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(18ος αιώνας, 1731Κέρκυρα-1800Μόσχα) 
�� 

 ΠΠΠΠολλοί νοµίζοντας, ότι δεν έλαβαν τάλαντο, καµία φροντί-
δα δεν έχουν περί της ωφελείας του πλησίον. Εγώ, λένε, ιδιώτης 
άνθρωπος, αµαθής, άτεχνος, πτωχός, ποιο τάλαντο έλαβα, τι να 
µεταδώσω, πώς να ωφελήσω; Ο Θεός, αδελφοί µου, θέλει πάντας 

σωθῆναι. Επειδή ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ Προφῆται ἐκ τῆς ἀγάπης 

κρέμανται (Ματθ. κβ΄, 40)· η δε αγάπη οὐκ ἐν λόγῳ καὶ γλώσσῃ, 

ἀλλ᾿ ἐν ἔργῳ καὶ ἀληθείᾳ πληροῦται (Α΄ Ιω. γ΄, 18), της δε 
εκπληρώσεως της αγάπης όργανο είναι το τάλαντο· δια τούτο ο 
Θεός σ’ όλους εµπιστεύεται τάλαντο· σε κάποιους πολλά, σε κά-
ποιους λίγα, σ’ άλλους ένα µόνο, κατ’ αναλογία της δυνάµεως, 
την οποία ο καθένας έχει προς τον πολλαπλασιασµό αυτών. Και 
ζητεί τον καρπό κατά αναλογία των δοθέντων ταλάντων. 
 ΕΕΕΕάν λοιπόν έχεις δύναµη, να νίψεις τα πόδια των χριστια-
νών, έχεις τάλαντο· εάν νίψεις, πολλαπλασιάζεις το τάλαντό σου. 
Εάν έχεις προθυµία, να δείξεις το δρόµο στον οδοιπόρο, έχεις τά-
λαντο· εάν συµπορευθείς µετ’ αυτού όχι ένα µίλι, όπως αυτός σε 
αγγαρεύει, αλλά δύο κατά την ευαγγελική παραγγελία, πολλαπλα-
σιάζεις το τάλαντό σου. Εάν έχεις τρόπο να ποτίσεις το διψώντα 
ένα ποτήριο ψυχρού ύδατος, έχεις τάλαντο· εάν ποτίσεις αυτόν, 
πολλαπλασιάζεις το τάλαντό σου. Εάν, όταν βλέπεις άνθρωπο πά-
σχοντα, µπορείς να παρακαλέσεις το Θεό υπέρ αυτού, έχεις τάλα-
ντο· εάν υπέρ της σωτηρίας αυτού υψώσεις τα χέρια σου στον ου-
ρανό, πολλαπλασιάζεις το τάλαντό σου. Ποιος, πείτε µου, δεν έχει 
ένα των τοιούτων ταλάντων; 
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∆∆∆∆ύο πολλαπλασιασµούς λαµβάνει το τάλαντο. Πολλαπλα-
σιάζεται δια της µεταδόσεως και δια της ανταποδόσεως. Πολλα-
πλασιάζεται δια της µεταδόσεως, επειδή, όταν ο πλούσιος πλου-
σιοπαρόχως ελεεί, ποιεί πολλούς πλουσίους· όταν ο σοφός προθύ-
µως σοφίζει, ποιεί πολλούς σοφούς· όταν ο τεχνίτης αόκνως µε-
ταδίδει τους κανόνες της τέχνης, ποιεί πολλούς τεχνίτες. Πολλα-
πλασιάζεται δια της ανταποδόσεως, επειδή όποιος ως αγαθός και 
πιστός του Θεού δούλος πολλαπλασιάζει τα λίγα τάλαντα, τα ο-
ποία εκ Θεού έλαβε, λαµβάνει πολλά. «Εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πι-

στέ! ἐπὶ ὀλίγα ἦς πιστός, ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω». Βλέπου-
µε δε σε τούτον τον κόσµο όχι µόνο τον δια της µεταδόσεως, αλ-
λά και τον δια της ανταποδόσεως πολλαπλασιασµό του ταλάντου. 
Τους ανθρώπους, που πολλαπλασιάζουν τα τάλαντα, όλοι τους τι-
µούν. Τους ονοµάζουν πατέρες, αδελφούς, ευεργέτες, σωτήρες. Και 
όχι µόνο ζωντανούς, αλλά και νεκρούς τους τιµούν οι άνθρωποι. 
 

