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Κ  Υ  Ρ  Ι  Α  Κ  Η     1 7     Ο  Κ  Τ  Ω  Β  Ρ  Ι  Ο  Υ     2 0 2 1 
 «Τῶν θεοφόρων πατέρων τῆς ἐν Νικαίᾳ ζ΄ Οἰκουμενικῆς 
       συνόδου (787)». 
   Ὠσηὲ τοῦ προφήτου (820 π.Χ.),  
     Ἀνδρέου ὁσιομάρτυρος τοῦ ἐν Κρίσει·  
    ἀνακομιδὴ τοῦ λειψάνου τοῦ ἁγίου καὶ δικαίου Λαζάρου (898).  
 

Ομιλία ΜΔ΄ (Ματθ. 12, 46 - 13, 9) 
Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου 

[…]  
οια λοιπόν είναι η παραβολή; «Εξήλθε», τους λέγει, «ο σπορέας 

για να σπείρει». Από πού εξήλθε αυτός που είναι πανταχού παρών, 
αυτός που τα πάντα πληροί; Ή πώς εξήλθε; Δεν εξήλθε φυσικά το-
πικώς, αλλ’ εν σχέσει και κατά το σχέδιο της οικονομίας του για 
μας, με το ότι ήλθε περισσότερο κοντά μας, περιβληθείς την ανθρώ-
πινη σάρκα. Διότι, επειδή εμείς δεν μπορούσαμε να εισέλθουμε, λό-
γω του ότι τα αμαρτήματά μας έφρασαν σαν τείχος την είσοδο, αυ-
τός ο ίδιος εξέρχεται προς εμάς. Και προς ποιο σκοπό εξήλθε; Μή-
πως για να καταστρέψει τη γη που ήταν γεμάτη από αγκάθια; Μή-
πως για να τιμωρήσει τους γεωργούς; Ασφαλώς όχι, αλλ’ εξήλθε για 
να καλλιεργήσει και για να φροντίσει τις ψυχές μας και να σπείρει ε-
ντός αυτών τον λόγο της ευσεβείας. Διότι σπόρο εδώ ονομάζει τη δι-
δασκαλία, γη δε τις ψυχές των ανθρώπων και σπορέα τον εαυτό του. 
 
 αι τι συμβαίνει λοιπόν με τον σπόρο αυτόν; Τρία μέρη κα-
ταστρέφονται και σώζεται μόνον το ένα. «Και καθώς αυτός έσπερνε, 
άλλα μεν σπέρματα», λέγει, «έπεσαν επάνω στον δρόμο και ήλθαν 
τα πετεινά και τα κατέφαγαν». Δεν είπε ότι αυτός τα έριψε, αλλ’ ότι 
έπεσαν. «Άλλα πάλι σπέρματα έπεσαν επάνω σε πετρώδες έδαφος, 
όπου δεν υπήρχε πολύ χώμα, και φύτρωσαν αμέσως πριν ριζωθούν 
καλά, διότι η γη δεν είχε βάθος. Μόλις δε ανέτειλε ο ήλιος, κάηκαν, 
και επειδή δεν είχαν ρίζα, ξεράθηκαν. Άλλα πάλι σπέρματα έπεσαν 
ανάμεσα  στα  αγκάθια,  και  μεγάλωσαν  τα  αγκάθια  και  τα  έπνιξαν  τε- 
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ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Λουκ. η΄ 5-15) 
 
 

 

