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"Ο σπόρος και η γη." 
 

Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και Θεός, αδελφοί μου, έχει 

πολλά και διάφορα ονόματα. Λέγεται Θεός, λέγεται Υιός Θεού, λέ-

γεται και υιός ανθρώπου, λέγεται και σοφία, λέγεται και ζωή, λέ-

γεται και ανάστασις και ανάμεσα εις τα άλλα λέγεται και γεωρ-

γός, επειδή σπείρει τον σπόρον. Όπως ο ίδιος είπεν εις την παραβο-

λήν του αγίου και ιερού Ευαγγελίου: 

Ήταν ένας γεωργός και εβγήκεν από το σπίτι του, επήρε 

σπόρον και επήγε να σπείρη εις τα χωράφια του. Και εκεί που 

έσπερνε δεν έπεσεν εις ένα μέρος ο σπόρος εκείνος. Άλλος έπεσεν 

εις την στράταν, άλλος εις την πέτραν, άλλος εις τα ακάνθια και 

άλλος εις την καλήν γην. 

Εκείνος ο σπόρος που έπεσεν εις την στράτα δεν εφύτρωσε, 

διατί η γη ήταν σκληρά και καταπατημένη από τους διαβάτας, και 

ήλθαν τα πετεινά του αέρος και τον έφαγαν τον σπόρον εκείνον, 

και έμεινεν η στράτα άκαρπη. Έπεσε και άλλος σπόρος επάνω εις 

την πέτραν, είχεν ολίγον χώμα, εφύτρωσε και αυτός ο σπόρος, μα 

καθώς εβγήκεν ο ήλιος τον επύρωσεν, και μην έχοντας ρίζαν εξη-



ράνθη, και έμεινεν άκαρπος και αυτός ο σπόρος. Έπεσε και άλλος 

σπόρος ανάμεσα εις τα ακάνθια, εφύτρωσε και αυτός, όμως εβγαί-

νοντας τα ακάνθια τον έπνιξαν και εχάθη και αυτός ο σπόρος. Ε-

κείνος πάλιν ο σπόρος που έπεσεν εις την γην την καλήν, εκαρπο-

φόρησεν, αλλά δεν είχεν όλη η γη εκείνη την ίδιαν απόδοση. 

Λόγου χάριν έσπειρεν σε ένα χωράφι ένα κιλόν σιτάρι και 

έκαμεν εκατόν. Άλλος σπόρος έπεσε σε πτωχοτέραν γην και έκα-

μεν εξήκοντα, έπεσε και άλλος σπόρος σε αχαμνότερη και έκανε 

τριάκοντα. 

Τώρα με φαίνεται αυτήν την παραβολήν να την εκατα-

λάβατε κομμάτι καλλίτερα, μα ακόμη όχι τόσον καλά. 

Μου φαίνεται εύλογον να την ειπούμεν ακόμη απλότερα. 

Ο Κύριός μας λοιπόν, που όπως είπαμε είναι ο γεωργός, ε-

βγήκεν από το σπίτι του. 

Ποίον είναι το σπίτι του Χριστού μας; Η πατρική ουσία, ο 

πατρικός κόλπος. Έτσι, αδελφοί μου, εβγήκεν ο Κύριος από το 

σπίτι του και επήρε σπόρον να σπείρει τα χωράφια του. 

Ποία είναι τα χωράφια του; Είναι οι καρδίες των ανθρώπων. 

Ποίος είναι ο σπόρος; Είναι το άγιον και ιερόν Ευαγγέλιον, 

το να πιστεύωμεν και να βαπτιζώμεθα εις το όνομα του Πατρός 

και του Υιού και του αγίου Πνεύματος, και να έχωμεν την αγάπην 

εις τoν Θεόν και εις τους αδελφούς μας. Και καθώς ο γεωργός ορ-

γώνει το χωράφι και σπέρνει τoν σπόρον, έτσι και ο Κύριος όργωσε 

τις καρδίες των ανθρώπων με την διδασκαλίαν του, και μας εφύ-

τευσε την ζωήν την αιώνιον. 

Ποία είναι η στράτα; Είναι ο υπερήφανος άνθρωπος, που η 

καρδία του είναι σκληρά, καταπατημένη από τις μεριμνες τις βιοτι-

κές, και ακούει τον λόγον του Θεού και τον δέχεται μετά πάσης 

χαράς, μα έχει ολίγην ευλάβειαν εις τον Χριστόν, και πηγαίνει με 

τον διάβολον, και μένει η πέτρα άκαρπη. 

Ποία είναι τα ακάνθια; Ακάνθια είναι ο πόρνος, που ακούει 

τον λόγον του Θεού και αυτός ύστερον όμως έρχονται τα πορνικά 

πάθη και τoν πνίγουν, και χάνεται και μένουν και τα ακάνθια ά-

καρπα. 



