
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

Ποιά τα τάλαντα και τα χαρίσματα του χριστιανού 

και πώς καλλιεργούνται 
 
          «Συνεργούντες παρακαλούμε μη εις κενον την χάριν του Θεού 
δέξασθαι υμάς». 
Επειδή χριστιανοί μου αυτές τις ημέρες υπάρχει κάποιος βρώμικος 
πόλεμος κατά της Εκκλησίας και των Επισκόπων της, και γενικά 
εναντίον του κλήρου, εμείς ως χριστιανοί με καλή πρόθεση, ας 
πάρουμε λίγη πνευματική στάχτη στα χέρια μας και με την προσευχή 
μας ας σκεπάσουμε την δυσοσμία που απλώθηκε σε ολόκληρο τον 
ορθόδοξο ελλαδικό χώρο. 
          Και προπαντός να μην πέσουμε στις ιεροκατηγορίες και 
κατακρίσεις, διότι έτσι θα αποδείξουμε ότι μάταια και ανώφελα 
δεχτήκαμε τη χάρη του Θεού, είτε του ενός ταλάντου, είτε των δύο, 
είτε των πέντε, σύμφωνα με τη σημερινή ευαγγελική παραβολή των 

ταλάντων και των χαρισμάτων του Αγίου Θεού. Το ένα τάλαντο το έχουμε, ας είμεθα 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1. Απόψε 10/02/2013 προς Δευτέρα 11/02/2013 8:30 μ.μ. – 1:00 π.μ. Ιερά 

Αγρυπνία δια τον Άγιο Χαράλαμπο και τον Άγιο Βλάσιο τους θαυματουργούς. 

Θα τεθούν σε προσκύνηση τεμάχια Ιερών Λειψάνων των Αγίων. 

2. Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 5:30 μ.μ. Θεία Παράκληση στον Άγιο Χαράλαμπο τον 

θαυματουργό και στον Άγιο Παρθένιο επίσκοπο Λαμψάκου προστάτη ανιάτων 

παθήσεων.  Απογευματινό κήρυγμα. Θα τεθούν σε προσκύνηση τεμάχια Ιερών 

Λειψάνων των Αγίων και θα διαβαστεί η ειδική ευχή υπέρ υγείας του Αγίου 

Παρθενίου. 

3. Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 7-9:30 π.μ. Όρθρος και Θ. Λειτουργία. Αγίων Ακύλλα 

και Πρισκίλλης προστατών του εγγάμου βίου. Ελάτε να ενώσουμε τις 

προσευχές μας για τον, ποικιλοτρόπως, πάσχοντα έγγαμο βίο. 

4. Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 7-9:00 π.μ. Όρθρος και Θ. Λειτουργία. Παμφίλου 

μάρτυρος, Φλιαβιανού οσίου, Ρωμανού οσιομάρτυρος. 

9:00 π.μ. Ιερό προσκύνημα στην Ι.Μ. Σαγματά. (Άγιος Λουκάς ιατρός, Τίμιο Ξύλο). 

