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 ΤΤΤΤρίτην τάξιν ακροατών παραβάλλει ο Κύριος προς την γην την α-
κανθώδη. «Καὶ ἕτερον ἔπεσεν ἐν μέσῳ τῶν ἀκανθῶν καὶ συμφυεῖσαι αἱ ἄ-

κανθαι ἀπέπνιξαν αὐτό» (στίχ. 7). Και επεξηγεί: «Τὸ δὲ εἰς τὰς ἀκάνθας 

πεσόν, οὗτοί εἰσιν οἱ ἀκούσαντες, καὶ ὑπὸ μεριμνῶν καὶ πλούτου καὶ ἡδο-

νῶν τοῦ βίου πορευόμενοι συμπνίγονται καὶ οὐ τελεσφοροῦσι» (στίχ. 14). 
Ή, ως ο Ματθαίος γράφει: «καὶ ἡ μέριμνα τοῦ αἰῶνος τούτου καὶ ἡ ἀπάτη 

τοῦ πλούτου συμπνίγει τὸν λόγον, καὶ ἄκαρπος γίνεται» (στίχ. 22). 
 ΕΕΕΕις την περίπτωσιν αυτήν παρίσταται ότι, όταν εσπάρη ο σπόρος, δεν ε-
φαίνοντο εις την επιφάνειαν της γης τα αγκάθια, αλλ’ ήσαν υπό την γην και εφύ-
τρωσαν μαζή με τον σπόρον του σιταριού, ανεπτύχθησαν δε γρηγορώτερα από 
αυτό, διότι είχαν βαθυτέρας και από πολύν καιρόν ρίζας. Προς την γην αυτήν ο-
μοιάζουν οι άνθρωποι εκείνοι, οι οποίοι δεν είναι ούτε σκληροί και αδιάφοροι, ό-
πως οι πρώτοι, ούτε επιπόλαιοι και πρόσκαιροι, όπως οι δεύτεροι. Αυτοί δεν χά-
νουν κάθε επίδρασιν του θείου λόγου ευθύς εις το πρώτον εμπόδιον, δεν μετα-
βάλλονται τόσον γρήγορα, προχωρούν κάπως, όπως ο βλαστός που εφύτρωσεν, 
αλλά δυστυχώς δεν προφθάνουν να καρποφορήσουν. Διότι βαθμηδόν η αγαθή 
επίδρασις του λόγου, η πνευματική των ζωτικότης, το ανώτερον εγώ υπερνικάται 
και συμπνίγεται από τα πράγματα του κόσμου τούτου... Ας εξετάσωμεν καλύτε-
ρα τα φοβερά αυτά αγκάθια, τα τόσον απατηλά και ύπουλα, που καταστρέφουν 
την επίδρασιν του θείου λόγου εις τόσας χριστιανικάς ψυχάς. 
 ΕΕΕΕίναι «αἱ μέριμναι τοῦ αἰῶνος τούτου», λέγει ο Κύριος. Πολύ δε ακρι-
βής και ταιριαστή η παρομοίωσις των μεριμνών του αιώνος τούτου με τα αγκά-
θια και τα τριβόλια… Εάν δε ο αναγνώστης επέρασεν από τοιούτον τόπον ακαν-
θώδη, τόπον με τριβόλια, ξεύρει πόσον ενοχλητικά και επιβλαβή είναι τα φυτά 
αυτά. Ευκολώτατα εμπλέκονται και σχίζουν τα ρούχα, πληγώνουν το σώμα, 
οργίζουν τον διαβάτην, καταστρέφουν τα σπαρτά! 
 ΤΤΤΤα αγκάθια, λοιπόν, και τα τριβόλια αυτά είναι αι μέριμναι του αιώνος 
τούτου–φυσικά «τούτου του αιώνος αι μέριμναι», όχι του άλλου, διότι αι μέρι-
μναι  διά  τον  άλλον  αιώνα  και  κόσμον,  όχι  μόνον  δεν βλάπτουν, αλλά και ωφελούν 
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             ΤΤΤΤέκνον Τίτε, πιστὸς ὁ λόγος· καὶ περὶ τούτων βούλομαί σε διαβεβαιοῦ-

