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Editorial. Pilda Talanţilor II
Robul  din pilda aceasta  avea probleme şi  în  felul  în care ÎL cunoaştea  pe 

Stăpân şi în felul în care proceda, fiind total inconsecvent, în trăirea de zi cu zi, faţă de 
felul în care spunea că vede el lucrurile ... 

Dacă ar fi fost convins de ceea ce spunea, ar fi fost mai harnic decât ceilalţi, 
tocmai pentru a nu avea probleme cu stăpânul  cel dificil. Petru scria : „Slugilor, fiţi  
supuse stăpânilor voştri cu toată frica, nu numai celor ce sunt buni şi blânzi, ci şi  
celor greu de mulţumit.” (I Petru 2 : 18). 

Din moment ce credea că Stăpânul este într-un anumit fel, cu atât mai mult 
trebuia să fie mai atent să nu-L supere ! Dar omul respectiv, una spunea, dar cu totul 
altceva gândea şi făcea. Poate şi de aceea, cuvântul este tradus uneori cu viclean. 

În categoria greu de mulţumit, îl plasa şi robul răutăcios pe stăpânul lui, pentru 
a-şi  justifica  inactivitatea  lui  ...  Dar,  în  realitatea  faptelor,  el  a  primit  un talant  în 
administrare, (şi nu trebuie să uităm că un talant este echivalat cu şase mii de zile de 
muncă) ! Faptele dovedesc, că Stăpânul tuturor este bun şi se pare că exact de aceea a 
şi profitat robul, care poate se gândea, că nu va avea nicio problemă ! 

Problema  lui  este  şi  problema  multora  din  zilele  noastre,  pentru  care 
Dumnezeu este bun ... atât ! Apostolul Pavel scria că adevărul întreg este altul : 

„Uită-te, dar, la bunătatea şi asprimea lui Dumnezeu : asprime faţă de cei ce  
au căzut, şi bunătate faţă de tine, dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta;  
altminteri, vei fi tăiat şi tu.” (Romani 11 : 22 ). Robul a putut constata acest lucru, pe 
pielea lui, (cum se spune), din osânda pe care a primit-o ! Probabil că el nu avea în 
realitate, nu în vorbe, frica de Domnul !

Conform Bibliei, toţi suntem răi, numai că din numărul total de locuitori ai 
pământului, unii aleg să se poarte cu bunătate, (pe care o  importă non stop din Cer, 
prin intermediul Duhului Sfânt, deoarece nefiind produsul firii lor nu o au), dar alţii, 
care nu sunt deloc interesaţi de Cer şi de Cel ce locuieşte în Cer, decid să trăiască ... ca 
şi cum Dumnezeu nu ar exista !

    Anunţuri D. 2 Noiembrie 2014 
Şi la slujba de seară, este evanghelizare. 
Cu ajutorul lui Dumnezeu, evanghelizarea va 
continua şi în luna noiembrie, (în fiecare duminică 
seara). Să cerem binecuvântarea Domnului peste 
toţi cei ce vor veni !



                              MĂRTURIE  PERSONALĂ
                                           

Mă numesc Galuti Adrian, sunt din Localitatea 
Şintereag, judeţul Bistriţa – Năsăud, am 25 de ani şi 
doresc să vă mărturisesc cum Dumnezeu a lucrat în 
viaţa mea.

Oricare ai fi tu, care citesti aceasta marturie, ea e 
scrisa de un tanar caruia in urma cu 8 ani, la varsta de 
16 ani, inima a incetat sa-i mai bata pentru cateva 
momente…

La finele anului 2003, in prima seara de Craciun, 
deplasandu-ma cu masina cu 2 prieteni inspre una din 
bisericile din oras, Sfanta Treime, am suferit un 
accident de masina la o distanta de  doar 10 km de 
casa.

Datorita faptului ca era noapte si pentru ca am pornit de acasa tarziu, ne grabeam. In satul 
vecin, soferului i s-a parut ca vede pe cineva trecand strada si a franat brusc. Eram cu o 
masina care avea doar 2 locuri, iar in spate avea lada; fiind mai tanar am ales sa stau acolo. 
In momentul cand soferul a franat, neavand de ce sa ma tin, am dat cu capul de usa din 
spate a masinii, pierzandu-mi cunostinta. Pentru ca masina era usoara de spate si viteza era 
cam mare, ne-am rostogolit de trei ori. In spatele nostru, cu o alta masina veneau fratele 
meu cu sotia, sora mea, si tatal meu, ei fiind martori la toata scena. Dupa ce masina s-a 
oprit, fratele si tatal meu au pornit sa ma caute, sa ma strige, dar eu nu raspundeam… 
Intrasem in coma.

