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Fiecare are un talant
Textul de bază: Matei 25: 14 - 30

Întroducere:
Isus vorbește ucenicilor, nu celor din lume
• Isus descrie prin această pildă relația Tatălui ceresc cu copii, cu ucenicii
Lui
• numai cu cei care și-au predat viața lui Isus Cristos
• numai cu cei care se consideră copii ai Lui
Este vorba de relația între Dumnezeu și copii, ucenicii Lui
• și nu de relația între oameni
• și nici între cel bogat și cel sărac

Valoarea talanților a fost stabilită de Dădătorul
Matei 25: 14

„ . . . și le-a încredințat avuția sa.“
Dumnezeu împarte din plinătatea Sa
• dar fiecare ucenic de-a Lui, primește numai o parte
Matei 25: 15

„Unuia i-a dat cinci talanți, altuia doi, și altuia unul“
Dumnezeu este acela, care stabilește cât primește fiecare
Matei 25: 15

•
•
•
•
•

„ . . . fiecăruia după puterea lui“
Dumnezeu are toată încredere în ucenicii Săi
Cheia de împărțire a fost cunoscută primitorului
Fiecare putea urmări, dacă a primit după cum îi cuvine
Volumul talanților a fost stabilit după capacitatea fiecăruia
Dumnezeu i-a înputernicit să negocieze cu ele
Matei 25: 15

„. . . și a plecat“
Dumnezeu vrea ca să folosim talanții în viața noastră, dar și în biserica Sa
• Dumnezeu ne dă libertate în felul de negociere
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• Dumnezeu vrea ca acești talanți să aducă roade
• Dumnezeu cere din partea ucenicilor o încrede în puterea talanților

Nu toți robii au avut încredere în stăpân
Numai unii dintre robi erau interesați de felul de viață a stăpânului
• De unde au știut robii să negocieze?
• Au avut ei cu ce negoți? Doar au fost robi, fără avere.
Viața stăpânului era exemplu vizibil pentru robi
• Unii dintre robi au învățat dela felul de trai a stăpânulul
• Sinceritatea și bunătatea stăpânului a lăsat urme positive în inima lor,
exemple meritabile de copiat
• Felul lui sincer de negociere a lăsat urme în gândirea lor
• Alții au fost prea ocupați cu soarta lor personală
• Nu i-a interesat nimic altceva decât numai „eul“
• În inima unori robi, s-a strâns o amărăciune împotriva stăpânului
Stăpânul nu i-a condamnat pentru purtarea lor
• Dar a tras consecințele, atunci cânt era nevoie
• Le-a dat posibilitatea să dovedească contrarul
• Fiecare rob era solicitat să dovedească, dacă merită această încredere din
partea stăpânului

Și un ucenic a lui Dumnezeu poate greși
În biserica Domnului, ucenicii pot greși în deciziile lor
Matei 25: 18

„Cel ce nu primise decât un talent, s-a dus de a făcut o groaapă în
pământ, și a ascuns acolo banii stăpânului său.“
• Și acest ucenic a fost ales, ca ucenic de încredere
• Și el a fost un ucenic, adică un salvat, un copil al lui Dumnezeu
• Dar Dumnezeu cunoștea nesiguranța lui în credință
• Cunoștea prejudecata lui față de stăpân
Dumnezeu nu vrea ca să ascundem talentele primite
• El vrea ca să negociem cu ele
• Lumea înconjurătoare trebuie să știe de existența acestor talanți
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• Dar trebuie să și știe, că talentele nu sunt propietatea noastră
• Astfel avem posibilitatea să vorbim despre bunătatea și inima largă a
stăpânului, a Domnului nostru Isus Cristos
• Astfel putem răspândi vestea, că e un Dumnezeu drept, și răsplătește
credința celorce cred în El
Cine ascunde un talant primit are un motiv, și caută o scuză
• Dar al treilea rob a ascuns talantul față de cei din jur
• El nu a fost de acord ca să vadă lumea, că talantul primit este de fapt un
dar primit, numai pentru un timp limitat
• Că va trebui să dea socoteală altuia, care e mai mare ca el
• Un talant îngropat se retrage de sub controlul celor din jur
• Nu toate negocieriele noastre rezistă la lumina zilei
• Un talant ascuns nu poate aduce roadele cuvenite
• În biserica locală, astfel de talente nu pot fi binecuvăntate
Matei 25; 24

„Cel ce nu primise decât un talant, a venit și a zis: „Doamne, am știut că
ești om aspru . . .“
• Robul acesta nu a înțeles marea încredere pe care a avut-o stăpânul în el
• Judecata lui omenească depre stăpânul său conta mai mult decât
încrederea dovedită de stăpân
• Limitarea riscului conta mai mult decât încrederea în bunătatea, loialitatea
și judecata dreaptă a stăpânului, a lui Dumnezeu.

Consecințele
Ucenicii au știut că stăpânul va veni și va cere socoteală
Matei 25: 19

„După multă vreme, stăpânul robilor acelora s-a întors și le-a cerut
socoteala.“
Matei 25:20

„Doamne, mi-ai încredințat cinci talanți; iată că am câștigat cu ei alți
cinci talanți.“
• Ucenicul acesta știa, ca dacă talanții vor fi furați, stăpânul e mai mare, îi
va găsi și va cere socoteala dela hoț și nu dela el
• Frica noastră este bazată pe neîncredere în Dumnezeu
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Un ucenic a lui Dumnezeu se poate baza pe puterea Duhului Sfânt
• Negocierea cu talanți primiți însemnă: de a lucra în numele lui Dumnezeu
pe acest pământ
• Și lucrarea Lui nu poate fi făcută fără puterea Duhul Sfânt
• Numai cine are încredere în puterea Lui, poate „negocia“ cu această
putere cerească
• Cui e frică, că se face de râsul lumii, îngroapă această putere
Dumnezeu nu ne solicită peste puterile noastre
1 Corinteni 10: 13

„Nu v-a ajuns nici o ispită, care să nu fi fost potrivită cu puterea
omenească. Și Dumnezeu care este credincios, nu va îngădui să fiți
ispitiți peste puterile voastre; ci împreună cu ispita, a pregătit și mijlocul
să ieșiți din ea, ca s-o puteți răbda.“
• Ca un negustor credincios, Dumnezeu nu ne solicită peste puterile noastre
Dar toată puterea o primim dela El
Faptele Apostolilor 1: 8 a

„Voi veți primi o putere, când Se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi“
• Talantul cel mai important pentru un copil a Lui Dumnezeu este puterea
Duhului Sfânt
• Un talant, pe care nu-l poate poseda lumea
Scopul obțineri acestui talant este clar stabilit
Faptele Apostolilor 1: 8 b

„ . . . și-Mi veți fi martori în . . .”
• Un talant îngropat sau ascuns nu poate fi martor
• Negociere însemnează, a-l întrebuința în deciziile necesare
Un martor înfluențează lumea înconjurătoare
Romani 15: 13

„Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea, pe care o dă
credința, pentruca prin puterea Duhului Sfânt, să fiți în nădejde!“
Amin
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