“Iată stau la uşă şi bat. De va auzi cineva glasul
Meu şi va deschide, voi intra la el, şi voi cina cu
el şi el cu Mine” (Apocalipsa 3, 20)
Numărul 99 (2016), Duminica a 16-a după Rusalii
(Pilda talanţilor)

Evanghelia: Matei 25, 14-30*

Z

is-a Domnul pilda aceasta: un om oarecare, plecând departe, şi-a chemat slugile şi le-a încredinţat avuţia sa: unuia i-a dat cinci talanţi,
altuia doi, altuia unul, fiecăruia după puterea lui, şi a plecat. Îndată
plecând cel ce primise cinci talanţi, a lucrat cu ei şi a câştigat alţi cinci
talanţi. De asemenea, şi cel cu doi a câştigat încă doi. Iar cel care primise
un talant s'a dus, a săpat în pământ şi a ascuns argintul stăpânului său. Şi
după multă vreme a venit şi stăpânul acelor slugi şi s'a socotit cu ele. Şi
apropiindu-se cel care primise cinci talanţi, a adus alţi cinci talanţi, zicând:
Doamne, cinci talanţi mi-ai dat; iată alţi cinci talanţi am câştigat cu ei.
Zisu-i-a stăpânul: Bine, slugă bună şi credincioasă, peste puţine ai fost
credincioasă, peste multe te voi pune; intră întru bucuria domnului tău.
Apropiindu-se şi cel care primise doi talanţi, a zis: Doamne, doi talanţi
mi-ai dat; iată alţi doi talanţi am câştigat cu ei. Zisu-i-a stăpânul: Bine,
slugă bună şi credincioasă, peste puţine ai fost credincioasă, peste multe te
voi pune; intră întru bucuria domnului tău. Apropiindu-se apoi şi cel care
primise un talant, a zis: Doamne, te-am ştiut că eşti om aspru, care seceri
unde n'ai semănat şi aduni de unde n'ai răspândit şi, temându-mă, m'am
dus de am ascuns talantul tău în pământ; iată, ai ce este al tău. Şi răspunzând stăpânul său, i-a zis: Slugă vicleană şi leneşă, ştiai că secer unde n'am
semănat şi adun de unde n'am răspândit? Se cuvenea deci să dai argintul
meu la zarafi şi eu, venind, aş fi luat ceea ce este al meu cu dobândă.
Aşadar, luaţi de la el talantul şi daţi-l celui care are zece talanţi. Că tot celui
ce are i se va da şi-i va prisosi, iar de la cel ce nu are se va lua şi ceea ce i se
pare că are. Iar pe sluga cea netrebnică aruncaţi-o întru întunericul cel mai
din afară. Acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor.
*)Texte preluate din ediţia jubiliară a Sfântului Sinod, 2000, citată pe scurt: Biblia Bartolomeu
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Parabola talanţilor—nimic nu ne datorăm nouă înşine
IPS Bartolomeu Anania
Parabola talanţilor este una dintre cele mai frumoase şi mai profunde din câte a
rostit Mântuitorul Hristos. Aşa cum vă spuneam şi altă dată, parabola este o
istorioară foarte simplă extrasă din viaţa de fiecare zi a omului, dar în spatele căreia
se găsesc înţelesuri profunde. Mântuitorul Hristos a spus mai multe parabole prin
care a ilustrat Împărăţia Cerurilor. Printre altele a dorit să spună că Împărăţia
Cerurilor a venit în lume prin El, prin Iisus Hristos, dar pe de altă parte va veni atunci
când se va constitui Împărăţia plenară, după învierea morţilor şi după Judecata
Universală. Până atunci este timp de perfecţionare şi de rodire sufletească. (...)
Dragii mei, etimologic vorbind, rudă cu cuvântul “talant” este cuvântul “talent” şi
foarte multe interpretări ale acesteia spun că Dumnezeu i-a dat fiecărui om câte un
talent. Unuia i-a dat darul muzicii, altuia al literaturii, altuia darul matematicilor,
altuia al negustoriei, al afacerilor, i-a dat darul de a conduce, darul administraţiei şi
aşa mai departe. Nu este un om care să nu aibă un anumit dar. (...) De la vârsta
adolescenţei, la vârsta aceasta foarte fragedă când eşti încă şcolar, începi să te
gândeşti care este zestrea ta - zicem natural, teologic - pe care ţi-a dat-o Dumnezeu,
şi pe care s-o foloseşti, din care să trăieşti şi tu şi din care să aibă folos şi semenii tăi.
Ori trebuie să ştim un lucru: că nimic nu ne datorăm nouă înşine. Talentul, oricare ar
fi el, nu ţi l-ai dat tu, te naşti cu el. Dar tu nu te-ai născut pentru că ai vrut tu, ci
pentru că a vrut Dumnezeu. Însăşi viaţa ta este un talant, şi poate talantul cel mai de
preţ, iar Dumnezeu Care este Proprietarul, Care este cauza tuturor acestor daruri,
bunuri, talente - indiferent: talentul de a trăi - îţi cere socoteală că-i averea Lui. Şi te
întreabă: “Ce-ai făcut cu ceea ce ţi-am dat? Ce ai făcut tu cu talentul muzicii? Ai
lucrat, ai muncit, te-ai osârduit? Ai devenit măcar instrumentist într-o orchestră
undeva? Ce-ai făcut tu cu talentul inteligenţei? Ai devenit învăţător sau profesor ca
să foloseşti şi altora?” Şi aşa mai departe. “Dar cu viaţa ta, ce-ai făcut? A dat roadă?
La sfârşitul vieţii ai o familie? Ai crescut copii? I-ai făcut mari? I-ai şcolit, ai făcut din
ei oameni? Sau ai trăit ca o buruiană care are rădăcini adânci, suge seva din adâncul
pământului, trăieşte bine şi chiar înfloreşte frumos - una din cele mai delicate flori
este aceea a spinului; dar la ce este spinul folositor în afară de faptul că, uscat, poţi
să faci focul cu el. Există şi această posibilitate să-ţi iroseşti viaţa trăind ca o
buruiană, să te bucuri de toată viaţa aceasta, să ai sevă, să creşti, chiar să înfloreşti,
dar să nu fi de folos omenirii cu nimic, să nu sporeşti, să rămâi doar ceea ce ai fost în
cel mai fericit caz. Dar vine socoteala.
De ce ţi s-a dat această parabolă cu talanţi? Cu bani? Pentru că “banul la ban trage”,
adică banul odată avut se investeşte. Numai avarii îl încuie, aşa cum ştim din toată
literatura.Dar omul care are un ban, lucrează cu el, adică este investit sau îl pui într-o
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bancă şi îţi aduce dobândă fără să-l munceşti. Cel care face mai mult se cheamă
negustorie, cel care însă se mulţumeşte cu mai puţin, ia dobândă pe el. Dar ca să îl
ţii la ciorap, este tot ceea ce nu recomandăm. Nu. Aşa şi cu talentul. Talentul este
pus să lucreze şi să-l dublezi dacă se poate, să-l triplezi, şi mai mult decât atât. Dar
nu să-l laşi în stare latentă, să nu rodească nimic, să-l ai doar pentru tine. (...)

