
Σήμερα, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἡ Κυριακὴ τοῦἈσώτου· ἔτσι ὠνομάστηκε ἀπὸ τὴν παρα  -
βολὴ τοῦ εὐαγγελίου. Νὰ ἑρμηνεύσουμε τὴν
παραβολὴ στίχο πρὸς στίχο; Θὰ χρειαζόταν
ὥρα πολλὴ ἀλλὰ καὶ πνευματικὴ δύναμις. Γι᾽
αὐτὸ θὰ διατυπώσουμε μόνο μερικὲς σκέ-
ψεις ἐπὶ τοῦ κεντρικοῦ νοήματός της.

* * *Ἐάν, ἀγαπητοί μου, ὑποθέσουμε ὅτι πρὶν τὸ
Πάσχα κάποιος φιλάνθρωπος πηγαίνει σὲ μιὰ
φτω  χὴ ἐνορία καὶ σὲ κάθε σπίτι, ἀνάλογα μὲ τὶς
ἀ  νάγκες, δίνει ἀλλοῦ ῥοῦχα, ἀλλοῦ παπού-
τσια, ἀλλοῦ τρόφιμα, ἀλλοῦ φάρ μακα ἢ ὅ,τι ἄλ -
λο χρειάζονται, καὶ δὲν ἀφήνει κανένα σπίτι
ἀβοήθητο, ἀσφαλῶς ὅλοι θὰ ποῦν· Τί φιλάν-θρωπος κύριος, τί καλὸς ἄνθρωπος αὐ  τός! εἶ -
δες; μᾶς θυμήθηκε, ἦρθε καὶ μᾶς βο  ήθησε…
Ἔτσι εἶνε· ἅμα βρεθῇ κάποιος καὶ προσφέρῃ
τέτοια βοηθήματα, ὅλοι τὸν εὐ γνωμονοῦν.

Ἀλλά, ἀδελφοί μου, μὴ μοῦ μιλᾶτε γιὰ ἀν -
θρώπινη φιλανθρωπία. Ἡ φιλανθρωπία αὐ τή,
ὅσο μεγάλη κι ἂν εἶνε, εἶνε ἀ τελής, σκιὰ φιλαν -
θρωπίας. Ἐγὼ δὲν θὰ σᾶς μιλήσω γιὰ τὴ φιλαν -
θρωπία τῶν ἀνθρώπων· θὰ σᾶς πῶ γιὰ μία ἀ -
φάν ταστη καὶ ἀπερί γραπτη φιλανθρωπία, μιὰ
φιλανθρωπία ὠκεα νό, ποὺ μα  κάρι νὰ τὴν αἰ -
σθα ν  θοῦμε! Ἐδῶ, ἂν εἶσαι εὐ γνώμων, σὲ κερ-
νάει ὁ ἄλλος ἕνα ποτήρι κρασὶ καὶ τοῦ λὲς
εὐχαρι στῶ καὶ τὸ θυμᾶσαι. Ἐὰν λοι  πὸν ὅπως
καταλαβαίνουμε τὴ φιλανθρωπία τῶν ἀνθρώ-
πων καταλαβαίναμε τὸ βάθος καὶ τὸ πλάτος
τῆς φιλανθρωπίας τοῦ Θεοῦ, θὰ γονα τίζαμε,
τὰ μάτια μας θὰ βούρκωναν, ἡ καρδιά μας θὰ
χτυποῦσε καὶ ἡ γλῶσσα μας θὰ ἔλεγε μύρια
εὐχαριστῶ στὸ Θεό. Γιατὶ ἕ νας εἶνε ὁ ἐ λεή-μων καὶ φιλάνθρωπος, ὁ Θεός.

