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  «Τῶν θεοφόρων πατέρων τῆς ἐν Νικαίᾳ ζ΄ Οἰκουμενικῆς 

        συνόδου (787)». 

    Κάρπου, Παπύλου, Ἀγαθοδώρου καὶ Ἀγαθονίκης  

        μαρτύρων (251).  

    Χρυσῆς νεομάρτυρος τῆς ἐκ Μογλενῶν (1795), 

    Μελετίου (Πηγᾶ) Ἀλεξανδρείας. 
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''''πό τό τέλος τῆς πρός Τίτον ποιμαντικῆς ἐπιστολῆς εἶναι τό ἀπο-
στολικό ἀνάγνωσμα πού διαβάζεται σήμερα Κυριακή τῶν ἁγίων 
Πατέρων τῆς ἐν Νικαίᾳ 7ης Οἰκουμενικῆς (787) Συνόδου. Ὁ Ἀπό-
στολος γράφει στόν μαθητή του, πού εἶναι ἐπίσκοπος Κρήτης […]. 
 

((((ό κύριο χαρακτηριστικό τοῦ χριστιανοῦ, ὅπως ἀναδύεται 
ἀπό τήν περικοπή αὐτή, εἶναι ἡ καρποφορία, τά καλά ἔργα, ἐνῶ οἱ 
διαμάχες καί οἱ ἀνωφελεῖς καί ἀνόητες συζητήσεις παρουσιά-
ζονται σάν δεῖγμα ἀρρωστημένου χριστιανοῦ. Ἔτσι ὁ Ἀπόστολος 
μᾶς δίνει μία θεολογική θεμελίωση τῆς χριστιανικῆς πρακτικῆς 
ζωῆς καί μᾶς προσδιορίζει τή σημασία τῆς ἀγαθοεργίας. Χριστια-
νός ἄκαρπος δέν μπορεῖ νά ὑπάρχει οὔτε σάν ἔκφραση οὔτε σάν 
πραγματικότητα, κι ἄν ὑπάρχει ἀποτελεῖ φαινόμενο ἀπογοητευτι-
κό καί δυσάρεστο, καί πρέπει νά μᾶς ἐμβάλλει σέ ἀνησυχία σάν 
σύμπτωμα μιᾶς ἐκ τῶν βαρυτέρων ἀσθενειῶν τοῦ Χριστιανισμοῦ. 
Γιατί πράγματι ἡ ἀκαρπία σημαίνει διάσπαση τῆς κοινωνίας τοῦ 
χριστιανοῦ μέ τόν Θεό ἀπό τή μία μεριά καί μέ τόν συνάνθρωπό 
του ἀπό τήν ἄλλη. Δέν εἶναι μάλιστα στήν προκείμενη περίπτωση 
παράξενο τό ὅτι ἡ ἀπουσία ὠφελίμων ἔργων συνοδεύεται ἀπό μία 
διάθεση ἀνωφελῶν συζητήσεων, θεολογικῶν διαμαχῶν καί ἐκ-
κλησιαστικῆς κριτικῆς. 
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ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Λουκ. η΄ 5(Λουκ. η΄ 5(Λουκ. η΄ 5(Λουκ. η΄ 5----15)15)15)15)    
    
    

    Ε    Ε    Ε    Εἶπεν ὁ Κύριος τὴν παραβολὴν ταύτην∙ Ἐξῆλθεν ὁ σπείρων 

τοῦ σπεῖραι τὸν σπόρον αὐτοῦ. Καὶ ἐν τῷ σπείρειν αὐτὸν ὃ 

μὲν ἔπεσε παρὰ τὴν ὁδόν, καὶ κατεπατήθη, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ 

οὐρανοῦ κατέφαγεν αὐτό· καὶ ἕτερον ἔπεσεν ἐπὶ τὴν πέτραν, 

καὶ φυὲν ἐξηράνθη διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἰκμάδα· καὶ ἕτερον ἔπεσεν 

ἐν μέσῳ τῶν ἀκανθῶν, καὶ συμφυεῖσαι αἱ ἄκανθαι ἀπέπνιξαν 

αὐτό∙ καὶ ἕτερον ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν τὴν ἀγαθήν, καὶ φυὲν ἐ-

ποίησε καρπὸν ἑκατονταπλασίονα. Ἐπηρώτων δὲ αὐτὸν οἱ 

μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες· Τίς εἴη ἡ παραβολὴ αὕτη; Ὁ δὲ εἶ-

