
Vrei să ştii ce răspuns vei primi la finalul vieţii ? Giurgiu, 25 nov.2012 
 
Texte de referinţă: Matei 25.14-30, Marcu 13.34, Luca 19.11-28  

În contextul textului din Luca ori de câte ori se pocăieşte cineva greu de 
convins,ucenicii cred că Împ.Lui Dumnezeu se apropie. 
Motivul scrierii pildei este: 

a) Erau aproape de Jerusalim 
b) Ucenicii credeau că Împ.Lui Dumnezeu are să se arate îndată. 

Şi noi gândim la fel astăzi.Ori de câte ori are loc un eveniment care ne uimeşte, 
cineva a comis un rău mare,de exemplu un slujitor al Cuvântului cade într-o 
abatere gravă, sau dimpotrivă un om foarte rău se pocăieşte, oamenii spun că 
nu mai este mult şi vine Domnul. Luca 19.11 ne arată * pe când ascultau ei 
aceste lucruri*-Isus ştia ce gândeau ei aşa că vrea să îi înveţe o lecţie. Referitor 
la revenirea Domnului ,Isus afirmă şi aici şi în Fapte 1.6,7,dar şi Matei 24.36 că 
Tatăl a păstrat aceste lucruri sub stăpânirea Lui. Nu este aceea treaba noastră, 
ci treaba noastră este să lucrăm.Să-l aşteptăm să vină, dar nu este o aşteptare 
pasivă, ci una activă. 
 
 Domnul,Stăpânul a dat o responsabilitate fiecăruia, o lucrare egală sau 
diferenţiată, după puterea fiecăruia, şi a plecat. Ideea de rob aici implică 
ascultare liberă,nu impunere. 
 
Marcu 13 .34. Stăpânul face 4 lucruri : îşi lasă casa (avuţia)=încredere , dă 
robilor putere=împuternicire, arată fiecăruia care este datoria lui=călăuzire, 
porunceşte portarului să vegheze =protecţie. 
Concluzia de aici= Vegheaţi ! La ce se referă aici,vegheaţi?  
Nouă nu trebuie să ne fie frică de revenirea Lui,nu? Atunci se referă la 
altceva.Faceţi ce trebuie făcut, să facem ce suntem chemaţi să facem. 

 
Un rabin în sec.I a spus:’’scurtă este ziua, multă este munca, şi leneşi sunt 

lucrătorii. Dar bogată este răsplata şi Stăpânul casei se apropie’’. 
 
Eu cred că la fel s-a întâmplat şi în cer când Stăpânul a plecat spre noi.La fel a 
spus şi când a plecat de aici spre cer.De aceea ‚’’temeţi-vă ca nu cumva să fiţi 
găsiţi dormind.’’ 

Stăpânul distribuie talanţii după cum vrea El, nu noi.Cel ce a primit cei 5 
talanţi nu a dispreţuit pe acela cu 1 talant,nici pe cel cu 2.  

Noi suntem creaţi diferit: avem educaţie diferite, caractere diferite, 
personalităţi diferite, experienţe diferite,vârste diferite etc..dar asta nu ne 
impiedică cu nimic sa facem ce ni s-a cerut fiecăruia. 



Ce reprezintă avuţia Sa? Lumea nemântuită, lucrarea începută de El, pe care 
noi am preluat-o de la înaintaşii noştrii,şi zidim deasupra.1 Cor.3.10.Este 
interesant că acei robi au ştiut dinainte la ce se aşteaptă Stăpânul de la ei.Cei 
mai mulţi îşi dau seama de chemarea lor când e prea târziu. 
 
’’Negoţ’’-Matei 21.33-46 ‚’’vierilor nu le-a păsat de via Domnului!’’                     
Lor li s-a cerut  să lucreze, să se implice în mod direct, să pună averea 
Stăpânului în negoţ, dar ei au vrut să pună stăpânire pe via Lui. Cu cel de-al 3-
lea rob situaţia este alta însă. De aceea am pus acest text pentru a ieşi ceva în 
evidenţă pe care-l vom observa mai târziu. 
 