 ΑΑΑΑδελφοί, έρχεται ώρα, όταν ο φοβερός Κριτής καθίσει επί 
θρόνου δόξης και πάντες οι άγιοι Άγγελοι και πάντες οι απ’ αιώ-
νος άνθρωποι ενώπιον Αυτού παρίστανται και οι βίβλοι ανοίγο-
νται. Τότε ο πονηρός και οκνηρός τρέµει, βλέποντας, ότι κατέ-
κρυψε το δοθέν σ’ αυτόν τάλαντο. Τότε ελέγχεται η πονηρία και 
η οκνηρία του· «πονηρὲ δοῦλε καὶ ὀκνηρὲ», λέει σ’ αυτόν ο φο-
βερός Κριτής. Τότε γυµνώνεται πάσης θείας χάριτος· «ἄρατε οὖν 

ἀπ᾿ αὐτοῦ τὸ τάλαντον». Τότε χωρίζεται της θείας δόξης· «καὶ 

τὸν ἀχρεῖον δοῦλον ἐκβάλετε». Τότε καταδικάζεται «εἰς τὸ σκό-

τος τὸ ἐξώτερον», όπου «ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδό-

ντων». Ω, αλλοίµονο, αδελφοί, σ’ εκείνον. Τότε όµως, ἐν τῷ μέ-

σῳ τοῦ θείου νυμφῶνος, λάµπουν ως φωστήρες αυτοί, που πολ-
λαπλασίασαν το τάλαντό τους. Ακούν της µακαρίας φωνής· «Εὖ, 

δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ». Τους δίνεται η ανταπόδοσις, η κληρονο-
µιά της αιωνίου Βασιλείας· «Εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ Κυρίου 

σου». Μακάριος ο άνθρωπος, που πολλαπλασιάζει το τάλαντό του. 
Νικηφόρου Θεοτόκη, απόσπασµα από την οµιλία µετά το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον της 
ΙΣΤ΄ Κυριακής, ‘Περὶ τοῦ ὅτι οὐδεὶς ἐστὶν ὁ μὴ ἔχων τάλαντον’, Κυριακοδρόµιον Νικηφόρου Θεοτόκη 
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Η   Π α ρ α β ο λ ή   τ ω ν   τ α λ ά ν τ ω ν 

    
ΕΕΕΕἶπεν ὁ Κύριος τὴν παραβολὴν ταύτην· Ἄνθρωπός τις ἀποδημῶν 

ἐκάλεσε τοὺς ἰδίους δούλους καὶ παρέδωκεν αὐτοῖς τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ, 

καὶ ᾧ μὲν ἔδωκε πέντε τάλαντα, ᾧ δὲ δύο, ᾧ δὲ ἕν, ἑκάστῳ κατὰ τὴν ἰδίαν 

δύναμιν, καὶ ἀπεδήμησεν εὐθέως. Πορευθεὶς δὲ ὁ τὰ πέντε τάλαντα λα-

βὼν εἰργάσατο ἐν αὐτοῖς καὶ ἐποίησεν ἄλλα πέντε τάλαντα. Ὡσαύτως 

καὶ ὁ τὰ δύο ἐκέρδησε καὶ αὐτὸς ἄλλα δύο. Ὁ δὲ τὸ ἓν λαβὼν ἀπελθὼν ὤ-

ρυξεν ἐν τῇ γῇ καὶ ἀπέκρυψε τὸ ἀργύριον τοῦ κυρίου αὐτοῦ. Μετὰ δὲ χρό-

νον πολὺν ἔρχεται ὁ κύριος τῶν δούλων ἐκείνων καὶ συναίρει μετ᾿ αὐτῶν 

λόγον. Καὶ προσελθὼν ὁ τὰ πέντε τάλαντα λαβὼν προσήνεγκεν ἄλλα πέ-

ντε τάλαντα λέγων· Κύριε, πέντε τάλαντά μοι παρέδωκας· ἴδε ἄλλα πέ-

ντε τάλαντα ἐκέρδησα ἐπ᾿ αὐτοῖς. Ἔφη αὐτῷ ὁ κύριος αὐτοῦ· Εὖ, δοῦλε ἀ-

γαθὲ καὶ πιστέ! ἐπὶ ὀλίγα ἦς πιστός, ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω· εἴσελθε 

εἰς τὴν χαρὰν τοῦ κυρίου σου. Προσελθὼν δὲ καὶ ὁ τὰ δύο τάλαντα λα-

βὼν εἶπε· Κύριε, δύο τάλαντά μοι παρέδωκας· ἴδε ἄλλα δύο τάλαντα ἐ-

κέρδησα ἐπ᾿ αὐτοῖς. Ἔφη αὐτῷ ὁ κύριος αὐτοῦ· Εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πι-

