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Dumnezeu crează inegalitatea; oamenii cârtesc, nu le place. Dar sunt oamenii mai înțelepți decât 

Dumnezeu? Dacă El a făcut inegalitatea înseamnă că așa e bine, ca ea este mai bună decât egalitatea.  
Dumnezeu crează inegalitatea pentru că este frumoasă, dar omul nu-și dă seama de frumusețea ei.  
Adam și Eva s-au dat pe mâna satanei ca să ajungă deopotrivă cu Dumnezeu. Cain l-a ucis pe fra-

tele său Abel, pentru că jertfele lor nu erau deopotrivă de plăcute lui Dumnezeu. De atunci și până acum 
păcătoșii sunt în război cu inegalitatea. 

Dumnezeu a creat inegalitatea mai înainte de ei, pentru că și pe îngeri i-a făcut neegali. El vrea ca 
oamenii să se ia la întrecere în înmulțirea virtuților: credință, bunătate, milă, iubire, blândețe, smerenie 
și ascultare.  

Omul care a simțit darul lui Dumnezeu în suflet nu mai pune mult preț pe lucrurile dinafară, la fel 
cum cineva, trecând prin școli înalte, nu se laudă cu școala primară.  

Dumnezeu nu caută nici la ceea ce este, nici la ceea ce are omul în această lume: nici cum se 
îmbracă, nici ce mănâncă, nici cum este văzut de alții. Dumnezeu caută numai la inima omului.  

În zbor vulturesc, pilda aceasta zboară deasupra întregii întinderi a istoriei sufletului omenesc. De-
ar fi să înțeleagă cineva pe deplin și să împlinească învațatura, fie și numai a singurei pildei acesteia, și-
ar dobândi cu ea mântuirea în Împărăția lui Dumnezeu. 

„Un om”: aici trebuie să înțelegem pe Dumnezeu Atotputernicul, Dătătorul tuturor darurilor. 
„Slugile” sunt îngerii și oamenii. Plecarea „departe” este îndelunga răbdare a lui Dumnezeu. „Talanții” 
sunt darurile duhovnicești, zestrea făpturilor raționale. Că toate aceste daruri sunt mari se vede din ace-
ea că toate sunt numite „talanți”, talantul fiind o măsură de mare preț, valorând cinci sute de galbeni. 

Mântuitorul anume a numit darurile lui Dumnezeu „talanți”, ca să arate cu câtă dărnicie a înzestrat 
Milostivul Ziditor pe fiecare dintre făpturile Sale. Atât de mari sunt aceste daruri, că fie numai și unul 
singur îi este omului de ajuns.  

Prin „cinci talanți” comentatorii ortodocși înteleg cele cinci simturi, prin „doi talanți”, sufletul și 
trupul, iar prin „un talant” ființa una a omului. Cele cinci simțuri i s-au dat omului ca să se folosească de 
ele spre mântuire. Omul trebuie să-L slujească pe Dumnezeu cu trup și cu suflet, să se imbogățească în 
cunoștința lui Dumnezeu și întru fapte bune. Omul întreg trebuie să fie al lui Dumnezeu. 

În copilărie omul trăiește prin cele cinci simțuri; mai târziu își dă seama de dualitatea sa, de lupta 
între trup și duh; iar omul în toată firea se simte unul duhovniceste, biruitor asupra împărțirii de sine în 
cinci sau în doi. Dar tocmai acum, la împlinire, când se crede învingător, îl paște cea mai mare primej-
die: mândria, disprețul față de ceilalți, neascultarea față de Dumnezeu. Odată ce el a ajuns pe cele mai 
mari înălțimi, cade în pierzarea cea mai adâncă și își îngroapă în pământ talantul său. 

„Și a plecat.” De aici se vede iuțeala cu care lucrează Dumnezeu. Când Ziditorul a făcut lumea, a 
făcut-o repede. Și când Mântuitorul Iisus a venit pe pământ întru înnoirea lumii, repede și-a săvârșit 
lucrul Său: a dezvăluit și a înmânat darurile Sale „și a plecat.” 

Vedeți cum este văzut de alții un pierde-vară care, moștenind avere, se pune pe chefuri, nimic 
lucrând? Nici cel din urmă cerșetor nu-i mai disprețuit decât un om ca acesta.  

Ajutorul lui Dumnezeu curge zi de zi către oameni, ca un râu în revărsare, dar Judecata Lui, so-
coteala cu oamenii, aceea vine după multă vreme. Dumnezeu este grabnic ajutător celor care Îl caută și 
încet pedepsitor celor care Îl mânie, celor care irosesc darurile Sale.  

