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• Λέγεται ότι, κι αν απ' όλα τα κείμενα της Καινής Διαθήκης σωζόταν
μόνον η παραβολή του σπλαχνικού Πατέρα, θα ήταν αρκετή για να
γνωρίσουμε ποιος είναι στ' αλήθεια ο Θεός, όπως μας τον αποκάλυψε ο
Ιησούς Χριστός.

• Μέσα από την τόσο διαφορετική συμπεριφορά των πρωταγωνιστών της
βλέπουμε:

• Ανθρώπους που, παρά τις αποτυχίες τους, τολμούν, εμπιστευόμενοι την
πατρική αγάπη, να επιστρέψουν στο Θεό (όπως ο μικρός γιος).

• Ανθρώπους που, αν και είναι φαινομενικά κοντά στο Θεό, είναι στην
ουσία μακριά του και χρειάζονται τη δική του επέμβαση, για να τον βρουν
πραγματικά (όπως ο μεγάλος γιος).

• Ένα Θεό που έχει αγάπη για όλους, παραμένει εύσπλαχνος προς όλους
και με τον τρόπο που ο καθένας έχει ανάγκη.

• Αυτός ο μοναδικός Πατέρας της παραβολής, που πάντα μας περιμένει,
μας κάνει να νιώθουμε παιδιά του και να έχουμε τη βεβαιότητα ότι το
"σπίτι του" είναι πάντοτε ανοιχτό και για μας.



Ο Πατέρας είναι άρχοντας αγάπης. Δεν ενδιαφέρεται για τον 
εαυτό του. Ενδιαφέρεται να σώσει τον άλλο, το παιδί του. Αυτό 
βρίσκεται στο σκοπό της ζωής του, είναι καταξίωση του είναι του. 
Δεν τον ενδιαφέρει τι θα πει ο κόσμος, αν θα χάσει το κύρος του, 
αν παρουσιαστεί ως πατέρας αποτυχημένος, με παιδί πού αφήνει 
το σπίτι και φεύγει μακριά.   



Τον νεώτερο γιό της παραβολής τον σώζει η αίσθηση που έχει ότι είναι 
γιός του Πατέρα. Αισθάνεται και εκφράζεται μ’ αυτή την ορολογία. Ζει 
σ’ αυτόν τον οικογενειακό χώρο. Γι’ αυτό λέει: «Πάτερ, δός μοι…» . Η 
αμαρτία, η αδυναμία του είναι ότι ενώ ζει στη ασφάλεια, στη ζεστασιά 
και στην πληρότητα της αγάπη του Πατέρα ζητά από αυτόν να του 
δώσει όσα του ανήκουν και αποδήμησε σε χώρα μακρά.





Κοντάκιον ῏Ηχος Α´. Τὸν τάφον σου Σωτήρ…

Ἀγκάλας πατρικάς, διανοῖξαί μοι σπεῦσον, ἀσώτως τὸν ἐμόν, 
κατηνάλωσα βίον εἰς πλοῦτον ἀδαπάνητον, ἀφορῶν τῶν οἰκτιρμῶν
σου Σωτήρ, νῦν πτωχεύουσαν, μὴ ὑπερίδῃς καρδίαν· Σοὶ γὰρ Κύριε, ἐν
κατανύξει κραυγάζω. ῞Ημαρτον Πάτερ εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν
Σου.





«Πατέρα αμάρτησα στον ουρανό και σε Εσένα κα δεν είμαι άξιος να 
λέγομαι γιός σου».  



Κανείς  δεν μπορεί να του πάρει τούτη τη χαρά, να του την αφαιρέσει, να τον 
απομακρύνει……



• Ο νεώτερος υιός υπόδειγμα επιστροφής και φανέρωση του τι είναι 
εξομολόγηση: Καρπός μετανοίας, ομολογία των ουσιαστικών μου σφαλμάτων, 
εγκλημάτων. Συντριβή και εκζήτηση ελέους.

• Ο πρεσβύτερος υιός υπόδειγμα μη επιστροφής και φανέρωση του τι δεν είναι 
εξομολόγηση: Αναφορά των δικών μου κατορθωμάτων και των εγκλημάτων των 
άλλων. Σκληροκαρδία και κατάκριση.

• Με το πέρασμα του χρόνου και την οδυνηρή πείρα έφυγε από τον νεώτερο η 
ιδέα ότι κάτι μπορεί να βρει έξω από το σπίτι, χωρίς τον Πατέρα. Γνώρισε την 
κουφότητα της ζωής μακριά από την πηγή της.

• Αντίθετα, όσο περνά ο καιρός, ο πρεσβύτερος δεν ωριμάζει πνευματικά, αλλά 
σκληραίνει τη στάση του. Συνεχώς και περισσότερο κατακρίνει τους άλλους και 
τον πατέρα του, μέσα σε μια ψευδαίσθηση ότι είναι «κάποιόν τι».



• Ο νεώτερος υιός με τη συμπεριφορά του λέει τον λόγο της μετανοίας: «Σοί
μόνῳ ἤμαρτον» (Ψαλμός 50ος).

• Ο πρεσβύτερος αντιθέτως λέει : Εσύ είσαι ο μόνος φταίχτης.

• Το ότι ο νεώτερος επαναστάτησε στην αρχή, πριν περάσουν τα χρόνια, μπορεί 
κάπως να δικαιολογηθεί.

