
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ  ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ
Δελφών & Μιαούλη

ΕΤΟΣ 3 05 Φεβρουαρίου 2023 Αρ. Φύλλου 111

ΤΕΛΏΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ
Σχόλιο στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα: Λκ 19, 10-14

Τ.2310 828 989 www.inmetamorfoseos.gr

1

  Ωραία η περίοδος του Τριωδίου, που άνοιξε από χθες 
βράδυ τις πύλες της, γιατί μας καλεί  στο ξεσκέπασμα 
του εαυτού μας και στην επιστροφή στο Θεό.  Ωραία 

και η παραβολή του Τελώνη και Φαρισαίου, που ακούσαμε σήμερα 
από τον ευαγγελιστή Λουκά, γιατί δείχνει την αρχοντιά της 
ταπείνωσης και της αγάπης. 

 Η παραβολή

Η παραβολή του Χριστού έχει ως εξής:  Δύο άνθρωποι 
ανέβηκαν στο ναό για να προσευχηθούν . Ο ένας ήταν Φαρισαίος 
και ο άλλος τελώνης.  Ο Φαρισαίος στάθηκε επιδεικτικά κι έκανε 
την εξής προσευχή σχετικά με τον εαυτό του. «Θεέ μου, σ’ ευχαριστώ 
που εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους ανθρώπους άρπαγας, άδικος, 
μοιχός ή και σαν αυτόν εδώ τον τελώνη. Εγώ νηστεύω δύο φορές 
την εβδομάδα και δίνω στο ναό το δέκατο απ’ όλα τα εισοδήματά 
μου». Ο τελώνης, αντίθετα στεκόταν μακριά (προφανώς από το 
θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων) και δεν τολμούσε ούτε τα μάτια 
του να σηκώσει στον ουρανό. Χτυπούσε το στήθος του και έλεγε. 
«Θεέ μου, σπλαχνίσου με τον αμαρτωλό». Σας βεβαιώνω πως αυτός 
έφυγε για το σπίτι του αθώος και συμφιλιωμένος με τον Θεό, ενώ 
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ο άλλος όχι ∙ γιατί όποιος υψώνει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί, κι 
όποιος τον ταπεινώνει θα υψωθεί.

Πριν την ανάλυση της παραβολής, να κάνουμε δύο 
επισημάνσεις : α) ότι το απλό κήρυγμά μας και σήμερα και πάντοτε 
είναι ερμηνευτικό κήρυγμα, δηλ. προσπαθούμε να πούμε δύο λόγια 
εξηγώντας όλο το κείμενο και β) αυτή η παραβολή του Κυρίου και 
κάθε παραβολή, που ειπώθηκε κοντά δύο χιλιάδες χρόνια πριν, σε 
συνθήκες διαφορετικές από τις σημερινές, σκοπεύει κατευθείαν 
στην καρδιά μας. Φαινομενικά πολύ απλή, αναμοχλεύει όμως τα 
βαθύτερα της ύπαρξής μας.  

Σύντομη ερμηνεία της παραβολής

Την παραβολή, όπως λέει η περικοπή ένα στίχο πριν, την 
είπε ο Χριστός για μερικούς, που ήταν σίγουροι για την ευσέβειά 
τους και περιφρονούσαν τους άλλους  (Λκ 18,9). Ο Χριστός διάλεξε 
δύο τύπους ανθρώπων της εποχής: τον  τύπο του Φαρισαίου και 
τον τύπο του τελώνη και έπλασε μια συμβολική ιστορία.

Για το τί ήταν οι τελώνες έχουμε  ακούσει αρκετά στο 
επεισόδιο με τον Ζακχαίο. Υπενθυμίζουμε μόνο ότι το επάγγελμά 
τους ήταν υποτιμητικό και επονείδιστο ∙ γι’  αυτό και οι ίδιοι 
ήταν άκρως ασυμπαθείς και ανυπόληπτοι στο λαό. Ιδιαίτερο όμως 
ενδιαφέρον έδειχνε γι’ αυτούς ο Ιησούς, πράγμα που σκανδάλιζε 
τους Φαρισαίους.

