Timpul – comoara nepretuita
-

-

Dumnezeu ne-a asezat aici pentru un timp
Timp destul in care sa ne nastem, sa crestem, sa formam familii, sa-l alegem sau nu pe Dumnezeu, sa traim
pentu un vis si inevitabil un timp in care sa murim.
Un lucru este sigur: timpul nostru este limitat! Nu si al lui Dumnezeu! Ex: clepsidra
David spunea intr-o rugaciune: „Doamne, spune-mi care este sfârşitul vieţii mele, care este măsura
zilelor mele, ca să ştiu cât de trecător sunt.” Iată că zilele mele sunt cât un lat de mână, şi viaţa mea este
ca o nimica înaintea Ta. Da, orice om este doar o suflare, oricât de bine s-ar ţine. (Oprire) Da, omul umblă
ca o umbră, se frământă degeaba, strânge la comori, şi nu ştie cine le va lua. Acum, Doamne, ce mai pot
nădăjdui eu? În Tine îmi este nădejdea. Izbăveşte-mă de toate fărădelegile mele! Nu mă face de ocara
celui nebun! (Psalm 39:4-8)
Dumnezeu ne-a pus aici si ne-a dat fiecaruia un timp – timp pe care sa-l pretuim si sa-l traim la maxim.
Unul din mulţime a zis lui Isus: „Învăţătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moştenirea noastră.”
„Omule”, i-a răspuns Isus, „cine M-a pus pe Mine judecător sau împărţitor peste voi?” Apoi le-a zis: „Vedeţi
şi păziţi-vă de orice fel de lăcomie de bani; căci viaţa cuiva nu stă în belşugul avuţiei lui.” Şi le-a spus pilda
aceasta: „Ţarina unui om bogat rodise mult. Şi el se gândea în sine şi zicea: „Ce voi face? Fiindcă nu mai am
loc unde să-mi strâng roadele.” „Iată”, a zis el, „ce voi face: îmi voi strica grânarele şi voi zidi altele mai
mari; acolo voi strânge toate roadele şi toate bunătăţile mele; şi voi zice sufletului meu: „Suflete, ai multe
bunătăţi strânse pentru mulţi ani; odihneşte-te, mănâncă, bea şi înveseleşte-te!” Dar Dumnezeu i-a zis:
„Nebunule! Chiar în noaptea aceasta ţi se va cere înapoi sufletul; şi lucrurile pe care le-ai pregătit ale cui
vor fi?” Tot aşa este şi cu cel ce îşi adună comori pentru el, şi nu se îmbogăţeşte faţă de Dumnezeu.” (Luca
12:13-21)

Care sunt greselile noastre cu privire la timp?
1. Investim timpul in lucruri care nu au valoare
- In bogatii - viaţa cuiva nu stă în belşugul avuţiei lui
- In relatii gresite – cele in care stim ca nu vor avea un viitor – pierdere de timp
- A murii nu inseamna doar a nu mai respira – ci si a traii fara o viziune, fara un scop, fara o tinta
- Atunci cand investesti timpul in lucruri ca nu au valoare, il pierzi de doua ori!
2. Nu estimam corect aceasta comoara
- Din acest motiv amanam – in general amanam lucrurile importante nu pe cele placate.
- In general estimarea noastra este gresita – “Suflete, ai multe bunătăţi strânse pentru mulţi ani; odihneştete, mănâncă, bea şi înveseleşte-te!”
- Dumnezeu ii spune: Nebunule! Nu mai ai timp!!!
3. Anulam planul lui Dumnezeu cu privire la viata noastra
- Dumnezeu ti-a alocat un timp limitat si are un plan bun si minunat pentru tine
- Alargand in dreapta si in stanga fara a asculta de Dumnezeu, anulam acel plan bun al lui Dumnezeu
- Ex: generatia de evrei ce au murit in pustiu
- Intentia lui Dumnezeu este ca Saul sa devina Pavel, Avram –Avraam, Iacov – Israel, David sa fie rege,
Iosif – prim-ministru, Estera sa fie imparateasa, Iosua sa intre in Canaan, Moise sa elibereze Israelul,
Maria sa-l nasca pe Mesia etc. etc.
Ce faci cu timpul pe care ti l-a dat Dumnezeu? Te bucuri tu de aceasta comoara, sau o risipesti?
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