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"ΔΙΔΑΧΗ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ ΥΙΟΥ." 
 

 Η Αγία Εκκλησία μας, η φιλόστοργη μητέρα των πιστών, 
προετοιμάζοντας τα παιδιά Της για τον επικείμενο αγώνα της Με-
γάλης Τεσσαρακοστής, όρισε να διαβάζεται στη σημερινή Θεία 
Λειτουργία η παραβολή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού για τον 
άσωτο υιό. 
 Σε τι συνίσταται ο αγώνας της  Μεγάλης Τεσσαρακοστής; 
Στη μετάνοια! Βρισκόμαστε μπροστά σε μια χρονική περίοδο αφι-
ερωμένη κατεξοχήν στη μετάνοια, βρισκόμαστε, θα λέγαμε, μπρο-
στά στις πύλες της, και ψάλλουμε τον κατανυκτικό ύμνο: «Τῆς 
μετανοίας ἄνοιξόν μοι πύλας, Ζωοδότα». Τί αποκαλύπτει επιπλέον 
η παραβολή του Κυρίου μας, την οποία σήμερα ακούσαμε στο 
Ευαγγέλιο; Αποκαλύπτει την ασύλληπτη, την άπειρη ευσπλαχνία 
του ουράνιου Πατέρα μας για τους αμαρτωλούς, όταν αυτοί Του 
προσφέρουν τη μετάνοιά τους. «Οι άγγελοι του Θεού χαίρονται για 
τη μετάνοια ενός αμαρτωλού», βεβαίωσε ο Κύριος τους ανθρώπους, 
καλώντας  τους να μετανοήσουν. Και για να εντυπωθούν 
εντονότερα τα λόγια Του στις καρδιές των ακροατών Του, θέλησε 



να τα ενισχύσει με τη σημερινή παραβολή, την παραβολή του 
ασώτου υιού. 

Σύμφωνα με την ερμηνεία των Αγίων Πατέρων, ο μικρό-
τερος γιός της παραβολής, συμβολίζει τόσο ολόκληρο το πεσμένο 
ανθρώπινο γένος, όσο και κάθε αμαρτωλό ξεχωριστά. Το μερίδιο 
της πατρικής περιουσίας, που του αναλογούσε, συμβολίζει τα δώρα 
του Θεού, που έχουν δοθεί αφειδώλευτα σ̉ όλους τους ανθρώπους 
και κατεξοχήν στους Χριστιανούς. Τα πιο εξαίσια από αυτά τα 
δώρα είναι ο νους, η καρδιά και, κυρίως, η χάρη του Αγίου Πνεύ-
ματος. Το αίτημα του γιού προς τον πατέρα για την απόδοση του 
μεριδίου της περιουσίας που του αναλογούσε, δείχνει την επιδίωξη 
του ανθρώπου να πάψει να υποτάσσεται στον Θεό και ν̉ α-
κολουθήσει τις δικές του σκέψεις και επιθυμίες. Η αποδοχή του 
αιτήματος από τον πατέρα συμβολίζει το αυτεξούσιο με το οποίο 
τίμησε ο Θεός τον άνθρωπο, επιτρέποντάς του να χρησιμοποιήσει 
τα θεία δώρα όπως θέλει. Η μακρινή χώρα είναι η αμαρτωλή ζωή, 
που μας απομακρύνει και μας αποξενώνει από τον Θεό. Η κατά-
σπατάληση της πατρικής περιουσίας είναι η εξάντληση των δυνά-
μεων του νου, της καρδιάς και του σώματος, κυρίως όμως η απώ-
λεια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος εξαιτίας της αμαρτίας. Η 
φτώχεια του μικρότερου γιού είναι η ερήμωση της ψυχής λόγω της 
αμαρτωλής ζωής. Οι πολίτες της μακρινής χώρας είναι οι κυρίαρ-
χοι του σκοτεινού τούτου κόσμου, τα πονηρά πνεύματα, κατά τον 
Απόστολο Παύλο, στα οποία δουλεύει ο αμαρτωλός. Το κοπάδι των 
χοίρων, συμβολίζει τα αμαρτωλά διανοήματα και τα εμπαθή 
αισθήματα που βρίσκονται στην ψυχή του αμαρτωλού ανθρώπου. 

Είναι φοβερή η ερήμωση της ψυχής από την αμαρτωλή ζωή! 
Είναι αφόρητο το ψυχικό μαρτύριο του ανθρώπου, όταν αυτός έχει 
υποδουλωθεί στην αμαρτία, από τα εμπαθή αισθήματα και τους 
πονηρούς λογισμούς, που τον κατατρώνε εσωτερικά. Κάποτε ο 
αμαρτωλός, καταπονημένος από τον σκληρό πόλεμο των λογι-
σμών, των πειρασμικών φαντασιών και των ανεκπλήρωτων επι-
θυμιών, απελπίζεται και επιβουλεύεται την ίδια του τη ζωή, τόσο 
την πρόσκαιρη όσο και την αιώνια. Μακάριος είναι ο άνθρωπος που 
σε μια τέτοια δύσκολη ώρα συνέρχεται, όπως συνήλθε ο άσωτος 