στέ! ἐπὶ ὀλίγα ἦς πιστός, ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω· εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν 

τοῦ κυρίου σου. Προσελθὼν δὲ καὶ ὁ τὸ ἓν τάλαντον εἰληφὼς εἶπε· Κύριε, 

ἔγνων σε ὅτι σκληρὸς εἶ ἄνθρωπος, θερίζων ὅπου οὐκ ἔσπειρας καὶ συνά-

γων ὅθεν οὐ διεσκόρπισας· καὶ φοβηθεὶς ἀπελθὼν ἔκρυψα τὸ τάλαντόν 

σου ἐν τῇ γῇ· ἴδε ἔχεις τὸ σόν. Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ κύριος αὐτοῦ εἶπεν αὐτῷ· 

Πονηρὲ δοῦλε καὶ ὀκνηρέ! ᾔδεις ὅτι θερίζω ὅπου οὐκ ἔσπειρα καὶ συνάγω 

ὅθεν οὐ διεσκόρπισα! ἔδει οὖν σε βαλεῖν τὸ ἀργύριόν μου τοῖς τραπεζί-

ταις, καὶ ἐλθὼν ἐγὼ ἐκομισάμην ἂν τὸ ἐμὸν σὺν τόκῳ. Ἄρατε οὖν ἀπ᾿ αὐ-

τοῦ τὸ τάλαντον καὶ δότε τῷ ἔχοντι τὰ δέκα τάλαντα. Τῷ γὰρ ἔχοντι πα-

ντὶ δοθήσεται καὶ περισσευθήσεται, ἀπὸ δὲ τοῦ μὴ ἔχοντος καὶ ὃ ἔχει ἀρ-

θήσεται ἀπ᾿ αὐτοῦ· καὶ τὸν ἀχρεῖον δοῦλον ἐκβάλετε εἰς τὸ σκότος τὸ ἐ-

ξώτερον· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. Ταῦτα λέ-

γων ἐφώνει· Ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν, ἀκουέτω.  
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ΕΕΕΕίπε ο Κύριος αυτή την παραβολή: «Η βασιλεία του Θεού µοιάζει µ’ 

έναν άνθρωπο ο οποίος, φεύγοντας για ταξίδι, κάλεσε τους δούλους του και 
τους εµπιστεύτηκε τα υπάρχοντά του. Σ’ άλλον έδωσε πέντε τάλαντα, σ’ άλ-
λον δύο, σ’ άλλον ένα, στον καθένα ανάλογα µε την ικανότητά του, κι έφυγε 
αµέσως για το ταξίδι. Αυτός που έλαβε τα πέντε τάλαντα, πήγε και τα εκµε-
ταλλεύτηκε και κέρδισε άλλα πέντε. Κι αυτός που έλαβε τα δύο τάλαντα, κέρ-
δισε επίσης άλλα δύο. Εκείνος όµως που έλαβε το ένα τάλαντο, πήγε κι έσκα-
ψε στη γη και έκρυψε τα χρήµατα του κυρίου του. Ύστερα από ένα µεγάλο 
χρονικό διάστηµα, γύρισε ο κύριος εκείνων των δούλων και έκανε λογαρια-
σµό µαζί τους. Παρουσιάστηκε τότε εκείνος που είχε λάβει τα πέντε τάλαντα 
και του έφερε άλλα πέντε. “Κύριε”, του λέει, “µου εµπιστεύτηκες πέντε τάλα-
ντα· κοίτα, κέρδισα µ’ αυτά άλλα πέντε”. Ο κύριός του τού είπε: “εύγε, καλέ 
και έµπιστε δούλε! Αποδείχτηκες αξιόπιστος στα λίγα, γι’ αυτό θα σου εµπι-
στευτώ πολλά. Έλα να γιορτάσεις µαζί µου”. Παρουσιάστηκε κι ο άλλος µε 
τα δύο τάλαντα και του είπε: “κύριε, µου εµπιστεύτηκες δύο τάλαντα· κοίτα, 
κέρδισα άλλα δύο”. Του είπε ο κύριός του: “εύγε, καλέ και έµπιστε δούλε! Α-
ποδείχτηκες αξιόπιστος στα λίγα, γι’ αυτό θα σου εµπιστευτώ πολλά. Έλα να 
γιορτάσεις µαζί µου”. Παρουσιάστηκε κι εκείνος που είχε λάβει το ένα τάλα-
ντο και του είπε: “κύριε, ήξερα πως είσαι σκληρός άνθρωπος. Θερίζεις εκεί ό-
που δεν έσπειρες και συνάζεις καρπούς εκεί που δεν φύτεψες. Γι’ αυτό φοβή-
θηκα και πήγα κι έκρυψα το τάλαντό σου στη γη. Ορίστε τα λεφτά σου”. Ο 
κύριός του τού αποκρίθηκε: “δούλε κακέ και οκνηρέ, ήξερες πως θερίζω όπου 
δεν έσπειρα, και συνάζω καρπούς απ’ όπου δεν φύτεψα! Τότε έπρεπε να βά-
λεις τα χρήµατά µου στην τράπεζα, κι εγώ όταν θα γυρνούσα πίσω, θα τα έ-
παιρνα µε τόκο. Πάρτε του, λοιπόν, το τάλαντο και δώστε το σ’ αυτόν που έ-
χει τα δέκα τάλαντα. Γιατί σε καθέναν που έχει, θα του δοθεί µε το παραπάνω 
και θα ’χει περίσσευµα· ενώ απ’ όποιον δεν έχει, θα του πάρουν και τα λίγα 
που έχει. Κι αυτόν τον άχρηστο δούλο πετάξτε τον έξω στο σκοτάδι. Εκεί θα 
κλαίνε, και θα τρίζουν τα δόντια”». Αφού τα είπε όλα αυτά, πρόσθεσε µε έµ-
φαση: «Όποιος έχει αυτιά για ν’ ακούει ας τα ακούει».     
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ὠφέλεια τοῦ πράγματος» (Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστοµος)(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστοµος)(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστοµος)(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστοµος)             
 

