
Δὲν πρέπει, ἀγαπητοί μου, νὰ ζοῦμε μόνο
γιὰ τὸν ἑαυτό μας, πρέπει νὰ ζοῦμε καὶ

γιὰ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους. Ὁ ἐ γωισμὸς καὶ
ἡ φιλαυτία μᾶς λένε· «Τὸ κέντρο εἶσαι ἐσύ.
Ὅλοι καὶ ὅ λα πρέπει νὰ γίνουν ὑπηρέτες σου,
νὰ ὑπηρετοῦν ἐσένα». Ὁ Χριστιανὸς ὅμως
βλέπει ἀλλιῶς αὐτὴ τὴ ζωή, σκέπτεται δια-
φορετικὰ καὶ λέει· «Εἶνε λάθος αὐτὴ ἡ θεώ-
ρησι. Τὸ κέντρο δὲν εἶμαι ἐγώ, ἐγὼ εἶμαι ἕνα
μέ λος τοῦ συνόλου. Ὅλοι εἴμαστε ἀδελφοί.
Γιὰ νὰ εὐημερήσῃ τὸ σύνολο, πρέπει ὅλοι νὰ
ἀρνηθοῦν τὴν φιλαυτία, νὰ καταπολεμήσουν
τὸν ἐγωισμὸ καὶ νὰ ὑπηρετήσουν τὸ κοινὸ
καλό. Θέλω λοιπὸν νὰ γίνω κ᾽ ἐγὼ ὑπηρέτηςτῶν ἀδελφῶν μου, ὅ πως ὁ Χριστὸς ἔγινε ὑ πη-
ρέτης ὅλων μας» (βλ. Ματθ. 20,28).

Τὴ διδασκαλία ὅτι πρέπει στὴ ζωὴ αὐ τὴ νὰ
μὴ ἀποβλέπουμε μόνο στὴν προσωπική μας
ὠφέλεια ἀλλὰ νὰ προσπαθοῦ με πάν τα καὶ
γιὰ τὸ κοινὸ καλό, τὸ καλὸ τοῦ συνανθρώπου
μας, τὴν δί δαξε ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χρι-
στὸς ὄχι μόνο ἐμπράκτως μὲ τὸ ὑπέροχο
πα ράδει γμά του, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν ὡραία πα-
ραβολὴ ποὺ ἀκούσαμε σήμερα. Εἶνε ἡ παρα-βολὴ τῶν ταλάντων. Ἂν καὶ ἡ παραβολὴ αὐτὴ
εἶνε κάπως γνωστή, δὲν θεωρῶ περιττὸ νὰ
τὴν ἐ παναλάβω.

Ἕνας πλούσιος ἄνθρωπος, λέει, προτοῦ ν᾽
ἀναχωρήσῃ σὲ ἄλλο μέρος, ἐμπιστεύθηκε τὰ
κεφάλαιά του σὲ ὑπαλλήλους του· τοὺς μοί-
ρα σε «τάλαντα» (Ματθ. 25,15 κ.ἑ.), μεγάλα δηλαδὴ χρη-
 ματικὰ ποσά, γιὰ νὰ τὰ ἐμπορευθοῦν στὸ διά-
στημα τῆς ἀπουσίας του, καθένας ἀνάλογα μὲ
τὶς δυνάμεις του. Στὸν ἕνα ἔδωσε 5 τά  λαν  τα,
σὲ ἄλλον 2 τάλαντα, καὶ σὲ ἄλλον 1 τάλαν το.
Ἤθελε νὰ τοὺς δώσῃ εὐ καιρία νὰ ἐργασθοῦν
μ᾽ αὐτά, νὰ τὰ πολλαπλασιάσουν καὶ νὰ προ-
κύψῃ ὄφελος γιὰ ὅλους. Καὶ οἱ μὲν δύο πρῶ -
τοι ἐρ γάστηκαν καὶ διπλα σίασαν τὰ τάλαντα
ποὺ πῆραν· ἐκεῖνος ποὺ πῆρε τὰ 5 τὰ ἔκανε 10,