Ὁ Θεὸς εἶνε ὅλος ἀγάπη. Τὴν ἀγάπη του
τὴν κηρύττει ὁλόκληρος ὁ κόσμος. Ὅ πως τὸ
ψάρι κολυμπάει στὸ νερὸ καὶ τὸ πουλὶ στὸν ἀ -
έρα, ἔτσι ὁ ἄνθρωπος ζῇ μέσα στὸ πέλαγος

τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. «Ἐν αὐτῷ ζῶμεν καὶ κι-
 νού μεθα καὶ ἐσμέν», ὅπως εἶπε ὁ ἀπόστολος
Παῦ λος στὴν Ἀθήνα (Πράξ. 17,28). Ὁ ἄνθρωπος ζῇ
μέσα στὶς εὐεργεσίες τοῦ Θεοῦ· ὁ ἥλιος ποὺ
μᾶς φωτίζει καὶ μᾶς ζωογονεῖ, ὁ ἀέρας ποὺ ἀ -
ναπνέουμε, τὸ νερὸ ποὺ πίνουμε, τὰ ζῷα ποὺ
μᾶς ὑπηρετοῦν, τὰ πουλιὰ ποὺ μᾶς εὐφραί-
νουν, ἡ θάλασσα ποὺ μᾶς τρέφει μὲ τὰ ψάρια,ὅλη ἡ φύσις, ὅπου νὰ στραφοῦμε, μᾶς λέει, ὅ -τι ὁ Θεὸς εἶνε ἀγάπη καὶ φιλανθρωπία, γιατὶ
ὅ λα τὰ ἔκανε γιὰ τὸν ἄνθρωπο· καὶ εἶνε ἀνα-
γ  καῖα, χωρὶς αὐ τὰ δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ζήσῃ.

Ἀλλὰ προχωρῶ. Ἀναγκαῖο τὸ νερό, ἀναγ -
καῖο τὸ ὀξυγόνο, ἀναγκαῖος ὁ ἥλιος. Παραπά -
νω ὅμως ἀπ᾽ ὅλα αὐτά, τὸ ἀναγκαιότερο, εἶνε
αὐτὸ ποὺ εὔχεται ἡ Ἐκκλησία, αὐτὸ ποὺ ἀπο-
τε λεῖ τὴ μεγαλύτερη εὐεργεσία τοῦ Θεοῦ. Ποιό
δηλαδή; Ἡ ἄφεσις τῶν ἁμαρτιῶν, ἡ συγχώρη-
 σις, ἡ συγγνώμη ποὺ ζητοῦμε σὰν ἁμαρτω λὰ
παιδιά του, ποὺ φταῖμε κάθε μέρα. Αὐτὴ ἡ ἄ -
φεσις, ποὺ δίνει ὁ Θεὸς στὸν ἄνθρωπο, αὐτὴ
ἀ ποτελεῖ τὸ ἀποκορύφωμα τῆς ἀγάπης καὶ εὐ -
 εργεσίας τοῦ Θεοῦ, καὶ αὐτὸ παριστᾷ μπρο-
στά μας σήμερα ἡ Ἐκκλησία μὲ τὸ εὐαγγέλιο.Ἡ παραβολὴ τοῦ Ἀσώτου εἶνε ὁ ὕμνος τῆς
ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ἄλλοι ἂς λένε γιὰ τὰ λου-
λού δια, τὰ πουλιά, τὸν ἥ λιο, τὰ ποτάμια, τὸ δρο-
 σερὸ ἀέρα. Σήμερα ἡ Ἐκκλη σία ψάλλει –καὶ
μαζί της ἂς ψάλλουν ὅλες οἱ γλῶσσες καὶ οἱ
κιθάρες– ὕμνο στὸν Κύριο, γιατὶ μὲ τὴν παρα-
 βο λὴ αὐτὴ ἔδειξε ὅτι πράγματι ὁ Θεὸς μᾶς ἀ -
γαπάει, καὶ ἀπόδειξις εἶνε ἡ συγχώρησις ποὺ
παρέχει σ᾽ ἐμᾶς τ᾽ ἁ μαρτωλὰ παιδιά του.

