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[…] πάρχει σ’ αυτήν την παραβολή μια θεμελιακή δίπολη κατά-
σταση. Ανάμεσα σ’ αυτό το δίπολο εξελίσσεται το όλο περιγραφό-
μενο από τον Χριστό "δράμα" της σχέσεως του Λόγου Του με τα 
κτίσματά Του! 
 

πάρχει ο σπόρος του Γεωργού Χριστού και ο χώρος των αν-
θρώπινων ενδεχομένων και πιθανοτήτων υποδοχής αυτού του σπό-
ρου. Τι είναι ο σπόρος; Το λέει ο ίδιος ο Χριστός: "ο σπόρος είναι ο 
λόγος του Θεού" (Λουκ. 8, 11). Και τι είναι από την άλλη πλευρά ο 
χώρος, που υποδέχεται τον σπόρο-λόγο του Θεού; Η καρδιά του αν-
θρώπου! Όλο το παιχνίδι στην καρδιά του ανθρώπου… παίζεται. 
Την καρδιά των ανθρώπων ήρθε να "αλλάξει" ο Χριστός. Ήδη από 
την Παλαιά Διαθήκη ο Θεός ζητούσε του ανθρώπου την καρδιά: 
«Υιέ μου, δός μοι σην καρδίαν» (Παροιμ. 23, 26). 
 

 σπόρος αναπτύσσεται και είναι μια υπόθεση σιωπής. Ο 
Χριστός δεν είναι δέσμιος εντυπώσεων. […] Ο σπόρος-Λόγος του 
Θεού είναι "κόκκος σινάπεως" για τα μάτια των ανθρώπων, δηλαδή 
ελάχιστο και πολύ μικρό μέγεθος, που όμως γεννάει καινούργιες με-
γάλες καταστάσεις (νέους ανθρώπους) όταν υπάρξουν συνθήκες ευ-
νοϊκές για ανάπτυξη και φανέρωση των δυνατοτήτων του. […] 
 

ο δίπολο […] αυτής της σχέσης, λόγος-καρδιά, έχει απαραί-
τητη βάση και δεσμευτική-αναγκαστική συνθήκη την ελευθερία. 
Χωρίς την ελευθερία δεν συνδέονται λόγος και καρδιά. […] 
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Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Τίτ. γ΄ 8-15) 
 
 

    Τέκνον Τίτε, πιστὸς ὁ λόγος· καὶ περὶ τούτων βούλομαί σε διαβε-
βαιοῦσθαι, ἵνα φροντίζωσι καλῶν ἔργων προΐστασθαι οἱ πεπιστευκό-
τες τῷ Θεῷ. Ταῦτά ἐστι τὰ καλὰ καὶ ὠφέλιμα τοῖς ἀνθρώποις· μωρὰς 
δὲ ζητήσεις καὶ γενεαλογίας καὶ ἔρεις καὶ μάχας νομικὰς περιΐστασο· 
εἰσὶ γὰρ ἀνωφελεῖς καὶ μάταιοι. Αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ 
δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ, εἰδὼς ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος καὶ 
ἁμαρτάνει ὢν αὐτοκατάκριτος. Ὅταν πέμψω Ἀρτεμᾶν πρός σε ἢ Τυχι-
κόν, σπούδασον ἐλθεῖν πρός με εἰς Νικόπολιν· ἐκεῖ γὰρ κέκρικα παρα-
χειμάσαι. Ζηνᾶν τὸν νομικὸν καὶ Ἀπολλὼ σπουδαίως πρόπεμψον, ἵνα 
μηδὲν αὐτοῖς λείπῃ. Μανθανέτωσαν δὲ καὶ οἱ ἡμέτεροι καλῶν ἔργων 
προΐστασθαι εἰς τὰς ἀναγκαίας χρείας, ἵνα μὴ ὦσιν ἄκαρποι. Ἀσπά-
ζονταί σε οἱ μετ᾿ ἐμοῦ πάντες. Ἄσπασαι τοὺς φιλοῦντας ἡμᾶς ἐν πί-
στει. Ἡ χάρις μετὰ πάντων ὑμῶν· ἀμήν. 
 