πεν· Ὑμῖν δέδοται γνῶναι τὰ μυστήρια τῆς βασιλείας τοῦ Θε-

οῦ, τοῖς δὲ λοιποῖς ἐν παραβολαῖς, ἵνα βλέποντες μὴ βλέπωσι 

καὶ ἀκούοντες μὴ συνιῶσιν. Ἔστι δὲ αὕτη ἡ παραβολή· Ὁ σπό-

ρος ἐστὶν ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ· οἱ δὲ παρὰ τὴν ὁδόν εἰσιν οἱ ἀ-

κούσαντες, εἶτα ἔρχεται ὁ διάβολος καὶ αἴρει τὸν λόγον ἀπὸ 

τῆς καρδίας αὐτῶν, ἵνα μὴ πιστεύσαντες σωθῶσιν. Οἱ δὲ ἐπὶ 

τῆς πέτρας οἳ ὅταν ἀκούσωσι μετὰ χαρᾶς δέχονται τὸν λό-

γον, καὶ οὗτοι ῥίζαν οὐκ ἔχουσιν, οἳ πρὸς καιρὸν πιστεύουσι 

καὶ ἐν καιρῷ πειρασμοῦ ἀφίστανται. Τὸ δὲ εἰς τὰς ἀκάνθας 

πεσόν, οὗτοί εἰσιν οἱ ἀκούσαντες, καὶ ὑπὸ μεριμνῶν καὶ πλού-

του καὶ ἡδονῶν τοῦ βίου πορευόμενοι συμπνίγονται καὶ οὐ τε-

λεσφοροῦσι. Τὸ δὲ ἐν τῇ καλῇ γῇ, οὗτοί εἰσιν οἵτινες ἐν καρδίᾳ 

καλῇ καὶ ἀγαθῇ ἀκούσαντες τὸν λόγον κατέχουσι καὶ καρπο-

φοροῦσιν ἐν ὑπομονῇ. Ταῦτα λέγων ἐφώνει· Ὁ ἔχων ὦτα ἀ-
κούειν ἀκουέτω.  
 

 

((((ά καλά ἔργα φανερώνουν ὑγεία καί φυσιολογική κατά-
σταση τοῦ χριστιανοῦ πού ζεῖ ἔντονα τήν ἰδιότητά του αὐτή καί 
βρίσκεται σέ διαρκῆ κοινωνία μέ τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, πού ζεῖ ἐν 
Ἁγίῳ Πνεύματι. 

 
))))δῶ     μιὰ     καί     μιλᾶμε     γιά     τά    καλά     ἔργα,     κι     ἐπειδή     ὑπάρχει  
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    Ε    Ε    Ε    Είπεν ο Κύριος την εξής παραβολή: “Εβγήκε ο γεωργός διά να 
σπείρη τον σπόρον του. Και ενώ έσπερνε, μερικοί σπόροι έπεσαν 
κοντά εις τον δρόμον και καταπατήθηκαν και τα πτηνά του ουρανού 
τούς έφαγαν· άλλοι έπεσαν εις πετρώδες έδαφος και όταν εφύτρω-
σαν, εξεράθηκαν, διότι δεν είχαν υγρασίαν· άλλοι έπεσαν ανάμεσα 
στα αγκάθια και όταν φύτρωσαν τα αγκάθια, τους έπνιξαν τελείως· 
και άλλοι έπεσαν εις καλόν έδαφος και εφύτρωσαν και απέδωκαν ε-
κατό φορές περισσότερον καρπόν”. Οι μαθηταί του τον ερωτούσαν 
τι σημαίνει η παραβολή αυτή. Και εκείνος είπε, “Σ’ εσάς έχει δοθή 
το να γνωρίσετε τα μυστήρια της βασιλείας του Θεού, αλλ’ εις τους 
λοιπούς δίδονται με παραβολές, διά να κυττάζουν αλλά να μη βλέ-
πουν και να ακούουν αλλά να μη καταλαβαίνουν. Η παραβολή αυτή 
σημαίνει τα εξής: Ο σπόρος είναι ο λόγος του Θεού· εκείνοι που έ-
πεσαν κοντά εις τον δρόμον είναι οι άνθρωποι που άκουσαν, έπειτα 
έρχεται ο διάβολος και αφαιρεί τον λόγον από την καρδιά τους, διά 
να μη πιστέψουν και σωθούν. Εκείνοι δε που έπεσαν εις το πετρώ-
δες έδαφος, είναι οι άνθρωποι που όταν ακούσουν, δέχονται με χα-
ράν τον λόγον αλλά δεν έχουν ρίζαν· προσωρινώς πιστεύουν και τον 
καιρόν της δοκιμασίας απομακρύνονται. Εκείνο που έπεσε στα α-
γκάθια, είναι εκείνοι που άκουσαν αλλ’ εις τον δρόμον τους συμπνί-
γονται από τας φροντίδας και τον πλούτον και τας ηδονάς του βίου 
και ο καρπός τους δεν ωριμάζει. Εκείνο δε που έπεσεν εις το καλόν 
έδαφος είναι εκείνοι που με καρδιά καλή και αγαθή ακούουν τον λό-
γον, τον διατηρούν και καρποφορούν με υπομονήν”. Ενώ έλεγε αυ-
τά, εφώναξε, “Εκείνος που έχει αυτιά διά να ακούη, ας ακούη”.  
 
