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EU SUNT TALENTAT (1/4)

Ce daruri am primit dela Dumnezeu?
Textul de bază: 1 Corinteni 12:1-11

Întroducerea
• Fiecare din noi poate să susţină lucrul acesta, şi cu drept
• Singura diferenţă este, că unul e mai mult, altul mai puţin talentat
• Dar înainte de a ne ocupa cu talentele noastre vreau să vă atrag atenţia la cel
mai mare dar primit din partea lui Dumnezeu: Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu!
Romani 6:23

Fiindcă plata păcatului este moartea: dar darul fără plată al lui Dumnezeu
este viaţa vecinică în Isus Cristos, Domnul nostru.
• Isus Cristos este darul cel mai mare pentru ceice vor să se întoarcă la
Dumnezeu
• Şi în momentul întoarcerii tale ai primit cel mai mare dar: viaţa veşnică
1 Corinteni 3:11

Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă, şi care
este Isus Cristos.
• Dar pe lângă Isus Cristos am mai primit daruri:

Fiecare din noi a primit daruri naturale
• Când vorbim de daruri duhovniceşti atunci vorbim de daruri pe care le-ai
primit după întoarcerea ta la Isus Cristos
• Dar fiecare din noi a venit în lumea aceasta ca un original cu daruri diferite
• Noi suntem o creaţie a lui Dumnezeu, „de seama Lui”
• Şi aici nu există o diferenţă între cei ce cred şi ceice nu cred în Dumnezeu
• Dar noi care credem în Dumnezeu neglijăm de multe ori darurile acestea
• L-e socotim mai secundare faţă de darurile duhovniceşti, chiar şi în biserică
• Biblia de fapt nu face o diferenţă între daruri naturale şi cele duhovniceşti
• De exemplu Moise, când a primit sarcina să construiască cortul întălnirii şi
chivotul mărturiei
Exodul 31:2-4

,,Să ştii că am ales pe Beţaleel, fiul lui Uri, fiul lui Hur, din seminţia lui
Iuda. Lam umplut cu Duhul lui Dumnezeu, i-am dat un duh de înţelepciune,
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pricepere, şi ştiinţă pentru tot felul de lucrări, i-am dat putere să
născocească tot felul de lucrări meşteşugite, să lucreze în aur, în argint şi
în aramă.
• Eu sunt convins că acest Beţaeel era şi înainte de chemarea lui un maistru bun
• Dar Dumnezeu L-a imobilat în calitatea lui meşteşugărească

Dacă ne întoarcem spre Dumnezeu nu trebuie să căutăm daruri noi
şi necunoscute pentru noi
• Dumnezeu vrea să întărească şi să înbunătăţească darurile noastre naturale
• Poate că înainte de convertire ai cântat frumos, dar acuma cauţi un alt dar
• Sau poate că mai înainte te-a interesat foarte mult tehnica, dar acuma ai
impresia că trebuie să-ţi cauţi un alt domeniu de activitate în biserica ta
• Nu !!! Dumnezeu vrea să sfinţească darul tău Dumnezeiesc pentru El
• Prin sfinţirea lor, ele primesc o dimensiune cerească, sfinţită

Fiecare din noi primim şi daruri spirituale
• Fiecare copil a lui Dumnezeu, după întoarcerea lui spre Domnul este înzestrat
cu Duhul Sfânt
• Apostolul Pavel întrebuinţează trei expresii diferite pentru descrierea lor
1 Corinteni 12:4-6

•
•
•
•

Sunt felurite daruri, dar este acelaş Duh; sunt felurite slujbe, dar este
acelaş Domn; sunt felurite lucrări, dar este acelaş Dumnezeu, care
lucrează totul în toţi.
Adecă: felurite daruri, felurite slujbe, felurite lucrări
Când a scris Apostolul Pavel epistola, s-a gândit la primitorii acestor rânduri
Desigur cunoştea Apostolul Pavel şi mai multe feluri de activităţi într-o
biserică. Doar experienţa a avut-o
Dar el vrea să ne atragă atenţia la o problemă cunoscută:

Nu toţi au acelaş dar !
• Este o gândire foarte periculoasă dacă pretindem dela toţi acelaş dar
1 Corinteni 12:29-30

Oare toţi sunt apostoli? Toţi sunt prooroci? Toţi sunt învăţători? Toţi sunt
făcători de minuni? Toţi au darul tămăduirilor? Toţi vorbesc în alte limbi?
Toţi tălmăcesc?
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• Bine că nu este aşa. O să ne ocupăm în a treia predică cu tema aceasta

