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Ὁ Εὐαγγελιστής Ματθαῖος μᾶς ἀναφέρει σήμερα στήν εὐαγγελική 
περικοπή τήν παραβολή τοῦ πονηροῦ δούλου. 

Ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν μοιάζει μέ ἕναν βασιλιά ὁ ὁποῖος θέλησε 
νά τακτοποιήσει τούς λογαριασμούς πού εἶχε μέ τούς ὑπηρέτες του.  
Παρουσιάστηκε πρῶτος μπροστά του ἕνας δοῦλος ὁ ὁποῖος τοῦ 
χρωστοῦσε δέκα χιλιάδες τάλαντα, αὐτός λοιπόν δέν εἶχε τά λεφτά γιά νά 
τόν ξεχρεώσει καί ὁ βασιλιάς διέταξε νά πουλήσουν τήν γυναίκα, τά 
παιδιά καί ὅλα τά ὑπάρχοντα τοῦ ὑπηρέτη ὥστε νά ἀποδοθεῖ τό χρέος. 
Ἐκεῖνος τότε γονυπετής παρακαλοῦσε λέγοντας: «δεῖξε λίγο ὑπομονή καί 
θά στά ξεχρεώσω ὅλα» τότε ὁ βασιλιάς τόν συμπόνεσε καί τοῦ χάρισε τά 
χρωστούμενα. 

Ὁ δοῦλος φεύγοντας συνάντησε ἕναν συνυπηρέτη του, ὁ ὁποῖος 
χρωστοῦσε σέ αὐτόν ἑκατό δηνάρια, τόν ἅρπαξε ἀπό τόν λαιμό καί τοῦ 
εἶπε: «δῶσε μου πίσω τά λεφτά πού μοῦ χρωστᾶς» ἐκεῖνος δέν σταμάτησε 
νά τόν παρακαλᾶ ὥστε νά κάνει λίγο ὑπομονή καί θά τοῦ τά ἐπέστρεφε, 
αὐτός ὅμως ἀνένδοτος τόν ἔστειλε στήν φυλακή μέχρι νά τοῦ ἐπιστρέψει 
τά χρήματα. 

Οἱ ὑπόλοιποι ὑπηρέτες ὅσο ἔβλεπαν ὅλα αὐτά πού συνέβαιναν, 
λυπήθηκαν πάρα πολύ καί πῆγαν καί διηγήθηκαν τό γεγονός στόν κύριό 
τους. Ὁ βασιλιάς κάλεσε ξανά τόν δοῦλο καί τοῦ εἶπε: «δοῦλε πονηρέ, σοῦ 
χάρισα ὅλο το χρέος, ἐπειδή μέ παρακάλεσες. Δέν ἔπρεπε καί ἐσύ μέ τήν 
σειρά σου νά ἐλεήσεις τόν συνυπηρέτη σου ὅπως σέ ἐλέησα καί ἐγώ;» καί 
θυμωμένος τόν παρέδωσε στούς βασανιστές μέχρι νά ἐπιστρέψει καί αὐτός 
ὁλόκληρό το χρέος. 

Στό τέλος τῆς παραβολῆς ὁ Χριστός λέει «τό ἴδιο ἀκριβῶς θά πράξει 
καί ὁ Πατέρας μου ὁ Οὐράνιος, ἄν ὁ καθένας ἀπό ἐσάς δέν συγχωρεῖ τόν 
ἀδελφό του μέσα ἀπό τή  καρδία του.» 

Ὅπως λοιπόν ὁ δοῦλος ὄφειλε στόν ἀφέντη, ἔτσι καί ὅλοι ἐμεῖς 
εἴμαστε δοῦλοι μπροστά στόν Θεό γιά τόν λόγο ὅτι εἴμαστε 
δημιουργήματά του. Συνάμα ὅμως αὐτό μᾶς κάνει καί ὀφειλέτες ἀπέναντί 
του γιατί ἁπλά ὀφείλουμε τήν ἀγάπη καί πρός Αὐτόν ἀλλά καί πρός τόν 
πλησίον μας. 