    Εἶπεν ὁ Κύριος τὴν παραβολὴν ταύτην∙ Ἐξῆλθεν ὁ σπείρων 
τοῦ σπεῖραι τὸν σπόρον αὐτοῦ. Καὶ ἐν τῷ σπείρειν αὐτὸν ὃ μὲν ἔ-
πεσε παρὰ τὴν ὁδόν, καὶ κατεπατήθη, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρα-
νοῦ κατέφαγεν αὐτό· καὶ ἕτερον ἔπεσεν ἐπὶ τὴν πέτραν, καὶ 
φυὲν ἐξηράνθη διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἰκμάδα· καὶ ἕτερον ἔπεσεν ἐν μέ-
σῳ τῶν ἀκανθῶν, καὶ συμφυεῖσαι αἱ ἄκανθαι ἀπέπνιξαν αὐτό∙ 
καὶ ἕτερον ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν τὴν ἀγαθήν, καὶ φυὲν ἐποίησε 
καρπὸν ἑκατονταπλασίονα. Ἐπηρώτων δὲ αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐ-
τοῦ λέγοντες· Τίς εἴη ἡ παραβολὴ αὕτη; Ὁ δὲ εἶπεν· Ὑμῖν δέδοται 
γνῶναι τὰ μυστήρια τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, τοῖς δὲ λοιποῖς ἐν 
παραβολαῖς, ἵνα βλέποντες μὴ βλέπωσι καὶ ἀκούοντες μὴ συ-
νιῶσιν. Ἔστι δὲ αὕτη ἡ παραβολή· Ὁ σπόρος ἐστὶν ὁ λόγος τοῦ 
Θεοῦ· οἱ δὲ παρὰ τὴν ὁδόν εἰσιν οἱ ἀκούσαντες, εἶτα ἔρχεται ὁ 
διάβολος καὶ αἴρει τὸν λόγον ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτῶν, ἵνα μὴ πι-
στεύσαντες σωθῶσιν. Οἱ δὲ ἐπὶ τῆς πέτρας οἳ ὅταν ἀκούσωσι 
μετὰ χαρᾶς δέχονται τὸν λόγον, 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 με-
ριμνῶν καὶ πλούτου καὶ ἡδονῶν τοῦ βίου πορευόμενοι συμπνί-
γονται καὶ οὐ τελεσφοροῦσι. Τὸ δὲ ἐν τῇ καλῇ γῇ, οὗτοί εἰσιν οἵ-
τινες ἐν καρδίᾳ καλῇ καὶ ἀγαθῇ ἀκούσαντες τὸν λόγον κατέ-
χουσι καὶ καρποφοροῦσιν ἐν ὑπομονῇ. Ταῦτα λέγων ἐφώνει· Ὁ 
ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω.  
 

 

λείως. Άλλα δε σπέρματα έπεσαν σε εύφορο έδαφος και απέδωσαν 
καρπό, άλλο μεν εκατονταπλάσιο, άλλο δε εξηκονταπλάσιο και άλλο 
τριακονταπλάσιο. Αυτός που έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει». […] 

 
 λλά πες μου, σε παρακαλώ, ποια η αιτία της απώλειας του 
περισσότερου σπόρου; Ασφαλώς αιτία της απώλειας δεν ήταν ο 
σπορέας, αλλά η γη που δέχθηκε τον σπόρο, εξ αιτίας δηλαδή της 
ψυχής που δεν υπάκουσε σ’ αυτόν. […] 
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λλά συ, σε παρακαλώ, πρόσεξε το εξής· ότι δηλαδή δεν εί-
ναι μία η οδός της απώλειας, αλλ’ είναι διάφοροι και αντίθετοι μετα-
ξύ τους. Διότι εκείνοι μεν που παρομοιάζονται με οδό είναι οι βά-
ναυσοι, οι ράθυμοι και οι αδιάφοροι, ενώ εκείνοι που παρομοιάζο-
νται με πέτρα είναι αυτοί μόνον που είναι ασθενέστεροι στην πίστη. 
[…] Δεν είναι δηλαδή το ίδιο να μαραθεί η διδασκαλία χωρίς κανείς 
να την ενοχλεί και χωρίς να την ανατρέπει, και να βάλλεται από 
πολλούς πειρασμούς. Εκείνοι δε που παρομοιάζονται με τα αγκάθια, 
είναι πολύ περισσότερο ασυγχώρητοι από τους προηγουμένους.  

 
ια να μην πάθουμε λοιπόν κάτι από όλα αυτά, ας τα προ-

στατεύσουμε τα λεχθέντα με την προθυμία μας και με το να τα φέ-
ρουμε διαρκώς στη μνήμη μας. Διότι και αν τα αρπάζει ο διάβολος, 
παρά ταύτα εμείς έχουμε τη δύναμη να μην τον αφήσουμε να τα αρ-
πάξει. Και αν τα σπέρματα ξεραίνονται, δεν συμβαίνει αυτό εξ αι-
τίας του καύσωνα· (διότι δεν είπε, ότι ξεράθηκε εξ αιτίας του καύ-
σωνα, αλλά επειδή δεν είχε ρίζα). Αλλά και αν αποπνίγονται τα λε-
γόμενα, δεν συμβαίνει αυτό εξ αιτίας των αγκαθιών, αλλ’ εξ αιτίας 
εκείνων που επιτρέπουν την αύξηση των αγκαθιών. Διότι είναι δυ-
νατόν, εάν θέλεις, να εμποδίσεις τη βλαβερή αυτή βλάστηση και να 
χρησιμοποιήσεις τον πλούτο σου καταλλήλως. Και ακριβώς διά τού-
το δεν είπε, ‘ο αιών’, αλλά «η μέριμνα του αιώνος»· ούτε είπε, ‘ο 
πλούτος’, αλλά «η απάτη του πλούτου». […] 