Ποία είναι η καλή γη που έκαμε τα εκατόν, τα εξήκοντα και 

τα τριάκοντα; Εκατόν έκαμε ο τέλειος άνθρωπος, εξήκοντα ο 

μεσαίος και τριάκοντα ο κατώτερος. 

Αυτή είναι η εξήγησις της παραβολής, αυτήν την παραβο-

λήν εφανέρωσεν ο Κύριος, μα ακόμη δεν εκαταλάβατε το νόημά 

της, και λέγει έτσι: 

Ο πρώτος σπόρος οπού έπεσεν εις την στράταν είναι οι Ε-

βραίοι, οι οποίοι είναι δια την Κόλασιν. 

Ο δεύτερος σπόρος οπού έπεσεν εις την πέτραν είναι οι ασε-

βείς, ομοίως είναι κάλπικη η πίστις τους, του διαβόλου. 

Ο τρίτος σπόρος οπού έπεσεν εις τα ακάνθια είναι οι αιρετι-

κοί, και αυτών η πίστις του διαβόλου είναι. 

Ο τέταρτος σπόρος οπού έπεσε εις την καλήν γην, είναι η 

πίστις των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, οι οποίοι σώνο-

νται, μα πώς σώνονται; Σώνεται ο καθένας καθώς έπραξεν. Αν 

ίσως και έκαμε καλά, πηγαίνει εις τον Παράδεισον, αν έκαμε κα-

κά, πηγαίνει εις την Κόλασιν. Διατί ο κόσμος είναι μοιρασμένος εις 

τέσσαρα μέρη. Τα τρία μέρη είναι δια την Κόλασιν και το άλλο 

μέρος δια τον Παράδεισον. Αυτό είναι το νόημα του Χριστού, και 

όποιος θέλει ας στοχασθεί καλά με τον νουν του, αν θέλει να 

σωθεί. 

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. 

 

+ + + + + + + + + + + + + + + 
Η Κυριακή προσευχή, το «Πάτερ ημών», είναι σαν κάποιο 

νοητό καράβι, όπου σαν μπαρκάρεις δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα, 

γιατί θα σε οδηγήσει με ασφάλεια στον παράδεισο. 

Να, τα τρία μεγάλα πανιά που σπρώχνουν αυτό το νοητό 

καράβι. «Αγιασθήτω το όνομά Σου, ελθέτω η βασιλεία Σου, γενη-

θήτω το θέλημά Σου ως εν ουρανώ και επί της γης». 

Τα πανιά αυτά τα κολπώνει το Πνεύμα το Άγιο που φυσά 

δυνατά και βίαια και εμπνέει τους τρεις αυτούς πόθους, που ο Κύ-

ριος μας δίδαξε και μας φύτεψε. 



Ο πρώτος πόθος. Να δοξαστεί το άγιο όνομα του Θεού. Να 

αγιαστεί στα χείλη και στις καρδιές των ανθρώπων, που βρίσκο-

νταν κάτω από την κατάρα του Αδάμ και που ο καινούργιος Αδάμ 

τους ελευθέρωσε μέσα στο Πνεύμα. 

Ο δεύτερες πόθος. Να έρθει η βασιλεία του Θεού. Να ενθρο-

νιστεί ο Χριστός στις ψυχές και να ποιμάνει με το σιδερένιο σκή-

πτρο της Αλήθειας τους λαούς, καταισχύνοντας τους ισχυρούς της 

γης, όπως έψαλλε και ο Δαβίδ. 

Ο τρίτος πόθος. Να αποκατασταθεί η θεοπήγαστη αρμονία 

ανάμεσα στα άνω και τα κάτω, με το να πάρουν τα κάτω το κάθε-

στώς των άνω. όπου ένας νόμος υπάρχει και μια αγαλλίαση: το 

θέλημα του Θεού. 

Β.Μ. 

 

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 

Άγιε Ιερομάρτυς Κοσμά σκέπε την ποίμνη σου. 
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 
 

Καθημερινά.           7π.μ. Όρθρος  &  6μ.μ. Εσπερινός. 

Τετάρτη 18/10.        7π.μ. Όρθρος & Θεία Λειτουργία. 

Παρασκευή  20/10. 7π.μ. Όρθρος & Θ.Λειτουργία.(Ι.Ν.Ζωοδ.Πηγής) 
 

ΙΕΡΑ  ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ 

Κάθε Δευτέρα & Πέμπτη από τις 6.30μ.μ. στον Ι.Ν. Αγ. Στεφάνου, 

ή κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως με τον π. Παΐσιο. 
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