Σήµερα: Οι πρώτες λειτουργικές ευχέςΣήµερα: Οι πρώτες λειτουργικές ευχέςΣήµερα: Οι πρώτες λειτουργικές ευχέςΣήµερα: Οι πρώτες λειτουργικές ευχές    (µέρος α΄)(µέρος α΄)(µέρος α΄)(µέρος α΄)    
    

ΟΟΟΟ δεύτερος και τρίτος αιώνας µετά Χριστόν είναι η εποχή των 
διωγµών της Εκκλησίας. Η αρχή της περιόδου αυτής συµπίπτει µε 
τον οριστικό χωρισµό της Ευχαριστίας από τα δείπνα της αγάπης. 
Η Εκκλησία περνά από την εποχή των Αποστόλων και των χαρι-
σµατούχων ∆ιδασκάλων και Προφητών, που περιοδεύουν τις το-
πικές Εκκλησίες, στην εποχή των µονίµων ποιµένων. Η ευχαρι-
στιακή Σύναξη γίνεται τις πρωινές ώρες κυρίως, αντί για τις εσπε-
ρινές και ως τόποι Συνάξεως χρησιµοποιούνται και οι τάφοι των 
Μαρτύρων. Σύµφωνα µε τον άγιο Κλήµη Ρώµης, τα τελευταία χρό-
νια του 1ουαιώνος προστέθηκε στη θ. Λειτουργία ο επινίκιος ύµνος.  

ΣΣΣΣτη ∆ ι δ α χ ή των ∆ώδεκα Αποστόλων (γράφτηκε γύρω στο 
100100100100 µ.Χ. µ.Χ. µ.Χ. µ.Χ.), βρίσκουµε τις πρώτες λειτουργικές ευχές: «Περὶ δὲ τῆς 

εὐχαριστίας, οὕτως εὐχαριστήσατε· πρῶτον περὶ τοῦ ποτηρίου· 

Εὐχαριστοῦμέν σοι, πάτερ ἡμῶν, ὑπὲρ τῆς ἁγίας ἀμπέλου Δα-

βὶδ τοῦ παιδός σου, ἧς ἐγνώρισας ἡμῖν διὰ Ἰησοῦ τοῦ παιδός σου· 

σοὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. Περὶ δὲ τοῦ κλάσματος (τοῦ ἄρτου)· 
Εὐχαριστοῦμέν σοι, πάτερ ἡμῶν, ὑπὲρ τῆς ζωῆς καὶ τῆς γνώ-

σεως, ἧς ἐγνώρισας ἡμῖν διὰ Ἰησοῦ τοῦ παιδός σου· σοὶ ἡ δόξα 

εἰς τοὺς αἰῶνας. Ὥσπερ ἦν τοῦτο τὸ κλάσμα διεσκορπισμένον ἐ-

πάνω τῶν ὀρέων καὶ συναχθὲν ἐγένετο ἕν, οὕτω συναχθήτω 

σου ἡ ἐκκλησία ἀπὸ τῶν περάτων τῆς γῆς εἰς τὴν σὴν βασι-

λείαν. Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ δόξα καὶ ἡ δύναμις διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς 