σθαι, ἵνα φροντίζωσι καλῶν ἔργων προΐστασθαι οἱ πεπιστευκότες τῷ Θε-

ῷ. Ταῦτά ἐστι τὰ καλὰ καὶ ὠφέλιμα τοῖς ἀνθρώποις· μωρὰς δὲ ζητήσεις 

καὶ γενεαλογίας καὶ ἔρεις καὶ μάχας νομικὰς περιΐστασο· εἰσὶ γὰρ ἀνωφε-

λεῖς καὶ μάταιοι. Αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν 

παραιτοῦ, εἰδὼς ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος καὶ ἁμαρτάνει ὢν αὐτοκατά-

κριτος. Ὅταν πέμψω Ἀρτεμᾶν πρός σε ἢ Τυχικόν, σπούδασον ἐλθεῖν πρός 

με εἰς Νικόπολιν· ἐκεῖ γὰρ κέκρικα παραχειμάσαι. Ζηνᾶν τὸν νομικὸν καὶ 

Ἀπολλὼ σπουδαίως πρόπεμψον, ἵνα μηδὲν αὐτοῖς λείπῃ. Μανθανέτωσαν 

δὲ καὶ οἱ ἡμέτεροι καλῶν ἔργων προΐστασθαι εἰς τὰς ἀναγκαίας χρείας, ἵ-

να μὴ ὦσιν ἄκαρποι. Ἀσπάζονταί σε οἱ μετ᾿ ἐμοῦ πάντες. Ἄσπασαι τοὺς 

φιλοῦντας ἡμᾶς ἐν πίστει. Ἡ χάρις μετὰ πάντων ὑμῶν· ἀμήν. 
 

 

μεγίστην ωφέλειαν. Ποίαι δε είναι αι μέριμναι του αιώνος τούτου; Είναι η ανήσυ-
χος φροντίς διά τα αγαθά της παρούσης ζωής. Είναι η αγωνία, με την οποίαν πολ-
λοί ρίπτονται εις τον αγώνα της παρούσης ζωής και διαρκώς ζαλίζονται από την 
σκέψιν διά την αύξησιν της εργασίας, διά την επέκτασιν της επιχειρήσεως, διά τον 
πολλαπλασιασμόν του χρήματος, διά τας ανέσεις και απολαύσεις. «Τι θα φάμε, τι 
θα φορέσωμε, πώς θα ζήσωμε, τι θα γίνουν τα παιδιά», είναι προβλήματα, τα ο-
ποία καταγίνεται αγωνιωδώς να λύση ο πολύς κόσμος… Αι μέριμναι δε αυταί δη-
μιουργούν εις το μυαλό του Χριστιανού φόβους, αγωνίας, ζάλην, κυκεώνα… Δεν 
αφίνουν εις τον Χριστιανόν χρόνον, ούτε την ημέραν ούτε την νύκτα, να σκεφθή 
κάτι το πνευματικόν και ωφέλιμον… Τον σπρώχνουν εις πλείστας παρανομίας…   
 

 ΕΕΕΕις το σημείον αυτό πρέπει να εξετάσωμεν και μίαν δικαιολογίαν, που α-
κούομεν συνήθως. «Πώς; να καθίσωμε με τα χέρια σταυρωμένα; σου λέγουν. Να 
μη εργαζώμεθα, αλλά να τα περιμένωμε από πάνω;» Πλάνη και παρεξήγησις, α-
παντώμεν. Να εργασθής βέβαια, να φροντίσης διά την δουλειά σου, την νόμιμον 
και δικαίαν. Αλλά να μη απορροφηθής από αυτήν. Να αναθέτης την έκβασιν της 
ησύχου και αμερίμνου εργασίας σου εις την πρόνοιαν του παναγάθου Θεού… 
 

