
Λίγες σκέψεις, μέ ἀφορμή τήν εὐαγγελική περικοπή τοῦ σπορέως... 

Τό εὐαγγέλιο τῆς Κυριακῆς τοῦ σπορέως, ὑπενθυμίζει μιά γνωστή σέ 
ὅλους παραβολή. Μιά εἰκόνα πού διατηροῦμε φυλαγμένη ἀπό τά παιδικά 
μας χρόνια, εἴτε μέσα ἀπό τό κατηχητικό, εἴτε μέσα ἀπό τά μαθητικά 
θρανία τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου μιᾶς κάποιας ἄλλης ἐποχῆς, τότε πού 
μαθαίναμε γράμματα ἀλλά καί τοῦ Θεοῦ τά πράγματα... 

Μπορεῖ οἱ ἐποχές νά ἄλλαξαν καί νά συνεχίζουν νά μᾶς 
συμπαρασύρουν στίς ἀλλαγές τους. Κάποια πράγματα ὅμως παραμένουν 
ἀναλλοίωτα μέσα στό χρόνο! Ἀπαθανατίζονται καί ἀφθαρτοποιοῦνται. 
Ἕνα ἀπό αὐτά εἶναι οἱ εἰκόνες πού κρατᾶμε φυλαγμένες στίς σκέψεις μας, 
τό μεγαλύτερο θησαυρό πού μπορεῖ νά κρατᾶ ὁ καθείς μαζί του. Ἡ 
εὐαγγελική περικοπή ζωντανεῦει τήν σκέψη μας, φέρνοντας μπροστά μας 
μιά εἰκόνα πού ὁ ἀδυσώπητος χρόνος δέν κατάφερε νά τήν ἐξαφανίσει! Τήν 
εἰκόνα τοῦ σποριά! Τέτοιο καιρό, μπορεῖς ἀκόμα νά δεῖς στήν ἐπαρχιακή 
κυρίως ἐνδοχώρα, ἀνθρώπους νά σπέρνουν! Ἡ μάνα γῆ χαρίζει τόν καρπό 
της στούς ἀνθρώπους πού ζοῦν ἀπό αὐτόν. Ὅμως, σπόρος δέν φυτρώνει 
πάντοτε ὅπου πέσει! Καί αὐτό τό στοιχεῖο χρησιμοποιεῖ ὁ Κύριος, θέλοντας 
νά μιλήσει γιά τόν σπόρο τῆς Εὐαγγελικῆς Ἀληθείας, πού ἐπί εἰκοσιένα καί 
πλέον αἰῶνες πέφτει στίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων, χωρίς ὅμως πάντοτε νά 
μπορεῖ νά ριζώσει... 

Ἡ συγκεκριμένη εὐαγγελική περικοπή ἀναλύεται ἀπό τόν ἴδιο τόν 
Κύριό μας. Ὁμιλεῖ γιά τούς σπόρους πού ἔπεσαν στήν πέτρα καί δέν 
ρίζωσαν, γιά τούς σπόρους πού ἔπεσαν στό χῶμα ἀλλά τά ἀναφυόμενα 
ἀγκάθια δέν τούς ἄφησαν νά ριζώσουν. Ὁμιλεῖ γιά τούς σπόρους πού 
ἔπεσαν στόν δρόμο καί καταπατήθηκαν ἀπό τούς διαβάτες ἤ ἔγιναν τροφή 
στά πετεινά τοῦ οὐρανοῦ. Μιλᾶ ὅμως καί γιά ἐκείνους τούς σπόρους πού 
ρίζωσαν καί κάρπισαν ἐκτελώντας τήν ἀποστολή τους! Ὅπως ἀκριβῶς 
συμβαίνει καί μέ τήν ψυχή τοῦ ἀνθρώπου. Σέ ἐμᾶς πού εἴχαμε τήν Χάρη νά 
βαπτιστοῦμε στό ὄνομα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, μᾶς δόθηκε ἡ εὐλογία νά 
γνωρίσουμε τίς Αἰώνιες Ἀλήθειες τοῦ Εὐαγγελίου. 

Γεννηθήκαμε καί μεγαλώσαμε μέσα στήν Ἐκκλησία. Ὁ σπόρος τοῦ 
εὐαγγελίου ἔπεσε στίς ψυχές μας. Ἴσως ὅμως δέν ρίζωσε ποτέ... Θέλεις ἡ 
ἀδιαφορία τοῦ ἀνθρώπου σε ὅτι ἀφορᾶ τό πνεῦμα, θέλεις ἡ μέριμνά του γιά 
τό σῶμα, θέλεις ὁ κλονισμός τῆς ἀμφιβολίας στό διάβα τῆς ζωῆς! Ὁ σπόρος 
δέν ρίζωσε καί δέν θά καρπίσει. Ἴσως θεωροῦμε δεδομένη τήν σωτηρία μας, 
κάτι πού ἀποτελεῖ τήν μεγαλύτερη πλάνη στόν ἄνθρωπο πού νομίζει πώς 
ἐξασφάλισε τό συμβόλαιο τῆς σωτηρίας του μόνον καί μόνον ἐπειδή θέλει 
νά λέει πώς εἶναι Χριστιανός... 

Ὅμως, ὁ σπόρος πέφτει παντοῦ! Καί βλέπεις νά ριζώνει σέ ψυχές πού 
οἱ μέριμνες δέν κατάφεραν νά διαβρώσουν, οἱ ἀμφιβολίες δέν μπόρεσαν νά 
κλονίσουν τήν φλόγα τῆς πίστης... Ἄνθρωποι πού δέν χωροῦν στό δικό μας 
– τόν ἰδιωτικό μας – παραδεισο ἔχουν καταφέρει νά ἀφήσουν τόν σπόρο νά 
κάνει καρπούς. Τί εἶναι τό Εὐαγγέλιο! Νά μπορεῖ νά σαγηνεύει ὅσους δέν 
θεωροῦν πώς τό γνωρίζουν... Ὁ σπόρος, κρύβει μέσα του τήν ἐλπίδα τῆς 



ζωῆς! Κάποιος, μου εἶχε πεῖ κάποτε: “βρίσκεσαι σέ μεγάλο δίλημμα στήν ζωή 
σου; Ἀναζητᾶς μίαν ἀπάντηση στά ἐρωτήματά σου; Ἄνοιξε τό Εὐαγγέλιο 
καί ὅποια σελίδα δεῖς διάβασέ την. Ἐκεῖ κρύβονται οἱ ἀπαντήσεις...” 
Πράγματι! Ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ, ζωντανός στούς αἰῶνες, μᾶς δίνει ἀπαντήσεις 
σε ὅ,τι μᾶς ἀπασχολεῖ στήν ζωή μας. Ὁ σπόρος ὑπάρχει, σέ ἐμᾶς ἀνήκει ἡ 
φροντίδα νά ριζώσει καί στόν Θεό ἀνήκουν οἱ καρποί πού θά χαρίσει... 
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