Iată, dragii mei, care este învăţătura. Dumnezeu ne-a dat marele talent care este
viaţa, talentul de a o trăi. Iar prin viaţă ne-a dat anumite înzestrări – repet: fiecăruia
pe măsura lui. Obligaţia fiecăruia, care este sluga lui Dumnezeu, este ca la sfârşit să-l
aducă în faţa lui Dumnezeu, la Stăpânul, la sfârşitul vieţii. Treci dincolo cu faptele pe
care le-ai făcut. Acolo, dincolo, după moarte, nu mai poţi să faci nici bine, nici rău,
rămâi aşa cum ai murit. Şi aştepţi până se întoarce Stăpânul din călătorie, iar
întoarcerea este revenirea lui Iisus Hristos. Şi atunci te va întreba: “Ce-ai făcut, tu, cu
ceea ce ţi-am dat Eu? Şi vei răspunde după cum va fi cazul. (...) Dacă ne vom strădui
să nu îngropăm talantul - zestrea pe care ne-a dat-o Dumnezeu - atunci într-adevăr
vom fi lăudaţi duhovniceşte de Stăpânul nostru şi vom fi gata să intrăm întru bucuria
Lui, aşa cum, şi eu, vă doresc din toată inima, dragii mei, să intraţi întru bucuria
Domnului vostru.
Sursa: IPS Bartolomeu Anania, Predica rostită în Duminica a 16-a după Rusalii (Pilda
talanţilor), 2005, transcriere