Dupa cateva momente, fratele meu m-a gasit in spatele masini cu capul sangerand. M-a 
luat in brate, m-a pus in masina lui si a pornit inspre spital…
La spital fiind de garda un frate penticostal de la Biserica, s-a ocupat de mine, pregatindu-
ma pentru a merge la Cluj pentru operatie, dat fiind faptul ca eram foarte grav. M-au 
intubat si m-au pus in ambulanta spre Cluj.
La Cluj cand am ajuns, am intrat direct in sala de operatii, unde am stat trei ore si 
jumatate. Cutia mea craniana fiind crapata, medicii mi-au scos oasele care erau imprastiate 
prin creier, extirpandu-mi astfel 25 % din creier.
Dupa 16 zile de coma si o taietura la cap de 24 de cm lungime si 18 cm adancime, Domnul 
m-a trezit ca dintr-un somn dimineata …
Toti din jurul meu au fost inspaimantati ca ma voi trezi si nu voi mai recunoaste pe nimeni, 
ca nu voi mai sti nimic… Dar nu a fost asa! Am ramas cu o paralizie pe partea stanga, 
stiam totul pana in momentul cand am dat cu capul de acea usa, iar la spital recunosteam 
pe toti cei care veneau sa ma viziteze.
Dupa doar 58 de zile de la accident m-au externat, urmand sa fac acasa multa terapie si 
masaje, pentru ca mi se atrofiasera muschii si pentru a putea merge din nou. Multumesc 
Domnului ca El m-a ajutat, si la doar opt luni de la accident ma plimbam prin curte, la 
inceput cu doua carje, apoi cu una,  iar mai apoi cu niciuna.  De asemenea, Domnul m-a 
ajutat sa termin si liceul.
(www.totalschimbat.ro)

Mesajul evanghelistului Billy Graham la împlinirea a 96 de     ani   
Celebrând a 96-a aniversare…
”Mulți spun că nu vor nicio schimbare în  
viața lor. Scriptura spune că fără schimbarea 
pe care Dumnezeu o cere nu vom ajunge în 
cer”, a afirmat Billy Graham, (evanghelist).
Evanghelistul Billy Graham transmite câteva 
gânduri în filmulețul intitulat ”Cerul : un 
mesaj nou al fratelui Billy Graham”.

”În anii pe care i-am trăit, când am fost bolnav și am fost în spital, am 
descoperit că există o pace în mine pe care nu o pot explica. Toți cei care Îl  
primesc ca Mântuitor pe Hristos pot să aibă această pace”, spunea Billy 
Graham, evanghelist.

Mesajul a fost înregistrat acasă la Billy Graham în Carolina de Nord. Conține și 
fragmente din lucrarea sa de evanghelizare și povestea despre cum a început 
relația lui personală cu Cristos.

”Eram membru al bisericii, dar nu-L cunoșteam cu adevărat pe Hristos. Am 
crescut într-un mediu creștin. Părinții mei erau creștini. În perioada 
adolescenței a venit în oraș evanghelistul Mordecai Ham. Îmi amintesc de 
seara în care am fost convins de păcatul meu și când s-a făcut chemarea la 
altar m-am dus. 
Am luat în serios relația mea cu Dumnezeu. Am venit înaintea Lui așa cum 
eram, cu toate păcatele mele, cu toate greșelile mele și Domnul m-a primit și  
m-a schimbat. El m-a schimbat în fiecare zi a vieții și nu am mai fost la fel”, a 
afirmat Billy Graham, evanghelist.

În mesajul său Billy Graham îi încuraja pe oameni să-și pună întrebarea : Ce se 
întâmplă cu adevărat când murim ?

”Știu că o să merg în cer. Sunt nerăbdător să ajung acolo datorită a ceea ce a 
făcut Isus pe cruce. El a murit pe cruce pentru noi, dar a fost înviat de 
Dumnezeu”, spunea Billy Graham, evanghelist.
Mesajul se încheie cu chemarea de a-L primi pe Isus ca Mântuitor personal:
”Datorită speranței pe care o avem în Isus toți vom fi într-o zi împreună în cer,  
dar mai întâi trebuie să luăm o decizie: acum, aici, în viața aceasta.”

Stire difuzata in Mapamond crestin 541 – noiembrie 2014 – ultimele stiri 
crestine:http://alfaomega.tv/stiri/
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