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Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
« Ό σπόρος εστίν ό Λόγος του Θεού»
Πολλές φορές συνήθιζε να οµιλεί ό Κύριος µε παροιµίες και παραβολές. Μια άπ’ τις
σπουδαιότερες παραβολές Του είναι και του σπορέως και είναι αυτή πού ακούσθηκε
σήµερα στο ευαγγελικό ανάγνωσµα. Ένας γεωργός έσπειρε τον σπόρο του στο χωράφι κι
άπ’ τα τέσσαρα µέρη του σπόρου τα τρία πού έπεσαν πάνω στο δρόµο, στην πέτρα και
στ’ αγκάθια χάθηκαν, ενώ το τελευ-ταίο πού έπεσε πάνω στην καλή γη καρποφόρησε σε
ένα µέρος τριάντα τοις εκατό, σ’ άλλο εξήντα καί σ’άλλο εκατό (Μάρκ. 4.20). «Ας δούµε
πώς καρπο-φορεί ό λόγος του Θεού:
Ή επεξήγηση της παραβολής Ό Κύριος ερµήνευσε την παραβολή καί είπε πώς ή καλή γη
είναι αυτοί πού έχουν καλή και αγαθή καρδιά (Λουκ. 8,15), είναι οι άνθρωποι οι
«συνιέντες» (Ματθ. 13,23), είναι αυτοί πού άκουσαν µε σοβαρότητα το λόγο του Θεού, «οί
παραδεχόµενοι» (Μάρκ. 4,20). Όλοι αυτοί δεν απορρίπτουν τη φωνή του Θε-ού, αλλά µε
πολλή υποµονή καί επιµονή καλλιέργησαν το σπόρο του Θεού, γι’ αυτό κι είχαν πλούσια
καρποφορία. Ποιά είναι αυτή η καρποφορία; Ό λόγος του Θεού είναι ό ίδιος ό Χριστός.
Δεν είναι απλώς ένας ανθρώπινος λόγος πού κρύβει µέσα του µια θρησκευτική είδηση,
έστω καί την µεγαλύτερη ή την πιο συνταρακτική. Πίσω άπ’ τα νοήµατα του Ευαγγελίου
κρύβεται ό ίδιος ό Χρι-στός, ό Υιός του θεού, ό Λόγος Του. «Τεκνία µου, ούς πάλιν ώδίνω,
άχρις ου µορφωθή Χριστός εν ύµίν» (Γαλ, 4,19), τονίζει ό απόστολος Παύλος. Πράγ-µατι
ό Χριστός, ό Λόγος του Θεού, σαν µικρό βρέφος αναπτύσσεται µέσα στίς καρδιές των
ανθρώπων. ‘Αλλωστε ό ίδιος ό Ιησούς είπε πώς µητέρα Του καί αδέλφια Του είναι αυτοί
πού ακούν το λόγο του Θεού καί τον εφαρµόζουν στη ζωή τους (Λουκ. 8,21). Ή εφαρµογή
του λογού - εντολών του Θεού είναι αδιάψευστη µαρτυρία πώς ό Χριστός έχει µορφωθεί
µέσα µας.
Πώς καταλαβαίνουµε την καρποφορία του λόγου του Θεού;
Ό άγιος Συµεών, o νέος θεολόγος, φέρνει το εξής παράδειγµα: Μια γυναίκα πού
κυοφορεί µέσα της βρέφος, έστω κι αν εξωτερικά δεν υπάρχει κανένα σηµείο της
κυοφορίας της ή έστω πώς οι υπόλοιποι άνθρωποι δεν υποψιάζο-νται πώς µπορεί να έχει
κάποιο παιδί στα σπλάχνα της, αυτή όµως, επειδή ακούει τα σκιρτήµατα του, είναι
απόλυτα βέβαιη ότι έχει παιδί. Το ίδιο κι o άνθρωπος πού δέχθηκε µέσα του το λόγο του
Θεού· καταλαβαίνει πολύ καλά ότι έχει µέσα του τα θρεπτικά σπέρµατα του Θεού.
«Ας πούµε µερικά παραδείγµατα. Ένας άνθρωπος πριν να πιστεύσει στο Χριστό ήταν
εγωιστής, ζηλιάρης, ανήθικος καί φίλαυτος. Τώρα πού δέχεται µέσα του τα σπέρµατα
του κηρύγµατος, αρχίζει να παραδέχεται εκτός από τον εαυτό του καί τους άλλους.