’’Îndată’’=grabnici la ascultare. Iacov 1.19, nu la discuţii, ceartă. Nici o ceartă, 
nici o invidie.Ei ştiau că Stăpânul vrea să le vadă nu volumul de muncă, ci 
credincioşia. Nu este important câţi talanţi ai, ci ce vei face cu ce ai primit. Nu 
te poţi plânge că ai primit prea mult sau prea puţin, căci ai face ca Stăpânul să 
pară nedrept. Accentul trebuie pus pe negoţ, pe câştig, nu pentru mine ci 
pentru El. 
’’După multă vreme’’-indică ce spune 2 Petru 3.9 : vreme de răbdare pentru 
pocăinţa oamenilor,dar şi credincioşia în aşteptare a robilor. În acest capitol 3 
din 2 Petru se spun multe despre cel de-al 3-lea rob, despre cum gândesc cei ca 
el. 
’’Le-a cerut socoteală’’-deşi această pildă vorbeşte la timpul viitor (v.14),bine 
ar fi dacă am da socoteală de pe acum, cât încă putem să mai îndreptăm ceva 
dacă este cazul : 

 1-ul rob, şi al 2-lea au venit cu o mare bucurie arătând că au lucrat – 
bucuria muncitorului la sfâşitul zilei. Lauda Stăpânului, mai valoroasă 
decât orice comoară: Bine,rob bun şi credincios! În sfârşit Domnul poate 
să exclame din nou ceea ce aştepta de mult timp.                                           
Geneza 1 - Creaţia (bine) – Căderea, Tatăl nu S-a mai odihnit, Ioan 5.17 –

La Cruce, (S-a sfârşit), Matei 25.21 – Bine din nou ! Slavă Domnului !      
Nu există nici un deficit,testul a fost trecut, ţinta a fost atinsă, lupta a fost 
luptată, alergarea a luat sfârşit, credinţa  fost ţinută, cununa  a fost 
câştigată. 2 Tim.4.7 – sfârşitul robului credincios. Credincioşi, nu puţin 
credincioşi, ci credincioşi în puţine lucruri, după puterea fiecăruia; intraţi 
în bucuria Stăpânului. Iată cum este definit aici cerul – bucuria   
Stăpânului !    Ce frumos !  Câte lacrimi vor fi vărsat aceşti oameni,cât 
dispreţ, dar câtă bucurie la final - Adevărat vă spun că se va încinge (Luca 
12.37) 

Se spun atât de puţine lucruri despre aceşti robi buni aici şi acum, şi multe, 
foarte multe despre cea de-a 3-a categorie. În viitor se vor spune cateva 



cuvinte la judecată despre robul rău şi viclean,după care nu se va mai auzi 
niciodată nimic, iar despre ceilalţi se va vorbi o veşnicie.De ce aşa? Pentru că 
Domnul vrea să îi avertizeze pe cei din această categorie acum. 

 
 Al 3-lea a făcut o groapă mare în pământ şi acolo a ascuns comoara.În loc 

să folosească oportunităţile,el le-a îngropat. A trăit o viaţă de huzur,de 
nepăsare,de lenevie. Poate că a râs de ceilalţi 2 robi, de eforturile lor,de 
nereuşitele lor,de lacrimile lor. El le-a zis:’’o viaţă avem’’. Să mâncăm şi 
să bem că mâine vom muri.Eu am crezut în Isus, de restul se va ocupa El. 
Eu nu sunt vrednic să lucrez, mai bine Îl las pe El să lucreze. Să observăm 
că Îi spune:’’Doamne’’.Matei 7.21, ’’Am ştiut’’-Luca 12.47.arată timpul 
trecut al verbului,indicând momentul primirii talantului,şi decizia pe care 
el a luat-o: să nu facă nimic,să nu dea nimic.El este deosebit de ceilalţi. 

 
Să observăm care au fost motivele pentru care acest rob nu a lucrat: 

- Şi el avea motivele lui să nu facă ce i se spunea.Fiecare dintre cei ce nu 
ascultă au motivele lor. Astfel ei au motive să divorţeze, bea ca să uite, 
ehe ce ştii tu frate necazurile mele, ce ştii tu prin ce trec eu..toţi au câte 
un argument să asculte de cel rău,sunt sigur de asta.Diavolul îi potoleşte 
el cumva,le adorme conştiinţa cu ceva. Este bine fratele,doarme.... 

- Un om aspru! Acest rob nu cunoştea caracterul Stăpânului.Pe un Stăpân 
aspru nu-l poţi sluji cu drag.El nu are nevoie de mine.El seceră de unde 
nu a semănat,şi culege de unde nu a vânturat.Lui îi era teamă de Stăpân, 
avea o relaţie bazată pe frică, nu pe dragoste. Aspru îl vede doar cel care 

nu vrea să-l asculte.Oare câţi adepţi are astăzi acest rob.Cei ce în ascuns 
au păreri greşite despre Stăpân,despre fraţi,despre lucrare? 