Θ᾽ ἀναφέρω ἕνα παράδειγμα. Ὅταν ἤμουν
ἱ εροκήρυκας στὴ Μακεδονία, ἄκουσα τὸ ἑξ -
ῆς. Ἕνας βαμβακοπαραγωγὸς σὲ κάμπο κον  τὰ
στὴ Θεσσαλονίκη μετὰ τὴ συγκομιδὴ ἐμ πι-
στεύθηκε τὴν πώλησι τοῦ προϊόντος στὸ γυιό
του, ποὺ ἔ χοντας τὰ χρήματα στὴν τσέπη πα-
 ρασύρθηκε σὲ ἄσωτη ζωὴ στὴ Θεσσαλονίκη,
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καὶ κατόπιν ἀπὸ ντροπὴ δὲν ἤθελε νὰ γυρίσῃ
στὸ σπίτι. Ὁ καλὸς πατέρας ὅμως τὸν ἀναζή-
τησε, τὸν βρῆκε ἐπὶ τέλους μὲ πολλὴ δυσκο-
λία, ἀλλὰ σὲ ἐλεεινὴ κατάστασι. Μόλις τὸν
ἀν τίκρυσε ὁ πατέρας ἔκλαψε. Τὸ παιδὶ ντρε-
πόταν νὰ σηκώσῃ τὰ μάτια νὰ τὸν κοιτάξῃ.

–Παιδί μου, λέει, δὲν ἦρθα γιὰ τὰ λεφτά·δὲν θέλω τὰ λεφτά, θέλω ἐσένα!
Τὸ παιδὶ λύγισε, ἔπεσε μπροστὰ στὰ πόδια

τοῦ πατέρα καὶ τοῦ λέει·
–Δὲν ἤξερα ὅτι ἔχω τέτοιο πατέρα· νόμιζα

ὅτι γυρίζοντας στὸ σπίτι θὰ μοῦ ζητοῦ σες λο-
γα ριασμό. Πατέρα, συγχώρεσέ με!…

Τὸν πῆρε ὁ πατέρας πίσω, κ᾽ ἔγινε ἕνα καλὸ
παιδί, ποὺ ζῇ σ᾽ ἕνα χωριὸ τῆς Μακεδονίας.

Τὸ συγκινητικὸ αὐτὸ περιστατικὸ εἶνε μιὰ μι- κρὴ ἐπανάληψις τῆς παραβολῆς τοῦ Ἀσώτου.
Ὁ χωρικὸς αὐτὸς συγχώρησε τὸ παιδὶ ὅ πως ὁ
πατέρας τοῦ εὐ αγγελίου συγχώρησε τὸ γυιό του,
τὸν δέχτηκε πάλι στὸ σπίτι, τὸν ἔ λουσε, τὸν ἔ -
ν τυσε, τοῦ ᾽βαλε δαχτυλίδι στὸ χέρι, ἔστρω-
σε τραπέζι καὶ κάλεσε ὅλους στὴ χαρά του.

Τὸ κεντρικὸ νόημα τῆς παραβολῆς εἶνε ἡ
συγγνώμη ποὺ δίνει ὁ Θεὸς σ᾽ ἐμᾶς τὰ ἄσωτα
παιδιά του. Κ᾽ ἔχουμε ἀνάγκη τὴ συγγνώμη τοῦΘεοῦ, ἀγαπητοί μου. Γιατὶ ὄχι 50 ἢ 60 ἢ100
χρόνια, ἀλλὰ καὶ μία μόνο ἡμέρα νὰ ζήσουμε
πάνω στὴ γῆ, κανένας μας δὲν μένει καθαρὸς
ἀπὸ τὸ ῥύπο τῆς ἁμαρτίας (βλ. Ἰὼβ 4,17· 14,4-5. Παρ. 20,9).

