La multi ani
binecuvantati
tuturor mamelor din
biserica noastră!

“Fiii ei se scoală și o numesc fericită.”
Proverbe 31:28

Anunțuri
 Întâlniri comitet. Departamente - 18
mai, ora 19:00; prezbiteri - 25 mai, ora
18:30.
 Logodnă. Ieri a avut loc logodna dintre
fratele Daniel Duca și sora Maria Costea.
Dumnezeu să-i binecuvinteze!
 Concert gospel Glory Gates Qartet &
Impact Qartet- miercuri, 20 mai, ora
19:00, Filarmonica Banatul.
 O zi cu familia la Betel. Duminică, 24
mai, deținuții de la Penitenciar sunt
dimineață,
invitați la serviciul divin de dimineaț
ă,
împreună cu familiile lor.
gă
 Școala de rug
ăciune - 20 mai, ora 18:00.
 Nunți în luna mai.
17 mai - Andreea Cătănescu & Josef Rakoci
23 mai - Ruth Greucean & Ioan Marin
24mai - Mariana Gavrilescu & Alex Gherghina

24 mai - Anișoara Undrea & Achim Țânțariu
 Prezentare noi membri. Duminica
viitoare (24 mai), în cadrul serviciului de
seară, vor fi prezentați bisericii membrii
primiți prin transfer de la alte biserici.

Ru s aliile - S ărb ă to a rea cob o rârii
Duhului Sfânt - duminică, 31 mai. 9:00 rugăciune; 10:00 - serviciu divin.
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Curs de cateheză. Cei care doresc să se
boteze sau doresc să afle mai multe
despre credința creștină, sunt invitați la
cursul de cateheză care se desfășoară în
fiecare duminică, de la ora 9:00.

Motive de rugăciune
 Pentru familiile victimelor cutremurului
de pământ din Nepal și pentru ca
Dumnezeu să se îndure de populația
acestei țări iar contribuția bisericii
noastre (6.870 lei) să aducă un plus de
mulțumiri lui Dumnezeu.
 Pentru persoan ele bol nave : fr ate l e
Dimitrie Dârnu, fratele Ioan Socaciu.
 Pentru concertul evanghelistic care va
avea loc la Filarmonică.
 Pentr u o m a i bun ă p a r ti c ipa re a
membrilor bisericii la rugăciunea pentru
familii de joi.
 Pentru Congresul Uniunii Baptiste din
28-29 mai și pentru fratele pastor Samy
Tuțac care va candida pentru poziția de
vicepreședinte.
 Pentru familiile care se vor întemeia anul
acesta.
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Duminică dimineața
09:00-09:50
10:00-11:00
11:10-12:30
Duminică seara
18:00-20:00
Marți, seară de tineret
19:00-21:00
Joi seara
19:00-20:30

Rugăciune: Doru Racovicean
S
ărug
tudiu biblic: pastor Ioan Bugn
Studiu
Bugnărug
Serviciu divin:
Cor, fanfară
Predic
ă: pastor Petru Bulica
Predică:
Serviciu divin special de Ziua Mamei:
Grup închinare, Cor
ul copiilor
Corul
Predic
ă: pastor Samy Tuțac
Predică:
L
audă & închinare
Laudă
Concert Excelsis Worship
Predică: pastor Gearl Spicer
ălțarea Domnului:
În
Înălțarea
Serviciu divin
divin::
Cor, fanfară
Predică: pastor Samy Tuțac

PILDA TALANȚILOR
Text: Matei 25:14-30
Verset de aur: Matei 25:21
IDEEA CENTRALĂ: Pentru că ni s-a dat mult, ni se va cere mult – am fost înzestrați
pentru slujire și vom fi judecați pentru modul în care am slujit!
EXPLICAȚII CONTEXTUALE ȘI EXEGETICE:
În Matei cap. 24-25, Domnul Isus spune o serie de pilde privitoare la a doua Sa venire,
două principii majore reieșind din această compilație tematică de pilde: credincioșii
trebuie să aștepte venirea Domnului veghind (24:42-41; 25:1-13) credincioșii trebuie să
aștepte venirea Domnului slujind/lucrând (25:14-46)
Ultimele secțiuni din această serie tematică (25:14-46) vorbesc despre răsplata pe care o
vor primi credincioșii la revenirea Domnului, răsplată oferită pentru slujirea făcută:
hrana oferită celor flămânzi; apa oferită celor însetați; ospitalitatea arătată față de
străini; îmbrăcarea celor care sunt goi; vizitarea bolnavilor sau întemnițatilor (25:3440). Dar tot aici găsim și referiri la judecarea/condamnarea celor care nu au făcut nimic
pentru Domnul (25:41-46).
Secțiunea „judecății viitoare”, în care cei de la dreapta și cei da la stânga sunt judecați
pentru ceea ce au făcut sau pentru ceea ce nu au făcut pentru Domnul, este precedată de
pilda talanților, pildă în care ni se vorbește despre înzestrările și responsabilitățile
primite de fiecare persoană în parte (25:14-30). Aceasta este, așadar, logica firului narativ
al secțiunii: Domnul ne va judeca, pentru ceea ce am făcut sau nu am făcut pentru El, în
baza înzestrărilor și responsabilităților pe care ni le-a dat și în baza lucrării pe care ne-a
încredințat-o. Logica narativă a secțiunii finale din Mat. cap. 25 ne spune că, înainte dea cere, Dumnezeu oferă. Înaintea de-a ne evalua/judeca slujirea, El ne
echipează/înzestrează pentru slujire.
Conform pildei, toții robii au primit talanți (v. 15). Nu e niciun rob care să nu aibă cel
puțin un talant. Talantul era o unitate de măsură pentru bani sau metale prețioase (aur și
argint). Dacă textul are în vedere bani, atunci un talant este echivalentul salariului pe 20
de ani de muncă. Dacă pilda are în vedere metale prețioase, atunci talantul ar valora
salariul pe câteva sute de ani. Adesea ne imaginăm că robul care a primit un talant a
primit foarte puțin. Adevărul e că a primit enorm de mult…
O altă observație este aceea că robilor li s-au dat talanți „ fiecăruia după puterea lui” (v.
15). Stăpânul și-a cunoscut bine robii, le-a cunoscut cu exactitate potențialul.

