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Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
«Ωργίσθη δε και ουκ ήθελεν εισελθείν»
Η παραβολή του ασώτου, που διαβάζεται σήµερα στις Εκκλησίες, χαρακτηρίζεται από
τους ερµηνευτές ως ένα µαργαριτάρι ανάµεσα στις παραβολές ή ως Ευαγγέλιο ανάµεσα
στο Ευαγγέλιο. Μερικοί την ονοµάζουν παραβολή του πρεσβύτερου (µεγαλύτερου) υιού.
Πράγµατι, χαρακτηριστική είναι η στάση του πρεσβύτερου υιού, όταν ήλθε στο σπίτι και
πληροφορήθηκε την επιστροφή του νεότερου αδελφού του. Δεν ήθελε να µπει και
κατηγορούσε τον πατέρα του ότι τάχα τον αδικεί. Η κατηγορία εστιαζόταν στο ότι αυτός
δούλευε νύχτα και ηµέρα και δεν αµειβόταν επαρκώς, σε αντίθεση µε τον άσωτο υιό που
έφαγε το βίο του µετά πορνών, και στο τέλος, όταν γύρισε, έτυχε και καλής υποδοχής. Ας
δούµε τον πρεσβύτερο υιό της παραβολής.
Ποιός είναι ο πρεσβύτερος υιός;
Οι περισσότεροι ερµηνευτές λέγουν πως ο µεγαλύτερος υιός ήσαν οι Φαρισαίοι. Επειδή οι
τελώνες κι οι αµαρτωλοί πλησίαζαν τον Χριστό και Τον άκουγαν, και προφανώς µερικοί
µετανοούσαν, αυτό δεν άρεσε στους Φαρισαίους. «Διεγόγγυζον οί τε Φαρισαίοι και οι
γραµµατείς λέγοντες ότι ούτος αµαρτωλούς προσδέχεται και συνεσθίει αυτοίς» (Λουκ.
15,2). Η κατηγορία αυτή εναντίον του Χριστού ήταν µόνιµη και διαρκής, γι’ αυτό και ο
Χριστός µε τέτοιου είδους παραβολές, όπως του χαµένου προβάτου και της χαµένης
δραχµής, προσπάθησε να τους αλλάξει την αντίληψη. Ο ιερός Χρυσόστοµος γράφει πως
«πάντα εστίν φορητά διά την σωτηρίαν του αδελφού», δηλ. όλα είναι επιτρεπτά για τη
σωτηρία του αδελφού µας. Τόσο περισπούδαστη είναι η ψυχή κάθε ανθρώπου απέναντι
στο Θεό, ώστε να θυσιάσει και τον Υιό Του, το µόσχο το σιτευτό, για τη σωτηρία µας.
Μιά άλλη ερµηνεία του πρεσβύτερου υιού είναι και η ακόλουθη. Ο υιός αυτός συµβολίζει
τους Αγίους της Εκκλησίας µας. Οι Άγιοι αυτοί, που βάσταξαν το βάρος και τον καύσωνα
της ηµέρας και που δούλεψαν στον αµπελώνα του Κυρίου απ’ την πρώτη ώρα, αυτοί που
υπάκουσαν στις εντολές του Θεού, απαιτούν να εφαρµοσθεί δικαιοσύνη. Να αµείψει ο
Θεός τους ευσεβείς ή να καταδικάσει τους ασεβείς. Οι Άγιοι µένουν κατάπληκτοι µπρος
στη µεγάλη ευσπλαχνία του Θεού, ο οποίος συγχωρεί αµέσως αυτούς που επιστρέφουν
µετανοώντας σ’ Αυτόν. Μάλιστα τους δίνει τα ίδια δώρα που χαρίζει και στους Αγίους.
Σαν να διαµαρτύρονται οι Άγιοι (παραβολικά βέβαια όλα αυτά κι όχι πραγµατικά), που ο
Θεός δείχνει µιά «σκανδαλιστική» συµπεριφορά ελέους και ευσπλαχνίας στους
αµαρτωλούς. Αποδεικνύεται έτσι πως η δικαιοσύνη των ανθρώπων είναι διαφορετική
από τη δικαιοσύνη του Θεού.
Μιά παρανόηση των ευσεβών ανθρώπων
Πολλές φορές οι άνθρωποι που εργάζονται πνευµατικά µέσα στην Εκκλησία,
αισθάνονται µιά υπεροχή απέναντι στους αµαρτωλούς και δεν µπορούν να
παραδεχθούν πως µπορεί κι οι αµαρτωλοί να µετανοήσουν και να αλλάξουν ζωή και στο
τέλος να σωθούν. Νοµίζουν πως έχουν περισσότερα δικαιώµατα από τους αµαρτωλούς
απέναντι στο Θεό. Έχουν, λένε, κάνει καλά έργα και δεν πρόδωσαν ποτέ την
εµπιστοσύνη τους στο Θεό. Όµως έρχεται ο Κύριος και τονίζει πως η µετάνοια είναι πιό
σπουδαία εργασία από τα νοµιζόµενα καλά µας έργα. Η σωτηρία του ανθρώπου, λέγει ο
άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας, είναι χάρισµα του Θεού στον άνθρωπο και δεν είναι
αποτέλεσµα πολλών ή λίγων καλών πράξεων.