Αµαρτήµατα πού προηγουµένως τα θεω-ρούσε ασήµαντα, τώρα τα πολεµάει. Αρχίζει να
κάνει ελεηµοσύνες καί καταβάλλει σκληρές προσπάθειες να κρατήσει µέσα του, µε τη
βοήθεια των µυ-στηρίων της Εκκλησίας µας, το φως καί τη χάρη του Χριστού. Αλλάζει
ριζικά καί κατά τρόπο θαυµαστό. Αυτό είναι ή καρποφορία του θείου σπόρου. Ή πλήρης
καρποφορία είναι να δει το Θεό «καθώς εστίν» (Α «Ι ω. 3, 2).
Ό απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή κάνει λόγο για τους «καλόν
γευσαµένους Θεού ρήµα» (κεφ. 6,5). Δε µιλάει για κείνους πού άκου-σαν το ρήµα του
Θεού, αλλά τους γευσαµένους, αυτούς πού δοκίµασαν τον Ιησού Χριστό. Όποιος
κοινωνήσει -«µετά φόβου Θεού, πίστεως καί αγά-πης»- το σώµα καί το αίµα του Κυρίου,
γεύεται καί αισθάνεται µέσα του τη χα-ρά καί την παρουσία του Αγίου Πνεύµατος.
Όποιος ακούει το Ευαγγέλιο νιώθει την παρουσία του Θεού έντονα στη ζωή του. Όποιος
καλλιεργεί το λόγο του Θεού σώζεται. Συµπερασµατικά µπορούµε να πούµε πώς
καρποφορία είναι τα ρήµατα της αιωνίου ζωής, τα εντάλµατα της αθανασίας, ή

επαγγελία της παλινζωϊας, το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού, ή αίσθηση του
Παραδείσου, το πρόσωπο του Χριστού, ή πνευµατική ζωή.
Ή Εκκλησία σπείρει το λόγο του Θεού Ή Εκκλησία ανοίγει στους πιστούς το δρόµο για
να έλθει ό Χριστός µέσα µας. Κηρύσσει τον Εσταυρωµένο και Αναστηµένο Ιησού Χριστό,
ενώ ό αµαρ-τωλός κόσµος έχει άλλα κηρύγµατα. Μέσα στην πολεµοχαρή και αµαρτωλή
εποχή µας ή Εκκλησία µας προτρέπει να ακούσουµε το λόγο του Θεού καί να
µετανοήσουµε· « Μετανοήσατε ούν καί επιστρέψατε είς το έξαλειφθήναι υµών τάς
αµαρτίας» (Πράξ. 3,19). Στους ανθρώπους της εποχής µας πού έχουν συ-νηθίσει να
ακούνε τα πιο παράδοξα λόγια, ανήθικα, εµπαθή και φιλάργυρα, φίλαυτα και
αντιχριστιανικά, Ο λόγος του Θεού πού είναι απλός και συντετµηµέ-νος απευθύνεται σ
όλους µας και µας καλεί να καρποφορήσουµε το Χριστό µέσα µας. «Ας µην
παραβλέψουµε το λόγο του Κυρίου µας, αλλά ας επιδείξου-µε υποµονή και ας
προσφέρουµε όλες τίς ψυχικές µας δυνάµεις, για να τον αυξήσουµε όσο το δυνατόν
περισσότερο και έτσι να σωθούµε.
Άρχιµ.Ί.Δ.Φ.
ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Λουκ. η’ 5-15)
H υποδοχή του λόγου του Θεού
Είπεν ό Κύριος την παραβολήν ταύτην. Έξήλθεν ό σπείρων του σπείραι τον σπόρον
αυτού και έν τώ σπείρειν αυτόν, ό µέν έπεσε παρά την όδόν, και κατεπατήθη, και τά
πετεινά του ούρανού κατέφαγεν αυτό· και έτερον έπεσεν επί την πέτραν, και φυέν
έξηράνθη, διά τό µή έχειν ίκµάδα, καί έτερον έπεσεν έν µέσω τών ακανθών, και
συµφυείσαι αί άκανθαι άπέπνιξαν αυτό καί έτερον έπεσεν επί την γήν τήν άγαθήν, και
φυέν έποίησε καρπόν έκατονταπλασίονα. Έπηρώτων δέ αυτόν οί ΜαθηταΙ αυτού
λέγοντες· Τίς είη η παραβολή αύτη; Ό δε είπεν Ύµίν δέδοται γνώναι τά µυστήρια της
βασιλείας του Θεού τοίς δε λοιποίς έν παραβολαίς. Ίνα βλέποντες µη βλέπωσι, και
άκούοντες µη συνιώσιν. ‘Εστι δέ αύτη ή παραβολή· Ό σπόρος εστίν ό λόγος τού Θεού.
