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EU SUNT TALENTAT (4/4)

Ce pretenţii are Dumnezeul meu dela
mine?
Textul de bază: 1 Corinteni 13:1-13

Întroducerea
•
•
•
•
•
•
•

Se citeşte fabula: „Ceartă în atelier”
Aşa se poate întâmpla dacă fiecare pretinde avantajul lui
Dacă vede numai interesele sale şi ceeace îi pasă mai mult
Un lucru, ce se poate întămpla şi în rândurile noastre bisericeşti
Pentru-că nu suntem maşini telecomandate. Noi suntem fiinţe individuale
Duhul nu ne poate sili la o faptă, cu care nu suntem deacord.
Decizia despre felul nostru de trai rămâne şi după pocăinţa noastră la noi
1 Corinteni 14:32

Duhurile proorocilor sunt supuse proorocilor;
• Nimeni nu este obligat sau forţat să practice Puterea Duhului
• Dar e bine să nu înpiedecăm Puterea Duhului
1 Tesaloniceni 5:19

Nu stângeţi Duhul.
• Aşa cum umblăm cu darurile primite dela Dumnezeu aşa este şi
responsabilitatea noastră pentru folosirea lor

Dumnezeu cere dela noi o aplicare cumpătată
• Prin obţinerea darurilor obţinem şi responsabilitatea aplicării lor
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.
Apostolul Pavel reaminteşte pe elevul lui, pe Timotei de darurile primite
El cere, ca darurile primite dela Dumnezeu n-au voie să fie depozitate undeva
într-un colţ a vieţii noastre
Ele trebuie înflăcărate!!!
Şi pentru aceasta trebuie să mobilizezi voinţa ta
2 Timotei 1:6-7
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De aceea îţi aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu, care este în
tine prin punerea mâinilor mele. Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de
frică, ci de putere, de dragoste şi de chibzuinţă.
• Dumnezeu cere dela noi o implicare bine gândită a darurilor primite
• Dar cere şi un anumit rezultat din partea noastră
• Un om bogat a împărţit o parte din averea lui la trei slugi de încredere
Matei 25:15

•
•
•
•

•
•
•
•

Unuia i-a dat cinci talanţi, altuia doi, şi altuia unul: fiecăruia după puterea
lui; şi a plecat.
După reîntoarcerea lui a cerut socoteala dela ei
Interesant este, că cel cu 5 talanţi şi cel cu 2 talanţi au primit aceeaşi laudă
Patronul nu a pretins dela cel cu 2 talanţi să facă un câştig de 10 talanţi
Dumnezeu nu pretinde imposibilul dela noi
Luca 12:48

Cui i s-a dat mult, i se va cere mult; şi cui i s-a încredinţat mult, i se va cere
mai mult.
Un exemplu: Dacă vine un copil de 5 ani şi-ţi arată un desen făcut de el, îi spui
probabil dă a desenat-o frumos şi că şi-a dat foarte mare silinţă
Adecă îl judeci după posibilităţiile limitate a unui copil
Probabil dacă acelaş copil ar veni în vârsta de 10 ani cu acelaş desen la tine, lai sfătui să-şi dea mai multă silinţă
Noi nu suntem chemaţi să făptuim numai lucruri perfecte pentru Domnul ci
noi suntem chemaţi să făptuim cele mai bune posibile pentru noi
Iacov 3:1

Fraţii mei, să nu fiţi mulţi învăţători, căci ştiţi că vom primi o judecată mai
aspră.
• Răspunderea celor care stau în faţă e foarte mare
• Dumnezeu L-e va judeca cu o altă unitate de măsură decât biserica
• Cum am spus mai înainte: Dumnezeu cere dela noi o implicare cumpătată

Dumnezeu cere dela noi o aplicare plină de dragoste
• Biserica din Corint a fost înzestrat cu toate darurile necesare
1 Corinteni 1:6-7

În felul acesta mărturia despre Cristos a fost bine întărită în mijlocul
vostru; aşa că nu duceţi lipsă de niciun fel de dar, în aşteptarea arătării
Domnului nostru Isus Cristos.
• Darurile au fost prezente, dar importaţa lor nu a fost stabilită
• Aşa cum a fost în atelierul mai înainte arătat
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• Fiecare s-a simţit mai important şi mai necesar ca cel de alături
• Apostolul Pavel le trage privirea la o altă prioritate a darului primit
1 Corinteni 12:31

Umblaţi dar după darurile cele mai bune. Şi vă voi arăta o cale nespus mai
bună.
• Înseamnă că există ceva mai important decât darurile primite de Dumnezeu
• Şi deodată toată cearta, care dar este mai mare într-o biserică noutestamentală
primeşte o altă valoare
1 Corinteni 13:1-3

Chiar dacă aş vorbi în limbi omeneşti şi îngereşti, şi n-aş avea dragoste,
sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor. Şi chiar dacă aş avea
darul proorociei, şi aş cunoaşte toate tainele şi toată ştiinţa; chiar dacă aş
avea toată credinţa aşa încât să mut şi munţii, şi n-aş avea dragoste, nu
sunt nimic. Şi chiar dacă mi-aş împărţi toată averea pentru hrana săracilor,
chiar dacă mi-aş da trupul să fie ars, şi n-aş avea dragoste, nu-mi foloseşte
la nimic.

