cât de ne-
bună a fost încât să se preocupe de lucruri de nimic și să iute de 
copilul ei! Ia aminte și păzește-te să nu ajungi la fel. Tu auzi că tim-
pul este prețios și că există lucruri foarte importante legate de su-
fletul și soarta ta veșnică, lucruri pe care trebuie să le faci. Cu toate 
acestea, tu îți cheltui timpul umblând după averi, după plăceri mă-
runte sau după onoare în această lume. Dar când se va încheia to-
tul și te vei uita în urmă ca să vezi ce ai făcut, Dumnezeu va veni și 
te va chema să dai socoteală, spunându-ți: „Ei bine, iată că există 
un sfârșit al vieții tale. Ce ai făcut în această lume?” Poate că vei 
spune: „Doamne, am câștigat o avere și am dus o viață bucuroasă 
și veselă”. „Dar ce ai făcut pentru sufletul tău în tot acest timp? Ce 
ai făcut pentru veșnicie? Ce ai făcut pentru pacea sufletului tău? 
Ce ai făcut cu lucrurile care sunt de o importanță infinită?” Inima 
ta va fi atunci copleșită de acest gând: „O, Doamne, am uitat de 
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sufletul meu! Nu m-am gândit la soarta mea veșnică. Am folosit 
mai mult timp distrându-mă decât rugându-mă; mai mult timp în 
plăceri decât în rugăciune personală înaintea lui Dumnezeu, și n-am 
făcut pace cu El”. Oricât timp ai putea petrece aici în veselie, totul 
ți se va părea îngrozitor după aceea, când vei ști cum ți-ai cheltuit 
timpul și pentru ce te-ai născut în lume... Ar trebui ca oamenii care 
n-au făcut pace cu Dumnezeu să își petreacă zilele plângându-și sta-
rea păcătoasă și mizeră, nu veselindu-se și distrându-se, nici în imo-
ralitate și senzualitate. O, cât îți vei dori cândva ca timpul pe care l-
ai avut în viață să îl fi cheltuit plângându-ți păcatele și smerindu-ți 
sufletul! Avraam i-a spus bogatului: „Fiule, adu-ți aminte că, în viața 
ta, tu ți-ai luat lucrurile bune” (cf. Luca 16:19-31). Viața aceasta nu 
îți este dată pentru plăcerile tale senzuale, ci ca să faci pace între 
Dumnezeu și sufletul tău. Când Dumnezeu este atât de bun încât 
să îți dea timp în această lume pentru un țel atât de nobil, El așteaptă 
ca tu să îți folosești zilele vieții căutând fața Lui, împăcându-te cu El, 
prețuind îndurarea Lui, admirând și adorând bogățiile harului Său 
și ale bunătății Lui în Fiul Său. Dar unde să găsim toate acestea? Ce 
curs diferit al vieții există în majoritatea oamenilor, diferit de ceea ce 
Dumnezeu așteaptă! Cei care își risipesc timpul se fac vinovați de o 
nebunie disperată, când ne gândim că totul depinde de acest lucru. 

Dacă după moarte vine judecata, este cert că, atunci când 
moarea îl găsește pe om nepregătit și neregenerat1, neîmpăcat cu 

 
1 neregenerat – nenăscut din nou prin Duhul lui Dumnezeu. 
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Dumnezeu, trebuie ca soarta acelui om să fie peste măsură de 
groaznică, pentru că moartea aduce cu ea judecata și îl așază pe om 
în starea sa veșnică (Iov 18:14). Moartea este numită regele groazei, 
și așa și este, căci ea este cu adevărat cel mai îngrozitor lucru din 
lume pentru cei care înțeleg sensul stării lor păcătoase. În moarte 
există suficientă groază încât să copleșească inima celui mai mân-
dru și mai încăpățânat ticălos care trăiește pe pământ, dacă își dă 
seama că, după moarte, va plonja în oceanul veșniciei, iar Dumne-
zeu știe că el n-a făcut nimic pentru soarta lui veșnică. Acela va fi 
oceanul mâniei acestui Dumnezeu infinit, ocean în care se aruncă 
și în care va rămâne în veci de veci! 