Μέσα ἀπό τίς καθημερινές μας πράξεις φαίνεται καθαρά ἡ ὀφειλή 
πρός τόν Θεό, ἡ ἁμαρτία καί ἡ ἀποχή μας ἀπό τήν προσευχή ἀλλά καί 
ἀπό τήν μυστηριακή ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας μεγαλώνουν τήν ὀφειλή 
ἀπέναντι στόν Θεό. 

Ὅπως ὁ ἄρχοντας στήν παραβολή ἔδειξε ἔλεος στόν ὑπηρέτη καί 
ἀποφάσισε νά περιμένει νά τοῦ ἐπιστρέψει τό χρέος, ἔτσι καί ὁ Θεός 
περιμένει ὅλους ἐμᾶς νά κάνουμε πράξη τό θέλημά του. Ὁ ἄρχοντας ὅμως 
ὅταν ἄμαθε γιά τήν στάση τοῦ ὑπηρέτη ἀπέναντι στόν ἕτερο ὑπηρέτη 



θύμωσε πολύ καί ἔδειξε σκληροκαρδία καί τόν τιμώρησε. Δέν τόν 
τιμώρησε ὅμως γιά νά δείξει ὅτι εἶναι αὐστηρός, τό ἔκανε ὥστε νά 
κατανοήσει τό μέγεθος τῆς εὐεργεσίας πού ἀρχικά εἶχε ἀπολάβει ἀλλά 
αὐτός τό ἀπέρριψε μέ τήν πονηρή στάση του. 

Ὁ Πατέρας καί Δημιουργός τῶν πάντων ὅμως δέν μᾶς τιμωρεῖ, 
περιμένει μέ ἀγάπη ἀπό ἐμᾶς νά κατανοήσουμε τά λάθη μας, νά 
ἀλλάξουμε στάση ζωῆς. Ἡ μετάνοια εἶναι ὁ ἕνας τρόπος νά τό πράξουμε, 
ἡ πραγματική ὅμως ὄχι ἡ ἐφήμερη. Δέν γίνεται νά ξεγελάσουμε τόν Θεό 
ὅπως ξεγέλασε ὁ δοῦλος τόν ἄρχοντα στήν παραβολή. Ἡ μετοχή μας στά 
μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ἀτομική προσευχή τοῦ καθενός ἀλλά καί 
κάνοντας τρόπο ζωῆς τήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ νά ἀγαπᾶμε τόν πλησίον μας 
θά μᾶς μειώσουν σημαντικά τό χρέος πού ἔχουμε. 

Ἀφορμή λοιπόν εἶναι ἡ σημερινή παραβολή νά ἀναθεωρήσουμε τόν 
τρόπο μέ τόν ὁποῖο πιστεύουμε ὅτι θά ξεπληρώσουμε τό χρέος μας 
ἀπέναντι στόν Θεό. Ἡ πνευματική μας ζωή δέν εἶναι μόνο ἀτομική 
ὑπόθεση, εἶναι ἄμεσα συνδεδεμένη καί μέ τόν συνάνθρωπό μας. Πῶς θά 
ἐκπληρώσουμε τίς ἐντολές τοῦ Εὐαγγελίου ἐάν δέν ἔχουμε κοινωνία μέ τόν 
πλησίον μας; Πῶς θά κάνουμε πράξη τήν ἀγάπη, τήν συγγνώμη, τήν 
ἐλεημοσύνη, τήν πραότητα, τήν ὑπομονή; Κάνοντας αὐτά πράξη στήν 
καθημερινότητά μας ἔτσι καί ὁ Θεός μᾶς τά ἀνταποδίδει ὅλα αὐτά. Πρῶτα 
ζητᾶμε συγχώρεση ἀπό τόν πλησίον μας καί μετά ἀπό τόν ἴδιο τόν Θεό. 
«Καί ἁφές ἠμίν τά ὀφειλήματα ἠμῶν, ὡς καί ἠμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις 
ἠμῶν». 
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