Fiecare dar este dăruit !
• Nu este omul care trage darul în posesia lui, ci este un dar, oferit de Dumnezeu
1 Corinteni 12:11

Dar toate aceste lucruri le face unul şi acelaş Duh, care dă fiecăruia în
parte, cum voieşte.
• Când e vorba de daruri este şi vorba de daruri spirituale
• Posesia unui dar spiritual nu confirmă o deosebită viaţă în Cristos
• Posesia unui dar duhovnicesc nu-l poţi cumpăra sau obţine ca ceva deosebit
Faptele Apostolilor 8:19-20 (Simon vrăjitorul către Petru şi Ioan)

,,Daţi-mi şi mie puterea aceasta, pentruca peste oricine-mi voi pune
mâinile, să primească Duhul Sfânt.” Dar Petru i-a zis: ,,Banii tăi să piară
împreună cu tine, pentrucă ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea
căpăta cu bani!”
• Dar există o posibilitate de a obţine un dar duhovnicesc
• Două versete biblice ne îndeamnă să le practicăm:
1 Corinteni 14:1

Urmăriţi dragostea. Umblaţi şi după darurile duhovniceşti, dar mai ales să
proorociţi.
Iacov 1.5

•
•
•
•

Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară dela
Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi
dată.
Nimeni nu poate să ştie totul.
Şi pentru faptul acesta nu trebuie să fim timid
Noi putem să venim la Domnul, şi să cerem înzestrarea necesară
Chiar şi acei, care doresc o funcţie mai înaltă în biserică, şi ei pot veni la
Dumnezeu cu dorinţa lor
1 Timotei 3:1-2a

Adevărat este cuvântul acesta: ,,Dacă râvneşte cineva să fie episcop,
doreşte un lucru bun.” Dar trebuie ca episcopul să fie…“
• Noi ne putem dezvolta în dorinţele şi slujbele noastre bisericeşti
• Dar toate aceste dorinţe trebuie să fie în conformitate cu Duhul Sfânt, care
conduce viaţa noastră
• Fără conducerea Lui în viaţa noastră, toată străduinţă ar fi fost zadarnică, chiar
şi inutilă
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Sarcina noastră este punerea darurilor noastre la
dispoziţia Domnului
•
•
•
•

•
•
•
•

Daruri naturale, omeneşti sau spirituale, toate sunt venite dela Dumnezeu
Important este numai ca să le şi considerăm ca venite dela El
O apreciere greşită poate să producă în noi o atitudine de îngânfare
Apostolul Pavel avertizează biserica din Roma:
Romani 12:3-6

Prin harul, care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi, să nu aibă
despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine; ci să aibă simţiri
cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credinţă, pe care a împărţit-o
Dumnezeu fiecăruia. Căci, dupăcum într-un trup avem mai multe mădulare,
şi mădularele n-au toate aceeaş slujbă, tot aşa, şi noi, cari suntem mulţi,
alcătuim un singur trup în Cristos; dar, fiecare în parte, suntem mădulare
unii altora. Deoarece avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat.
O mare primejdie se dezvoltă atunci, când darurile într-o biserică se compară
Când una devine mai apreciată decât alta, şi astfel ele concurează între ele
Atunci motivul practicării unui dar nu mai este biblic şi se bazează pe motive
personale provenite dintr-o convingere personală greşită
Puterea care binecuvântează darurile noastre trebuie să vină de sus
1 Corinteni 12:11

Dar toate aceste lucruri le face unul şi acelaş Duh, care dă fiecăruia în
parte, cum voieşte.
• Nu este sarcina noastră să comparăm darurile
• Nici să le clasificăm sau să analizăm puterea lor de influienţă în biserică
• Pentru-că aşa zisul „succes” a unui dar există numai printr-o strânsă legătură
cu Domnul nostru Isus Cristos prin puterea Duhului Sfânt
Romani 5:1-2 şi 5

Deci, fiindcă suntem socotiţi neprihăniţi, prin credinţă, avem pace cu
Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Cristos. Lui Îi datorăm faptul că, prin
credinţă, am intrat în această stare de har, în care suntem; şi ne bucurăm
în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Însă nădejdea aceasta nu înşală, pentrucă
dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt,
care ne-a fost dat.
Amin
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