Cu excepția situației în care ai o siguranță temeinică a lucră-
rii făcută între Dumnezeu și sufletul tău, este ceva cert că vederea 
oceanului infinit în care te arunci imediat după moarte nu poate 
decât să îți dea o durere înspăimântătoare când vei vedea ce în-
seamnă să pieri pe veci. Când moartea îl cuprinde pe omul necre-
dincios, ea nu face decât să taie firul de ață de care acel om stătea 
agățat deasupra prăpastiei pierzării veșnice. Ea va fi ca deschiderea 
stăvilarelor mâniei veșnice a lui Dumnezeu. În lumea aceasta, când 
suferințele vin asupra oamenilor, mânia lui Dumnezeu nu este de-
cât ca mici picături de apă care trec prin acele stăvilare. Dacă te uiți 
la stăvilare, vei vedea că din ele doar șiroiesc câteva picături de apă. 
Dar este o diferență uriașă între aceste picături și șuvoiul abundent 
care va curge când stăvilarele se vor deschide! Așa este și situația 
acțiunilor lui Dumnezeu față de cei necredincioși în această lume: 
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se poate ca mâna lui Dumnezeu să vină asupra lor prin multe sufe-
rințe, dar acestea nu sunt decât ca niște mici picături ale mâniei 
Sale. Dar când moartea va veni și îi va găsi nepregătiți, Dumnezeu 
va deschide stăvilarele, și șuvoaiele mâniei Celui Atotputernic se 
vor năpusti asupra lor. Pentru ei, moartea nu va fi decât ostașul 
Domnului oștirilor, care îi va arunca în temniță. Ea va ridica po-
dul. Moartea va fi pentru ei ca un apus înspăimântător, care nu va 
aduce cu el decât noaptea întunericului veșnic, un apus peste mă-
sură de îngrozitor, care nu va mai vedea niciodată lumina zilei. 

Ei bine, să știi că, la venirea morții, ziua harului și a mântuirii 
va apune pentru tine, asupra ta venind noaptea veșnică a negurii 
înspăimântătoare, astfel că, atunci când vei pleca din această lume 
neîmpăcat cu Dumnezeu, vei fi nevoit să îți iei adio de la toate 
mângâierile și de orice lucru de care te-ai bucurat. Îți vei lua adio 
de la toate acele adevăruri deosebite despre Dumnezeu care ți-au 
fost revelate. Nu vei mai auzi niciodată astfel de adevăruri pline de 
har de pe buzele slujitorilor lui Dumnezeu. Îți vei lua adio de la toți 
prietenii de care te-ai bucurat atât de mult și de toate întâlnirile 
vesele cu ei. Nu va mai fi niciunul dintre ei. Îți vei lua adio de la 
soție sau de la soț, de la copii și de la rude, căci nu le vei mai vedea 
vreodată fețele. Da, îți vei lua adio de la casă, de la terenuri și de la 
toate desfătările din lume. Îți vei lua adio de la soare, de la lună, de la 
stele și de la lume. Nu le vei mai vedea niciodată până ce vei vedea 
totul într-o lumină arzătoare, în ziua lui Hristos cea mare și înfrico-
șată (2 Petru 3:7, 10). Vei lăsa în urmă lumea, cu toate mângâierile 
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ei și cu toate mijloacele harului, și vei spune: „O, Doamne, unde 
mă duc?”... 

Este ceva foarte trist ca o biată creatură, căreia i se termină 
timpul, să nu știe unde se duce – să se gândească la plăcerile și des-
fătările din trecut, dar să nu mai aibă niciodată parte de ele. Când 
mă gândesc la moartea oricărui om necredincios, îmi vine în minte 
acel loc din Isaia 10:3: „Ce veți face voi în ziua pedepsei și a pieirii?” 
Da, aici, în această lume, pășești țanțoș și îți faci plinul de plăceri... 
și te porți mândru și încăpățânat pe calea ta, batjocorind adevăru-
rile despre Dumnezeu pe care ți le spun slujitorii Lui. Dar ce te vei 
face în ziua pedepsei, când va veni momentul să se pună punct zi-
lelor tale de pe pământ? O, ce schimbare se va vedea atunci în ati-
tudinea ta! Dumnezeu se va uita atunci spre tine cu indignare și îți 
va spune: „O, făptură ticăloasă, care ți-ai petrecut zilele în deșertă-
ciuni, nu vei mai trăi în această lume. Mânia Celui Atotputernic 
este dezlănțuită acum împotriva ta! Ești neliniștit pe patul suferin-
ței tale, iar conștiința ta s-a trezit acum și îți chinuie sufletul. Ea îți 
spune că ai făcut atâtea lucruri rele în atâtea situații, în compania 
altora sau în viața personală. Acum începi să te blestemi singur 
pentru nebunia ta și pentru că ai neglijat ziua harului și a mântui-
rii. Vremea ta aproape s-a dus. Ei bine, boala ta se agravează, dure-
rile cresc, prietenii te vizitează și vin să te plângă, iar tu începi să 
privești totul cu spaimă. Îți tragi tot mai greu suflarea, iar diavolii 
își așteaptă prada. Gura ți se încleștează, sufletul se îndepărtează 
de trup, și iată sfârșitul vieții tale – sfârșitul întregii tale mândrii, 
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sfârșitul întregii tale infatuări și sfârșitul întregii tale vanități și ră-
utăți”. Acesta este omul care nu are parte de Dumnezeu. Mila și-a 
avut vremea ei, dar tu ai ignorat-o, iar acum dus ești pe veci. 