Ἀλλοίμονο ἂν ὁ Θεὸς δὲν ἦταν σπλαχνικὸς
καὶ φιλάνθρωπος, ἀλλὰ ἔπαιρνε ζυγαριὰ φαρ-
μακείου καὶ ζύγιζε ὅλες τὶς ἁμαρτίες μας! Δὲν
κάνουμε τίποτε ἄλλο, ἰδίως τὴν ἐποχὴ αὐτή,
ἀπ᾽ τὸ νὰ ἁμαρτάνουμε μὲ κάθε τρόπο καὶ μέσο·
μὲ τὰ μάτια, τὰ αὐτιά, τὴ γλῶσσα, μὲ ὅλη μας
τὴν ὕπαρξι, ψυχὴ καὶ σῶμα. Ποιός μπορεῖ νὰ
μετρήσῃ τὶς ἁμαρτίες τῶν ἀνθρώπων; λόγια ἄ -
σκοπα, ἄπρεπα, αἰσχρά, ψευδορκίες καὶ βλα-
σφημίες· κλοπές, ἀδικίες, ἁρπαγές· ἐγκλήμα-
τα, ἀπιστίες, μοιχεῖες, πορνεῖες, διαζύγια…
Νά ἕνα ποτάμι βρωμερὸ καὶ ἀκάθαρτο, ποὺ
τρέχει μπρὸς στὰ πόδια τῆς ἀνθρωπότητος.

Γι᾽ αὐτὰ τὰ ἁμαρτήματα ὁ Θεὸς θά ᾽πρεπε
νὰ μᾶς τιμωρήσῃ, νὰ κάνῃ ἕνα νέο κατακλυσμό.
Καὶ θὰ γίνῃ νέος κατακλυσμός. Διαβάζουμε στὴ
Γραφὴ ὅτι ἔγινε στὸ παρελθὸν κατακλυσμὸς
καὶ πνίγηκε ὁλόκληρος ὁ κόσμος. Αὐτὴ τὴ φο -
ρὰ –διαβάστε τὴν Ἀποκάλυψι– δὲν θὰ βρέξῃ
νεράκι· θὰ πέσῃ φωτιά, κι ὅπως καῖνε τὰ πον τί-
κια μὲ πετρέλαιο, ἔτσι θὰ καῇ ὅλη ἡ ἁμαρτω -
λὴ ἀνθρωπότης. Ἁμάρτησε ὁ κόσμος, ἐγκλημά-
 τησε, ἔβαψε τὰ χέρια στὸ αἷμα, μόλυνε τὴ γλῶσ -
σα μὲ βλασφημίες, μίανε τὸ σῶμα μὲ πορνεῖ -
ες καὶ μοιχεῖες, ἐγκατέλειψε τὸν Θεὸ τὸν ζῶν -

τα καὶ ἀληθινό. Ἁμάρτησε καὶ τοῦ ἀ ξίζει νὰ τι-
μωρηθῇ. Δύσκολο εἶν᾽ αὐτὸ στὸ Θεό; ἂν θέλῃ,
τὸ κάνει. Κάποτε οἱ ἀστρονόμοι φόβισαν τὸν
κόσμο λέγοντας ὅτι ἕνας κομήτης ξέφυγε ἀ π᾽
τὴν τροχιά του καὶ θά ᾽πεφτε πάνω στὴ Γῆ νὰ
τὴν κάνῃ σκόνη. Δὲν ἔγινε βέβαια. Ἀλλὰ ποιός
κρατάει τὴ Γῆ κι ὅλα τὰ οὐράνια σώματα; Ἡεὐ  σπλαχνία καὶ φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ. Ἕως
πότε ὅμως θὰ γίνεται αὐτό; ἕως πότε ὁ Θεὸς
θ᾽ ἀναβάλλῃ τὴν τιμωρία μας;Κάτι περιμένει ἀπὸ μᾶς. Τί, τί ζητάει; Νά· νὰ
ἐπιστρέψου με κοντά του. Δὲν ζητάει κάτι δύσ -
 κολο· περιμένει νὰ ποῦμε μιὰ λέξι. Ἄχ αὐτὴ ἡ
λέξι! δὲν βγῆκε ἀκόμη ἀπὸ τὴν καρδιά μας.
Ἂν δὲν ποῦμε τὴ λέξι αὐτή, ὅλα τ᾽ ἄλλα εἶνε
μάταια. Κρύες οἱ καρδιές μας, μπούζι. Δὲν αἰ -
σθανθήκαμε τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, τὸ ἔλεός του.
Μιὰ λέξι εἶν᾽ αὐτή. Τὴν εἶπες θερμά, εἰλικρινά;
βγῆκε ἀπ᾽ τὴν καρδιὰ καὶ τὰ χείλη σου; Τότε ἡ
ζωὴ ἀλλάζει· τὰ κοράκια γίνονται περι στέρια,
οἱ λύκοι ἀρνιά, ὁ κόσμος μεταβάλλεται. 