Vitamine duhovniceşti
Gândurile şi vicleniile lor—diavolul e profesor
Gândurile vin în minte de la fire, de la Dumnezeu şi de la diavol. De la fire sunt cele
numite: foamea, setea, frigul şi celelalte. De la Dumnezeu sunt gândurile cu grijă de
suflet, de luminarea lui, de aducerea omului întreg, curat înaintea lui Dumnezeu,
precum şi atenţionările conştiinţei şi altele asemenea. De la diavolul sunt plăcerea
de a face rău, de a uita de Dumnezeu, precum şi toate pasiunile. Şi o altă caracteristică a lui este că sileşte omul la toate extremele care-i sunt peste putere. Mintea, nu
creierul, trebuie să ştie să deosebească ce vine de la Dumnezeu, sau de la fire, sau
de la diavol. Cu mintea trecem prin mormânt dincolo, ea nu-i supusă morţii. Toate
acestea ca gânduri. Dar diavolul încurcă lucrurile şi altfel, le strâmbă! Strâmbă şi cele
ale firii, îmbiind firea la toate denaturările şi exagerările ca s-o uzeze şi s-o înnebunească după tot felul de plăceri egoiste. Strâmbă şi cele ale lui Dumnezeu. Dacă
mintea nu ia aminte, diavolul face cu omul cum face cu sectarii. Trage în greşeală pe
om să nu asculte de orice rânduială ci numai de mintea din capul lui, în care el,
diavolul, e profesor.
Sursa: Din învăţăturile Părintelui Arsenie Boca – Despre durerile oamenilor, vol. 2,
Editura Credinţa strămoşească, 2003, pp. 29-30
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Imaginaţia păcătoasă- principalul instrument al lucrării diavoleşti
Imaginaţia este principalul instrument al lucrării diavoleşti împotriva sufletului, fie în
stare de veghe, fie în somn; prin ea diavolii îl hărţuiesc pe om, căutând nu numai să-l
împingă în păcat sau să-i trezească şi să-i aţâţe patimile, ci şi să-l umple de tulburare
în felurite chipuri, trezind în el mai ales tristeţe, nelinişte şi îngrijorare, amăgindu-l şi
făcându-l să rătăcească din pricina nălucirilor, ajungând chiar să-l înrobească cu
totul.
Sursa: Jean-Claude Larchet, Terapeutica bolilor spirituale, Editura Sophia, București,
2001, p. 99

Smerenia pentru un tânăr— a cultiva omenia
Definiția smereniei este aceeași și pentru un tânăr, și pentru ceilalți creștini. (...) Un
tânăr, ca să poată să se smerească, ar trebui să-și facă mai des examen de conștiință,
cum făceau creștinii din trecut. În fiecare seară creștinul se gândea, începând de
dimineață și până atunci, ce-a făcut bine și ce-a făcut rău și constata că a făcut mai
mult rău decât bine. Azi așa, mâine așa, și atunci începea să se cunoască pe sine, să
cunoască că în el domină mai mult păcatul și răul decât binele și virtutea. Și atunci,
dacă-i om serios acest tânăr, se angajează pe o cale sinceră a binelui. Pentru că
binele este necesar și în viața aceasta și e de folos societății, dar și în viața de
dincolo.
Sfântul Pavel spune că în Împărăția lui Dumnezeu nu intră nimic necurat. Trebuie să
ne purificăm, să aruncăm tot noroiul de pe noi, tot balastul acesta al păcatelor, să ne
curățim zi de zi ca să ajungem niște oameni, în primul rând. Scris cu O mare:
Oameni. Asta vrea să ne facă Scriptura, Dumnezeu: să fim oameni cu adevărat, să
avem în noi omenia. Smerenia se poate asemăna cu omenia. Din păcate, în lumea
de astăzi este foarte puțină omenie. Fiecare e hrăpăreț, trage la sine să fie plin de cât
mai multe milioane si altul nu are nici de pâine. Așa încât, acest tânăr să se
gândească și la toate lucrurile pe care le-am spus. A trăi viața zadarnic, a o trăi în
patimi, în desfrâuri, în beții, în petreceri fără rost este o pierdere de timp și
pierderea veșniciei, veșnicia fericirii pentru care suntem creați.
Domnul nu ne-a făcut pentru iad, ne-a făcut pentru Rai, dar pentru Raiul unde nimic
necurat nu intră. Urmează ca în această viață să trăim în așa fel încât să ne pregătim
zi de zi pentru zorii vieții veșnice, care e plină de lumină, de bucurie, de sfințenie și
de pacea lui Dumnezeu.
Sursa: Arhimandrit Sofian Boghiu, Smerenia și dragostea, însușirile trăirii ortodoxe,
Editura Tradiția Românească, București, 2002