Noi vorbim mult despre mila lui Dumnezeu, dar oare nu 
este bogată mila pe care Dumnezeu ți-o arată, biată făptură păcă-
toasă, dându-ți timp să te pocăiești în această viață? Dumnezeu te 
cheamă, te strigă și îți oferă har, iertare și pace, lucruri pe care El 
nu le-a făcut pentru îngerii care au păcătuit. Când ei au comis un 
singur păcat împotriva lui Dumnezeu, El i-a alungat și nu le-a ofe-
rit niciodată vreo pace. De aceea, văzând că ai avut deja mult timp 
la dispoziție, toți îngerii din Cer, toți sfinții și toate făpturile, ba 
chiar toți diavolii recunosc că Dumnezeu a fost milostiv cu omul, 
cu acest om ticălos, dacă i-a dat atâta timp să se pocăiască, iar acum 
judecata vine asupra lui. O, frații mei, numai gândul la o astfel de 
moarte ar trebui să apese greu asupra inimilor voastre.  

Îmi aduc aminte că am auzit vorbindu-se despre cineva care 
obișnuia să se roage de șase ori pe zi și, când a fost întrebat de ce pe-
trece atât de mult timp în rugăciune, el n-a avut alt răspuns decât 
acesta: „Voi muri, va trebui să mor”. Ceea ce avea să se petreacă cu 
el după ce se punea punct vieții lui pământești și felul cum și-a folo-
sit-o erau lucruri de care depindeau chestiuni atât de importante.  

O, dacă am avea inimi să ne gândim la aceasta! Dacă am ști, 
chiar acum, chiar azi, care sunt lucrurile care țin de pacea noastră 
veșnică înainte de a fi prea târziu. Fraților, aceste lucruri sunt de o 
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importanță infinită pentru sufletele voastre nemuritoare. Fie ca 
Domnul să ne facă pe fiecare dintre noi conștienți de ele. 

De aceea, frații mei, vreau să vă vorbesc tuturor (căci n-am 
venit aici doar să petrec un ceas alături de voi, ci să fac un bine su-
fletelor voastre): să știți că azi este ziua potrivită – ziua harului și a 
mântuirii. Dar eu vă spun din nou, în Numele lui Dumnezeu, ade-
vărul următor (știind că l-ați mai auzit deja de multe ori): chiar 
dacă ai fi cel mai rău, cel mai ticălos din congregație, dacă vii azi 
înaintea providenței lui Dumnezeu, știi că este posibil ca păcatele 
tale să fie iertate. Este posibil ca sufletul tău să fie mântuit, să faci 
pace cu Dumnezeu, astfel că azi îți mai spun odată acest lucru: încă 
nu ai ajuns în starea de pierzare veșnică, stare în care ai fi putut 
ajunge de mult timp. O, ce n-aș da să știu că, atunci când vei ajunge 
acasă, te vei pleca în odăița ta înaintea lui Dumnezeu și Îl vei bine-
cuvânta pentru acest mesaj care ți-a fost predicat din nou. Dragii 
mei, dacă eu sau oricare dintre slujitorii Domnului ar fi trimis de 
Dumnezeu la porțile Iadului cu mesajul că sufletele condamnate 
ar avea posibilitatea să fie mântuite, sunt sigur că ele ar primi cu 
bucurie această veste! Dar acest lucru nu li se poate propovădui 
lor, însă poate fi predicat – și este predicat – celui mai rău și mai 
ticălos vrăjmaș al lui Dumnezeu de aici. Dumnezeu îți spune 
aceasta chiar acum, dar nimeni nu știe cât timp va mai dura până ce 
va veni judecata ca să te așeze într-o altă stare. De aceea, cunoaște azi 
lucrurile care pot să-ți aducă pacea veșnică. Cine știe ce schimbare 
va aduce o singură zi din viața ta?... Astfel, acesta este momentul 
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tău. Este un lucru fericit când un om își face lucrul la vremea lui, 
astfel încât să capete folos din el. Dacă un lucru nu este făcut la 
vremea lui, își pierde valoarea și eficiența. Prin urmare, rugăciu-
nile, lacrimile, plânsul și întristarea ta înaintea lui Dumnezeu, ce-
rându-I îndurare, nu au nicio eficiență dacă nu sunt făcute la vre-
mea lor! Tu nu știi că, dacă nu le faci azi sau mâine, sau chiar ime-
diat, ele se pot dovedi cu totul inutile pentru tine. De aceea, folo-
sește-ți acum timpul pe care îl ai la dispoziție. Dumnezeu proclamă 
și îi spune azi fiecăruia: „Biată ființă, dacă vrei să primești îndurare 
în ziua lui Hristos, caut-o acum! Sceptrul de aur este întins acum, 
și azi este vremea potrivită și ziua harului și a mântuirii. Vino și 
acceptă acum oferta harului și a îndurării, altfel vei pieri în veci”. 