 «̔ΗΗΗΗ ἀπάτη τοῦ πλούτου» είναι επίσης αγκάθι, που καταστρέφει την καρ-
ποφορίαν του θείου λόγου, λέγει ο Κύριος. Όσοι απορροφώνται από τας μερί-
μνας και τας φροντίδας διά να αυξήσουν την περιουσίαν των και να γίνουν πλού-
σιοι, απατώνται με την ελπίδα ότι, όταν αποκτήσουν ένα ποσόν ικανόν να εξα-
σφαλίση το μέλλον των, θα παύσουν πλέον και θα ασχοληθούν ησύχως εις την 
καλλιέργειαν της ψυχής των. Αλλά η ελπίς αυτή είναι ψευδής και απατηλή. Αφί-
νομεν   ότι   ο   πλούτος   δημιουργεί   τόσους   κινδύνους,  δεσμεύει   τόσον   δυνατά  την  
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                ΠΠΠΠαιδί μου Τίτε, είναι αξιόπιστα τα λόγια αυτά, και αυτά θέλω να διαβεβαι-
ώνης, ώστε να φροντίζουν εκείνοι που επίστεψαν εις τον Θεόν να είναι πρω-
τοπόροι καλών έργων. Αυτά είναι τα καλά και ωφέλιμα διά τους ανθρώπους, 
αλλ’ απόφευγε μωράς συζητήσεις, γενεαλογίας, έριδας και φιλονεικίας διά 
τον νόμον, διότι είναι ανωφελείς και μάταιαι. Αιρετικόν άνθρωπον μετά πρώ-
την και δευτέραν νουθεσίαν, άφηνέ τον. Να γνωρίζης ότι ένας τέτοιος έχει 
διαστραφή, αμαρτάνει και έτσι καταδικάζει ο ίδιος τον εαυτόν του. Όταν θα 
στείλω τον Αρτεμάν σ’ εσέ ή τον Τυχικόν, φρόντισε να έλθης σ’ εμέ εις την 
Νικόπολιν, διότι εκεί απεφάσισα να περάσω τον χειμώνα. Τον Ζηνάν τον νο-
μικόν, και τον Απολλώ κατευόδωσέ τους με ενδιαφέρον, διά να μη τους λείψη 
τίποτε. Ας μαθαίνουν και οι δικοί μας να είναι πρωτοπόροι καλών έργων εις 
επειγούσας ανάγκας, διά να μην είναι άκαρποι. Σε χαιρετούν όλοι όσοι είναι 
μαζί μου. Χαιρέτησε εκείνους που μας αγαπούν εν πίστει. Η χάρις να είναι 
μαζί με όλους σας. Αμήν. (ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, έκδ. Αποστολικής Διακονίας) 
 
 

 

καρδιά, ώστε ο άνθρωπος να τον λατρεύη ως θεόν, παρακινεί εις τοιαύτας κα-
κίας, ώστε ο Κύριος να είπη το μελαγχολικόν εκείνο λόγιον: «πῶς δυσκόλως οἱ 

τὰ χρήματα ἔχοντες εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελεύσονται!... εὐκοπώτε-