Άλλα τα µέτρα του ανθρώπου, που κρίνει και καταδικάζει σύµφωνα µε αυτά που βλέπει,
και άλλα τα µέτρα του Θεού. Σύµφωνα µε τα ανθρώπινα κριτήρια ο ληστής ή η πόρνη ή
ο τελώνης ή και πολλοί άνθρωποι δεν πρέπει να σωθούν. Ο Θεός όµως µε την απέραντη

αγάπη Του και µε το µέτρο της δικαιοσύνης Του τους σώζει. Ο αββάς Ισαάκ έλεγε:
«Μπορεί ο Θεός να ονοµάζεται δίκαιος, αλλά περισσότερο είναι χρηστός και αγαθός».
Από µάς ζητάει να Του δώσουµε τον εαυτό µας. Να Του δώσουµε όλην την πνευµατική
ικµάδα και ζωντάνια µας. Ένας αναστεναγµός έχει µεγαλύτερη βαρύτητα, όταν
προέρχεται από το βάθος της καρδιάς µας, παρά ένα δοχείο συναισθηµατικά δάκρυα,
έλεγε ο Γέροντας Παίσιος. Ας πλησιάσουµε τον Θεό µε ταπείνωση και µε διάθεση
συντριβής του εγωισµού µας, για να σωθούµε.
Αρχιµ. Ι. Δ. Φ
.
ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Λουκ. ιε΄ 11-32)
Η ευσπλαχνία του πατρός
Είπεν ο Κύριος την παραβολήν ταύτην Άνθρωπος τις είχε δύο υιούς και είπεν ο νεώτερος
αυτών τω πατρί Πάτερ, δος µοι το επιβάλλον µέρος της ουσίας. Και διείλεν αυτοίς τον
βίον. Και µετ’ ού πολλάς ηµέρας συναγαγών άπαντα ο νεώτερος υιός, απεδήµησεν εις
χώραν µακράν και εκεί διεσκόρπισε την ουσίαν αυτού, ζων ασώτως. Δαπανήσαντος δε
αυτού πάντα, εγένετο λιµός ισχυρός κατά την χώραν εκείνην, και αυτός ήρξατο
υστερείσθαι. Και πορευθείς εκολλήθη ενί των πολιτών της χώρας εκείνης και έπεµψεν
αυτόν εις τους αγρούς αυτού βόσκειν χοίρους. Και επεθύµει γεµίσαι την κοιλίαν αυτού
από των κερατίων, ών ήσθιον οι χοίροι, και ουδείς εδίδου αυτώ. Εις εαυτόν δε ελθών, είπε
πόσοι µίσθιοι του πατρός µου περισσεύουσιν άρτων, εγώ δε λιµώ απόλλυµαι! Αναστάς
πορεύσοµαι προς τον πατέρα µου, και ερώ αυτώ Πάτερ, ήµαρτον εις τον ουρανόν και
ενώπιον σου και ουκέτι ειµί άξιος κληθήναι υιός σου ποίησον µε ως ένα των µισθίων σου.
Και αναστάς ήλθε προς τον πατέρα αυτού. Έτι δε αυτού µακράν απέχοντος, είδεν αυτόν
ο πατήρ αυτού, και ευσπλαγνίσθη, και δραµών επέπεσεν επί τον τράχηλον αυτού, και
κατεφίλησεν αυτόν. Είπε δε αυτώ ο υιός πάτερ, ήµαρτον εις τον ουρανόν και ενώπιον
σου, και ουκέτι ειµί άξιος κληθήναι υιός σου. Είπε δε ο πατήρ προς τους δούλους αυτού,
Εξενέγκατε την στολήν την πρώτην, και ενδύσατε αυτόν, και δότε δακτύλιον εις την
χείρα αυτού, και υποδήµατα εις τους πόδας και ενέγκαντες τον µόσχον τον σιτευτόν,
θύσατε, και φαγόντες ευφρανθώµεν, ότι ούτος ο υιός µου νεκρός ήν, και ανέζησε, και
απολωλώς ήν, και ευρέθη. Και ήρξαντο ευφραίνεσθαι. Ήν δε ο υιός αυτού ο πρεσβύτερος
εν αγρώ και ως ερχόµενος ήγγισε τη οικία, ήκουσε συµφωνίας και χορών. Και
προσκαλεσάµενος ένα των παίδων, επυνθάνετο τι είη ταύτα; Ο δε είπεν αυτώ, ότι ο
αδελφός σου ήκει, και έθυσεν ο πατήρ σου τον µόσχον τον σιτευτόν, ότι υγιαίνοντα
αυτόν απέλαβεν. Ωργίσθη δε, και ουκ ήθελεν εισελθείν. Ο ούν πατήρ αυτού εξελθών
παρεκάλει αυτόν. Ο δε αποκριθείς είπε τω πατρί Ιδού τοσαύτα έτη δουλεύω σοι, και
ουδέποτε εντολήν σου παρήλθον, ακι εµοί ουδέποτε έδωκας έριφον, ίνα µετά των φίλων
µου ευφρανθώ ότε δε ο υιός σου ούτος, ο καταφαγών σου τον βίον µετά πορνών, ήλθεν,
έθυσας αυτώ τον µόσχον τον σιτευτόν. Ο δε είπεν αυτώ Τέκνον, συ πάντοτε µετ’ εµού εί,
και πάντα τα εµά, σά εστιν ευφρανθήναι δε και χαρήναι έδει, ότι ο αδελφός σου ούτος
νεκρός ήν, και ανέζησε και απολωλώς ήν, και ευρέθη.