 

(ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, έκδ. Αποστολικής Διακονίας)  
 

 

μία κάποια παρανόηση σέ ὁρισμένους χριστιανούς, εἶναι ἀπαραίτη-
τη ἡ ἀκόλουθη διευκρίνιση πού συνάγεται ἀπό τή σωστή μελέτη 
τῆς Καινῆς Διαθήκης. Ἀκοῦμε ἤ βλέπουμε πολλούς χριστιανούς νά 
ἐπιδίδονται πυρετωδῶς στήν ἐπιτέλεση ἀγαθῶν ἔργων, λέγοντας ὅ-
τι τά κάνουν αὐτά γιά νά σωθοῦν. Πρέπει νά γνωρίζουμε ὅμως ὅτι 
τά     καλά     ἔργα    δέν    εἶναι    ἡ    προϋπόθεση    τῆς    σωτηρίας    τοῦ    ἀνθρώπου 
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ἀλλά ὁ καρπός της. Δέν κάνει δηλ. ὁ χριστιανός καλά ἔργα γιά νά 
σωθεῖ ἀλλά γιατί σώθηκε. Θά ἀποτελοῦσε ὑπερτίμηση τῆς σπου-
δαιότητας τοῦ ἀνθρώπου ἄν σωζόταν μέ τά ἔργα του, ὅπως δίδα-
σκε ὁ Μωσαϊκός Νόμος. Ἡ σωτηρία του εἶναι ἔργο τῆς ἀγάπης τοῦ 
Θεοῦ, πού ἀποκορύφωμά της εἶναι ὁ θάνατος τοῦ Υἱοῦ Του στόν 
Σταυρό. Τά ἔργα τοῦ ἀνθρώπου δέν εἶναι παρά ὁ καρπός τῆς εὐ-
γνωμοσύνης του γι’ αὐτήν τή δωρεά. Ὁ χριστιανός πού ἔχει ἐπί-
γνωση τῆς σωτηρίας του, εἴτε τῆς τωρινῆς μέσα στήν Ἐκκλησία, 
εἴτε τῆς μελλοντικῆς στόν νέο κόσμο τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, δέν 
μπορεῖ νά μένει ἀργός καί ἄκαρπος, ἀλλά πάντα βρίσκει τρόπους 
νά διοχετεύει πρός τούς ἄλλους ἀδελφούς τό πλεόνασμα τῆς ἀγάπης 
του, δείχνοντας ἔτσι τήν εὐγνωμοσύνη του πρός τόν Σωτήρα Θεό. 
 

****νθρωποι ὄχι τῶν ἄσκοπων συζητήσεων ἀλλά τῶν καλῶν 
ἔργων, τῶν ἔργων τῆς ἀγάπης, ἦταν καί οἱ ἅγιοι Πατέρες ὄχι μόνο 
τῆς Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, πού τιμᾶ σήμερα τή μνήμη τους ἡ 
Ἐκκλησία μας, ἀλλά καί ὅλοι οἱ ἅγιοι Πατέρες, πού τούς προβάλ-
λει ἡ Ἐκκλησία στούς χριστιανούς, καλώντας τους νά γίνουν ὄχι 
μόνο θαυμαστές ἀλλά καί μιμητές τῶν ἔργων τους. 

(Πηγή: Αγία Ζώνη) 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1)        ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΙΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  
Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2019, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2019, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
2)                         ΟΜΙΛΙΑ - ΙΕΡΟ ΕΥΧΕΛΑΙΟ     
Ο Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου Μαρκοπούλου και η Ενωμένη Ρω-
μηοσύνη σάς προσκαλούν την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019, 7:00 
μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μαρκοπούλου στην ομιλία 
του γέροντος Λουκά Φιλοθεΐτη με θέμα: «Εκ του πλησίον μας, η 
ζωή ή ο θάνατος». Θα δοθεί δωρεάν το βιβλίο «Φάκελος ΟΙΚΟΓΕ-
ΝΕΙΑ» παραγωγή της Ενωμένης Ρωμηοσύνης. Θα προηγηθούν ο Ε-
σπερινός στις 5:30 μ.μ. και το Ιερό Ευχέλαιο στις 6:00 μ.μ.  
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