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Σελ. 2   --   ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ      

 

Η ερμηνεία της παραβολής τοσ Σπορέως 
 ηνπ Αγίνπ Κνζκά ηνπ Αηησινύ 

Μνπ θαίλεηαη όηη εθαηαιάβαηε απηήλ ηελ παξαβνιήλ. Αιιά 
δηα λα ελλνήζεηε θαιύηεξα, ιέγνκελ θαη ηα αθόινπζα θαη 
πξνζέρεηε λα αθνύζεηε ηνύο ιόγνπο ηνπ ηεξνύ Επαγγειίνπ. 

Ο Κπξηνο εκώλ Ιεζνύο Φξηζηόο θαη Θεόο έρεη πνιιά θαη 
δηάθνξα νλόκαηα. Λέγεηαη Θεόο, Υηόο Θενύ, Υηόο αλζξώπνπ, ζνθία, 
δσή, αλάζηαζηο θαη γεσξγόο. 

Ο Κύξηνο ινηπόλ εβγήθελ από ηνλ νίθόλ Τνπ, δειαδή από ηνύο 
παηξηθνύο θόιπνπο, δηα ηεο ελζάξθνπ νηθνλνκίαο· θαηεδέρζε ν Υηόο 
θαη Λόγνο ηνπ Θενύ θαη εζαξθώζε εηο ηελ θνηιίαλ ηεο Δεζπνίλεο 
εκώλ Θενηόθνπ θαη Αεηπαξζέλνπ Μαξίαο, ηέιεηνο Θεόο θαη ηέιεηνο 
άλζξσπνο· όινο κέζα εηο ηελ θνηιίαλ ηεο Θενηόθνπ θαη όινο 
παληαρνύ παξώλ. Καη θαζώο έλαο άλζξσπνο εκπνξεί λα είλε ν λνπο 
ηνπ όινο εηο ηελ πόιηλ θαη όινο εηο ηνλ νίθόλ ηνπ, θαη πάιηλ όινο ν 
λνπο ηνπ λα είλε κέζα εηο ην θεθάιη ηνπ, ν άλζξσπνο νπνύ είλε 
πιάζκα ηνπ Θενύ έρεη απηό ην ράξηζκα, θαη ν Θεόο δελ δύλαηαη λα 
είλε όινο εηο ηνύο νπξαλνύο, θαη όινο εηο θάζε κέξνο; 

Ούησο εβγήθελ, αδειθνί κνπ, ν Κύξηνο από ηνλ νίθόλ ηνπ θαη 
επήξε ζπόξνλ λα ζπείξε ηα ρσξάθηα ηνπ, ηαο θαξδίαο ησλ 
αλζξώπσλ. Πνίνο είλε ν ζπόξνο; Τν άγηνλ Εεπαγγέιηνλ, ην λα 
πηζηεύσκελ θαη λα βαπηηδώκεζα εηο ην όλνκα ηνπ Παηξόο , ηνπ Υηνύ 
θαη ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο, θαη λα έρσκελ ηελ αγάπελ εηο ηνλ Θεόλ 
θαη εηο ηνύο αδειθνύο καο. 

Πνία είλε ε νδόο; Είλε ν ππεξήθαλνο άλζξσπνο, νπνύ είλε 
ζθιεξά θαη θαηαπαηεκέλε ε θαξδία ηνπ από ηαο βησηηθάο κεξίκλαο· 
αθνύεη ηνλ ιόγνλ, αιιά δελ εκβαίλεη εηο ηελ θαξδίαλ ηνπ, θαη 
έξρνληαη νη δαίκνλεο θαη παίξλνπλ ηνλ ιόγνλ ηνπ Θενύ, θαη κέλεη 
άθαξπνο ήγνπλ ρσξίο ςπρηθήλ σθέιεηαλ. 

Πέηξα είλε ε θαξδία εθείλνπ νπνύ αθνύεη ηνλ ιόγνλ ηνπ Θενύ 
θαη ηνλ δέρεηαη κεηά ραξάο, κα έρεη νιίγελ επιάβεηαλ εηο ηνλ 
Φξηζηόλ, θαη άκα ηνπ έιζε ν πεηξαζκόο, ηνλ αξλείηαη θαη πεγαίλεη 
κε ηνλ δηάβνινλ. 

Άθαλζαη είλε εθείλνο νπνύ αθνύεη ηνλ ιόγνλ ηνπ Θενύ, θαη 
ύζηεξνλ έξρνληαη ηα πνλεξά πάζε θαη ηνλ πλίγνπλ, θαη κέλεη θαη 
απηόο άθαξπνο. 