• Το να αντιδρά όμως ο πρεσβύτερος μετά «τοσαύτα έτη» και να μη θέλει να μπει 
στο σπίτι, την ώρα της μεγάλης χαράς, αλλά να ζητά ερίφιο -όχι αμνό- για να 
ευφρανθεί με τους φίλους του (οι φίλοι του ήσαν μεταξύ των εριφίων, των εξ 
ευωνύμων, όχι μεταξύ των ευλογημένων, των εκ δεξιών), αυτό είναι βαρύ και 
δύσκολα θεραπεύεται. 

• Ο πρεσβύτερος νοσεί, έχει μέσα του κόλαση. Μόνο βάσανο και ταραχή του 
προκαλεί ή αγάπη του πατέρα προς αυτόν, ή αγάπη των ανθρώπων μεταξύ 
τους.



• Ο πρεσβύτερος γιός κάνει πεισματικά το θέλημά του —«ὠργίσθη και οὐκ ἤθελεν
εἰσελθεῖν»— και νομίζει ότι έχει όλο το δίκιο με το μέρος του. Ενώ κρίσις δικαία είναι εκείνου 
που δεν κάνει το δικό του θέλημα, αλλά μόνο το θέλημα του ουρανίου Πατρός.

• Αυτοδικαιώνεται με τα λόγια του και ταυτόχρονα αναιρείται με τη διαγωγή του, 
αποδεικνυόμενος κενός οιηματίας, ξένος προς το ήθος του ουρανίου Πατρός.

• «Τοσαῦτα ἔτη δουλεύω σοι)): Υπολογίζει τον χρόνο, την κτίση· όχι την αιωνιότητα, την 
άκτιστη χάρη, πού μια ροπή κάνει θεολόγο τον ληστή πού μετανοεί.

• Κατηγορεί τον αδελφό του για ασωτεία και ανταρσία και ό ίδιος δεν υπακούει στον πατέρα 
του. Ενώ διαλαλεί την διαρκώς άψογη στάση του —«οὐδέποτε ἐντολήν σου παρῆλθον»— την 
ίδια στιγμή όχι εντολή αυστηρή για δουλειά αρνείται, αλλά παράκληση πατρική για συμ-
μετοχή σε οικογενειακή χαρά καταπατεί.

• Άρα δεν είναι εύκολο μόνοι μας να πούμε που βρισκόμαστε, γιατί μπορεί να πέφτουμε έξω, 
μπορεί να είμαστε εκτός εαυτών και να μην το ξέρουμε, να μην το αντιλαμβανόμαστε.

• Τί φοβερό να είσαι τόσο μακριά, ενώ βρίσκεσαι μέσα στο σπίτι! Και το ακόμη φοβερότερο, 
να εφαρμόζεις τις εντολές και να μην καταλήγεις στη γεύση του μόσχου του σιτευτού, να μην 
γίνεσαι λαμπρός προσκεκλημένος του μεγάλου Συμποσίου που προσφέρεται «υπέρ της 
Οικουμένης.



• Ο Πατέρας της παραβολής ξέρει πότε μιλά και πότε όχι. Πότε μοιράζει την 
περιουσία ολόκληρη, χωρίς να πει λέξη. Και πότε δεν δίδει ούτε ένα ερίφιο και 
επεξηγεί το γιατί. Πότε και ποιόν γιο του ασπάζεται, χωρίς άλλα σχόλια. Πότε και 
ποιόν γιο του δεν ασπάζεται, αλλά τον παρακαλεί και τον συμβουλεύει, πατρικά 
και βραχύλογα. Δεν χρειάζονται πολλά λόγια και επεξηγήσεις. Απαιτείται χρόνος, 
προσωπική αυτοπαρακόλουθηση και δοκιμασία, για να καταλάβουμε -αν 
καταλάβουμε- περί τίνος πρόκειται. Έχει σημασία λοιπόν να ξέρει κανείς πότε θα 
πει σε κάποιον κάτι. Και μέχρι που θα προχωρήσει. Στη συνέχεια σταματά την 
επεξήγηση, χωρίς να προχωρεί, ενώ το θέμα δεν λύθηκε, δεν τακτοποιήθηκε.



• Δεν ρωτά τον νεώτερο γιο του τι σκέφτεται να κάμει και πότε. Γι' αυτό τον 
αφήνει ελεύθερο να μείνει στο σπίτι όσες μέρες θέλει, μετά τη μοιρασιά της 
περιουσίας (αυτός φεύγει, «μετ’ οὐ πολλάς ἡμέρας»). Ούτε τον ερωτά που θα 
πάει· αν σκέφτεται, να πάει κοντά ή μακριά («εἰς χώραν μακράν»), ή αν θα 
πάρει όλα τα πράγματα του ή τα μισά («συναγαγών ἅπαντα ὁ νεώτερος υἱός
ἀπεδήμησεν»).

• Ούτε τον πρεσβύτερο υιό ρώτησε τι αποφασίζει, αφού άκουσε όσα του είπε η 
πατρική Του αγάπη. Τον αφήνει ελεύθερο να αποφασίσει όταν και όπως θέλει. 
Αφήνει το θέμα ανοιχτό. Απλώς περιορίζεται στο να του πει τι έπρεπε να κάμει: 
«Εὐφρανθῆναι καὶ χαρῆναι ἔδει, ὅτι ὁ ἀδελφός σου οὗτος νεκρός ἦν καί
ἀνέζησε, καί, ἀπολωλώς ἦν καί εὑρέθη».



Οι μαθητές του τμήματος Β2 απαντούν σε ένα φύλο 
αξιολόγησης επάνω στην παραβολή του Ασώτου



Οι μαθητές του τμήματος Β2 απαντούν σε ένα φύλο 
αξιολόγησης της παραβολής του Σπλαχνικού Πατέρα