Câți talanți a primit primul rob? Cinci talanți (v. 15). Cât a produs acesta mai pe urmă?
Exact cinci talanți (v. 16, 20). Stăpânul a știut dinainte cât poate fiecare și le-a încredințat
exact cât vor putea produce ulterior. Așadar, cel ce primise un singur talant avea
capacitatea de-a produce înc
încăă un talant. Vina celui de-al treilea rob nu poate fi
justificată, în nici un fel, prin neputință sau prin lipsa resurselor (v. 15, 18). Conform
evaluării Stăpânului, cel de-al treilea rob este „viclean și leneș” (v. 26). Vina lui constă în
comoditate și dezinteres; și în faptul că a crezut că poate justifica această comoditate (v.
24-25). După cum se poate observa din critica adusă de Stăpân, robul nu și-a dat nici
măcar minimul interes (v. 27). Și-a îngropat talantul, lăsându-l să se devalorizeze în
pământ. Soarta robului „viclean și leneș” și „netrebnic” (v. 30) este aceeași cu soarta
„celor ce săvârșesc nelegiurea” (Mat. 13:42), a „celor răi” (Mat. 13:49-50), a celui fără haina
de nuntă (Mat. 22:12-13) sau „a fățarnicilor” (Mat. 24:51).
APLICAȚII PRACTICE:
- Fiecare creștin a primit cel puțin un talant de la Domnul. Și, odată cu acesta, a primit și o
responsabilitate – o lucrare pe care trebuie să o facă pentru Domnul. Nici un creștin nu
poate folosi scuza „eu nu am făcut nimic pentru că EU NU AM nimic”… - Fiecărui creștin i
s-a dat o chemare și o lucrare conform cu „puterea fiecăruia”. Nici un creștin nu poate
folosi scuza „eu nu am făcut nimic pentru că EU NU POT face asta”…
- La judecata finală nu vom fi evaluați pe baza a cât sau a ce au primit alții, nici pentru
chemarea sau pentru slujirea încredințată altora. Nu ni se va cere decât ceea ce ni s-a dat și
cât ni s-a dat nouă.
ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUȚII:
1. Care este talantul sau care sunt talanții care vi s-au încredințat?
2. Îi folosiți în lucrarea Domnului? Oferiți exemple concrete.
3. Cum își poate ajuta biserica locală membrii să descopere și să „înflăcăreze” darurile
spirituale cu care au fost înzestrați?
4. Este comoditatea și dezinteresul o problemă în biserica dvs.? Cum afectează acestea
progresul lucrării bisericii locale?
5. Cum vă imaginați că ar progresa lucrarea bisericii locale dacă fiecare membru și-ar
folosi talantul/talanții cu pasiune, hărnicie, dedicare și consecvență?
Raluca Cuțaru
Floare Leucuța
Silviu Oprea
Ioan Popa
Dumitru Sohorianu
Maria Groza
Aurelia Marin
Eugen Munteanu
Elena Neagoe
ăgan
Emilian Dr
Drăgan
Lazăr Popiți

17.05
17.05
17.05
17.05
17.05
18.05
18.05
18.05
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19.05
19.05

Alex Ieneșesc
Ruben Bejinar
Simona Oprea
Viorica Moisa
Dorina Popa
ăciun Rugea
Cr
Crăciun
Rodica Vuc
Ali Yando
Natalia Bahnean
Rodica Iocșa
Aurel Stoica

20.05
21.05
21.05
22.05
22.05
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23.05
23.05
23.05

La
Multi
Ani!