Η θαιή γε είλε ν ηέιεηνο άλζξσπνο, όζηηο έθεξελ εθαηόλ, ν 
κεζαίνο εμήθνληα θαη ν θαηώηεξνο ηξηάθνληα. 
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"Ο ΠΟΡΟ ΕΣΙ ΛΟΓΟ ΣΟΤ ΘΕΟΤ"(Λουκ. 8, 11) 
Τνπ Μεηξνπνιίηνπ Κεξθύξαο Νεθηαξίνπ 

Όιε ε εξκελεία ηεο παξαβνιήο ηνπ ζπνξέσο, πνπ ζνθά ε Δθθιεζία καο 
όξηζε λα δηαβάδεηαη ηελ πεξίνδν πνπ πνιινί άλζξσπνη αζρνινύληαη κε ηελ ζπνξά 

ηεο γεο, ζηεξίδεηαη ζε απηή ηελ ιεπηνκέξεηα: ν ζπόξνο είλαη αγαζόο, είλαη ν 

ιόγνο ηνπ Θενύ. Έηζη ινηπόλ, κε δεδνκέλν ηνλ αγαζό ζπόξν πνπ ζθνξπίδεη ν 
Κύξηνο ζηηο ςπρέο ησλ αλζξώπσλ, ην κέγεζνο ηεο βιαζηήζεσο, ε πνηόηεηα θαη ε 

πνζόηεηα ηνπ θαξπνύ εμαξηώληαη απνθιεηζηηθά από ηελ πνηόηεηα ηνπ εδάθνπο 
πνπ ν θαζέλαο καο δηαζέηεη κέζα ζηελ θαξδηά ηνπ.  

Σε κηα παξόκνηα παξαβνιή (Μαηζ. 13, 24-30), γίλεηαη αληηδηαζηνιή ηνπ 
θαινύ ζπόξνπ πνπ έζπεηξε ν γεσξγόο θαη ηνπ θαθνύ ζπόξνπ πνπ ζθνξπά ν 

ερζξόο πξνθεηκέλνπ λα θπηξώζνπλ δηδάληα. Αλ ινηπόλ ν αγαζόο ζπόξνο είλαη ν 

ιόγνο ηνπ Θενύ, ηόηε ν θαθόο ζπόξνο είλαη θαη απηόο ιόγνο, πνπ δελ πξνέξρεηαη 
όκσο από ηνλ αίηην ηνλ αγαζώλ αιιά από άιιε, ζθνηεηλή θαη ύπνπηε πεγή.  

Ο άλζξσπνο απνηειεί καδί κε ηνπο αγγέινπο ηελ έιινγε θηίζε, ην κέξνο 
δειαδή ηεο δεκηνπξγίαο πνπ ν Θεόο ην πξνίθηζε κε ηνλ ιόγν, ηελ ινγηθή δειαδή 

θαη ην απηεμνύζην. Ωο έιινγν ινηπόλ όλ επηθνηλσλεί, ζπιινγίδεηαη, απνθαζίδεη, 

επηιέγεη, πέθηεη, εγείξεηαη, ζώδεηαη, ζεώλεηαη δηά ηνπ ιόγνπ ηνπ Θενύ, ησλ 
αγγέισλ, ησλ αλζξώπσλ θαη ησλ δαηκόλσλ πνπ πξνζιακβάλεηαη θαη 

επεμεξγάδεηαη από ηελ ινγηθή θαη ηειηθά πξαγκαηώλεηαη από ηελ απηεμνύζηα 
ειεύζεξε βνύιεζή ηνπ.  

Γηα ηνλ ιόγν ησλ δαηκόλσλ δελ ρξεηάδεηαη λνκίδσ λα αλαιύζνπκε όηη 
ζηνρεύεη θαη νδεγεί ζε πλεπκαηηθό όιεζξν θαη καξαζκό θάζε ηθκάδαο 

πλεπκαηηθήο. Ο ιόγνο πάιη ησλ αγγέισλ απεπζύλεηαη θπξίσο πξνο ηνλ Θεό θαη 

είλαη θαζαξά δνμνινγηθόο, επραξηζηηαθόο θαη ιαηξεπηηθόο. Όηαλ έρεη απνδέθηε ηνλ 
άλζξσπν, ηόηε δελ απνηειεί ηίπνηε άιιν παξά κεηαθνξά ηνπ ιόγνπ ηνπ Θενύ 

ζηνλ ζπγθεθξηκέλν άλζξσπν.  
Ο ιόγνο ησλ αλζξώπσλ πνηθίιεη, αλάινγα κε ηηο πξνζέζεηο θαη ηνπο ζθνπνύο 