τοὺς αἰῶνας». Ύστερα από µια σειρά ακόµη λειτουργικών ευχών 
η ∆ιδαχή γράφει µερικές φράσεις που, ίσως, ήταν ένας διάλογος 
ιερέως - λαού: Ἱερεύς: Ἐλθέτω χάρις (άλλη γραφή: ἐλθέτω Χρι-

στός) καὶ παρελθέτω ὁ κόσμος οὗτος. Λαός: Ὡσαννὰ τῷ Θεῷ 

Δαβίδ. Ἱερεύς: Εἴ τις ἅγιός ἐστιν ἐρχέσθω· εἴ τις οὐκ ἔστι μετα-

νοείτω· μαρὰν ἀθά (= ο Κύριος έρχεται). Λαός: Ἀμήν. (Τέλος α΄ µέρους) 

   (από την εισαγωγή του βιβλίου ‘Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - Σχόλια του Ιεροµονάχου Γρηγορίου’, εκδ. Περιοδικό «Σύναξη», Αθήνα 1982) 
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(Συναξαριστής Αγίου Νικοδήµου και Συναξαριστής της Εκκλησίας της Ελλάδος) 

ΟΟΟΟ Άγιος Χαράλαµπος ήταν κατά τους χρόνους του βασι-
λέως Σεβήρου και του ηγεµόνος Λουκιανού, περί το 198 µ.Χ., Ιε-
ρέας των Χριστιανών στη Μαγνησία (της Μικράς Ασίας).  

ΟΟΟΟ Άγιος διδάσκοντας την οδό της αληθείας και κηρύττο-
ντας την πίστη στο Χριστό, καταδικάστηκε υπό των άνωθεν τυ-
ράννων· εκδύθηκε την ιερατική στολή και έπειτα έγδαραν το δέρµα 
όλου του σώµατός του. 

ΕΕΕΕπειδή έβλεπε ο ηγεµών Λουκιανός, πως ο Άγιος υποµένει 
γενναίως τα βάσανα, θύµωσε και επιχείρησε να ξεσχίσει τον Άγιο 
µε τα ίδια του τα χέρια. Παρευθύς κόπηκαν τα χέρια του και κρε-
µάστηκαν επάνω στο σώµα του Μάρτυρος. Ο Άγιος, αφού προ-
σευχήθηκε, τον έκαµε υγιή. 

ΒΒΒΒλέποντας τούτο το θαύµα οι δήµιοι Πορφύριος και Βά-
πτος αρνήθηκαν τα είδωλα και πίστεψαν στο Χριστό. Οµοίως πί-
στεψαν και τρεις γυναίκες, που ήταν εκεί και έβλεπαν. Όλους αυ-
τούς, αφού τους έπιασε ο ηγεµόνας και τους βασάνισε, τους απο-
κεφάλισε. Τέλος ο Σεβήρος διέταξε τον αποκεφαλισµό του Αγίου. 

�  
Τµήµατα της τιµίας κάρας του Αγίου φυλάσσονται στην Ι. Μονή Αγίου Στεφάνου Μετεώρων και στον 
οµώνυµο προσκυνηµατικό Ναό της κωµοπόλεως Θεσπιών της Βοιωτίας. (Ορθόδοξος Συναξαριστής) 

� � � 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1) 2ο ΝΕΑΝΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΤΗΣ Ι.Μ.Μ.Λ. ΣΤΟ ΝΑΟ ΜΑΣ 
Το Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2013, 10π.µ. - 2µ.µ. θα πραγµατοποιηθεί 
στο Ναό µας το 2ο Νεανικό Συνέδριο της Μητροπόλεως Μεσογαίας και 
Λαυρεωτικής για µαθητές και µαθήτριες Λυκείου µε θέµα: «Μπροστά 
στις δυσκολίες της ζωής». Στο Συνέδριο θα µιλήσει και ο Σεβασµιώ-
τατος Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. κ. Νικόλαος. 
2)                              � ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ � 
Τη ∆ευτέρα 18 προς Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2013, 8:00µ.µ. - 1:00π.µ. 
θα τελεστεί στο Ναό µας ΙΙΙΙερά ΑΑΑΑγρυπνία επ’ ευκαιρία της εορτής της Α-

γίας Φιλοθέης της Αθηναίας. Θα ψάλλει πολυµελής Βυζαντινός χορός. 
ΧΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & Α. ΚΟΥΜΠΗ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Τ.Κ. 19003, ΤΗΛ. ΚΑΙ FAX: 

22990 40040, e-mail: ag.nikolaosmark@yahoo.gr, ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΝΑΟΥ: www.agnikmark.gr 
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