κ᾽ ἐκεῖνος ποὺ πῆρε τὰ 2 τὰ ἔκανε 4· κι ὁ ἀ -
φέντης, ποὺ ἡ ἐμπιστο σύνη του σ᾽ αὐτοὺς τώ-
  ρα αὐξήθη κε, τοὺς ἐ παί νεσε καὶ ὑποσχέθη κε
νὰ τοὺς ἐμπιστευθῇ ἀκόμη μεγα λύτερα κεφά-
 λαια. Αὐτὸς ὅμως ποὺ πῆρε τὸ 1 τάλαν το δὲν
ἔκανε τὸν κόπο νὰ ἐργασθῇ μ᾽ αὐτό· τό ᾽θα ψε
στὸ χῶμα καὶ τ᾽ ἄφησε ἐκεῖ ἀνεκμετάλ λευτο.
Κ᾽ ἐπειδὴ τὴν ὥρα τοῦ ἀ πολογισμοῦ ἔ βγαλε ἀ -
πὸ πάνω καὶ γλῶσσα στὸν ἀφέντη, τιμωρήθη -
κε· ἡ τιμωρία του ἦταν ὄχι μόνο νὰ χάσῃ κι
αὐ τὸ τὸ 1 τάλαντο ἀλλὰ καὶ νὰ ῥιχτῇ στὴ φυ-
λα κή· τὸ ἀφεντικὸ τὸν χαρακτήρισε «ἀ χρεῖον
δοῦλον» (ἔ.ἀ. 25,30), ἄχρηστο δηλαδή, ἀ φοῦ δὲν
δούλεψε καὶ δὲν προσέφερε τίποτε ὠφέλιμο.

* * *Εὔκολα, ἀγαπητοί μου, μποροῦμε νὰ κατα -
λάβουμε τὴν παραβολή. Πλούσιος ἄρχον τας
εἶνε ὁ Θεός. Δοῦλοι του εἴμαστε ὅλοι ἐ μεῖς.Τάλαντα εἶνε τὰ διάφορα χαρίσματα, μὲ τὰ ὁ -
ποῖα μᾶς προικίζει ὅταν ἐρχόμαστε στὴ ζωὴ
καὶ ὅταν χριόμεθα μὲ τὸ ἅγιο μύρο μετὰ τὸ
βάπτισμά μας. Μᾶς τὰ ἐμπιστεύεται, γιὰ νὰ τὰ
ἀ ξιοποι ήσουμε καὶ νὰ βοηθηθοῦ με ὅλοι ἀπὸ
αὐτά. Κ᾽ ἐπειδὴ δὲν ἔχουμε ὅλοι τὴν ἴδια δύ-
ναμ, σὲ ἄλ λον δίνει περισσότερα, σὲ ἄλλον
λι  γώτερα· σὲ ὅ λους πάντως κάτι δίνει, κανέ-να παιδί του δὲν ἀφήνει ἀπροίκι στο, μὲ σκοπὸ
νὰ ἐργασθοῦ με ὅλοι μ᾽ αὐτά, νὰ ὠφεληθοῦμε
οἱ ἴδιοι καὶ νὰ ὠ φελήσουμε καὶ τοὺς ἀδελ-
φούς μας. Ἐρ γάτες τοῦ καλοῦ καὶ τῆς ἀρε -
τῆς πρέπει νὰ εἴμαστε καὶ νὰ χρησιμοποιή-
σουμε ὅ,τι μᾶς ἔ δωσε ὁ Θεὸς γιὰ τὴ βοήθεια
τοῦ πλησίον μας καὶ τὸ καλὸ ὅλων.Τί μᾶς ἔδωσε λοιπόν; Ἂς ποῦμε μερικὰ πα-
ραδείγματα.
⃝ Ἔχουμε χρήματα; Τάλαντο τοῦ Θεοῦ εἶ νε.
Δὲν μᾶς τὸ ἔδωσε μόνο γιὰ μᾶς καὶ τὰ παιδιά
μας, μᾶς τὸ ἔδωσε καὶ γιὰ τοὺς ἄλλους. Καὶ
πῶς μπορεῖ νὰ πολλαπλασιασθῇ αὐτὸ τὸ τά-
λαντο; Θὰ πολλαπλασιάσῃ τὸ τάλαντο - τὸν
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Καὶ ὁ πιὸ φτωχὸς ἔχει τάλαντο!
«Πονηρὲ δοῦλε καὶ ὀκνηρέ!…» (Ματθ. 25,26)

«Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Ἀπ. 1,10)
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πλοῦ το του ὁ εὐκατάστατος οἰκογενειάρχης
ἐὰν προικίσῃ βέβαια τὴν κόρη του ἀλλὰ κον -
τὰ σ᾽ αὐ τὴν προικίσῃ καὶ μιὰ ἄλλη ὀρφανὴ ἢ
φτωχὴ κόρη· παιδὶ τοῦ Θεοῦ εἶνε καὶ τὸ κορί-
τσι αὐτό. Θὰ πολλαπλασιάσῃ τὸ τάλαντό του ὁ
ἑ κατομμυριοῦχος ἐὰν χτίσῃ ἕνα γηροκομεῖο
ἢ ἕνα ὀρ φανοτροφεῖο, στὸ ὁποῖο νὰ βρίσκουν
τροφή, στέγη, ἐνδυμασία, προστασία οἱ δυσ -
τυχισμένοι ἀπόκληροι τῆς ζωῆς, τὰ γεροντά-
κια καὶ τὰ ὀρφανὰ παιδιά. Νά πῶς μπορεῖ νὰ
πολλαπλασιασθῇ τὸ τάλαντο· καὶ ἔτσι ὑπάρχει
ἐλ πίδα νὰ ἀκούσῃ «Εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πι-
στέ, ἐπὶ ὀλίγα ἦς πιστός, ἐπὶ πολλῶν σε κατα -
στήσω» (Ματθ. 25,21,23).
⃝ Ἔχουμε νοῦ; Τάλαντο τοῦ Θεοῦ εἶνε, καὶ ἔ -
χου με χρέος νὰ τὸ πολλαπλασιάσουμε. Πῶς
μπορεῖς νὰ τὸ πολλαπλασιάσῃς; Μπορεῖς π.χ.,
ἀντὶ γιὰ κακία, νὰ καλλιεργῇς ἀγαθὸ λογισμό·
νὰ σκέπτεσαι τὴ συγχώρησι ἀντὶ τὴν ἐκδίκη-
σι, τὸν ἔπαινο ἀντὶ τὴν κατάκρισι, τὴν τιμὴ ἀν -
τὶ τὴν καταφρό νησι, τὸ δίκαιο ἀντὶ τὴν ἀδικία,
τὴν εὐ γνω μοσύνη ἀντὶ τὴν ἀχαριστία. Νὰ σκέ-
 πτεσαι μόνο τὸ καλό. Βάλε τὸ νοῦ σου νὰ
δου λεύῃ στὸ ἀγαθό, νὰ ἐπινοῇ τρόπους βο -
 ηθείας καὶ εὐεργεσίας τοῦ ἄλλου.
⃝ Μάθαμε γράμματα, γλῶσσα, ἐπιστήμη; Τά-
 λαν τα τοῦ Θεοῦ εἶνε. Καὶ μποροῦμε νὰ τὰ πολ-
 λαπλασιάσουμε ἐξυπηρετώντας τὸν ἀγράμ-
μα   το ἀδελφό, γράφοντας γι᾽ αὐτὸν ἕνα γράμ-
μα ἢ συντάσσοντας μία αἴτησί του πρὸς κά-
ποια ὑπηρεσία, διαβάζοντας καλὰ βιβλία γιὰ ν᾽
ἀκ ούῃ ὁ ἀναλφάβητος παπποῦς ἢ ἡ γιαγιά…