ρόν ἐστι κάμηλον διὰ τρυμαλιᾶς ραφίδος διελθεῖν, ἢ πλούσιον εἰς τὴν βασι-

λείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελθεῖν» (Μαρκ. ί  23, 25). Αλλά και αν τοιούτος κίνδυνος δεν 
υπάρχη, ο πλούτος είναι απατηλός, ξεγελάει εύκολα τον άνθρωπον. Διότι όσον 
κερδίζεις, τόσον περισσότερα επιθυμείς. Σε προσκαλεί να αγωνισθής δι’ ένα πο-
σόν που σου φαίνεται σήμερον αρκετόν να ζήσης. Και όταν το αποκτήσης, πα-
ρουσιάζεται πολύ μικρόν και σε αναγκάζει να ζητήσης περισσότερα. Είναι απά-
τη και ψεύδος ο πλούτος. Διότι αντί να σου εξασφαλίση το μέλλον, όπως φαντά-
ζεσαι, σου το καταστρέφει, σου δημιουργεί μέγα και ανυπέρβλητον εμπόδιον διά 
το αιώνιον μέλλον. Είναι απάτη ο πλούτος και δι’ ένα άλλον λόγον, που λέγει ο 
άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «όλα όσα ο πλούτος δίδει είναι απάτη, λέγει· δη-
λαδή μόνον ονόματα έχουν, όχι όμως και ουσίαν, η οποία δίδει ευτυχίαν· και η η-
δονή και η δόξα και ο καλλωπισμός και όλα τα δώρα του πλούτου είναι φαντα-
σία, όχι αλήθεια και πραγματικότης».  
 ΗΗΗΗ απάτη, λοιπόν, του πλούτου πείθει τον άνθρωπον να παραδώση σιγά-
σιγά όλην την εμπιστοσύνην του εις το χρήμα, να εξαρτήση όλην την ύπαρξίν του 
από αυτό, με την ψευδή ελπίδα ότι με το χρήμα ημπορεί τα πάντα να κατορθώση· 
και ούτω συμπνίγει και εξαφανίζει κάθε επίδρασιν του θείου λόγου εις την ψυχήν… 
 «ΑΑΑΑἱ ἡδοναὶ τοῦ βίου», λέγει ο Κύριος, είναι επίσης αγκάθια, φοβερώ-
τερα  δε  και  περισσότερον   επικίνδυνα,   διότι   είναι   και   ελκυστικώτερα.   «Αἱ   ἡδοναὶ  
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τοῦ βίου», δηλαδή αι απολαύσεις, τα γλέντια, αι διασκεδάσεις, αι επιδείξεις, αι 
φιλαρέσκειαι, η κοσμική ζωή. Πόσοι και πόσοι άνθρωποι σήμερον, από την τά-
ξιν των ευπόρων και πλουσίων πρώτα, και από όλας τας άλλας τάξεις έπειτα, πνί-
γουν κάθε αγαθόν σπέρμα, κάθε βλαστόν πίστεως και χριστιανικής ζωής, φθεί-
ρονται και διαφθείρονται μέσα εις το πλήθος των ηδονών, της ασωτείας, της πο-
λυτελείας, των φρενοτροπιών της «μόδας» και της επιδείξεως! 
 ΑΑΑΑλλά πρέπει να προσέξωμεν εις το εξής σημείον. Εδώ δεν ομιλεί ο Κύ-
ριος δι’ ανθρώπους ξένους εντελώς προς το κήρυγμα του θείου λόγου, δι’ αν-
θρώπους, οι οποίοι παρεδόθησαν εις την λατρείαν των αισθήσεων, εις την ασω-
τείαν και την ακολασίαν· αλλ’ ομιλεί διά Χριστιανούς που ακούουν τον λόγον 
του Ευαγγελίου, εκκλησιάζονται, δέχονται τα θεία λόγια και προχωρούν ένα διά-
στημα εις τον δρόμον της χριστιανικής ζωής. Οι τοιούτοι Χριστιανοί, καίτοι δεν 
απερροφήθησαν από τας μερίμνας και δεν ηπατήθησαν από τον πλούτον, ελκύο-
νται δυστυχώς από την δελεαστικήν και ύπουλον γοητείαν των ηδονών–έστω 
και αν εις την αρχήν αυταί φαίνωνται νόμιμοι. Παραδίδουν εις αυτάς το περισσό-
τερον της ψυχής των μέρος και δι’ αυτό συμπνίγουν και εξαφανίζουν σιγά-σιγά 
την επίδρασιν του θείου λόγου, γίνονται δε ξηροί και άκαρποι και άχρηστοι και 
δυστυχείς εις το τέλος. Διότι–λέγει ο Χρυσόστομος–«όπως τα αγκάθια, όπου και 
αν πιασθούν, ματώνουν τα χέρια που θα τα πιάσουν, ούτω και αι ηδοναί φθεί-
ρουν και καταστρέφουν χέρια και πόδια και μάτια και κεφάλι και όλα τα μέλη· 
ξηραί δε είναι αι ηδοναί αυταί και άκαρποι, όπως και τα αγκάθια, λυπούν δε και 
θλίβουν πολύ περισσότερον από εκείνα». 
 ΙΙΙΙδού, λοιπόν, τα αγκάθια, που συμπνίγουν τον θείον λόγον και δεν τον α-
φίνουν να καρποφορήση. Ιδού οι Χριστιανοί εκείνοι, που δεν θέλουν να παραδώ-
σουν όλην την καρδίαν των εις τον Θεόν, αλλά την μοιράζουν εις δύο μέρη, διά 
να φυτεύσουν εις το ένα τον σπόρον των χριστιανικών αρετών, και εις το άλλο να 
καλλιεργήσουν παρανόμως τα αγκάθια των μεριμνών, του πλούτου, των ηδονών. 
Αλλά, φίλε αναγνώστα, τοιαύτη διανομή δεν ημπορεί να γίνη· η καρδία μας είναι 
μία και δεν ημπορεί να ανήκη εις δύο κυρίους. Ή εις τον Θεόν θα ανήκη, ή εις τα 
αγαθά του κόσμου. Ο δε Θεός την θέλει ολόκληρον, όχι διότι την χρειάζεται, αλ-
λά διότι είναι αδύνατον να γίνης συ ευτυχής, αν δεν του την δώσης ολόκληρον. 
Αρχιμ. Σεραφείμ Παπακώστα, από το βιβλίο «ΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑΙ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ», 
σελ. 32 – 37, έκδοσις πέμπτη, Αδελφότης Θεολόγων η «Ζωή» 
         ֠    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΙΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ    ֠ 
Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2016, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00π.μ. 
Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2016, Παρεκκλήσι Οσίου Δαβίδ 7:00π.μ. 
Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2016, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00π.μ. 
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