http://agia-varvara.blogspot.gr/2005/02/blog-post.html
http://agia-varvara.blogspot.gr/2005/02/blog-post.html
http://www.agioiapostoloi.gr/
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βέβαιοι όλοι όσοι είμεθα ορθόδοξοι χριστιανοί, διότι βαπτιστήκαμε στο όνομα του Πατρός 
και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και αυτό το χάρισμα δεν μπορούμε να το θάψουμε 
και να το εξαφανίσουμε. Και ας μην αναρωτιέται ο οποιοσδήποτε από μας ότι δήθεν «εγώ 
δεν έχω κανένα χάρισμα ή αν έχω δεν ξέρω ποιό είναι». Είναι η Χάρις, είναι η Θεία δωρεά, 
είναι το θεϊκό τάλαντο του Αγίου Βαπτίσματος που σφραγίστηκε από το Άγιον Χρίσμα. Και 
μόνον με αυτό το χάρισμα είμεθα φίλοι του Θεού, παιδιά του Θεού Πατρός, και αδελφοί 
του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού του Σωτήρος ημών. 
          Φαίνεται λοιπόν, χριστιανοί μου, ότι κατείχε μεγάλη αγωνία την καρδιά του 
Αποστόλου Παύλου, καθώς απευθύνεται γραπτώς στους χριστιανούς της Κορίνθου, αλλά 
και σ’όλους εμάς τους σημερινούς χριστιανούς, διότι ο λόγος του Θεού είναι αιώνιος και 
ισχύει για κάθε εποχή, για κάθε μελλοντικό αγώνα και για κάθε άνθρωπο, διότι ο Χριστός 
χθες και σήμερον ο αυτός και εις τους αιώνας. Η ανησυχία του Παύλου έγκειται στον 
κίνδυνο που διατρέχουμε όλοι μας να χάσουμε τη Βασιλεία του Θεού, αφού δεν 
ανταποκρινόμεθα σωστά στις ευαγγελικές εντολές και το χειρότερο, ότι με αναίδεια 
περιφρονούμε τις καθημερινές πολλαπλές ευλογίες του Αγίου Θεού. Θάβουμε δηλαδή τα 
χαρίσματά Του, τα τάλαντα που μας έδωσε, το ένα ή τα δύο ή τα τρία ή τα πέντε ή τα δέκα 
και έτσι εθελοτυφλούντες χάνουμε το φως της Θείας Χάριτος. Άπειρος ο Πανάγιος 
Τριαδικός Θεός, άπειρα και τα θεϊκά του ιδιώματα ως θείες ευλογίες καταπλημμύρισαν 
την ψυχή μας στο Άγιον Βάπτισμα. Την δε ειδική χάρη της Πεντηκοστής, τη λάβαμε με το 
Άγιον Χρίσμα. Τώρα πλέον τα δύο αυτά πανάγια σωστικά μυστήρια καθάρισαν το 
κατ’εικόνα, δυνάμωσαν τη θέλησή μας, μπόλιασαν ευεργετικά την προαίρεσή μας, 
αναζωπύρρωσαν την πίστη μας, ενεργοποίησαν την αγάπη, αύξησαν τα όρια της υπομονής 
μας και τέλος ολοφώτισαν τον σκοτισμένο μας νου, που ταπεινώνει τον λογισμό του 
χριστιανού και του χαρίζει την απαραίτητη δύναμη για να μπορεί να τηρεί τις εντολές, τις 
εντολές του Αγίου Θεού και να καλλιεργεί τις αντίστοιχες αρετές. 
          Όλα όσα είπαμε και αναφέραμε, είναι δωρεές και χαρίσματα του Αγίου Θεού, είναι 
τα ευλογημένα τάλαντά Του, που τόσο απλόχερα και πλουσιοπάροχα τα χορηγεί ο 
Πανάγιος Θεός σ’όλους μας δωρεάν. Άρα τη δωρεάν του Αγίου Βαπτίσματος και τη χάρη 
του Αγίου Χρίσματος πρέπει να τα καλλιεργήσουμε μέσα από τα άλλα δύο σωστικά 
μυστήρια...της Θείας Ευχαριστίας και της Ιεράς Εξομολογήσεως. Έτσι συμμετέχουμε στη 
θεία λατρεία, δηλαδή στη Θεία Λειτουργία της κάθε Κυριακής και μεγάλης γιορτής, 
μεταλαμβάνουμε του Σώματος και του Αίματος του Ιησού Χριστού, με την ευλογία της 
Εκκλησίας και την άδεια του πνευματικού. Η Θεία Κοινωνία αναζωπυρώνει και αναγεννά 
τα τάλαντα που μας έδωσε ο Θεός και έτσι με πολλή θέρμη κάνουμε προσευχή, 
καλλιεργούμε καθημερινά τη μετάνοια, μελετάμε την Καινή Διαθήκη, το Ψαλτήρι και άλλα 
πνευματικά βιβλία με πατερικό και φιλοκαλικό πνεύμα, πενθούμε για τις αμαρτίες μας, 
συμπάσχουμε στον πόνο του πλησίον μας, και τον βοηθούμε στις ανάγκες του, μαθαίνουμε 
σιγά σιγά να συγχωρούμε και να υπομένουμε τους προσωπικούς μας πειρασμούς, τις 
θλίψεις, τις στεναχώριες, τις αρρώστιες και γενικά τα βάσανα αυτής της ζωής. 
Μαθαίνουμε να αντιμετωπίζουμε σωστά και ορθόδοξα τα προβλήματα των 
παιδιών μας αλλά με νηστεία, αγρυπνία και προσευχή. Διδασκόμεθα από τα ίδια 
μας τα λάθη και από το φούντωμα των παθών μας και φροντίζουμε για την διόρθωσή τους. 
Μαθαίνουμε με υπομονή και σιωπή να συνυπάρχουμε με τους συνανθρώπους μας, τους 
συγγενείς, τους φίλους, τους συνεργάτες που έχουν πλήθος από αδυναμίες αλλά που και 
εμείς με τη σειρά μας έχουμε τα δικά μας πολλά ελαττώματα. 
          Όλα αυτά που είπαμε μέχρι τώρα, τα πολύ ελάχιστα, είναι τα τάλαντα και τα 
χαρίσματα του Αγίου Θεού που θέλουν όμως καλλιέργεια. Και η καλλιέργεια κατορθώνεται 