Μετάφραση της Ευαγγελικής περικοπής
Είπε ο Κύριος αυτή την παραβολή:«Κάποιος άνθρωπος είχε δύο γιούς. Και ο νεότερος απ’
αυτούς είπε στον πατέρα του, «Πατέρα, δώσ’ µου το µερίδιο της περιουσίας που αναλογεί
σ’ εµένα». Και µοίρασε σ’ αυτούς την περιουσία. Και ύστερα από λίγες ηµέρες ο νεότερος
γυιός µάζεψε όλα και ταξίδεψε σε µακρινή χώρα και εκεί σπατάλησε την περιουσία του
ζώντας βίο άσωτο. Όταν ξόδεψε ό,τι είχε, έγινε µεγάλη πείνα στην χώρα εκείνη και
αυτός άρχισε να στερείται. Και πήγε και προσκολήθηκε σ’ έναν από τους πολίτες της
χώρας εκείνης, ο οποίος τον έστειλε στα χωράφια του να βόσκει χοίρους. Και επιθυµούσε
να γεµίσει την κοιλιά του από τα ξυλοκέρατα που έτρωγαν οι χοίροι και κανείς δεν του

έδινε τίποτε. Τότε συνήλθε στον εαυτό του και είπε, «Πώς οι µισθωτοί εργάτες του
πατέρα µου έχουν αρκετή τροφή και τους περισσεύει ενώ εγώ χάνοµαι από την πείνα!
Θα σηκωθώ και θα πάω στον πατέρα µου και θα του πω: Πατέρα, αµάρτησα κατά του
ουρανού και ενώπιόν σου, δεν είµαι άξιος να ονοµάζοµαι γυιός σου. Κάνε µε σαν έναν
από τους µισθωτούς εργάτες σου». Και σηκώθηκε και ήλθε στον πατέρα του. Ενώ δε
ήταν ακόµη µακριά, τον είδε ο πατέρας του και τον σπλαχνίστηκε και έτρεξε και έπεσε
τον τράχηλό του και τον κατεφίλησε. Του είπε δε ο γυιός, «Πατέρα, αµάρτησα κατά του
ουρανού και ενώπιόν σου και δεν είµαι πλέον άξιος να ονοµάζοµαι γυιός σου». Αλλ’ ο
πατέρας είπε στους δούλους του, «Βγάλτε την στολή την πρώτη και ντύσατέ τον και
δώστε του δακτυλίδι για το δάκτυλό του και υποδήµατα για τα πόδια του, και φέρτε το
θρεµµένο µοσχάρι και σφάξτε το και άς φάµε και άς ευφρανθούµε διότι ο γιός µου αυτός
ήτανε νεκρός και ανέζησε, ήτανε χαµένος και βρέθηκε». Και άρχισαν να ευφραίνονται. Ο
γιός του όµως ο µεγαλύτερος ήτανε στο χωράφι και όταν επέστρεφε, καθώς πλησίασε
στο σπίτι, άκουσε µουσική και χορούς. Κάλεσε τότε έναν από τους υπηρέτες και ρώτησε
τι σήµαιναν αυτά. Εκείνος του είπε, «Ήλθε ο αδελφός σου, και ο πατέρας σου έσφαξε το
θρεµµένο µοσχάρι, διότι τον απέκτησε πάλι υγιαίνοντα». Αυτός όµως θύµωσε και δεν
ήθελε να µπεί. Ο πατέρας του βγήκε έξω και τον παρακαλούσε, αλλ’ αυτός αποκρίθηκε
στον πατέρα του, «Τόσα χρόνια σου δουλεύω και ποτέ δεν παρέβηκα εντολή σου, σ’
εµένα όµως ποτέ δεν έδωσες ούτε ένα κατσίκι για να διασκεδάσω µε τους φίλους µου.
Όταν όµως ήλθε ο γιός σου αυτός, που κατέφαγε την περιουσία σου µε πόρνες, έσφαξες
γι’ αυτόν το θρεµµένο µοσχάρι». Ο πατέρας του είπε, «Παιδί µου, σύ είσαι πάντοτε µαζί
µου και ό, τι έχω είναι δικό σου. Έπρεπε να ευφρανθούµε και να χαρούµε διότι ο αδελφός
ου αυτός ήταν νεκρός και ανέζησε χαµένος και βρέθηκε»».