*  *  * 

Fragment din The Saints Treasury (London:                                                                      
T. C. for John Wright, 1654), p. 116-128.  

*  *  * 

Jeremiah Burroughs (1599-1647): predicator și teolog congregațio-
nalist; s-a născut la East Anglia, Marea Britanie. 

*  *  * 

Nebunii zic că timpul este lung, dar numai nebunii vorbesc așa. – 
Charles Spurgeon 
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ACUM ESTE ZIUA MÂNTUIRII 
Charles H. Spurgeon (1834-1892) 

 

„Acum este ziua mântuirii” (2 Cor. 6:2). 

 

Noi auzim frecvent discutându-se pe tema celor mai bune 
vremuri. Unii cântă perpetuu laudele „vremurilor bune de demult”, 
deși, dacă ar citi paginile istoriei, n-ar părea că vremurile de demult 
ar merita vreo laudă specială, decât dacă asuprirea, ignoranța, perse-
cuția și suferința abundentă ar merita să fie tema cântecului. Părinții 
noștri aveau obiceiul să spună cu lacrimi în ochi că „vremurile de 
odinioară erau mai bune decât acestea”, dar noi avem de partea 
noastră înțelepciunea lui Solomon când le spunem că nu cântăresc 
înțelept aceste lucruri. „Nu zice: ‚Cum se face că zilele de mai înainte 
erau mai bune decât acestea?’ Căci nu din înțelepciune întrebi așa” 
(Ecl. 7:10). Alții se laudă întotdeauna cu perioada prezentă. Nimic 
nu se aseamănă cu aceste vremuri, căci trăim epoca invențiilor și a 
progresului, epoca libertății și a luminii, când sclavia trebuie să se fi 
eliberat de cătușe și când superstiția trebuie să se ascundă printre 
confrații ei, cârtițele și liliecii. Dar eu nu cred că secolul nostru este 
atât de mult o epocă de aur, ca să aibă nevoie de laude foarte entuzi-
aste. Cele mai mari virtuți ale ei sunt contrabalansate de păcate mai 
mari, iar progresul ei către libertate nu prea a ținut pasul cu avântul 
ei către imoralitate: este adevărat că barierele au fost distruse, dar în 
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unele locuri au căzut și zidurile moralei. Există mulți oameni care 
privesc înainte către viitor cu ochi strălucitori, iar declarația lor este 
că „sosesc vremurile bune”, doar că trebuie „să mai așteptăm un 
pic”; și dacă ne uităm înainte, până ce această fiară va fi ucisă, până 
ce potirul va fi turnat și cealaltă pecete va fi ruptă, abia atunci vom 
ajunge la vremurile de pace. Noi suntem de acord cu acești oameni 
care așteaptă nerăbdători: epoca de aur încă nu a venit; Adventul1 
este cea mai bună și mai strălucitoare nădejde, astfel că oricine o iu-
bește în felul acesta poate să exclame cu nerăbdare: „Vino repede, 
da, vino repede, Doamne Isuse”. 

Dar există un gând care n-ar trebui să ne părăsească atunci 
când vorbim despre vremuri și soroace, anume că acum, acum, 
chiar acum, acest moment fugitiv, secunda care trece la ticăitul 
ceasului, acesta este singurul timp pe care îl avem la dispoziție. Eu 
nu pot face nimic cu zilele care au trecut, și nici cu zilele din viitor 
– deși merg către ele, dar nu le pot folosi. Trecutul și [viitorul] sunt 
câmpuri situate departe de mine, astfel că nu le pot cultiva. Eu nu 
pot nici să ar, nici să semăn viitorul, după cum nu pot nici să alto-
iesc și să îmi corectez trecutul. Din rațiuni practice, singurul timp 
pe care îl am este cel care trece tocmai acum. Am zis oare că îl am? 
El a zburat chiar în timp ce eu am spus că îl aveam, ca meteoritul 
care străpunge cerul, ca vulturul care zboară departe sau ca acele 
corăbii rapide care dispar dincolo de orizont. 