με την τήρηση των ευαγγελικών εντολών και με την υπακοή μας στον λόγον του Θεού. 
Τάλαντα και χαρίσματα δεν είναι μόνον η ζωγραφική, η αγιογραφία, η γλυπτική, η 
ποίησις, η ρητορία, η συγγραφή, η μουσική στη σύνθεση και στην εκτέλεσή της, ή η 
σκιτσογραφία ή η αρχιτεκτονική και τόσα άλλα. Είναι ιδιαιτέρως όμως, χαρίσματα και 
τάλαντα όλα όσα είπαμε και που αναφέρονται για τη σωτηρία της ψυχής μας. Διότι αυτή 
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προηγείται και έπονται όλα τα άλλα αδελφοί μου. Αλλά και αυτά όμως τα τάλαντα τα 
φυσικά, με τα οποία γεννιέται ο άνθρωπος, πρέπει και αυτά να λαμπροφορούνται μόνον 
για τη δόξα του ονόματος του Αγίου Θεού και όχι να καθίστανται σημεία δοξομανίας και 
φτηνής συναλλαγής, ούτε ασφαλώς για να ικανοποιούνται πάθη και κατώτερα ένστικτα 
και πολύ περισσότερον να καταστρέφονται ηθικές αξίες και αθώες ψυχές. 
          Άρα η πρώτη μεγάλη δωρεά είναι ότι γεννηθήκαμε από ορθοδόξους γονείς. 
Η δευτέρα δωρεά είναι ότι βαπτιστήκαμε ορθοδόξως στο όνομα του Πατρός και του Υιού 
και του Αγίου Πνεύματος. 
Τρίτη δωρεά ότι λάβαμε το Άγιον Χρίσμα και σφραγιστήκαμε από το Άγιον Πνεύμα. 
Τετάρτη δωρεά είναι ότι κοινωνούμε του Σώματος και του Αίματος του Ιησού Χριστού εις 
άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον. 
Πέμπτη δωρεά ότι ο Πανάγιος Θεός μας καθαρίζει απ’όλα τα αμαρτήματά μας, τα εκούσια 
και τα ακούσια, τα εν γνώσει και εν αγνοία, τα κατά νουν και τα εν διανοία, τα εν έργω και 
λόγω γενόμενα μεσ’ απ’το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως και της προσωπικής μας 
όμως συντριβής και μετανοίας. 
          Έκτη δωρεά ότι μας χαρίζει την δυνατότητα να επικοινωνούμε μαζί Του νοερά και 
πνευματικά δια μέσου της αδιαλείπτου προσευχής. Και επειδή ο Θεός αρέσκεται και 
αγαπά πολύ στο να ακούει την επίκληση του ονόματός Του, όπως παραδείγματος χάρη 
«Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με» ή «Ιησού επιστάτα ελέησον ημάς» ή «Ιησού υιέ Δαυίδ 
ελέησόν με τον τυφλόν» ή «Μνήσθητί μου Κύριε όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου» όπως ο 
ληστής, «ο Θεός μου ιλάσθητί μοι τω αμαρτωλώ» χτυπώντας τα στήθη μας όπως ο 
τελώνης, «Κύριε, Κύριε μη με απορρίψεις τον αμαρτωλόν αλλά ελέησόν με», «Κύριε Ιησού 
Χριστέ, πρίν εις τέλος απόλλων με, σώσον με» και το «Κύριε ελέησον». Σε κάθε Θεία 
Λειτουργία, εσπερινό, όρθρο, παράκληση, αγιασμό και στις υπόλοιπες ιερές ακολουθίες 
και μυστήρια. Γι’αυτό και αποδέχεται τις πονεμένες αιτήσεις και ευχαριστίες μας και τη 
δοξολογία και απαντά όπως ορίζει η αγαθότητά Του, η ευσπλαχνία Του, η μακροθυμία 
Του, η φιλανθρωπία Του και η άπειρος αγάπη Του. Και έτσι μας εναγκαλίζεται τρυφερά 
και μας συγχωρεί, μας συγχωρεί και όχι μόνον μας συγχωρεί αλλά μας αναγεννά, μας 
ξανακάνει παιδιά Του, μας χαρίζει δηλαδή την υιοθεσία και μας καθιστά κληρονόμους της 
Βασιλείας των Ουρανών. 
Ιδού λοιπόν, το ιδιαίτερο χάρισμα του καθενός από μας. Η δυνατότητα της καθάρσεως 
απ’όλες τις αμαρτίες μας, τις πονηρίες και τις κακίες μέσα από τα τέσσερα σωστικά 
μυστήρια: Βάπτισμα, Χρίσμα, Θεία Ευχαριστία και Ιερά Εξομολόγηση. Και δια της 
καθάρσεως ο πλήρης φωτισμός του νοός και η καθαρότης της τεταπεινωμένης καρδίας. 
Και δια του φωτισμού, η σωτηρία, ο αγιασμός, η θέωσις. Γι’αυτό και ο Απόστολος 
Παύλος…κακώς ελέχθη άλλο ανάγνωσμα σήμερα…στο σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα 
μας προειδοποιεί λέγοντας «Ιδού νυν καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού νυν ημέρα σωτηρίας». 
Είναι σαν να μας λέγει «Εκμεταλλευτείτε χριστιανοί μου, τις δωρεές και τα χαρίσματα που 
σας έδωσε στη σημερινή ημέρα, όχι αύριο, αλλά όσα σας έδωσε σήμερα ο Πανάγιος Θεός. 
Διότι, σήμερα είναι η σωτηρία μας και όχι αύριο. Σήμερα η μετάνοια, σήμερα η συντριβή, 
σήμερα η προσευχή μετά δακρύων και όχι αύριο. Δεν ξέρεις αύριο αν θα ζεις. Σήμερα δείξε 
υπομονή, σήμερα κάμε την ελεημοσύνη σου, σήμερα η αλληλοσυγχώρησις, σήμερα η 
αλληλοσυγχώρησις, όχι αύριο. Σήμερα καλλιέργησε το τάλαντό σου πριν να είναι αύριο 
αργά. Σήμερα η σωτηρία σου, σήμερα και η δική σου σωτηρία και η δική σου σωτηρία και 
η δική μου σωτηρία και η σωτηρία όλων μας. 
Αμήν.  