Ἴσως ὅμως μοῦ πῇς· Ἐγὼ οὔτε χρήματα ἔ -
χω, οὔτε σοφία ἐξαιρετικὴ διαθέτω, οὔτε σπού-
  δασα νὰ μάθω γράμματα, γλῶσσες ἢ ἐπιστῆ -
μες. Εἶμαι ἕνας φτωχὸς καὶ ἄσημος ἄνθρω-
πος· τί μπορῶ νὰ κάνω ἐγὼ γιὰ τὴν κοινωνία;τί ἔχω νὰ προσ φέρω ἐγώ;…

Καὶ ὅμως, ἀγαπητέ μου, νὰ γνωρίζῃς καὶ νὰ
εἶσαι βέβαιος ὅτι, ὅπως λέει καὶ ἡ παραβολὴ
κι ὅπως εἴπαμε ἤδη, ὁ Θεὸς δὲν ἀφήνει καν έ-
 να παιδί του ἀπροίκι στο. Καὶ ὁ πιὸ φτω χὸς καὶπεριφρονημένος ἄνθρωπος ἔχει τὸ χάρισμάτου, ἔχει τὸ τάλαντό του. Ἂν δὲν ἔχῃς χρή μα-
τα, ἔχεις ὅμως ὑγεία, ποὺ κι αὐτὴ εἶνε ἕ νας
θησαυρὸς πολύτιμος· διότι μεταξὺ χρημάτων
καὶ ὑγείας ὅλοι προτιμοῦμε τὴν ὑγεία. Ἂν δὲν
ἔχῃς σοφία καὶ γνώσεις ἐπιστημονικές, ἔχεις
δυνάμεις σωματικές, ἔχεις κάποια τέχνη, ἔ -
χεις μιὰ μικρὴ θέσι μέσα στὴν κοινωνία…

Ἀλλ᾽ ἐκτὸς ἀπὸ αὐτὰ ἔχεις καὶ ἄλλα. Ἔχεις
χέρια, μάτια, αὐτιά… Τάλαντα εἶνε. Σκέψου
πό σα στεροῦνται ὅσοι εἶνε τυφλοί, κουτσοί,
κουφοί, ἄλαλοι… Ἔχεις μάτια, μὲ τὰ ὁποῖα

μπο ρεῖς νὰ βλέπῃς ὅλα τὰ ὡραῖα τῆς τῆς γῆς
καὶ τοῦ οὐρανοῦ. Ἔχεις χέρια, μὲ τὰ ὁποῖα
μπορεῖς νὰ κάνῃς πολλὰ καλά, νὰ βοηθήσῃς
ἀδελφούς σου. Ἔχεις πρὸ παντὸς γλῶσ σα,
τάλαντο σπουδαῖο. Πόσα μπορεῖς νὰ προσ -
φέρῃς καὶ μόνο μὲ τὴ γλῶσσα! Εἶνε ὁ ἄλλος
ἀπελπισμένος; μὲ τὴ γλῶσσα μπορεῖς νὰ τοῦ
δώσῃς θάρρος. Εἶνε πικραμένος; μὲ τὴ γλῶσ -
σα μπορεῖς νὰ τὸν παρηγορήσῃς· μὲ τὴ γλῶσ -
σα μπορεῖς νὰ διδάξῃς, νὰ προσευχηθῇς, νὰ
ὑποστηρίξῃς τὸν ἀδικούμενο, νὰ ψάλῃς τοὺς
ὕμνους τοῦ Θεοῦ…

