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Ἀγαπητοί ἀδελφοί, 

Κάθε διδασκαλία ἢ ἐνέργεια τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ στό Εὐαγγέλιο ξεκινᾶ 

ἀπό μιά ἀφορμή κι ἒχει ἕνα σκοπό. Ποιά ἦταν λοιπόν ἡ ἀφορμή γιά νά διδάξει 

ὁ Ἰησοῦς τήν παραβολή τοῦ σημερινοῦ Εὐαγγελίου; 

Οἱ Φαρισαῖοι καί οἱ Γραμματεῖς, καθώς ἔβλεπαν τούς τελῶνες καί τούς 

ἁμαρτωλούς νά προσεγγίζουν τόν Ἰησοῦ, «διεγόγγυζον λέγοντες ὅτι οὗτος 

ἁμαρτωλούς προσδέχεται καί συνεσθίει αὐτοῖς». Εἶπε λοιπόν πρός αὐτούς τρεῖς 

παραβολές:  

Τήν παραβολή τοῦ ἀπολωλότος προβάτου,  

Τήν παραβολή τῆς ἀπολεσθείσης δραχμῆς, καί  

Τήν παραβολή τοῦ ἀσώτου υἱοῦ. 

Εἶναι γνωστόν, ὅτι οἱ «πεποιθότες ἐφ’ ἑαυτοῖς ὅτι εἰσί δίκαιοι καί 

ἐξουθενοῦντες τούς λοιπούς» θρησκευτικοί ἡγέτες τῶν Ἑβραίων, δέν ἤθελαν νά 

ἔχουν καμμία σχέση μέ τούς τελῶνες καί ἁμαρτωλούς· θεωροῦσαν δέ, ὅτι 

κανείς ἀπό αὐτούς δέν θά συμμετάσχει στό Δεῖπνο τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. 

 Ὁ σκοπός λοιπόν γιά τόν ὁποῖον ὁ Χριστός εἶπε τίς τρεῖς παραβολές – 

κυρίως τή σημερινή, τοῦ ἀσώτου υἱοῦ - εἶναι προφανής. Θέλει δηλ. νά διδάξει 

τούς ἀκροατές του - ἀλλά κι ἐμᾶς - ὅτι στόν πατρικό οἶκο τοῦ Θεοῦ ὑπάρχει 

σωτηρία γιά ὅλους καί χῶρος γιά νά χαίρουν καί νά εὐφραίνονται ὅ λ ο ι· καί 

οἱ δῆθεν δίκαιοι και οἱ μετανοοῦντες ἁμαρτωλοί. 

 

 Ἡ παραβολή τοῦ ἀσώτου εἶναι ὑπέροχη γιά τά ὑψηλά της νοήματα καί 

διδάγματα. Δεν θά ἦταν ὑπερβολή, ἄν λέγαμε ὅτι τό κείμενο αὐτό ἀποτελεῖ τήν 

οὐσία τῆς χριστιανικῆς τελειότητος καί ζωῆς. Περιλαμβάνει τήν ἀνθρώπινη 

ἱστορία καί περιπέτεια ἀπό τήν πτώση μέχρι τήν ἐν Χριστῷ ἀναδημιουργία καί 

ἐπιστροφή μας στόν οἶκο τοῦ Πατρός. 



 Ἡ πιό τραγική κατάσταση γιά τόν ἄνθρωπο εἶναι ἡ ὥρα τῆς ἀποστασίας 

καί ἡ φυγή πρός τή μακρυνή χώρα τῆς ἀσωτείας καί τῆς ἁμαρτίας. Ἐνῶ ἡ 

εὐτυχέστερη ἡμέρα εἶναι ἡ ἡμέρα πού συνειδητοποιεῖς καί συνηδειτοποιῶ, ὅτι 

βρισκόμαστε σέ τόπον ἐξορίας, «ἐν γῇ ἐρήμῳ καί ἀβάτῳ καί ἀνύδρῳ», ἐκεῖ, 

ὅπου ὅλοι καί ὅλα μᾶς  ἔχουνε προδώσει, και ἀποφασίζουμε νά πάρουμε τό 

δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς στόν οἶκο τοῦ Πατρός, στή δροσιά τῆς θείας χάριτος. 

Ὅποιος δέν ἔχει ποτέ του αἰσθανθεῖ, ὅτι εἶναι μακρυά ἀπό αὐτό πού λέμε ἔνθεη 

ζωή, αὐτός δέν θα νοιώσει ποτέ τή νοσταλγία τῆς ἐπιστροφῆς, δέν θά ζήσει 

ποτέ τήν ἐμπειρία τῆς μετάνοιας, δέν θά χαρεῖ ποτέ τή δωρεά τῆς συγχώρησης. 

Θα αἰσθάνεται ἁπλῶς «σάν στό σπίτι του», βέβαιος γιά τον ἑαυτό του, ὅτι εἶναι 

καλός ἄνθρωπος καί ὅτι ἡ σωτηρία τοῦ ἀνήκει. Ὡστόσο ἡ Ἐκκλησία πάντοτε, 

ἀλλ’ ἰδιαιτέρως κατά τήν περίοδο τοῦ Τριωδίου, μέ ἀναγνώσματα καί μέ 

ὕμνους, μᾶς καλεῖ ὅλους σε μετάνοια καί ἐπιστροφή· ὅλους ἀνεξαιρέτως. 