 
1 Advent – a doua venire a lui Hristos. 
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Timpul prezent este singurul timp pe care îl pot avea vreo-
dată. Dacă vreun timp viitor va deveni vreodată prezent, înseamnă 
că am intrat în veșnicie. Atât cât înțeleg, ziua de azi poate fi sfârși-
tul vieții mele, iar când soarele se va coborî la odihna lui, și eu mă 
voi scufunda în odihna mea, în ce privește timpul. Dacă mi s-ar da 
mai mult timp, totuși nu îl voi primi niciodată în vreo altă haină 
sau formă decât ca timp prezent. Eu îl numesc acum viitor, dar 
când voi ajunge, să zicem, în 1866 sau în 1880, ce voi trăi va fi la 
fel ca aceste clipe – pentru mine, acela va fi prezentul. Prin urmare, 
din motive practice, oricât am specula despre trecut sau viitor, mo-
mentul prezent este singurul timp pe care îl avem sau îl putem avea 
vreodată; de aceea, devine important ca toate gândurile noastre să 
fie concentrate asupra lui, dacă vrem să ne asigurăm de „chemarea 
și alegerea” noastră (2 Petru 1:10). Pasajul nostru ne îndreaptă că-
tre această folosire solemnă a timpului, și o face printr-un argu-
ment foarte convingător. 

Observați că textul nostru este un citat. O, cât de mult ar 
trebui să prețuim Vechiul Testament! Dacă oamenii inspirați ai lui 
Dumnezeu, care au vorbit prin Duhul Sfânt, au citat din Vechiul 
Testament, cât de valoroase trebuie să fie frazele lui pline de pietre 
prețioase! Apostolul citează aici din Isaia 49:8. În acel pasaj, Dom-
nul Dumnezeu vorbește cu Mesia, vorbește cu Domnul nostru 
Isus Hristos, și El Îi spune: „La vremea îndurării Te voi asculta, și 
în ziua mântuirii Te voi ajuta”. Așadar, prima parte a versetului 
nostru este un citat din Isaia, iar a doua parte este comentariul lui 
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Pavel la acel citat: „Iată că acum este vremea potrivită”. El își preia 
textul din Vechiul Testament, dar ne oferă o predică nou-testa-
mentală din el. Haideți să încercăm să vedem dacă putem înțelege 
ce vrea apostolul să ne spună. 

Când Pavel a citit în cartea Isaia, el a înțeles că Domnul Ie-
hova vorbea explicit „către Cel disprețuit și urât de popor [și cine 
altcineva poate fi, dacă nu Domnul Isus?]... La vremea îndurării 
Te voi asculta” (Isaia 49:7-8). Suspinele, lacrimile și picăturile mari 
de sânge din Grădina Ghetsimani n-au trecut neluate în seamă; 
asemenea sângelui lui Abel, ele au strigat din pământ și au fost au-
zite și primite în Cer. Și un răspuns a fost dat. Acest lucru a fost 
dovedit clar prin coborârea îngerului care L-a întărit pe Mântuito-
rul, astfel că profetul adaugă: „La vremea potrivită, Te-am ascul-
tat, în ziua mântuirii, Te-am ajutat” (2 Cor. 6:2). Apostolul înțe-
lege de aici că, întrucât Dumnezeu L-a acceptat pe Hristos, Repre-
zentantul poporului Său, El a deschis astfel o epocă a acceptării. 
Acceptarea dată Mântuitorului este, după gândirea apostolului, 
acceptarea dată păcătoșilor. Deoarece Hristos este ascultat – căci 
El nu s-a rugat pentru Sine, ci pentru noi – există o vreme potrivită 
care a început și pentru noi, din ziua când Hristos a fost pus pe 
cruce, când Și-a întins mâinile ca să Îi fie străpunse, când Și-a plecat 
capul în fața morții și a spus: „S-a isprăvit” (Ioan 19:30). Gândiți-
vă la acest pasaj parafrazat în felul următor: „L-am ascultat pe Isus, 
Garantul, la vremea potrivită; în ziua mântuirii L-am ajutat pe mă-
rețul Mântuitor; de aceea, pentru voi, poporul Meu, pentru voi, 
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bieți păcătoși pierduți și rătăcitori, pentru voi, acum este vremea 
potrivită; azi este ziua mântuirii”. Dacă Hristos n-ar fi murit, n-ar 
fi existat niciodată o zi a mântuirii. Dacă Hristos n-ar fi fost ascul-
tat și acceptat, n-ar fi venit niciodată asupra noastră o vreme potri-
vită. Dar întrucât El, Reprezentantul omului, a căpătat favoare în 
ochii lui Dumnezeu și, prin lucrarea Sa completă, a luat asupra Sa 
acea favoare pe vecie, există favoare în inima lui Dumnezeu pentru 
cei pe care Hristos i-a reprezentat, pentru acei nelegiuiți pentru 
care El face mijlocire. 

