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La parabole des mines, Matthieu XXV, autre mise en forme de la leçon     :  Τῷ  

γὰρ ἔχοντι παντὶ δοθήσεται, καὶ περισσευθήσεται   ·   ἀπὸ δὲ τοῦ µὴ ἔχοντος, 

καὶ ὃ ἔχει, ἀρθήσεται ἀπ΄ αὐτοῦ (Matthieu XIII v 12)

Intro     : le départ du maître     :

14. ῞Ωσπερ γὰρ ἄνθρωπος ἀποδηµῶν ἐκάλεσεν τοὺς ἰδίους δούλους, καὶ παρέδωκεν 

αὐτοῖς τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ · 15. καὶ ᾧ µὲν ἔδωκεν πέντε τάλαντα, ᾧ δὲ δύο, ᾧ δὲ ἕν, 

ἑκάστῳ κατὰ τὴν ἰδίαν δύναµιν · καὶ ἀπεδήµησεν εὐθέως. 

La réaction des serviteurs     :

16. Πορευθεὶς δὲ  ὁ τὰ πέντε τάλαντα λαβὼν εἰργάσατο ἐν αὐτοῖς, καὶ ἐποίησεν  ἄλλα 

πέντε τάλαντα. 17. ῾Ωσαύτως καὶ ὁ τὰ δύο ἐκέρδησεν καὶ  αὐτὸς ἄλλα δύο. 18. ῾Ο δὲ τὸ 

ἓν λαβὼν ἀπελθὼν ὤρυξεν ἐν  τῇ γῇ, καὶ ἀπέκρυψεν τὸ ἀργύριον τοῦ κυρίου αὐτοῦ.

Le retour du maître et la reddition de comptes     :

Μετὰ δὲ χρόνον πολὺν ἔρχεται ὁ κύριος τῶν δούλων ἐκείνων, καὶ συναίρει µετ΄ αὐτῶν 

λόγον. 20. Καὶ προσελθὼν ὁ τὰ πέντε τάλαντα λαβὼν προσήνεγκεν ἄλλα πέντε τάλαντα,

λέγων, Κύριε, πέντε τάλαντά µοι παρέδωκας · ἴδε, ἄλλα πέντε τάλαντα ἐκέρδησα ἐπ΄ 

αὐτοῖς.

21. ῎Εφη δὲ  αὐτῷ ὁ κύριος αὐτοῦ, Εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ, ἐπὶ ὀλίγα ἦς πιστός, ἐπὶ 

πολλῶν σε καταστήσω · εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ κυρίου σου. 22. Προσελθὼν δὲ καὶ ὁ 

τὰ δύο τάλαντα λαβὼν  εἶπεν, Κύριε, δύο τάλαντά µοι παρέδωκας · ἴδε, ἄλλα δύο 

τάλαντα ἐκέρδησα ἐπ΄ αὐτοῖς. 

23. ῎Εφη αὐτῷ ὁ κύριος αὐτοῦ, Εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ, ἐπὶ ὀλίγα ἦς πιστός, ἐπὶ 

πολλῶν σε καταστήσω · εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ κυρίου σου. 24. Προσελθὼν δὲ καὶ ὁ 

τὸ ἓν τάλαντον εἰληφὼς εἶπεν, Κύριε, ἔγνων σε ὅτι σκληρὸς εἶ ἄνθρωπος, ϑερίζων ὅπου 

οὐκ ἔσπειρας, καὶ συνάγων ὅθεν οὐ διεσκόρπισας · 25. καὶ ϕοβηθείς, ἀπελθὼν ἔκρυψα 

τὸ τάλαντόν σου ἐν τῇ γῇ · ἴδε, ἔχεις τὸ σόν. 26. ᾿Αποκριθεὶς δὲ ὁ κύριος αὐτοῦ εἶπεν 

αὐτῷ, Πονηρὲ δοῦλε καὶ ὀκνηρέ, ᾔδεις ὅτι ϑερίζω ὅπου οὐκ ἔσπειρα, καὶ συνάγω ὅθεν 

οὐ διεσκόρπισα · 27. ἔδει οὖν σε ϐαλεῖν τὸ ἀργύριόν µου τοῖς τραπεζίταις, καὶ ἐλθὼν 

ἐγὼ ἐκοµισάµην ἂν τὸ ἐµὸν σὺν τόκῳ.

Le verdict et la leçon du récit     :

28. ῎Αρατε οὖν ἀπ΄ αὐτοῦ τὸ τάλαντον, καὶ δότε τῷ ἔχοντι τὰ δέκα τάλαντα.

29. Τῷ γὰρ ἔχοντι παντὶ δοθήσεται, καὶ περισσευθήσεται · ἀπὸ δὲ τοῦ µὴ ἔχοντος, 

καὶ ὃ ἔχει, ἀρθήσεται ἀπ΄ αὐτοῦ. 30. Καὶ τὸν ἀχρεῖον δοῦλον ἐκβάλετε εἰς τὸ σκότος 

τὸ ἐξώτερον. ᾿Εκεῖ ἔσται ὁ κλαυθµὸς καὶ ὁ ϐρυγµὸς τῶν ὀδόντων. 