πνπ απηόο εμππεξεηεί, ηδηαίηεξα ζηελ επνρή καο. Έηζη ππάξρεη ν πνιηηηθόο ιόγνο, 

πνπ (ζα έπξεπε λα) απνζθνπεί ζηελ εύξπζκε ζπγθξόηεζε ησλ αλζξώπσλ ζε 
θνηλσλία θαη ηελ νκαιή ζπλύπαξμε κεηαμύ ηνπο αιιά θαη κε ηνπο άιινπο ιανύο, 

θαη εθπίπηεη θηάλνληαο λα απνηειεί ην ζηήξηγκα ηεο εμνπζίαο θαη ην κέζν γηα ηελ 
παξαπιάλεζε ηνπ θνηλσληθνύ ζπλόινπ.  

Άιιν είδνο αλζξσπίλνπ ιόγνπ είλαη ν δεκνζηνγξαθηθόο ιόγνο, πνπ μεθίλεζε 
από ηελ αλάγθε ηεο ελεκέξσζεο θαη γξήγνξα εηζήιζε ζηελ δίλε ηεο 

ζηξαηεπκέλεο άπνςεο θαη ηεο παξαπιεξνθόξεζεο πνπ επηβάιιεη ε θεξδνζθνπία 

θαη ν θαηαλαισηηζκόο. Ο ηειενπηηθόο ιόγνο, κε ηελ ακεζόηεηα ηεο εηθόλαο πνπ 
ηνλ δηαθξίλεη θαη ηελ ηεξάζηηα επξύηεηα ησλ απνδεθηώλ ηνπ, είλαη ζήκεξα απηόο 

πνπ επηδξά πεξηζζόηεξν από θάζε άιιν ζηνλ άλζξσπν. Απαηηεί όκσο κεγάιε 
δηάθξηζε, ώζηε λα μερσξίζνπκε ηα ειάρηζηα επνηθνδνκεηηθά κελύκαηα από ηελ 

πιεζώξα ησλ βιαπηηθώλ, πνπ πξνβάιινπλ ηελ ακαξηία, ηα μελόθεξηα ήζε, ην 

θαηαλαισηηθό πλεύκα, ηελ πιαζηή επεκεξία, ηνλ εγσθεληξηζκό θαη ηελ 
αλζξώπηλε αλαιγεζία.  



Σελ. 4   --   ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ      

 

Υπάξρεη θαη ν εθπαηδεπηηθόο ιόγνο, ησλ δαζθάισλ θαη ησλ θαζεγεηώλ, πνπ 
πξνζπαζεί λα εκθπηεύζεη ζηνπο λένπο θπξίσο ηελ γλώζε, ηελ παηδεία, ην ήζνο. 

Δδώ είλαη θαηαιπηηθή ε επίδξαζε πνπ έρεη ην παξάδεηγκα, ζην πξόζσπν ηνπ θάζε 

ιεηηνπξγνύ ηεο Παηδείαο.  
Έλαο άιινο ιόγνο είλαη απηόο πνπ απεπζύλεη ε Δθθιεζία πνπ, όηαλ δελ 

λνζεύεηαη από ηνπο αλζξώπνπο πνπ ηελ ππεξεηνύλ, απνηειεί έθθξαζε ηνπ ιόγνπ 
ηνπ Θενύ, είλαη ε έκπξαθηε εθαξκνγή ηνπ ιόγνπ ηνπ Θενύ ζηελ αλζξσπόηεηα 

θαη ζηόρν έρεη λα πνιηηνγξαθήζεη ηνπο αλζξώπνπο ζηελ Βαζηιεία ησλ Οπξαλώλ!  

Λόγν έρεη ν θάζε απιόο άλζξσπνο, ν επηζηήκνλαο, ν γηαηξόο, ν αξραηνιόγνο, 
ν δηθεγόξνο, ν ηερλίηεο, ν βηνπαιαηζηήο, ν θνηηεηήο, ν καζεηήο, ν ζηξαηηώηεο, ν 

εξγαδόκελνο, ν άλεξγνο, ν θησρόο, ν επθαηάζηαηνο, ν "ινγηθόο", ν "ηξειόο". 
Μέζα ζηνλ κεγάιν ζόξπβν πνπ πξνθαιείηαη από ηελ δηαθίλεζε θαη κόλν όισλ 

απηώλ ησλ ιόγσλ, ησλ ηδεώλ, ησλ επηρεηξεκάησλ, ησλ θνζκνζεσξήζεσλ, ησλ 
ακθηζβεηήζεσλ, ησλ πξνηξνπώλ θαη ησλ παξνξκήζεσλ, είλαη αλάγθε θάπνηα 