π. Στεφάνου Αναγνωστοπούλου 
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Ο Άγιος Χαράλαμπος 

  
Ο ιερεύς της Μαγνησίας 
          Ο Άγιος Χαράλαμπος ο Ιερομάρτυς και θαυματουργός, γεννήθηκε στην 
Μαγνησία το 90 μ.Χ. περίπου και μαρτύρησε στα χρόνια των μεγάλων διωγμών 
της Χριστιανοσύνης. Η Μαγνησία αυτή κατά πάσαν πιθανότητα ήτανε στη 
Θεσσαλία. Τα ερείπιά της σώζονται ακόμη κοντά στο χωριό που λέγεται 
«Μηλιές». Είχε το ευτύχημα να γεννηθή από γονείς ευσεβείς χριστιανούς που 
κρατούσανε την πίστι τους στο Χριστό με κίνδυνο της ζωής τους στους 
δύσκολους, αλλά ηρωικούς εκείνους χρόνους των διωγμών. 
          Στην Μαγνησία έζησε όλη του την ζωή ο Άγιος Χαράλαμπος. Εκεί σαν νέος, 
ήτανε φωτεινό παράδειγμα συνετής ζωής. Αργότερα η πίστις του στο Χριστό 
έγινε πιο φλογερή και η επιθυμία του να βοηθήση τους Χριστιανούς και τους 
ειδωλολάτρες, να σωθούνε, πιο μεγάλη. Δεν μπορούσε να ησυχάση, όταν 
σκεπτότανε, ότι υπάρχουν άνθρωποι μακρυά από το Χριστό, που δεν ξέρουν 
ποιος είναι ο προορισμός τους και γιατί ζουν εδώ στη γη. 
          Είναι κρίμα, έλεγε, είναι τρομερό, είναι αδιανόητο να ζούνε οι άνθρωποι 
στην πλάνη της ειδωλολατρείας και να πάνε κατόπιν στην Κόλασι. Αφιερώθηκε, 
λοιπόν, εις την υπηρεσία του Χριστού. Έγινε ιερέας το 130 μ.Χ. Από την θέσι του 
τώρα αυτή, από το θείο αυτό αξίωμα της Ιερωσύνης, ανέλαβε τον μεγάλον αγώνα, 
αφ’ ενός ν’ ανοίξη τα μάτια του κόσμου και να δουν τον κίνδυνον από την 
ειδωλολατρικήν πλάνην και αφ’ ετέρου ν’ αγιάζη με τα μυστήρια τους πιστούς και 
να τους οδηγή στην τελειότητα. Μπροστά σε Χριστιανούς και ειδωλολάτρες, 
άρχισε τα φλογερά χριστιανικά κηρύγματά του. Καίτοι σ’ όλη του τη μακρά ζωή 
— έζησε 113 χρόνια — έγιναν πολλοί διωγμοί των Χριστιανών και αυτός ποθούσε 
το μαρτύριο, και δεν ελάμβανε κανένα μέτρο, εν τούτοις επέζησε, διότι ο Θεός 
τον εφύλαττε γι’ αργότερα. Εμαρτύρησε το 202 μ.Χ 