Nu ceeace facem are valoare, ci ceeace suntem !!!
• De a fi ceva în ochii Domnului poţi numai, cadă I-ai predat viaţa ta
• Atunci dragostea Lui te va schimba şi darurile tale primesc luciul Lui de
dragoste
Romani 5.5

Însă nădejdea aceasta nu înşală, pentrucă dragostea lui Dumnezeu a fost
turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, care ne-a fost dat.
• Dragostea aceasta trebuie să se oglindească în darurile noastre
• Isus ne avertizează, că fără această dragoste, toate darurile noastre sunt inutile
şi nu au nici o valoare
Matei 7:22-23

Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: ,,Doamne, Doamne! N-am proorocit noi în
Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? Şi n-am făcut noi multe
minuni în Numele Tău?” Atunci le voi spune curat: ,,Niciodată nu v-am
cunoscut; depărtaţi-vă dela Mine, voi toţi cari lucraţi fărădelege.”
• Isus nu Le-a recunoscut şi nici darurile lor aplicate “în numele Lui”
• Împotrivă. Ei au trebuit să supoarte şi consecinţele pentru această purtare
greşită
• Aprecierea lor greşită a tras şi viaţa lor de trai în prăpastie

Concluzia acestor versete biblice este: nu darul propriuzis este o
binecuvântare, ci aplicarea lui într-un spirit de dragoste
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Dumnezeu cere dela noi o orientare exactă
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Dumnezeu nu vrea ca orientarea noastră să fie fixată pe darurile noastre
Darurile nu sunt ţelul vieţii noastre.
Ei sunt numai un mijloc pentru a ajunge la ţelul cuvenit
Isus a înzestrat 70 de ucenici cu daruri speciale
Luca 10:17 şi 19-20

Cei şaptezeci s-au întors plini de bucurie, şi au zis: ,,Doamne, chiar şi
dracii ne sunt supuşi în Numele Tău.” Iată că v-am dat putere să călcaţi
peste şerpi şi peste scorpii, şi peste toată puterea vrăjmaşului: şi nimic nu
vă va putea vătăma. Totuş, să nu vă bucuraţi de faptul că duhurile vă sunt
supuse; ci bucuraţi-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri.”
Şi aici e marea primejdie în viaţa noastră dar şi prezentarea noastră în Biserica
Domnului
Din cauza unori aşa zise “succese”, neglijăm scopul pentru care am fost trimis
Lucrul acesta se poate întămpla şi în rugăciuniile noastre către Domnul
Unde sunt priorităţiile noastre: e familia, e Biserica, e locul de mună, părinţii?
Noi nu avem voie să neglijăm pe nici una, dar prioritatea vieţii noastre este de
a chema la pocăinţă pe cei fără credinţă
Mărturia vieţii noastre trebuie să fie un îndemn pentru cei care caută
Înzestrarea pentru lucrul acesta doar am primit
Şi darurile necesare le avem în belşug
Efeseni 1:13

Şi voi, după ce aţi auzit cuvântul adevărului (Evanghelia mântuirii voastre),
aţi crezut în El, şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit.
• Apostolul Pavel descrie râvna lui pentru Domnul astfel:
1 Corinteni 9:22-24

Am fost slab cu cei slabi, ca să câştig pe cei slabi. M-am făcut tuturor totul,
ca, oricum, să mântuiesc pe unii din ei. Fac totul pentru Evanghelie, ca să
am şi eu parte de ea. Nu ştiţi că ceice aleargă în locul de alergare, toţi
aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergaţi dar în aşa fel ca să
căpătaţi premiul!
• Aici nu este vorba de anumite daruri primite dela Dumnezeu şi arătate în
public, ci chiar contrariul
• O astfel de atitudine poţi primi numai sub conducerea Duhului Sfânt
Evrei 13:21

Să vă facă desăvârşiţi în orice lucru bun, ca să faceţi voia Lui, şi să lucreze
în noi ce-I este plăcut, prin Isus Cristos. A Lui să fie slava în vecii vecilor!
Amin.
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