
 Câştigătorul ia totul ! Efeseni 5:15,16        
  
 Luca 16:16’’Legea şi prorocii au ţinut până la Ioan; de atunci încoace, 
Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu se propovăduieşte; şi fiecare, ca să intre în 
ea, dă năvală.’’ În această dimineaţă vă chem să fiţi nişte câştigători.  
Este o cursă contracronometru. Nu trăim viaţa aceasta de mai multe ori, ci o 
singură dată. Deja unii am trăit o bună parte din ea şi îi mulţumim Domnului.  
 Cum a fost viaţa mea până acum, am trăit-o ca un câştigător sau am                  
risipit-o? Mai ne facem câte o evaluare din când în când? 
               Luca 16:1’’Isus a mai spus ucenicilor Săi: „Un om bogat avea un 
ispravnic care a fost pârât la el că-i risipeşte averea.’’ 
 
 S-au făcut statistici cu privire la timp. Iată doar o parte dintr-o astfel de 
statistică: 
-un om care trăieşte 75 de ani în medie vorbeşte la tel.5 ani, 10 ani şi-i petrece la 
masă, 4 ani se îmbracă/baie, 9 ani stă la Tv.,15 ani stă la computer, dacă stăm 10 
min.pe zi cu Domnul, rezultă doar 7 luni din viaţă. 7 luni comparativ cu 10,15 ani? 
 Haideţi să ne gândim şi să cugetăm la timpul nostru. Dacă ar fi să punem în 
această statistică subiecte cruciale, ca: Rugăciunea şi Postul, Evanghelizarea, 
Citirea zilnică a Bibliei, Lauda în particular, mă tem că am pleca ruşinaţi privirea. 
 
 I.Dumnezeu este Răscumpărătorul nostru. 
 Timpul este o valoare ce nu poate fi economisită, ci doar valorificată. 
Timpul este ireversibil. Nu se mai întoarce (înapoi) niciodată. 
     
   ’’Pierzi în viaţă ani şi la moarte cerşeşti o clipă’’. Nicolae Iorga ! 
 
Gabi Iluţ cânta:’’eram copil,treceau cocorii, eu cu tristeţe-i petreceam, mi se părea 
că toamna trece, mi se părea, dar eu treceam’’. 
 Răscumpărat:’’ceva sau cineva vândut, recumpărat’’. Leviticul 25:24-28. 
Principiul răscumpărării îi aparţine lui Dumnezeu. El doreşte să răscumpere ceea 
ce a pierdut – omul şi creaţia Sa. 
Cum a răscumpărat Dumnezeu creaţia: prin Isus Hristos ! Evrei 9:11,12,15. 
 Noi am putut să cădem, dar nu ne putem răscumpăra singuri, prin nici o 
metodă, dar ruda nostră cu drept de răscumpărare poate. 
Psalm 49:7,8; Iov 19:25-27. 
 
 *Răscumpărarea este o imagine a unui nou început. Ioan 3:3. 
Aici trăim un preambul al adevăratei vieţi, care va începe cu adevărat în prezenţa 
Domnului. Isaia 65:17. 



 
1.Nu pierdeţi vremea. Nu daţi timpul pe lucruri de nimic. 
Efeseni 5:10 ’’ Cercetaţi ce este plăcut înaintea Domnului, şi nu luaţi deloc parte 
la lucrările neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă osândiţi-le.’’ 
 