Unul câte unul, lucrătorii vin în fața stăpânului și dau socoteala cum au întrebuințat cele încre-
dințate lor. Cu toții vom trece prin fața Domnului și, înaintea a miliarde de martori, vom da socoteală de 
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cele ce am primit. Atunci nimic nu va mai putea fi ascuns, nici îndreptat, căci Domnul va lumina cu 
lumina Sa pe toți cei de față, încât toți vor cunoaște adevărul unii despre alții.  

Dacă am izbutit să ne înmulțim talantul, vom veni înaintea Domnului cu fețe luminoase și cu ini-
ma ușoara, ca cele două dintâi slugi.  

Care e tâlcul cuvântului: „peste puține ai fost credincioasă, peste multe te voi pune; intră întru 
bucuria Domnului tău”? Înseamnă că toate darurile primite de la Dumnezeu în lumea aceasta, fie cât de 
multe, sunt puțin față de binecuvântările ce-i așteaptă pe credincioși în veacul de apoi. 

Cea mai mică strădanie care poartă pecetea dragostei de Dumnezeu va fi răsplătită împărătește.  
Câți dintre noi nu dăm vina pe Dumnezeu pentru răutatea, delăsarea, lenea, nechibzuința noastră? 

Necunoscându-și păcatul, necunoscând nici iubirea și răbdarea lui Dumnezeu, omul Îl scoate pe Dum-
nezeu vinovat de toate slăbiciunile și lipsurile sale. Fiecare vorbă a slugii netrebnice este mincinoasă. 
Unde seceră Dumnezeu de unde n-a semănat? Unde adună de unde n-a împrăștiat? 

Adesea se întâmplă în viața aceasta ca puținul pe care îl are cineva să se ia de la el și să se dea alt-
cuiva care are mai mult și acest lucru e o icoană a ce se petrece pe tărâmul duhului. Nu ia un părinte de 
la un fiu risipitor ca să dea altui fiu, mai chibzuit decât acela? Nu se ia arma din mâna soldatului fricos, 
ca să se dea celui viteaz?  

Și în viața aceasta ia Dumnezeu darurile Sale de la slujitorii netrebnici; de multe ori bogătașii 
împietriți la inimă se ruinează și mor în sărăcie; înțelepții trufași sfârșesc în nebunie sau senilitate, sfinții 
care se mândresc, cad în păcate grele; tiranii se prăbușesc; preoții netrebnici se despart în chinuri de 
viață; mâinile care nu au făcut binele ce le-a stat în putință prind să tremure sau înțepenesc; buzele ce nu 
au spus adevărul, amuțesc; și toți cei care zădărnicesc darul lui Dumnezeu sfârșesc ca niște cerșetori, 
lipsiți de toate. 

Dumnezeu nu osândește pe nimeni, câtă vreme mai este darul Lui într-însul. Și omului osândit la 
judecata oamenilor, mai înainte de a fi trimis să-și ispășească pedeapsa, i se iau hainele, dându-i-se în 
schimb zeghea întemnițaților, straiul osândei și al rușinii. Tot astfel și păcătosul ce nu se pocăiește, întâi 
va fi lipsit de tot ce este dumnezeiesc în el și abia apoi va fi trimis „întru întunericul cel mai din afară”, 
unde „va fi plângerea și scrâșnirea dinților.”  

Pilda aceasta ne învață că nu numai cel care face rău se osândește, ci și cel care nu face binele. 
„Cine știe și să facă ce e bine și nu face, păcat are (Iacov 4, 17). Toată învățătura lui Hristos, în faptă și 
în cuvânt, ne îndeamnă să facem bine. A ne păzi de rău este doar un început, dar calea vieții creștine 
trebuie să fie toată presărată, ca de flori, cu fapte bune. 

Săvârșirea binelui e un ajutor neprețuit în păzirea de rău. E foarte greu să se oprească cineva de la 
rău dacă nu face binele și să se ferească de păcat dacă nu lucrează virtutea.  

Viața se urâțește nu prin lipsa egalității, ci prin lipsa iubirii și a înțelegerii duhovnicești din om.  
Pilda talanților aduce lumină, pace și înțelegere în suflete. Ne îndeamnă să nu întârziem a face 

lucrul pentru care ne-a așezat Domnul în piața cea mare a acestei lumi. Timpul trece mai grabnic ca un 
râu repede curgător și curând – luați aminte: curând – va veni asupră-ne sfârșitul. Amin. 

 
 

SSllaavvăă  lluuii  DDuummnneezzeeuu  ppeennttrruu  ttooaattee!!  


