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EU SUNT TALENTAT (2/4)

Cum pot descoperi darurile mele?
Textul de bază: Romani 12:1-8

Întroducerea
Fiecare din noi este talentat şi are un dar
Fiind creat după chipul lui Dumnezeu suntem şi înzestraţi cu diferite daruri
Nu există o fiinţă care este astfel de înzestrată ca omul
Acolo unde omul se retrage dela responsabilitatea faţă de Creatorul lui – dela
Adam şi Eva – aceste daruri au fost întrebuinţate pentru disrugerea şi
nimicirea omenirii, ca războaie, boli infectoase, exploatarea omului etc.
• Abea după deciderea omului „pentru Dumnezeu”, darurile acestea devin
binecuvântate pentru omenirea întreagă
• În plus omul v-a fi înzestrat cu daruri cereşti:

•
•
•
•

Efeseni 4.7

Dar fiecăruia din noi harul i-a fost dat după măsura darului lui Cristos.
• Întrebarea este numai, cum descoperim noi în viaţa noastră aceste daruri?

Pentru această călătorie trebuie să fim înzestraţi
• Pentru a putea găsi darurile noastre cereşti trebuie să fim echipaţi
• “Un dar duhovnicesc găseşti numai prin Duhul Sfânt”

Numai cine are Duhul Sfânt poate avea şi daruri duhovniceşti
Faptele Apostolilor 2:38

•
•
•
•
•

,,Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru, ,,şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui
Isus Cristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului
Duh.
Întoarcerea aceasta o poţi face printr-o convorbire sinceră cu Domnul Isus
Dacă încă nu ai făcut pasul aceasta în viaţa ta, atunci încă nu eşti bun pentru o
colaborare binecuvântată sub conducerea Duhului Sfânt
Există oameni care şi fără puterea Duhului Sfânt pot face minuni şi vindecări
De a face minuni şi vindecări nu este un semn că ai Duhul Sfânt!
Dacă mă prinde îndoiala că nu pot clasifica darul unui om, atunci nu am voie
să privesc numai pe darul lui ci trebuie să privesc şi viaţa lui de trai
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• Apostolul Pavel descria aşa:
1 Corinteni 12:2-3

•
•

•
•

Când eraţi păgâni, ştiţi că vă duceaţi la idolii cei muţi, după cum eraţi
călăuziţi. De aceea vă spun că nimeni, dacă vorbeşte prin Duhul lui
Dumnezeu, nu zice: ,,Isus să fie anatema!” Şi nimeni nu poate zice: ,,Isus
este Domnul”, decât prin Duhul Sfânt.
Minunea sau fapta realizată nu este ea singură o dovadă a Duhului Sfânt
Este frumos şi binefăcător ceeace face, dar dacă viaţa lui personală nu
corespunde cu cerinţele Domnului nostru Isus Cristos şi nu este legată de
Mântuitor atunci puteriile lui au o altă provinienţă
Un lucru este sigur: dacă nu trăieşti o viaţă sub conducerea Mântuitorului
faptele tale pot fi ele senzaţionale, dar nu au dimensiunea Duhului Sfânt.
Şi atunci nici nu eşti înzestrat să continui această expediţie de descoperire a
darurilor tale duhovniceşti

Pentru această călătorie trebuie să îndeplineşti anumite
condiţii
• O viaţă sub conducerea Mântuitorului este prima condiţie
• Interesant este, că Biblia nu sublinează darurile celori aleşi, când e vorba de
alegerea colaboratorilor
• Viaţa lor şi sensibilitatea în credinţă au fost mult mai solicitate
Exodul 18,21

Alege din tot poporul oameni destoinici, temători de Dumnezeu, oameni de
încredere, vrăjmaşi ai lăcomiei; pune-i peste popor drept căpetenii peste o
mie, căpetenii peste o sută, căpetenii peste cinci zeci şi căpetenii peste zece.
• Şi în Noul Testament se sublinează această metodă:
Titu 1:7-8

Căci episcopul (Sau: priveghetor.), ca econom al lui Dumnezeu, trebuie să
fie fără prihană; nu încăpăţânat, nici mânios, nici dedat la vin, nici bătăuş,
nici lacom de câştig mârşav; ci să fie primitor de oaspeţi, iubitor de bine,
cumpătat, drept, sfânt, înfrânat;
• Aici nu este niciodată de vorbă de un dar deosebit cu o mare influenţă vizibilă
• Caracterul şi viaţa de trai trebuie să corăspundă cerinţelor Dumnezeieşti
• Şi aceste cerinţe se pot îndeplini numai prin puterea Duhului Sfânt
Romani 12:1-2

Vă îndemn dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi
trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi
din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviţi chipului
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•
•
•
•
•

veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înoirea minţii voastre, ca să puteţi
deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită.
Toată viaţa mea trebuie să fie orientată spre Dumnezeu
Cu toată firea trebuie să stau la dispoziţie Lui
În momentul schimbării vieţii, ne dăm şi seama de cerinţele cereşti
Cheia pentru a recunoaşte un dar ceresc este dispoziţia noastră pentru
chemarea Mântuitorului
Viaţa unui creştin şi darul unui creştin trebuie să coincidă
Iacov 3:13

Cine dintre voi este înţelept şi priceput? Să-şi arate, prin purtarea lui bună,
faptele făcute cu blândeţa înţelepciunii!