’’Felul în care întrebuinţăm timpul liber ne trădează caracterul’’! Luca 12:20’’i s-a 
luat timpul’’ 
 
2.Evitaţi trăirea fără scop, flecării. Să trăim viaţa la intensitate maximă.                  
Efeseni 5:6, Coloseni 4:5; 2 Timotei 2:16, 23, 21. Fii un vas sfânt, curat, la oricând 
la dispoziţia Domnului. Tit 2:14 ‚’’plin de râvnă pentru fapte bune’’.  
Fraţilor, nu luăm nimic cu noi. Suntem străini şi călători.1 Petru 4:1-7 
 
3.Fă toate la timpul lor. Eclesiatul 3:1-11. Sunt lucruri unice în viaţă, de aceea ele 
trebuiesc făcute la vremea lor. Luca 10:39-42 şi Ioan 12:3 – Maria a făcut ceea ce 
trebuia. A avut o singură ocazie să ungă picioarele Domnului. Sunt ocazii unice în 
viaţă pe care dacă le pierdem regretăm toată viaţa. 
 
4. Fă lucrul foarte bine, ca să nu mai fii nevoit să revii la el.  
1 Cor.16:14’’tot ce faceţi să faceţi cu dragoste’’, ca pentru Domnul ! 
 
5. Răscumpără, îmbogăţeşte timpul. Cum pot să fac asta? Provocând pe alţii să 
folosească cu înţelepciune timpul. Timpul petrecut în mijlocul oamenilor să fie de 
calitate.Să vorbim, să sfătuim cu înţelepciune. 
 
6. Organizaţi timpul bine. Prov.24:27;  Exod 18:13-23. Sunt persoane care nu vin 
la Biserică, nu se duc în vizită, nu ajută, pentru că nu au timp. Este însă greşit să 
spui că nu ai timp. Bătrânii noştrii nu aveau maşini de spălat automate, maşini, 
telefoane, tot felul de roboţi de bucătărie, dar aveau tot timpul din lume. 
 

Sfat: reia ce a mai rămas din timp şi foloseşte-l cu înţelepciune! 
 
 De ce nu reuşim să avem un timp de părtăşie zilnic: 

a) Lipseşte obiceiul. În 21 de zile se formează un obicei. Obiceiul începe când 
iei decizia să începi.Astazi. 

b) Ne umplem timpul cu ceva mai atrăgător. 
c) Nu suntem/avem modele. Părinţii noştrii au fost modele pentru noi. Prea 

puţini copii îşi depăşesc părinţii. 



d) Ne-am limitat la un creştinism de biserică. Măsurăm spiritualitatea după 
acest standard. Fraţilor, dacă ne-ar răsplăti Hristos pe baza a ceea ce facem 
în afara bisericii, am primi ceva? 

e) Prezenţa continuă a păcatului în viaţa mea. Păcatul ne îndepărtează de cele 
duhovniceşti. 
Sfat pentru tineri: când vreţi să vă căsătoriţi, cereţi mai întâi Biblia de studiu 
a celuilalt, dacă vreţi să vedeţi cum e sufletul lui! 

 
 Tâlharul pocăit a câştigat totul, a început o viaţă nouă; celălalt a perdut totul. 
Matei 16:25 ’’Pentru că oricine va vrea să-şi scape viaţa o va pierde; dar oricine 
îşi va pierde viaţa pentru Mine o va câştiga.’’ 
 Luca 21:34-36’’luaţi seama la voi înşivă, ca nu cumva să vi se îngreuieze 
inimile cu îmbuibare de mâncare şi băutură, şi cu îngrijorările vieţii acesteia, şi 
astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră’’...să scăpăm de toate aceste 
lucruri care ne fură timpul.(cu vorbe deşarte, cu lucrări neroditoare..) . Ca să 
scăpăm trebuie să veghem şi să ne rugăm. 
 
Relansează-ţi viaţa prin naşterea din nou. Trăieşte ca un câştigător. Biblia are o 
singură Prioritate, după care mai multe responsabilităţi. Matei 6:33 
  
Timpul e gratuit, dar nepreţuit. Nu îl deţii, dar îl poţi folosi, nu îl poţi păstra, dar îl 
poţi trăi. O dată ce l-ai pierdut, nu-l mai poţi recupera niciodată….aşa că ai grijă 
cum dai valoare fiecărei zile din viaţa ta! Amin. 