* * *Βλέπετε λοιπόν, ἀγαπητοί μου, ὅτι σὲ ὅ -λους ἔχει δώσει κάτι ὁ Θεός; Καὶ ὀφείλουμε
ἐργαζόμενοι φιλοπόνως νὰ αὐξήσουμε τὸ τά-
λαντο ποὺ μᾶς δόθηκε προτοῦ νὰ ἔλθῃ τὸ τέ-
λος μας. Θυμηθῆτε τί ἀκοῦμε τὴ Μεγάλη Τρί-
τη· «Τὴν ὥραν, ψυχή, τοῦ τέλους ἐννοήσασα
καὶ τὴν ἐκκοπὴν τῆς συκῆς δειλιάσασα, τὸ δο  -
θέν σοι τάλαντον φιλοπόνως ἔργασαι, ταλαί-
πωρε, γρηγοροῦσα καὶ κράζουσα· Μὴ μείνω-
μεν ἔξω τοῦ νυμφῶνος Χριστοῦ» (κοντάκ.).

Οἱ ἡμέρες περνοῦν, ὁ θάνατος ἔρχεται, ἡ
κρίσις πλησιάζει, καὶ ὁ Κριτὴς θὰ μᾶς ρωτήσῃ·
Πῶς χρησιμοποίησες τὸν χρόνο τῆς ζωῆς σου,
τὶς εὐκαιρίες γιὰ τὴ σωτηρία, τὸν πλοῦτο, τὰ
χρήματα, τὰ κτήματα;… Ὤ, φρίττω ὅταν σκέ-
πτωμαι ὅτι θὰ δώσουμε λεπτομερῆ λογαρια-σμὸ γιὰ ὅλα ἀνεξαιρέτως!Ἂς ἐργασθοῦμε, ἂς καλλιεργήσουμε τὰ χα-
 ρίσματα, ἂς πολλαπλασιάσουμε τὰ τάλαντα,
γιὰ νὰ μὴν ἀκούσουμε κ᾽ ἐμεῖς ὅτι εἴμαστε «ἀ -
χρεῖοι δοῦλοι». Ὁ Κύριος μᾶς ἔφερε στὴ ζωὴ
ὄχι γιὰ ν᾽ ἀναπαυθοῦμε ἀλλὰ γιὰ νὰ κοπιάσου-
 με καὶ νὰ τοῦ φέρουμε καρπούς. Κηφῆνες δὲνθέλει ὁ Θεός. Ὅπως οἱ κη φῆνες ὅταν πλέον
εἶνε ἄχρηστοι στὴν κυψέλη τῶν μελισ σῶν ἐξ -
οντώνον ται, κατὰ παρόμοιο τρόπο καὶ Χριστι -
ανοὶ ποὺ δὲν θέλουν νὰ παρουσιάσουν καρ-
ποὺς εἶνε κη  φῆνες μέσα στὴν Ἐκκλησία· εἶνε
«δένδρα ἄ καρπα» (Ἰούδ. 12), ποὺ θὰ τὰ ξερριζώσῃ
ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ καὶ θὰ τὰ ῥίξῃ σὰν ἄχρηστα
ξύλα στὴ φωτιὰ τῆς κολάσεως.

Εἴθε νὰ μιμηθοῦμε τὸ παράδειγμα τῶν δύο
δούλων ποὺ διπλασίασαν τὰ χαρίσματά τους,
γιὰ ν᾽ ἀκούσουμε κ᾽ ἐμεῖς ἀπὸ τὸν Κύριο· Παιδί
μου, κοπίασες, ἵδρωσες, ἔκανες ὅ,τι μποροῦ -
σες γιὰ νὰ φέρῃς καρπό, γιὰ νὰ βοηθή σῃς τὸν
ἀδελφό σου· πάρε τώρα τὴν ἀμοιβή σου. «Εὖ,
δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ, ἐπὶ ὀλίγα ἦς πιστός,
ἐπὶ πολλῶν σε κατα στήσω· εἴσελθε εἰς τὴν
χαρὰν τοῦ κυρίου σου» (Ματθ. 25,21,23).
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