 Οι Φαρισαίοι, ήταν η «ελίτ» της εποχής. Η άρχουσα 
θρησκευτική τάξη, που άρχισε να δημιουργείται  περίπου τον 
δεύτερο αι. π. Χ. από τους αγώνες των Ιουδαίων ζηλωτών κατά της 
Ελληνικής κυριαρχίας. Στο ξεκίνημά τους βέβαια ενσάρκωναν, θα 
λέγαμε, υγιή θρησκευτικά στοιχεία. Με το χρόνο όμως γίνονταν και 
πιο ζηλωτές. Χαρακτηρίζονταν από άκαιρο ζήλο και τυπολατρία. 
Προβάλλονταν ως οι πιο καθαροί και τέλειοι του λαού.

Ο Χριστός, κατά άριστο τρόπο,  ανατέμνει και τους δύο 
τύπους. Τους ανατέμνει μάλιστα στο κύριο θέμα της προσευχής. 
Στην προσευχή, που είναι η πιο ιερή πράξη της ζωής μας, η πιο 
πρόσφορη στιγμή για καθρέφτισμα του εαυτού μας.

Ας τους παρακολουθήσουμε, μένοντας όσο μπορούμε πιστοί 
στο κείμενο του Λουκά: Και οι δύο ανέβηκαν στο λοφίσκο Μορία, 
στην Ιερουσαλήμ, που ήταν χτισμένος ο ναός, για να προσευχηθούν. 
Όχι να μετάσχουν βέβαια σε κοινή λατρεία, που είναι  συγκεκριμένο 
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το τί θα γίνει, αλλά σε ατομική, που είναι προσωπική και ελεύθερη 
αποκάλυψη του εσωτερικού κόσμου μας. Η παραβολή προϋποθέτει 
παρόντες κι άλλους ανθρώπους, που είχαν ανέβει για τον ίδιο 
σκοπό και άκουγαν φυσικά το περιεχόμενο της προσευχής του 
καθενός. 

Η παραβολή αρχίζει με τον Φαρισαίο, ο οποίος 
στάθηκε επιτηδευμένα, προφανώς μπρος το θυσιαστήριο των 
ολοκαυτωμάτων, με μια σχηματική σοβαρότητα. Βλέποντας μάλλον 
τον εαυτό του, κι όχι τον Θεό,  άρχισε την προσευχή του με μία 
τυπική ευχαριστία, που δεν ήταν, όπως θα έπρεπε, ταπεινή 
ευχαριστία. Δεν ήταν δόσιμο, συνομιλία και επικοινωνία με τον 
Θεό.  Ήταν, όπως είπαμε, τυπικά ευχαριστία, γιατί άρχισε με τις 
λέξεις «ο Θεός ευχαριστώ σοι», έγινε όμως οίηση, περιαυτολογία, 
εγκώμιο και λιβάνισμα  του εαυτού του.  Αράδιασε τις αρετές 
του και τα κατορθώματά του, λες και δεν τα γνώριζε ο Θεός. Το 
ότι δεν ήταν άρπαγας, άδικος, μοιχός, όπως όλοι οι άλλοι και 
όπως ο παρακείμενος τελώνης, δεν το απέδωσε στο έλεος και 
στη προστασία του Θεού αλλά στον εαυτό του, στον θεοποιημένο 
εαυτό του. Προχώρησε μάλιστα στην απαρίθμηση των υπέρτακτων 
έργων του, των όσων έκανε δηλ. πάνω κι’ από αυτά που όριζε ο 
Μωσαϊκος νόμος. Νήστευε δύο φορές την εβδομάδα, τη στιγμή που 
ο νόμος όριζε μόνο μια νηστεία το έτος, την ημέρα του εξιλασμού. 
Ήταν αντίθετος τόσο πολύ στην αρπαγή και στην αδικία. ώστε 
έδινε κι από τα δικά του. Αποδεκατούσε, έδινε δηλ. το δέκατο των 
εισοδημάτων του στο ναό. Έδινε όμως, όπως λέει σε άλλο σημείο 
το ευαγγέλιο (Μθ 23,23), ένα δέκατο από τα ευτελή και μικρά 
χόρτα του κήπου του δηλ. άνηθο, ηδύοσμο, κύμινο κ.λ.π. Όχι το 
δέκατο όλων των απολαβών του. Οι Φαρισαίοι, μη ξεχνούμε, ήταν 
κυρίως χειρώνακτες. Ο «αμαρτωλός» λαός  κατέβαλλε το δέκατο 
του σιταριού ή των άλλων γεννημάτων της γης ή της ποίμνης του. 
Για τους αμαρτωλούς δηλ. η θρησκεία ήταν δαπανηρή. Για τους 
Φαρισαίους ήταν αδάπανη και πηγή καυχημάτων.      