- Iată-ţi ce este al tău,ţi-am ascuns talantul – câtă răceală,ca în cazul fiului 
nerisipitor, dar rece,distant,legalist.El este cel cinstit,nu-i trebuie nimic 
de la nimeni,el este cel corect. Atrofia este răsplata leneviei. 

Poate că acest rob nu a lucrat deloc,pentru că a primit foarte puţin.Da, dacă i se 
dă mult,bani mai ales,el ar răsturna pământul.Nu fraţilor,problema este lipsa 
de credinţă.1 Cor.4.2. Acest rob se gândea că poate Stăpânul nu se va mai 
întoarce, dar dacă se va întoarce totuşi, el îi va da talantul intact înapoi. Acest 
rob nu a pus măcar la Bancă talantul, pentru că acolo ar f trebuit să declare că 
talantul aparţinea Stăpânului şi el nu voia să se ştie acest lucru. Nu a lucrat 
personal ca ceilalţi, dar nu a vrut măcar să-i dea la alţii ca ei să lucreze şi el să 
fie bine primit.Minimum minimorum...Există diferenţă aşadar între zarafi – 
negoţ, 2 categorii de lucrători. 

 
 



 
Răspunsul Stăpânului: 

*rob viclean şi leneş.Ai ştiut? Cine ţi-a spus(...ca în Eden..) că Eu sunt aspru? 
Dacă te-ai temut de Mine,de ce n-ai lucrat? Ioan 7:17 – adevărata cunoaştere 
vine prin ascultare. Tu ai o altă lumină,străină de Mine,de aceea e vai de tine. 
Matei 25.30 ‚’’rob netrebnic’’____________Luca 17.10 ‚’’robi netrebnici’’???? 
                                             Care este diferenţa? 
Depinde cine-o zice!  

Dumnezeu niciodată nu ne face robi netrebnici,noi trebuie să ne 
recunoaştem astfel, altfel El ne va spune robi netrebnici. Înţelegeţi?!                        
Dacă eşti mândru,vei sfârşi rău,dacă sunt smerit spun : Doamne sunt un rob 
netrebnic, după ce am făcut tot ce eram dator.Ce frumos!Noi nu suntem 
vrednici.Vrednic este Mielul ! Pe astfel de oameni El îi invită în bucuria Sa 
veşnică. 
*luaţi-i ce i s-a dat şi daţi-i celui ce are 10. 
*aruncaţi-l în întunericul de afară.Nu vrem să construim o doctrină bazată pe o 
pildă,dar e demn de luat în seamă avertismentul. 
 
Concluzia: 
 
Nu-ţi îngropa darul – ci înflăcărează-l.Nu se poate să nu fi primit nici un talant 
pentru a lucra.În lumea laică este apreciat talentul cuiva.În lumea Lui 
Dumnezeu este apreciat talantul.Talentul devine talant atunci când te 
pocăieşti,te naşti din nou.De atunci nu te mai afirmi pe tine, ci pe Stăpân. 
 
Nu face ce nu eşti chemat să faci! 
Nu vei fi răsplătit pentru ce lucrezi, ci pentru ceea ce lucrezi cu ce ţi s-a 
încredinţat.Tot în funcţie de acest lucru vei fi pedepsit, tras la răspundere. 
Nu te mai face singur responsabil(ă) de lucrarea altuia.Vezi-ţi de talantul tău. 
 
Poate cineva să facă ceva în Trupul lui Hristos şi să nu fie văzut? Doar dacă e un 
lucru fără valoare. Iar în Trup nu este nimic fară valoare.  

Dacă e un diamant în praf,el va străluci.Toţi îl vor vedea. 
1 talant nu înseamnă 1 suflet mântuit ,neapărat, ci lucrarea mea de-o viaţă, 
credincioşia mea,ascultarea mea,dedicarea mea.Când treci în veşnicie talantul 
tău va fi dat altuia.Elisei şi Ilie. 
 
Scopul: avertisment,trezire.Treziţi-vă creştini!  La judecată va fi prea târziu să 
mai îndrepţi ceva.Acum şi aici,este momentul să ne trezim. 
 



Cum vom sfârşi alergarea ? Nu mai este mult şi Cel ce vine va veni şi nu va 
zăbovi.. 
Nu sta degeaba,nu pune tu condiţiile...tu lucrează.Nu tu eşti desemnat să-i 
judeci pe alţii.Tu eşti chemat să lucrezi. Ştii care este talantul tău? E vai dacă 
după atâta timp tu încă nici nu ştii ce să lucrezi.Ce vei spune tu Stăpânului? 