ζηηγκή λα εζπράζνπκε. Δίλαη αλάγθε λ' απνκνλώζνπκε όινπο απηνύο ηνπο 

ζνξύβνπο θαη λα δνύκε κε λεθαιηόηεηα πνηνη ηειηθά από απηνύο είλαη πλεπκαηηθά 
σθέιηκνη θαη επνηθνδνκεηηθνί. Δίλαη αλάγθε λα εζπράζνπκε γηα λα λνηώζνπκε ηνλ 

κνλαδηθό κε ζνξπβώδε ιόγν: ηνλ ιόγν ηνπ Θενύ!  
Μόλν ν ιόγνο ηνπ Θενύ είλαη ν αγαζόο ζπόξνο πνπ θύεηαη ζηελ αγαζή γε 

θαη θέξεη θαξπό εθαηνληαπιάζην. Όινη νη ιόγνη ησλ αλζξώπσλ, αθόκα θη αλ δελ 

πεξηέρνπλ δόιν θαη απάηε, δελ έρνπλ ηελ δύλακε λα καο σθειήζνπλ πλεπκαηηθά. 
Πηζαλόλ θάπνηνη λα κε πεξηέρνπλ δειεηήξην πνπ ζαλαηώλεη, δελ έρνπλ όκσο κέζα 

ηνπο εθείλε ηελ κπζηηθή δύλακε πνπ δσνγνλεί. Κάζε ιόγνο πνπ εηζέξρεηαη ζηελ 
θαξδηά σο ζπόξνο, δηεθδηθεί λα ξηδώζεη θαη λα θέξεη ηνλ δηθό ηνπ θαξπό. Ο 

θαξπόο είλαη ηειηθά απηόο πνπ ζα απνδείμεη θαη ηελ πνηόηεηα ηνπ ζπόξνπ, όπσο ν 
ίδηνο ν Κύξηνο ζε άιιε επθαηξία ηόληζε (Μαηζ. 7, 15-20). Αλακθίβνια όκσο θάζε 

ιόγνο πνπ δελ πξνέξρεηαη από ηνλ Θεό ή δελ είλαη εκπνηηζκέλνο από ην πλεύκα 

ηνπ Δπαγγειίνπ, όζν θαιόο θη αλ είλαη, πζηεξεί από ηνλ αγαζό ζπόξν πνπ είλαη ν 
ιόγνο ηνπ Θενύ θαη αζθαιώο ζα θέξεη ιηγόηεξν θαξπό -αλ δελ ζπείξεη δηδάληα θαη 

αγξηάδεο-.  
Ννκίδσ πσο δελ έρνπκε ηελ πνιπηέιεηα λα πεηξακαηηδόκαζηε πνηνο ζπόξνο 

είλαη αγαζόο θαη πνηνο όρη. Αιιά αθόκα θη αλ κπνξνύζακε αθίλδπλα λα ην θάλνπκε 

απηό, ζα θαλεξώλακε ηνπο εαπηνύο καο άθξνλεο, αθνύ ζα ηαιαηπσξνύζακε ηνλ 
πλεπκαηηθό καο θόζκν ζε αηειέζθνξεο, άζθνπεο δηαδηθαζίεο. Οη ιόγνη ησλ 

αλζξώπσλ ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο δελ ζπλάδνπλ κε ηνλ ιόγν ηνπ Θενύ, κάιινλ 
ππεξεηνύλ πξνζσπηθέο ζθνπηκόηεηεο θαη ζίγνπξα δελ έρνπλ σο ζεκείν αλαθνξάο 

ηνπο ηελ εζσηεξηθή ελ Φξηζηώ ηειείσζε. Γελ κπνξνύκε λα δηνξζώζνπκε ηνπο 
αλζξώπνπο, ώζηε λα πξνζθέξνπλ ιόγν αγαζό, όπσο δελ κπνξνύκε λα 

αλαγθάζνπκε ηελ θύζε λα κε βιαζηάλεη ηξηβόιηα θη αγθάζηα. Μπνξνύκε όκσο λα 

επηιέμνπκε πνην ιόγν ζα αθήζνπκε λα θαξπνθνξήζεη κέζα καο, όπσο κπνξνύκε 
λα επηιέμνπκε ηνλ ζπόξν πνπ ζα ζπείξνπκε ζην ρσξάθη καο: ηνλ ηέιεην, απηόλ 

πνπ ζα θέξεη πνιύ θαη ζίγνπξν θαξπό, ηνλ αγαζό ζίην, ηνλ ιόγν ηνπ Θενύ!  
 

 
 