 
φού λοιπόν περιέγραψε τους τρόπους της απώλειας, ακο-

λούθως αναφέρει την εύφορη γη, ώστε να μην μας αφήσει να πε-
ριέλθουμε σε απόγνωση, αλλά να μας δώσει ελπίδα για μετάνοια, 
και να δείξει, επί τη βάσει των όσων μας είπε, ότι είναι δυνατόν να 
φθάσουμε σ’ αυτήν. Αλλ’ όμως μολονότι η γη είναι εύφορη και ο 
σπορέας ένας και τα σπέρματα τα ίδια, γιατί άλλα μεν απέδωσαν ε-
κατονταπλασίονα, άλλα εξηκονταπλασίονα και άλλα τριακονταπλα-
σίονα; Και στην περίπτωση αυτή πάλι η διαφορά οφείλεται στη φύ-
ση της γης. Καθόσον όπου η γη είναι καλή, εκεί υπάρχει και μεγαλύ-
τερη απόδοση. […] Και στην περίπτωση αυτή αποδεικνύεται μεγά-
λη   η   φιλανθρωπία   του   Κυρίου,  διότι  δεν  ζητεί  μόνον  ένα  μέτρο  αρε- 
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τής, αλλά και τους πρώτους δέχεται και δεν απορρίπτει τους δεύτε-
ρους, αλλά και δίνει τόπο και στους τρίτους. Αυτά δε τα λέγει, ώστε 
να μη νομίσουν όσοι τον ακολουθούν ότι αρκεί για τη σωτηρία η α-
κρόαση και μόνον των λόγων. 

 
αι γιατί, θα πει κάποιος, δεν ανέφερε και τις άλλες πονηρίες, 

όπως λόγου χάρη τη σαρκική επιθυμία και την κενοδοξία; Διότι, ό-
ταν μίλησε για τη μέριμνα της παρούσας ζωής και για την απάτη του 
πλούτου, συμπεριέλαβε και αυτά εκεί. Καθόσον και η κενοδοξία και 
όλα τα άλλα γενικώς είναι πράγματι του αιώνος τούτου και της απά-
της του πλούτου, όπως επί παραδείγματι η ηδονή, η γαστριμαργία, ο 
φθόνος, η κενοδοξία και όλα τα παρόμοια. Προσέθεσε δε και την ο-
δό και την πέτρα, με σκοπό να δείξει ότι δεν αρκεί μόνον να απαλ-
λαγεί κανείς από τα χρήματα, αλλά πρέπει ν’ ασκεί και την άλλη α-
ρετή. Διότι τι ωφελεί αν είσαι ελεύθερος από χρήματα, αλλ’ είσαι 
άνανδρος και μαλθακός; Τι δε, εάν δεν είσαι μεν άνανδρος, αλλ’ εί-
σαι ράθυμος και αδιάφορος για την ακρόαση λόγων; Διότι δεν αρκεί 
ένα μόνον μέρος της αρετής για τη σωτηρία μας, αλλ’ απαιτείται 
κατ’ αρχήν μεν προσεκτική ακρόαση και συνεχής επαναφορά στη 
μνήμη, έπειτα ανδρεία και ακολούθως περιφρόνηση των χρημάτων 
και απαλλαγή από όλες τις βιοτικές φροντίδες. Και ακριβώς διά τού-
το βέβαια θέτει πρώτον το κήρυγμα από εκείνο, επειδή αυτό χρειά-
ζεται κατ’ αρχήν· («διότι πώς θα πιστεύσουν, εάν δεν ακούσουν;»· 
έτσι λοιπόν και εμείς εάν δεν προσέχουμε στα λεγόμενα εδώ, δεν θα 
μπορέσουμε να μάθουμε τι πρέπει να πράττουμε). Έπειτα θέτει την 
ανδρεία και την περιφρόνηση των πάντων. […] 

(Πηγή: Ι. Χρυσοστόμου Έργα 11, Ε.Π.Ε. σελ. 177 - 187) 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
     ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΙΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  
Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021, Παρεκκλήσι Υπαπαντής 7:00 π.μ. 
Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021, Παρεκκλήσι Υπαπαντής 7:00 π.μ. 
Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021, Ι. Ν. Αγ. Ελευθερίου Κοιμητηρίου 7:00 π.μ. 
Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2021, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
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