Dragul meu prieten, nu spun eu asta, ci Scriptura. „Iată că 
acum este vremea potrivită; iată că acum este ziua mântuirii!” În 
clipa când un păcătos își pune credința în Hristos, el este mântuit, 
și dacă tu îți pui credința acum în El, aceasta este ziua mântuirii tale.  

Te vei uita atent la acest text? Deschide-ți acum Biblia și 
uite-te la el – în special tu, cel neconvertit, fie că ești prezent aici și 
mă auzi, fie că citești cuvintele mele. Acest text are două degete 
care vor să îți atragă atenția: două iată. „Iată că acum este vremea 
potrivită”. Oprește-te aici și uite-te la această propoziție. Crezi ce 
spune ea? Spune „Da” sau „Nu”. Și mai există un „iată”: „Iată că 
acum este ziua mântuirii”. Crezi asta? Ți-am cerut să te uiți la acest 
verset pentru că vreau să îl privești în față și să văd dacă îndrăznești 
să spui: „Asta este o minciună”. Nu, n-ai îndrăzni să spui așa ceva. 
Dacă nu îndrăznești să spui asta, ar trebui ca, într-o clipă, să dispară 
toate acele scuze care împietresc inima și care te fac să nu fii sufici-
ent de convins, să nu te rogi, să nu citești, să nu te pregătești, și așa 
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mai departe. Acum, chiar acum, când ceasul ticăie, nu ca și cum ar 
fi un lucru ce s-ar petrece într-un sfert de ceas, totul se petrece într-
o clipă: „Acum este ziua mântuirii”. Și ce ai de spus în fața acestor 
lucruri? Te conduce Dumnezeu Duhul Sfânt să spui în sufletul 
tău: „Doamne plin de har, îmi încredințez sufletul Ție chiar 
acum”? O, totul este rezolvat. Zburați la Cer, voi, îngeri! Duceți 
vestea bună; spuneți-le sufletelor care privesc nerăbdător în jos, ca 
să vadă lărgirea Împărăției Mântuitorului, că s-a născut un alt moș-
tenitor al slavei, că un alt fiu rătăcitor s-a întors la casa Tatălui său. 
Acum! Acum! Acum! O, Doamne, fă ca harul cuceritor să în-
vingă! Cât de mult a tânjit sufletul meu după acest text! Iar acum, 
când mă uit la el, nu mă simt în stare să îl mânuiesc cum mi-aș dori. 
Dacă aș putea, v-aș lua de mână cu bucurie pe unii dintre voi – 
gândiți-vă că v-aș lua acum de mână – și v-aș spune privindu-vă în 
ochi: S-ar putea să nu mai am niciodată o altă oportunitate de a-ți 
predica din acest text, căci se poate să pleci din lume înainte de a 
mai avea o șansă să mă auzi. „Vrei să te faci sănătos?” (Ioan 5:6). 
Crezi? „Dacă poți!... Toate lucrurile îi sunt cu putință celui ce 
crede” (Marcu 9:23). Nabal a zis demult despre David: „Astăzi 
sunt mulți slujitori care fug de la stăpâni” (1 Sam. 25:10). Nabal era 
un om rău, dar, fără să știe, aici a spus un lucru adevărat. Oare nu 
sunt unii aici care vor fugi de la vechiul lor stăpân? Oare nu sunt 
unii care își doresc mult să fie slujitorii lui Hristos, ca să nu mai 
continue să fie robii diavolului? O, suflete, dacă Dumnezeu te-a 
făcut dornic să te rupi de Satana, să Îl apuci pe Hristos, aceasta nu 
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este o zi în care Hristos să te respingă, căci El a spus explicit că te 
va primi acum, căci „acum este vremea potrivită”. „Dar, domnule, 
eu sunt o curvă plină până peste cap de nelegiuire”. Totuși, „acum 
este vremea potrivită”. „Ah, dar eu am îmbătrânit; am 70 sau 80 
de ani, și am trăit în păcat toți acești ani”. Da, dar „acum este vre-
mea potrivită”. Crezi sau nu acest lucru? „O, dar eu am refuzat de 
o mie de ori invitația Evangheliei”. Da, dar harul bogat al lui Dum-
nezeu încă mai spune: „Acum este vremea potrivită”. Mă rog lui 
Dumnezeu ca unii dintre voi să vă hotărâți chiar azi, chiar acum, 
acolo unde vă aflați. Acum, o, Duh al Dumnezeului cel viu, tre-
zește-i pe cei pe care i-ai ales și pus deoparte pentru viața veșnică! 