υιός της παραβολής, και θυμάται την απέραντη αγάπη του 
ουράνιου Πατέρα, θυμάται τον άφθαρτο πνευματικό πλούτο που 
υπάρχει στο πατρικό σπίτι, την Αγία Εκκλησία. Μακάριος είναι ο 
άνθρωπος που, τσακισμένος από το βάρος των αμαρτιών του, θα 
θελήσει να απαλλαγεί από αυτό με τη μετάνοια. 
Από την ευαγγελική περικοπή διδασκόμαστε ότι, για να μετανοήσει 
ο άνθρωπος ορθά και αποτελεσματικά, οφείλει απαραίτητα να δει 
την αμαρτωλότητά του, να την παραδεχθεί, να λυπηθεί γι ̉ αυτήν 
και να εξομολογηθεί. Αν επιστρέψει στον Θεό με τέτοια εσωτερική 
κατάσταση, τότε κι Εκείνος τον βλέπει από μακριά, όπως είδε τον 
άσωτο ο Πατέρας του, τον σπλαχνίζεται και τρέχει να τον 
συναντήσει, να τον αγκαλιάσει, να τον καταφιλήσει με την χάρη 
Του. Μόλις ο μετανοημένος αμαρτωλός εξομολογηθεί τα 
αμαρτήματα του, ο πολυέλεος Κύριος προστάζει τους υπηρέτες Του, 
τους ιερείς Του στη γη και τους αγγέλους Του στον ουρανό, να τον 
ντύσουν με τη λαμπρή φορεσιά της αθωότητας, να του φορέσουν 
στο χέρι δαχτυλίδι, σημάδι της επανεντάξεώς του στην επίγεια και 
επουράνια Εκκλησία, και να του δώσουν υποδήματα, τις εντολές 
του Χριστού, ώστε, με την σταθερή εφαρμογή τους, να φυλάγεται 
στο δρόμο της ζωής του από τα πνευματικά αγκάθια. 

Ολοκληρώνοντας τη σειρά των εκδηλώσεων της αγάπης του, 
ο πατέρας παραθέτει για χάρη του γιού του πλούσιο τραπέζι, 
προστάζοντας μάλιστα να σφαχθεί για τον σκοπό αυτό το πιο 
καλοθρεμμένο μοσχάρι του. Το τραπέζι συμβολίζει την Εκκλησία, 
όπου σε κάθε αμαρτωλό, που μετανοεί και συμφιλιώνεται με τον 
Θεό, προσφέρεται τροφή άφθαρτη, βρώση και πόση πνευματική, ο 
ίδιος ο Χριστός, ο Σωτήρας! 

Τι μπορεί να είναι πιο παρήγορο για έναν αμαρτωλό, που 
στέκεται με αμηχανία μπροστά στις πύλες της μετάνοιας, από το 
άγγελμα της άπειρης και άφατης ευσπλαχνίας του ουράνιου Πα-
τέρα προς τα μετανοημένα άσωτα παιδιά Του; Είναι τόσο μεγάλη 
αυτή η ευσπλαχνία που έκανε τους αγίους αγγέλους, τους μεγαλύ-
τερους γιούς του ουράνιου Πατέρα, να ξαφνιαστούν. Εκείνοι, μη 
έχοντας παραβεί ποτέ καμίαν εντολή του Θεού, δεν μπορούσαν να 
κατανοήσουν την ασύλληπτη ευσπλαχνία Του προς την πεσμένη 



ανθρωπότητα. Μόνο έπειτα από σχετική θεία αποκάλυψη διδάχ-
θηκαν ότι πρέπει να ευφρανθούν και να χαρούν, γιατί ο μικρότε-
ρος αδελφός τους, το ανθρώπινο γένος, «ήταν νεκρός και αναστή-
θηκε, ήταν χαμένος και βρέθηκε» από τον Λυτρωτή. Έτσι, «οι 
άγγελοι του Θεού χαίρονται για την μετάνοια ακόμα και ενός 
αμαρτωλού». 

Αγαπητοί αδελφοί! Ας χρησιμοποιήσουμε σωστά, όπως όρι-
σε η Αγία μας Εκκλησία, τον καιρό της προετοιμασίας για την 
Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Ο χρόνος της επίγειας ζωής μας είναι ανε-
κτίμητος. Μέσα σ̉ αυτόν τον χρόνο αποφασίζουμε για την αιώνια 
κατάστασή μας. Εμείς αποφασίζουμε! Μακάρι η απόφασή μας να 
μας εξασφαλίσει τη σωτηρία και τη μακαριότητα, για να είναι η 
χαρά μας ατελεύτητη, ενωμένη με τη χαρά των Αγγέλων του Θεού!  
Αμήν. 

Άγιος Ιγνάτιος Μπριαντσανίνωφ. 
 
  

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 
Κύριε Ιησού Χριστέ χάρισέ μας καιρό μετανοίας. 

 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 

Καθημερινά. 7π.μ. Όρθρος  &  6μ.μ. Εσπερινός.  
Τρίτη 1/3. 8.30μ.μ. Ιερά Αγρυπνία (Αγίου Νικολάου του Πλανά). 
Σάββατο 5/3. 7π.μ. Όρθρος & Θ. Λειτουργία. 
 

ΙΕΡΑ  ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ 
Κάθε Δευτέρα & Πέμπτη από τις 6.30μμ στον Ι.Ν.Αγίου Στεφάνου. 
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