Χτυπητή αντίθεση, κατά την παραβολή, στην εικόνα 
του Φαρισαίου είναι ο τελώνης. Δεν τόλμησε να πλησιάσει το 
θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων. Στεκόταν μακριά και ούτε που 
σήκωνε τα μάτια του στον ουρανό. Χτυπούσε το στήθος, την έδρα 
της συνείδησης, και η προσευχή του ήταν: «Θεέ μου σπλαχνίσου 
με τον αμαρτωλό». Δεν βαττολόγησε, δεν κατέκρινε κανένα, δεν 
περιαυτολόγησε, δεν έδειξε ότι πόνεσε από τις κατηγορίες που 
άκουσε, δεν έγινε θηρίο κατά του Φαρισαίου.  Με συντριβή 
ομολογούσε την ένοχή του και ζητούσε το έλεος του Θεού  με λίγα 
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λόγια καρδιακά και ταπεινά.

Και η παραβολή τελειώνει με τη σοβαρή διακήρυξη πως 
ο τελώνης έφυγε από το ναό για το σπίτι του δικαιωμένος και 
συμφιλιωμένος με το Θεό, ενώ ο Φαρισαίος όχι. Γιατί όποιος 
υψώνει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί, ενώ όποιος τον ταπεινώνει 
θα υψωθεί.

 Αξιολόγηση της παραβολής 

 Οι ακροατές της παραβολής θα πρέπει να ξαφνιάστηκαν 
από την τελική προτίμηση του τελώνη από τον Χριστό. Αυτοί 
θα περίμεναν να επαινέσει τον Φαρισαίο.  Ήταν, βλέπετε, οι 
πετυχημένοι της εποχής. Ο Χριστός πάλι ανέτρεψε την υπάρχουσα 
γνώμη.  Όπως την ανέτρεψε στην περίπτωση του Ζακχαίου και της 
Χαναναίας.                                      

Ο αντιπαθής τύπος του Φαρισαίου, που είναι ο άνθρωπος 
χωρίς ταπείνωση και αγάπη, είναι υπαρκτός σε μεγάλη αναλογία 
και σήμερα μέσα στην ευρύτερη κοινωνία μας, ακόμη και στην 
εκκλησία μας.  Ο Φαρισαίος στην προσευχή του δεν κατηγορήθηκε 
για το ότι πρόβαλλε τη συνέπειά του έναντι των θρησκευτικών 
του καθηκόντων, αλλά γιατί τη θεωρούσε δικό του κατόρθωμα.  
Γιατί δεν είχε η προσευχή του κέντρο αναφοράς τον Θεό, αλλά τον 
εαυτό του. Γιατί θεωρούσε το όποιο αποτέλεσμα της αρετής του 
επίτευγμα δικό του και όχι δωρεά του ελέους του Θεού. Για το ότι 
κατέκρινε όλα τα άλλα εκτός του φαρισαϊσμού.

Αντίθετα ο τελώνης, μη έχοντας τίποτε δικό του για να 
στηριχθεί, δεν κατέκρινε κανένα, παρά μόνο τον εαυτό του. 
Ζητούσε το έλεος  του Θεού  με συντριβή και περίμενε από αυτόν 
τη σωτηρία του. 

Ας μιμηθούμε την ταπείνωση του τελώνη και εμείς και ας 
διδαχθούμε από τον τρόπο, με τον οποίο κατέφευγε στον Θεό.

 

                                                                               π. Ι. Σ