 

χουμε λοιπόν τον σπόρο-λόγον του Θεού, ως μια πρόταση 
«σύναψης σχέσεως» με τον Σπορέα, ως μια κλήση στο τραπέζι Αγά-
πης, που κάνει Αυτός, που σύστησε τα πάντα. Και έχουμε από την 
άλλη την πόρτα της καρδιάς του καθενός μας, στην οποία πόρτα γί-
νεται η… κρούση εκ μέρους του Σπορέως-Χριστού! […] 
 

προστά σε μια τέτοια πρόταση-προοπτική γιατί η ανταπό-
κριση ποικίλει; Γιατί άλλοι "πεθαίνουν" παρά την οδόν; Άλλοι "εἰς 
τάς ἀκάνθας"; Άλλοι "ἐπί τά πετρώδη"; Διότι, αφού η καρδιά μας εί-
ναι μια "πόρτα", υπάρχει και για μας η τριπλή πιθανότητα που ισχύει 
και στα φυσικά δεδομένα: α. η πόρτα να είναι κλειστή· β. η πόρτα 
να είναι μισάνοιχτη· γ. η πόρτα να είναι ορθάνοιχτη!!! Ας δούμε α-
ναλυτικά κάθε μία από αυτές τις πιθανότητες. 
 

Πόρτα κλειστή είναι κάθε καρδιά που έχει βουλιάξει στον 
εγωισμό της αυτοεξασφάλισης και της προστασίας των "συμφερό-
ντων" της όπως νομίζει! Θεωρώντας τους άλλους, ως κίνδυνο πάσης 
μορφής κλείνεται στο "κλουβί" του εαυτούλη τον οποίο προσπαθεί 
να "προστατέψει" με όσο γίνεται "περισσότερες αμπάρες"! […] 

 

ότε είναι που έχουμε… Βατερλό και διαμαρτυρίες, ότι "οι 
άλλοι  με  πληγώνουν"  χωρίς  να  μπορεί  να  σκεφτεί  ο  δύστυχος φυλα- 
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κισμένος […] ότι αφού όλη η ύπαρξή του είναι ένας σκαντζόχοιρος 
γεμάτος αγκάθια και δυστυχώς το ίδιο είναι και οι άλλοι, είναι συνε-
παγωγικό αυτονόητο, το ότι στο πλησίασμα θα υπάρχει αλληλοπλή-
γωμα! […] 
 

τσι η καρδιά γίνεται πέτρα χωρίς ικμάδα και "ανθώνας" αγκα-
θιών, μέσα στα οποία (αγκάθια), τίποτε δεν φυτρώνει και δεν του επι-
τρέπεται να αναπτυχθεί. […] Όσο μακρύς χρονικά είναι αυτός ο αυτο-
εναγκαλισμός τόσο σκληρότερες οι αγκυλώσεις των "κλειδώσεων" των 
χεριών και των ποδιών της ψυχής του, και τόσο δυσκολότερη η αντα-
πόκριση στο άπλωμα του χεριού του λόγου του Χριστού! Ευχών χρεία! 

 

 Πόρτα μισάνοιχτη είναι κάθε καρδιά που τραμπαλίζεται α-
νάμεσα στις ιδέες που κουβαλάει και στα πάθη που "υπηρετεί". Αυ-
τή η διελκυστίνδα κάνει τον άνθρωπο να πελαγώνει και να χάνεται 
μη ξέροντας τι αγαπάει τελικώς περισσότερο, τις ιδέες του (τα πιο α-
γαπημένα μας παιδιά, Ισαάκ Σύρος) ή τα γοητευτικά του πάθη; […]  
 

 καρδιά του είναι ένα σταυροδρόμι! Όποιος θέλει περνάει 
από εκεί. Καταπατούν, αυτοί οι αναρίθμητοι "διαβάτες", κάθε σπόρο 
και τον νεκρώνουν. Αποκλείουν κάθε ενδεχόμενο ανταπόκρισης α-
φού η δύναμη του Λόγου δεν "προλαβαίνει" να φανερωθεί έχοντας 
γίνει "ὑποπόδιον" των διερχόμενων ιδεών και παθών. […] 
 