Nu am acum timp să insist pe celelalte două puncte. De 
aceea, mă voi referi la ele pe scurt. 

Unii sunt acum în Cer! Te poți gândi la acest lucru? Ei 
sunt acum în Cer! Ei se desfată acum în adunarea lui Hristos; ei 
sunt acum binecuvântați cu părtășia tuturor duhurilor glorificate. 
Ei se odihnesc acum de toată truda lor, de toate străduințele și de 
toate suferințele lor; ei sunt acum plini de bucurie, în timp ce cântă 
din harfele lor de aur; ei sunt îndestulați acum de favoarea și plini 
de bunătatea Domnului. Ei știu acum ce nu știau aici, cunoscând 
așa cum sunt cunoscuți; ei sunt acum mai mult decât biruitori, flu-
turând din ramurile lor de finic; ei sunt acum în siguranță, dincolo 
de orice teamă sau pericol; ei sunt acum desăvârșiți, fără pata păca-
tului sau rămășița corupției morale; ei sunt acum binecuvântați 
peste măsură. Eu doar îmi îndrept degetul către locul unde aripa 
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mea nu mă poate purta și unde ochiul meu nu poate vedea. Așa 
sunt prietenii voștri care au plecat. Soția ta este acolo acum, copi-
lașii tăi sunt acolo, fratele tău este acolo, bunicul tău este și el acolo, 
iar noi, dacă ar fi să murim acum, binecuvântat fie Numele lui 
Dumnezeu, mulți dintre noi am cunoaște ce cunosc ei și am gusta 
imediat din lucrurile de care și ei se bucură. 

Iată un gând înspăimântător: alții sunt acum în Iad! 
Unii dintre cei ce m-au ascultat predicând acum un an și în anii de 
dinaintea lui sunt acum – chiar acum – în Iad! Acum, ei sunt acolo 
unde speranța nu poate merge; ei sunt acum într-un loc unde nicio 
Evanghelie nu va fi predicată vreodată; ei sunt acum acolo unde 
regretă cu amar duminicile irosite și oportunitățile disprețuite; ei 
sunt acum acolo unde amintirile stăpânesc cu groază, aducându-
le înainte toate păcatele lor; ei sunt acum acolo „unde viermele lor 
nu moare, și focul nu se stinge” (Marcu 9:44); unde își mușcă în 
zadar limbile chinuite de foc; ei sunt acum acolo unde furia lui 
Dumnezeu este manifestată până în străfundul focului hidos al Ia-
dului; ei sunt acum în locul unde diavolii, cândva ispititorii lor, 
devin chinuitorii lor; ei sunt acum în locul unde păcătoșii care le 
țineau cândva companie cu bucurie, le cresc intensitatea groaznică 
a suspinelor, a gemetelor, a plânsului și a scrâșnirii dinților; ei sunt 
acum blestemați de Dumnezeu, blestemați în veci de veci! Și 
aceasta poate fi într-o clipă soarta oricărui păcătos de aici. Cât ai 
clipi din ochi, nu există niciun om care să nu știe acest adevăr și 
care nu Îl are pe Hristos. O singură picătură de sânge scursă în plus 
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– o mie de lucruri, zicem noi, pot cauza asta – și Iadul este moșteni-
rea ta... „Doamne, o, de ce fir subțire de ață stau atârnate lucrurile 
veșnice!” 

În timp ce sunt în acest pericol, unii merge înainte către con-
damnarea lor: „Dimineața își ridică cortul, căci azi se apropie mai 
mult de casă”. Dar unde va fi casa ta, dacă ești neconvertit?  

