
 19 

Carpe Diem! Despre „vreme” �i „moment”, Efeseni 

5:16 

 
Profesorului Eugen Munteanu,  

om cu o putere de munc� impresionant�,  
care m-a a�ezat pentru prima dat�  
la „bancul” de lucru al filologilor. 

 
Efeseni 5:16  R�scump�ra�i vremea, 

 c�ci zilele sunt rele. 
 
 
Dictonul lui Hora�iu nu a fost foarte popular printre 

cre�tini datorit� cultiv�rii unui stoicism afi�at uneori cu 
emfaz�, cu origini la fel de p�gîne ca �i epicurismul pe care l–
am putea b�nui în lozinca de mai sus. 

“Bucur�-te de clipa prezent�” putea fi tradus de 
comunitatea cre�tin� ca un îndemn la o via�� u�oar�, chiar 
u�uratic� – un p�cat împotriva sobriet��ii cerute de la un 
adev�rat copil al Domnului �i urma� al lui Cristos, Cel despre 
care Evangheliile nu ne spun nic�ieri c� ar fi rîs sau c� s–ar fi 
“distrat”. De fapt, traducerea corect� a textului este: „smulge 
clipa, culege momentul”.  

Pentru grecul antic – �i se �tie c� latinii precum Hora�iu 
au început s� gîndeasc� grece�te datorit� fenomenului de 
interpretatio romana – existau dou� no�iuni pentru timp. Se 
poate tr�i în timpul chronos, timpul istoriei, timpul curg�tor, 
care bate toba în “mersul lumii”, timpul care ne macin� – trist� 
imagine a clepsidrei r�sturnate care te apropie de moarte –
cauza stresului cotidian, cel ce devoreaz�, acela fiind zeul care 
�i–a mîncat copiii. Dar se poate tr�i �i în kairos, timpul potrivit, 
momentul profitabil, secunda plin�, b�taia de ceas care nu te 
apropie de moarte, ci de osp��ul ve�nic. Putem deci privi 
curgerea vie�ii ca o succesiune de momente oportune. În 



 20 

Septuaginta, Eclesiastul începe în capitolul 316 astfel: „este o 
vreme pentru toate, dar este un moment...” sau un timp al 
acum-ului.  

Exist� un timp al acum–ului lui Cristos. Kairos este 
acum–ul lui Cristos care, de�i avea de s�vîr�it lucrarea de 
mîntuire a întregii lumi, î�i g�se�te �i timp de dialog cu 
teologul Nicodim, dar �i timp de “irosit” cu Samariteanca la 
fîntîn�. Cristos î�i tr�ie�te via�a moment cu moment, 
s�rb�torind clipa potrivit�, f�r� a c�dea prad� urgen�ei de a 
împlini o misiune atît de glorioas� care i-ar fi putut da durerile 
de cap specifice omului important, omului de succes care �tie 
c� f�r� el lumea nu se poate roti lini�tit�.  

Cristos are un fel fascinant de a “pierde vremea” f�r� a 
irosi vreodat� timpul, a�a cum orice persoan� public� a zilei de 
azi nu ar mai face. Cristos nu d� voie timpului s� treac� peste 
el, ci el petrece timpul, fiind în pururea petrecere, f�r� s� se 
treac�, dup� cum bine îl obi�nuise p�rt��ia din ve�nicii în 
ve�nicii cu Tat�l �i cu Duhul. A�a cum bine observa Steinhardt, 
Evanghelia abund� în ospe�e �i petreceri, ba la Petru, ba la 
Zacheu, unde �i cu cine nu te a�tep�i – �ocante înso�iri pentru 
fariseii care priveau cu indignare la tîn�rul rabin din Nazaret.  

