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ΜΑΤΘΑΙΟΣ 13
1 Εκείνη την ημέρα ο Ιησούς βγήκε από το σπίτι και καθόταν δίπλα 
στη λίμνη. 2 Γύρω του μαζεύτηκε πολύς κόσμος· γι’ αυτό μπήκε και 
κάθισε σ’ ένα καΐκι κι όλος ο κόσμος στεκόταν στο γιαλό.
3 Τους είπε πολλά με παραβολές: «Βγήκε ο σποριάς να σπείρει. 
4 Καθώς έσπερνε, μερικοί σπόροι έπεσαν στο δρόμο, κι ήρθαν τα 
πουλιά και τους έφαγαν όλους. 5 Άλλοι έπεσαν σε έδαφος 
πετρώδες, που δεν είχε πολύ χώμα, κι αμέσως φύτρωσαν, γιατί το 
χώμα ήταν λιγοστό. 6 Μόλις όμως ανέτειλε ο ήλιος κάηκαν και, 
επειδή δεν είχαν ρίζες, ξεράθηκαν. 7 Άλλοι σπόροι πάλι έπεσαν στ’ 
αγκάθια και, όταν τ’ αγκάθια μεγάλωσαν, τους έπνιξαν. 8 Τέλος 
άλλοι έπεσαν στο γόνιμο έδαφος και έδωσαν καρπό, άλλοι εκατό 
φορές περισσότερο, άλλοι εξήντα κι άλλοι τριάντα. 9 Όποιος έχει 
αυτιά για ν’ ακούει, ας ακούει».
10 Πήγαν τότε οι μαθητές του και τον ρώτησαν: «Γιατί τους μιλάς 
με παραβολές;» 11 Αυτός τους απάντησε: «Γιατί σ’ εσάς έδωσε ο 
Θεός να γνωρίσετε τα μυστήρια της βασιλείας των ουρανών, σ’ 
εκείνους όμως όχι. 12 Όποιος έχει, σ’ αυτόν θα δοθεί, και μάλιστα 
με το παραπάνω. Όποιος όμως δεν έχει, κι αυτό που έχει θα του το 
πάρουν. 13 Γι’ αυτό τους μιλάω με παραβολές· για να μη βλέπουν 
ενώ βλέπουν, κι ενώ ακούν να μην ακούν ούτε να καταλαβαίνουν, 
14 μήπως έτσι κάποτε μετανοήσουν. Τότε θα εκπληρωθεί σ’ 
αυτούς η προφητεία του Ησαΐα, η οποία λέει:
Θ’ ακούσετε με την ακοή μα δε θα καταλάβετε,
και θα δείτε μα δε θ’ αντιληφθείτε.

15 Γιατί έγινε αναίσθητη η καρδιά αυτού του λαού,
και με τ’ αυτιά βαριάκουσαν
κι έκλεισαν τα μάτια τους·
για να μη δούνε με τα μάτια
κι ακούσουν με τ’ αυτιά
και καταλάβουν με την καρδιά,
κι επιστρέψουν σ’ εμένα και τους γιατρέψω.
16 Μακάρια όμως τα δικά σας μάτια γιατί βλέπουν, και τ’ αυτιά σας 
γιατί ακούνε! 17 Σας βεβαιώνω πως πολλοί προφήτες και δίκαιοι 
επιθύμησαν να δουν αυτά που βλέπετε εσείς, μα δεν τα είδαν· και 
ν’ ακούσουν όσα ακούτε εσείς, μα δεν τα άκουσαν».
18 «Ακούστε, λοιπόν, εσείς την εξήγηση της παραβολής του 
σποριά: 19 Σ’ εκείνον που ακούει το κήρυγμα για τη βασιλεία και 
δεν το αποδέχεται, έρχεται ο πονηρός και του παίρνει ό,τι 
σπάρθηκε στην καρδιά του· αυτός είναι ο σπόρος που σπάρθηκε 
στο δρόμο. 20 Αυτός που σπάρθηκε σε πετρώδες έδαφος είναι 
όποιος ακούει το λόγο και τον δέχεται αμέσως με πολλή χαρά, 
21 δεν έχει όμως μέσα του ρίζα και είναι προσωρινός· κι όταν 
αρχίσουν οι κατατρεγμοί κι οι διωγμοί εξαιτίας του ευαγγελίου, 
αμέσως το απαρνιέται. 22 Ο σπόρος που σπάρθηκε στ’ αγκάθια, 
είναι όποιος ακούει το λόγο, η μέριμνα όμως για τα εγκόσμια και η 
απάτη του πλούτου καταπνίγουν το λόγο, κι έτσι δεν καρποφορεί. 
23 Και με το σπόρο που σπάρθηκε στο γόνιμο έδαφος εννοείται 
όποιος ακούει το ευαγγέλιο και το αποδέχεται· αυτός, λοιπόν, 
φέρνει καρπό και κάνει άλλος εκατό, άλλος εξήντα κι άλλος 
τριάντα φορές περισσότερο».
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