 

 

Λόγια σύγχρονων γερόντων 
 

Ὁ Παντοδύναμος Κύριος, κυβερνάει τόν κόσμο καί ὅλα ὅσα γίνονται στόν κόσμο γίνονται 

εἴτε μέ τή χάρη Του, εἴτε μέ τήν βούλησή Του. Οἱ τρεῖς ἅγιοι παῖδες τῆς Βαβυλώνας 

ὁμολογοῦσαν τόν Κύριο καί πίστευαν ἀληθινά ὅτι ὅλες οἱ δοκιμασίες πού συνέβαιναν σ' 

αὐτούς καί στόν Ἰσραήλ, γίνονταν ἐπειδή τό ἐπιτρέπει ὁ Θεός. Μόνον αὐτή ἡ τοποθέτηση 

φέρνει στήν ψυχή τήν εἰρήνη, δέν ἀφήνει τόν ἄνθρωπο νά ἀνησυχεῖ κάν, νά ἐξάπτεται, ἐνῶ 

στρέφει τά βλέμματα τῆς ψυχῆς πρός τήν αἰωνιότητα καί δίνει ὑπομονή στόν πόνο. Ἀκόμη 

καί ὁ ἴδιος ὁ πόνος καθώς καί ὅλα τά προβλήματα φαίνονται σύντομα, μηδαμινά κάι 

ἀναούσια. Μήν παραπονιέσαι γιά τό βάρος τοῦ σταυροῦ. Την ἡμέρα τοῦ πόνου ἀπόθεσε τή 

θλίψη σου στόν Κύριο καί Αὐτός θά σέ παρηγορήσει. 

 

 π. Σεραφείμ τῆς Βύριτσα 