Comportarea noastră în această călătorie
• În momentul predării vieţii noastre sub conducerea lui Isus începe această
călătorie
• Şi se arată imediat şi poziţia noastră sentimentală necesară pentru a descoperi
darurile noastre duhovniceşti
• Dacă Iacov vorbeşte de „purtarea bună, faptele făcute cu blândeţa
înţelepciunii” atunci ne dăm seama de starea noastră de bază
• Noi suntem chemaţi să servim ca Isus
Ioan 13:12-17

Dupăce le-a spălat picioarele, Şi-a luat hainele, S-a aşezat iarăş la masă şi
le-a zis: ,,Înţelegeţi voi ce v-am făcut Eu? Voi Mă numiţi ,Învăţătorul şi
Domnul`, şi bine ziceţi, căci sunt. Deci, dacă Eu, Domnul şi Învăţătorul
vostru, v-am spălat picioarele, şi voi sunteţi datori să vă spălaţi picioarele
unii altora. Pentru că Eu v-am dat o pildă, ca şi voi să faceţi cum am făcut
Eu. Adevărat, adevărat, vă spun, că robul nu este mai mare decât domnul
său, nici apostolul mai mare decât cel ce l-a trimes. Dacă ştiţi aceste
lucruri, ferice de voi, dacă le faceţi.

Întrebarea este dacă suntem pregătit să fim serv ai lui Dumnezeu?
•
•
•
•
•
•

Eşti de acord să renunţi la anumite plăceri lumeşti?
Poate la o casă sau o locuinţă propie sau o meserie cu câştig mai mare?
Satana ne învită cu oferte linguşitoare la o viaţă aşa zisă: sigură
Dar care sunt siguranţele lui pentru viitorul nostru?
Şi întrebarea fundamentală rămâne: cum este cu darurile tale duhovniceşti?
Mai simţi tu necesitatea lor în viaţa ta?
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• Domnul nu te forţează într-o situaţie nevrută de tine
• Decizia ta trebuie să fie o decizie personală, iniţiată de Duhul Sfânt
Galateni 5:13

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fraţilor, voi aţi fost chemaţi la slobozenie. Numai, nu faceţi din slobozenie
o pricină ca să trăiţi pentru firea pământească, ci slujiţi-vă unii altora în
dragoste.
Ca slujtor în biserica Domnului poţi găsi darurile, sau darul tău spiritual
Dacă eu personal nu aşi fi avut fraţi şi surori care m-au îndemnat să predic
Evanghelia, nu m-aşi fi decis s-o şi fac.
Eu sunt convins că există alţii mai buni ca mine
Şi sunt bucuros că Dumnezeu L-e binecuvintează
Dar tot aşa ştiu, că „Evanghelia pentru iertarea păcatelor a Domnului nostru
Isus Cristos” nu poate să aibă nici odată suficienţi vestitori
Dar în biserică există şi alte daruri care sunt neocupate
Un exemlu ne dă o familie care are o căsuţă cu o grădină mică:
Iarba trebuie din două în două săptămâni udată, dar nimenni nu vrea s-o facă
Dacă nu vrea nimeni, atunci trebuie făcut contra cost
Poate că nici el nu vrea, dar trebuie s-o facă pentru-că are nevoie de bani
Într-o biserică e tot aşa.
Descopără-ţi darul duhovnicesc pentru biserica ta
Poate că ar fi bine să vizitezi câteva cursuri de pregătire
În orice caz e bine să asculţi ce spune următorul verset biblc
1 Petru 4:10

Ca nişte buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi
să slujească altora după darul, pe care l-a primit.
• Cunoaşteţi vorba românescă: Teorie, teorie, dar practica te omoară
• Numai acela care s-a implicat într-o lucrare duhovniceastă poate să-şi găsească
şi darul lui
Coloseni 3:23-24

Orice faceţi, să faceţi din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru
oameni, ca unii cari ştiţi că veţi primi dela Domnul răsplata moştenirii. Voi
slujiţi Domnului Cristos.
Romani 12:11

În sârguinţă, fiţi fără preget. Fiţi plini de râvnă cu duhul. Slujiţi Domnului.
Amin
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