Οί δέ παρά την όδόν, είσίν οί άκούοντες· είτα έρχεται ό διάβολος, και αίρει τον λόγον άπό
της καρδίας αυτών, ίνα µη πιστεύσαντες σωθώσιν. Οί δέ επί τής πέτρας, οί όταν
άκούσωσι, µετά χαράς δέχονται τον λόγον καί ούτοι ρίζαν ούκ έχουσιν, οί πρός καιρόν
πιστεύουσι, καί έν καιρώ πειρασµού αφίστανται. Τό δέ είς τάς άκάνθας πεσόν, ούτοι
είσιν οί άκούσαντες, καί υπό µερίµνων και πλούτου καί ηδονών του βίου πορευόµενοι
συµπνίγονται, καί ού τελεσφορούσι. Τό δέ έν τή καλή γή, ούτοι είσιν, οί τινες έν καρδία
καλή και αγαθή, άκούσαντες τον λόγον, κατέχουσι, καί καρποφορούσιν έν ύποµονή.
Ταύτα λέγων, έφώνει · Ό έχων ώτα άκούειν, άκουέτω.
Μετάφραση της Ευαγγελικής περικοπής
Είπε ό Κύριος αυτή την παραβολή: «Βγήκε ό γεωργός για να σπείρει τον σπόρο του. Και
ενώ έσπερνε, µερικοί σπόροι έπεσαν κοντά στο δρόµο και καταπατήθηκαν καί τα πτηνά
του ουρανού τους έφαγαν άλλοι έπεσαν σε πετρώδες έδαφος και όταν φύτρωσαν,
ξεράθηκαν, διότι δεν είχαν υγρασία· άλλοι έπεσαν ανάµεσα στα αγκάθια και όταν
φύτρωσαν τα αγκάθια, τους έπνιξαν τελείως· καί άλλοι έπεσαν σε καλό έδα-φος καί
φύτρωσαν και απέδωσαν εκατό φορές περισσότερο καρπό». 0ι µαθητές του τον
ρωτούσαν τί σηµαίνει ή παραβολή αυτή. Καί εκείνος είπε: «Σ’ εσάς έχει δοθεί το να
γνωρίσετε τα µυστήρια της βασιλείας του Θεού, αλλά στους λοιπούς δίνονται µε
παραβολές, για να κοιτάζουν καί να µη βλέπουν, καί να άκούουν καί να µην
καταλα-βαίνουν. Ή παραβολή αυτή σηµαίνει τα εξής: Ό σπόρος είναι ό λόγος του Θεού
εκείνοι πού έπεσαν κοντά στο δρόµο είναι οί άνθρωποι πού άκουσαν, έπειτα έρχεται ό
διάβολος καί αφαιρεί το λόγο από την καρδιά τους, για να µην πιστέψουν καί σω-θούν.
Εκείνοι πού έπεσαν στο πετρώδες έδαφος, είναι οι άνθρωποι πού όταν ακούσουν,

δέχονται µε χαρά τον λόγο αλλά δεν έχουν ρίζα· προσωρινώς πιστεύουν καί τον καιρό
της δοκιµασίας αποµακρύνονται. Εκείνο πού έπεσε στα αγκάθια, είναι εκείνοι πού
άκουσαν, αλλά στο δρόµο τους συµπνίγονται από τίς φροντίδες καί τον πλούτο καί τίς
ηδονές του βίου καί ό καρπός τους δεν ωριµάζει. Εκείνο πού έπεσε στο καλό έδαφος είναι
εκείνοι πού µε καρδιά καλή καί αγαθή άκούουν τον λόγο, τον διατηρούν καί
καρποφορούν µε υποµονή». Ενώ έλεγε αυτά, φώναζε: «Εκείνος πού έχει αφτιά για να
ακούει, ας ακούει».