Când trenurile expres au început să circule prin Scoția, a 
fost văzut într-o stație, la ceas de seară, un domn înalt și slab, a cărei 
față trăda semnele tuberculozei. Controlorii i-au pus mai multe în-
trebări despre bagajele sale, care erau mari, și, după ce a fost între-
bat de mai multe ori de diverse persoane, a venit un altul și l-a în-
trebat: „Dar unde mergi, domnule?” Fiind enervat și foarte grăbit, 
el a răspuns: „La dracu’!” Un slujitor al lui Hristos a auzit în treacăt 
răspunsul dat de acel om, a căutat să se urce în același vagon, chiar 
dacă n-a prins loc decât la celălalt capăt al lui. Acest domn vorbea 
foarte deschis cu diferite persoane pe tot felul de subiecte, așa că 
slujitorul Domnului s-a gândit că va încerca să aducă și el în discu-
ție un cuvânt sau două. Astfel, s-a alăturat discuției până ce s-au 
oprit într-o stație unde trenul a poposit pentru câtva timp, mo-
ment când, folosind acea oportunitate, i-a spus acelui domn: 
„Când vei ajunge la destinația dumitale?” „O”, a spus acesta, „tre-
buie să traversez nu știu câte orașe, va trebui să mă îmbarc deseară 
pe o corabie, și sper să ajung la destinație mâine pe la orele prânzu-
lui”. Creștinul i-a spus: „Nu cred că mi-ai înțeles întrebarea. Când 
controlorul te-a întrebat unde mergi, ai răspuns că te duci într-un 
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loc foarte diferit de cel despre care povestești acum”. „Aaaa, da, îmi 
aduc aminte”, a spus acel om, „dar uneori sunt foarte grăbit”. 
Creștinul i-a răspuns: „Este adevărat? Te duci în Iad? Dacă da, 
când te aștepți să ajungi acolo?”, și a început să îi vorbească despre 
acea boală de care omul suferea, că vedea atât de clar de pe fața lui 
că urma să moară și l-a avertizat că, dacă nu avea să o ia pe un alt 
drum și să alerge la Hristos, singurul refugiu, cu siguranță că urma 
să ajungă la acel final groaznic.  

Există unii aici care, dacă s-ar vedea în dimineața aceasta în-
cotro se îndreaptă, am ști clar că merg spre Iad. Știți că așa este. Dar 
când vei ajunge la capătul călătoriei tale? Unii de aici ar mai putea 
trăi încă 50 de ani. Mă rog lui Dumnezeu ca întrebarea mea să te 
hăituiască și, dacă n-a fost până acum o binecuvântare pentru tine, 
să fie măcar până pleci de aici: „Când vei ajunge la capătul călăto-
riei tale?” Când vei ajunge în Iad? Unii dintre voi puteți spune în 
dimineața aceasta în inimile voastre: „Și eu am fost într-o călătorie, 
dar, prin harul lui Dumnezeu, am ajuns pe o linie moartă și nu voi 
mai înainta nici un centimetru. Doamne, pregătește-mă să merg în 
Rai și dă-mi acum credința în Mântuitorul, ca să pot trăi”. Fie ca 
Dumnezeu să binecuvânteze aceste firave cuvinte ale mele, spre 
gloria Lui și spre folosul vostru. Amin. 

*  *  * 

Fragment din predica de duminică dimineața, 4 decembrie 1864,                             
de la Metropolitan Tabernacle, Newington.  

*  *  * 
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Charles H. Spurgeon (1834-1892): influent predicator baptist englez; 
s-a născut la Kelvedon, Essex, Anglia.
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PROGRAMUL LUCRĂTORI ÎNCERCAȚI 
• Ești păstor/prezbiter, misionar, evanghelist, 

diacon sau învățător de școală duminicală 
desemnat în biserica locală? 

• Iubești cărțile creștine de calitate, care te 
provoacă să crești în slujirea ta? 

• Crezi că poți citi 10 pagini/zi? 

Înscrie-te în programul „LUCRĂTORI ÎNCERCAȚI” și 
primești gratuit până la 70 de cărți de la MAGNA GRATIA! 

Informează-te din Ghidul de prezentare al programului la 
adresa de internet magnagratia.org/pli.html și trimite-ne 
cererea de înscriere completând formularul de pe internet.  

12 
„Am învățat de la autor să fiu mai atent și mai 
dedicat  în pregătirea predicilor și la slujirea la care 
sunt chemat... mi-a oferit ilustrații prin care oamenii 
pot percepe mai bine frumusețea Evangheliei”. – 
participant la program 

„Aproape fiecare capitol m-a făcut să mă smeresc și 
să mă cercetez referitor la lucrarea mea”. – 
participant la program 

12 

 