" α λόγια μου είναι σαν φωτιά που κατακαίει και σαν σφυρί 
που συντρίβει τον βράχο" (Ιερ. 23, 29) λέει ο Θεός στον προφήτη Ιε-
ρεμία. Ο λόγος του Θεού στον προφήτη είναι η ελπίδα μας. Χρειά-
ζονται κάψιμο οι στραβές ιδέες που μας τυραννούν. […] Από την άλ-
λη "το σφυρί του Θεού που συντρίβει τον βράχο" μας είναι απαραίτη-
το εξάρτημα για να μπορέσουμε να σπάσουμε τα είδωλα που προσκυ-
νούσαμε και τα… άλατα των κλειδώσεων των ποδιών και των χεριών 
της ψυχής μας και έτσι να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε στην… 
"χειραψία" και  πολύ περισσότερο στον "εναγκαλισμό" του Χριστού. 
 

 Πόρτα ορθάνοιχτη δεν είναι, όπως πολλές φορές νομίζου-
με, μια καρδιά "καθαρή καί ἄμωμη", αλλά μια καρδιά που αγαπά 
και εμπιστεύεται! Άλλωστε ούτε η πόρνη, ούτε ο ληστής, ούτε ο τε-
λώνης,  ούτε  οι  αμαρτωλοί  που  συνανεστρέφοντο τον Χριστό και τον  
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"ἠγάπων πολύ" είχαν κατά τεκμήριον καθαρή καρδιά! Είχαν όμως 
καρδιά "ἀγαπῶσαν" και εμπιστευομένη. […] όσο μεγαλύτερη είναι 
η αγάπη και η εμπιστοσύνη, τόσο πιο αυτονόητη είναι η υπακοή.  
 

την περίπτωσή μας ο μέγας προφήτης Σαμουήλ είναι (εξαι-
ρέσει της Παναγίας) το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα. "Λάλει, 
Κύριε, ὁ δοῦλος σου ἀκούει" (Α΄ Βασ. 3, 10) απαντά όταν τον φω-
νάζει ο Θεός. "Παιδάριον" είναι όταν γίνεται αυτό. Συνεπώς η αντα-
πόκριση δεν είναι θέμα... σύνεσης, αλλά αγάπης. […] 
 

ια ανατολίτικη ιστορία λέει ότι ο Ιησούς ρώτησε τους Ισ-
ραηλίτες: Πού φυτρώνει ο σπόρος; Στο έδαφος της γης του απάντη-
σαν. Και ο Ιησούς τούς είπε: Αλήθεια σας λέω, φυτρώνει μόνο στο 
"έδαφος" της καρδιάς! Επεξηγώντας αυτό ακριβώς ο Θεός στον 
προφήτη Σαμουήλ τού έλεγε: "ὅτι ὁ ἄνθρωπος ὄψεται εἰς πρόσωπον, 
ὁ δέ Θεός ὄψεται εἰς καρδίαν" (Α΄ Βασ. 16, 7). Μια καρδιά λοιπόν 
ανοιχτή και θεατή από τον Χριστό είναι η συνθήκη πλήρους καρπο-
φορίας του λόγου του Θεού. Δηλαδή όταν αρχίζει για τον άνθρωπο 
η... αντίστροφη μέτρηση και ελευθερώνεται από την γοητεία της αυ-
ταπάτης(... αχ, πόσο μου αρέσω) και αρχίζει να κάνει Κύριο της ζω-
ής του τον Χριστό και όχι τις επιθυμίες του, […] τότε μπορεί να α-
ποφασίσει να πει εξ όλης καρδίας, "λάλει, Κύριε, ὁ δοῦλος σου ἀ-
κούει". Τότε ο σπόρος καρποφορεί εις εκατόν.  

(Πηγή: Enoriako.info) 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1)     ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΙΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  
Πέμπτη   15   Οκτωβρίου  2020,  Παρεκκλήσι  Οσίου  Δαυίδ  7:00  π.μ. 
Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020, Άγιος Νεκτάριος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
Σάββατο 17   Οκτωβρίου  2020,    Άγιος   Νικόλαος     Μαρκ/λου   7:00   π.μ. 
2)                                     ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  

  ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Η ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ 
Την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020 Όρθρος και Θεία Λειτουργία στις 
7:00 π.μ. στο Ναό μας, που διοργανώνει η Φιλόπτωχος Αδελφό-
τητα. Μετά θα προσφερθεί κέρασμα στο Πνευματικό Κέντρο, στο ι-
σόγειο του Ναού. 
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