Ὦ ἀδελφοί μου, παρακαλέστε τὸ Θεὸ γιὰ
᾽μένα κ᾽ ἐγὼ παρακαλῶ γιὰ σᾶς. Περνᾶνε τὰ
καλὰ χρόνια, ἀσπρίζουν τὰ μαλλιά, πέφτουν οἱ
δυνάμεις, ἔρχεται τὸ τέλος, πλησι άζει ἡ Δευ- τέρα Παρουσία. Τί κάθεσαι; τί μαζεύεις λίρες,
τί ἀγοράζεις οἰκόπεδα; Μὲ τί ἀσχολεῖσαι; Μιὰ
λέξις! Δῶστε μου τὴ λέξι αὐτή. Ποιά εἶνε;

Εἶνε αὐτὴ ποὺ βγῆκε ἀπὸ τὴν καρδιὰ τοῦ ἀ -
σώτου, τὸ «Ἥμαρτον»· «Πάτερ, ἥμαρτον εἰς τὸν
οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου…» (Λουκ. 15,18,21). Τὸ λέμε;
Δὲν τὸ λέμε. Τί θὰ γίνῃ; Νά τί θὰ γίνῃ· Θά ᾽ρθῃ
ἡ ὥρα πάλι. Στὰ χρόνια τῆς Κατοχῆς, ὅταν οἱ
σειρῆνες σφύριζαν, ἀπ᾽ τὴ φτώχεια καὶ τὴν πεῖ -
να εἴπαμε τὸ ψωμὶ ψωμάκι, τρώγαμε τὰ χαρού-
 πια γιὰ παντεσπάνι. Θὰ ξανάρθουν πάλι. Τώρα
τρῶμε τὸ ψωμί, ἔχουμε τὴ μπουκιὰ στὸ στόμα
καὶ βλαστημᾶμε τὸ Θεό. Θὰ πέσῃ πάλι πεῖ να,
θά ̓ ρθῃ δυστυχία, θὰ συννεφιάσῃ ὁ οὐρανός,
θὰ σειστῇ ἡ γῆ. Τότε θὰ ποῦμε τὸ «Ἥμαρτον».

Μὰ δὲν θά ᾽χῃ ἀξία τότε. Τώρα νὰ ποῦμε τὸ
«Ἥμαρτον», ὄχι αὔριο. Τώρα, ποὺ ἔχουμε τὶς
αἰσθήσεις μας καὶ γλῶσσα νὰ μιλήσουμε, ὄχι
τὴν τελευταία ὥρα. Πὲς τὸ «Ἥμαρτον» σήμε -
ρα, καὶ ὁ εὔσπλαχνος Κύριος θὰ πάρῃ σφουγ-
γάρι νὰ σβήσῃ ὅλα τὰ χρέη μας, καὶ «χαρὰ»
καὶ ἀγαλλίασις θὰ γίνῃ στὸν οὐρανὸ «ἐπὶ ἑνὶ
ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι» (Λουκ. 15,7).

* * *Εὔχομαι, ἀδελφοί μου, ὅλοι νὰ μετανοήσου- με, νὰ ποῦμε τὸ «Ἥμαρτον» σήμερα, καὶ ὁ Θε -
ὸς θὰ μᾶς σπλαχνισθῇ διὰ πρεσβειῶν τῆς ὑ περ -
αγίας Θεοτόκου καὶ πάντων τῶν ἁγίων· ἀμήν.
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