Ἄλλωστε ὁ Χριστός, καθώς μᾶς βεβαιώνει ὁ ἴδιος, «οὐκ ἦλθε καλέσαι δικαίους, 

ἀλλά ἁμαρτωλούς εἰς μετάνοιαν»(Ματ.9,13 και παραλ.). 

 

 Εἴδαμε, στήν παραβολή, τόν νεότερο υἱό, πού πῆρε τόν δρόμο τῆς 

ἀσωτείας, ἀλλά καί τόν δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς στόν πατέρα, με καρδία 

συντετριμμένη καί τεταπεινωμένη. Κι εἴδαμε καί τόν σπλαχνικό πατέρα, ὁ 

ὁποῖος ποτέ δέν θέλει τόν θάνατο τοῦ ἁμαρτωλού, ἀλλά θέλει καί περιμένει τήν 

ἐπιστροφή του, γιά νά τοῦ δώσει «ἄφεσιν ἀμαρτιῶν» καί νά τοῦ χαρίσει τή 

ζωή. (Βλ.Ἰεζ.18,23). 

 

 ‘Υπάρχει ἀκόμα στήν παραβολή καί ὁ πρεσβύτερος υἱός, ὅπου γι’αὐτόν 

καί γιά τούς ὁμοίους του «εἶπεν ὁ Κύριος τήν παραβολήν ταύτην». Ὁ 

μεγαλύτερος υἱός τῆς οἰκογένειας ἐκφράζει τήν μερίδα τῶν Φαρισαίων καί, 

ἴσως, ἕνα ἱκανό ἀριθμό χριστιανῶν, πού δέν ἀναγνωρίζουν στόν ἁμαρτωλό τό 

χρέος τῆς ἐπιστροφῆς, οὔτε στόν πατέρα τό δικαίωμα νά συγχωρεῖ. «Εἶμαι 

δίκαιος», λέγει , «καί ἀξιώνω δικαιοσύνη·  δέν θέλω χάρη». Δεν λυπήθηκε ὅταν 

ὁ ἀδελφός του ἔφυγε ἀπό τό σπίτι· λυπᾶται τώρα πού ἐπέστρεψε. Κακία γιά 

τόν ἀδελφό, αὐθάδεια πρός τόν πατέρα, πεποίθηση στόν ἑαυτό του... Ὁ 

Ἰωάννης λέγει· «ἐάν εἴπωμεν ὅτι ἀμαρτίαν οὐκ ἔχομεν, ἑαυτούς πλανῶμεν καί 

ἡ ἀλήθεια οὐκ ἔστιν ἐν ἡμῖν»· καί πάλι λέγει· «ἐάν εἴπωμεν ὅτι οὐχ 

ἡμαρτήκαμεν, ψεύστην ποιοῦμεν αὐτόν (τον Θεόν), καί ὁ λόγος αὐτοῦ οὐκ 

ἔστιν ἐν ἡμῖν» (Α΄ Ἰωάν.1,8·10). Μπορεῖ ὁ μεγάλος ἀδελφός νά ἦταν 



νομοταγής, ἐργατικός, δίκαιος, ἀλλά δ έ ν   ε ἶ χ ε   κ α λ ω σ ύ ν η. Ἡ 

καλωσύνη εἷναι ἡ ἀρετή τῶν Ἁγίων. Χωρίς τήν καλωσύνη, «ἡ πίστη γίνεται 

ἄγριος φανατισμός, ἡ ἐλπίδα μετατρέπεται σέ ὑπολογισμό, ἡ δικαιοσύνη 

καταντᾶ σκληρότητα, ἡ ἐγκράτεια ἐγωϊσμός, ἡ ἐλεημοσύνη ἐπίδειξη, τά πάντα 

μιά ὑποκρισία» . 

 Καί δέν ὑπάρχει κίνδυνος μεγαλύτερος ἀπό τήν ὑποκρισία, γιατί 

ἀνταποκρίνεται σέ ἕνα βαθύ ψυχολογικό αἴσθημα τοῦ ἀνθρώπου, νά θέλει νά 

δείξει στόν κόσμο αὐτός πού δέν εἶναι· καί μέ τόν καιρό, δίχως νά τό 

καταλαβαίνει, ἀποκτᾶ τό λεγόμενο «σύνδρομο τοῦ ἀγγελισμοῦ». Ἑπόμενο 

εἶναι νά μήν αἰσθάνεται τήν ἀνάγκη γιά μετάνοια καί συγχώρηση…Ὁ 

πρεσβύτερος ἀδελφός, παρά τά παρακάλια τοῦ πατέρα, ἔμεινε τελικῶς ἔξω ἀπό 

τή χάρη τῆς Βασιλείας. Διότι ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ εἶναι βασιλεία ἀλήθειας καί 

κοινωνούμενης ἀγάπης, πού, δυστυχῶς, ὁ ἄνθρωπος αὐτός δέν εἶχε. 

 Ὁ Θεός νά μᾶς φυλάει, ἀδελφοί, ἀπό τήν ὑποκρισία· «τῷ δέ ἀγαπῶντι 

ἡμᾶς καί λούσαντι ἡμᾶς ἀπό τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν ἐν τῷ αἵματι αὐτοῦ…καί 

ποιήσαντι ἡμᾶς βασιλείαν»(Ἀποκ.1, 5-6), δόξα πρέπει καί τιμή και 

προσκύνησις εἰς τούς αἰῶνας. Α Μ Η Ν.   

       

    

  