Oare nu era Mîntuitorul destul de p�truns de importan�a 
misiunii Sale? Este greu s� tr�ie�ti cu o agend� în care ai 
înmul�iri de pîine, vindec�ri �i predici pe munte, învieri în 
cel�lalt cap�t al ��rii �i audien�e particulare �i totu�i, 
Evanghelia ne las� s� în�elegem c� timpul lui Cristos se 
scurgea altfel decît al nostru, se petrecea. �i r�scump�rarea 
vremii ne-a înv��at prin culegerea fiec�rei clipe �i smulgerea 
momentelor din curgerea vremii.  

Poate osp��ul �i s�rb�toarea sunt poarta tainic� prin care 
putem trece dintr-un timp în cel�lalt, din trecere spre petrecere, 
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pentru a ne întoarce din nou, dup� ce vom fi ie�it din mijlocul 
trudei, înapoi la osteneal�. Veselia �i bucuria s�rb�torii din 
Cana �i Praznicul Corturilor sau S�rb�toarea Luminilor din 
capitolul 8 din Ioan sau veselia din casele unde vame�ii, 
p�c�to�ii �i femeile f�r� c�p�tîi luau masa cu Cristos erau poate 
por�ile prin care neinvita�ii de la col�urile uli�elor intrau la 
Nunt�, dup� cum ne spune pilda. Cristos a tr�it s�rb�torile aici 
pentru a ne înv��a �i invita la s�rb�toarea de dincolo de istorie, 
cînd va s� vin� veacul viitor.  

De fiecare dat� cînd suntem înaintea unei alte s�rb�tori în 
care celebr�m trecerea Fiului lui Dumnezeu de la timpul 
ve�niciei la timpul trecerii noastre, de la s�rb�toarea dinainte de 
veacuri la veacul nostru, adic� întruparea în lume, trebuie s� 
înv���m cum s� parcurgem drumul invers str�b�tut de El. 
Trebuie s� înv���m cum s� ie�im din timpul curg�tor, în care 
El, Ve�nicul a intrat pentru o vreme, pentru a culege clipa 
încremenit� a s�rb�torii, pentru a ne obi�nui cu lipsa timpului, 
cu înve�nicirea. S�rb�torim intrarea celui Ve�nic în lumea 
încercat� de moarte, venit s� ne aduc� pe noi la via�� ve�nic�. 
S�rb�torim c� a venit “pentru noi �i pentru a noastr� mîntuire”, 
s� ne mîntuie �i de p�catul unui timp p�c�tos pe care îl irosim 
în întuneric – mîntuirea de clepsidra obsedant� �i de agende 
urgente –, pentru a ne aduce odihna promis� în Epistola c�tre 
Evrei, o odihn� de lucr�rile noastre �i de faptele noastre, odihna 
acelui ast�zi din capitolul 3, �i s� ne mîntuiasc� de prea tîrziu–

ul neascult�rii noastre.  
A venit Cristos ca s� ne mîntuie �i de modul în care ne 

petrecem banalul de fiecare zi. A venit pentru a ne aduce 
timpul potrivit, momentul profitabil, modul în care se poate tr�i  
în Împ�r��ie, a venit s� ne mîntuiasc� de obi�nuit �i de cotidian, 
confruntîndu-se cu ele �i f�cînd din fiecare clip� clipa minunii 
�i a extraordinarului, schimbînd mireasma fiec�rui moment, o 
“mireasm� de la via�� spre via��”. 
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Nu trebuie s� mai încerc�m s� fugim de propria noastr� 
via��, de banal �i de obi�nuit, fiindc� Cristos cel întrupat, 
pruncul care a a sfin�it scutecul �i ieslea, a  venit s� preschimbe 
toate cele cotidiene în s�rb�toare. 

Ion Creang� pomene�te într-una din scrierile sale o 
b�trîn� care spune cam a�a: “de–ar fi toate zilele numai 
pretrecere �i veselie �i numai o zi de lucru �i aceea s� fie 
s�rb�toare.” Aceasta a venit Cristos s� fac�. Este cunoscut� 
predispozi�ia românului pentru petreceri, pentru chefuri �i 
desf�tare la taclale, în zilele de oprire din iure�ul zdrobirii 
cotidiene pentru pîinea de fiecare zi. Oare nu se poate converti 
�i aceast� pornire, oare nu putem da neamului nostru odihn� �i 
de aceste porniri spre bucuria trec�toare a crî�mei? Oare nu se 
poate întoarce la Cristos �i aceast� bucurie a petrecerii în 
bucuria de a petrece la osp��ul ve�nic la care ne cheam� Mirele 
în cele de pe urm�?  

O revenire la spiritul Evangheliei ar putea fi întoarcerea 
la bucuria de a s�rb�tori, de a petrece s�rb�torile în Domnul, 
recuperîndu-ne sim�ul s�rb�torii, f�cînd exerci�ii pentru ce ne 
a�teapt� o ve�nicie întreag�, pentru c� am pierdut predispozi�ia 
la a ne sim�i bine într-o moroc�neal� �i plictico�enie de care se 
fac vinovate “tranzi�iile” – st�ri de spirit str�ine de litera 
Scripturilor care ne îndeamn�, de la Levitic 23: 41–44 �i pîn� la 
Apocalipsa 22, la a petrece s�rb�torile în Domnul, pentru c� 
s�rb�torile nu sunt “nici ale noastre, nici ale copiilor, nici ale 
copiilor copiilor no�tri”, ci ale Domnului. Poporul ales a p�strat 
cu sfin�enie porunca de a s�rb�tori, trecînd de la chronos la 
kairos m�car din cînd în cînd, �i pîn� a avea modelul lui 
Cristos de petrecere a timpului în trecere. Cu atît mai mult noi, 
care am v�zut pe Cel în care locuia toat� plin�tatea 
Dumnezeirii cum a umplut momentele de plictiseal� ale acestei 
vie�i cu serbare, ar trebui s� înv���m iar��i s� s�rb�torim �i s� 
ne bucur�m, s� ie�im în timpul “demn de pierdut” �i de 
petrecut în închinare, prin contemplare �i în veselie. S� 
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înv���m “s� leg�m s�rb�toarea” a�a cum ne înva�� psalmistul, 
s� ne leg�m de s�rb�tori ca “stîlpi de aducere aminte”.  

S-a spus despre noi, românii, c�, mai ales dup� 1990, ne–
am pierdut acel “sim� al s�rb�torii”, puterea de a ne bucura unii 
cu al�ii chiar �i la mai pu�in spiritualul cozonac de Pa�ti �i la 
“p�gînul” �i prea pu�in biblicul brad de Cr�ciun. Oare a�a s� 
fie? Am putea fi sare �i lumin� pentru un neam pus pe chefuri 
�i care nu vede în noi decît ni�te semi-asce�i pu�in cam ipocri�i 
�i lipsi�i de gust, dac� în ziua de s�rb�toare am putea s� ne 
desf�t�m cu adev�rat, cu o bucurie nesimulat�, s� ne desf�t�m 
de Domnul S�rb�torii, a�a cum ne înva�� Isaia în capitolul 58.  

Este iar��i Cr�ciun. Iat� un prilej bun de exerci�ii pentru a 
ne recupera sim�ul s�rb�torii �i dorin�a de a petrece, dar cu 
Domnul Întrupat care vine s� ne r�scumpere timpul �i s� îl 
transforme în clipa de bucurie. Deci, s� ie�im pentru o clip� 
din timpul care trece pentru a ne bucura de clip�, de acum, �i s� 
împietrim kairos–ul, momentul care se înve�nice�te într-un 
stîlp de aducere aminte pentru genera�iile care vor urma. S� ne 
întoarcem din trecere �i s� r�sturn�m felul în care gîndim 
despre timp �i vremuri, despre curgere �i momente, pentru a 
tr�i a�a cum a tr�it El.  

Carpe diem! Bucura�i–v�, iar��i v� zic, bucura�i–v� f�r� 
a uita de preînchipuirea Osp��ului Ceresc... 

 


