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Όλη η παραβολή προσφέρεται για ψυχογράφηση των 
προσώπων της. Του πατέρα που είναι εικόνα του 
φιλεύσπλαχνου Θεού, του νεότερου γιού που είναι 

εικόνα του επαναστατημένου πρώτα και ύστερα μετανοημένου 
ανθρώπου, των δούλων που είναι εικόνες των ιερατικών μορφών 
που ταπεινά διακονούν στην ώρα της επιστροφής του άσωτου 
και τέλος του μεγαλύτερου γιού που εκπροσωπεί τη ψυχρή 
λογική. Εμείς θα προβούμε σε σύντομη ψυχογράφηση μόνο των 
δύο πρώτων.

α) Αιτία που ειπώθηκε η παραβολή. Η διήγησή της

Το πρώτο που πρέπει να διευκρινίσουμε είναι γιατί ειπώθηκε 
από τον Χριστό. Την παραβολή, λοιπόν, αυτή την είπε ο Κύριος 
για τους Γραμματείς και Φαρισαίους που τον κατέκριναν γιατί 
συνέτρωγε με πόρνες, τελώνες και αμαρτωλούς.

Η παραβολή, που διηγείται μόνο ο Λουκάς, έχει σε 
περίληψη ως εξής: Ο νεότερος γιός ενός πατέρα απαιτεί το 
μερίδιο της περιουσίας, που του αναλογεί. Ο πατέρας δίνει και σ’ 
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αυτόν και στον μεγαλύτερο γιό του όλη του την περιουσία από 
μισή-μισή. Ο νεότερος γιός την πήρε, πιθανώς τη ρευστοποίησε, 
και την κατασπατάλησε, μακριά από το σπίτι του, ζώντας 
άσωτα. Πεινασμένος ύστερα, ντροπιασμένος και μετανιωμένος 
επιστρέφει στο πατρικό σπίτι, με την ευχή και την ελπίδα να 
τον δεχθεί ο πατέρας του ως δούλο. Κι ο πατέρας, μέσα σε 
πέλαγος αγάπης και χαράς, τον αποκαθιστά, με τη συνέργεια 
των δούλων του, στην πρώτη του θέση. Τη χαρά όμως αυτή 
τελικά δεν την είδε με καλό μάτι ο μεγαλύτερος γιός.

β) Ο πατέρας, αιώνιο σύμβολο της αγάπης του Θεού

Ο πατέρας της παραβολής, που προβάλλει ο Χριστός και 
τον οποίον ταυτίζει με τον Θεό, δεν συμπίπτει με την ιδανική 
εικόνα που είχε για τον πατέρα η ιουδαϊκή κοινωνία τότε. Η όλη 
συμπεριφορά του και προς τον γιό του και προς την κοινωνία 
και τα θέσμιά της συνιστούν μια υπέρβαση και ένα παράδοξο. 
Αποτελούν μια έκπληξη και σαφώς προκαλούν. Ποια σημεία 
όμως συνιστούν υπέρβαση; Πρώτη υπέρβαση: Σύμφωνα με 
όσα όριζε το Δευτερονόμιο (21,17) ο νεότερος γιός εδικαιούτο 
μόνο το 1/3 της περιουσίας και όχι τη μισή. Τα υπόλοιπα 2/3 
τα έπαιρνε ο μεγαλύτερος. Δεύτερη υπέρβαση: Όσο ζούσε ο 
πατέρας τα παιδιά δικαιούνταν μόνο την κυριότητα. Όχι και την 
επικαρπία. Αυτή περιερχόταν σ’ αυτά μόνο μετά το θάνατό του. 
Ο νεότερος, όμως, γιός στην παραβολή, πήρε τη μισή περιουσία, 
ενώ ζούσε ακόμη ο πατέρας του και ζώντας μέσα στην αυταπάτη 
της ελευθερίας την κατασπατάλησε. Πήρε, λοιπόν, όχι μόνο 
παραπάνω από όσα εδικαιούτο αλλά και πριν από την ώρα του. 

Στην παραπάνω συμπεριφορά είναι αδύνατο να έδινε τη 
συγκατάθεσή της η αυστηρή κοινωνία των Ιουδαίων. Το μοντέλο 
πατέρα, που προβάλλει στην παραβολή ο Ιησούς ήταν παράδοξο 
και σαφώς μη αποδεκτό. Ενός πατέρα, που αποποιείται πριν 
από το θάνατό του την περιουσία του. Ενός πατέρα, που τα 
δίνει όλα. Και στα δύο τα παιδιά του.

Αυτή είναι στην παραβολή η στάση του πατέρα σε σχέση με 
τη περιουσία. Όμως και η γενικότερη συμπεριφορά του, ξέφευγε 
από τα δεδομένα της εποχής. Ήταν ασύμβατη. Χορηγώντας, 
χωρίς αντιρρήσεις, το μισό του βιός σε ένα παιδί επαναστατημένο 
δείχνει πως δεν τον ενδιαφέρει ο κόσμος γύρω του∙ αν θα φανεί 
αποτυχημένος πατέρας κ.λ.π. Κι όταν αυτό επιστρέφει πάλι, ο 
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πατέρας παραβαίνει τα κοινωνικά θέσμια: Πριν εκείνο φτάσει 
στο σπίτι ο πατέρας το προλαβαίνει. Ίσως από τη φυγή του 
γιού του μετέβαινε σε κάποιο αγνάντιο προσμένοντάς το και 
ενδεχομένως ακούγοντας για τη στάση του αυτή τα πικρόχολα 
σχόλια της κοινωνίας. Όταν πάλι τον βλέπει να επιστρέφει, 
τρέχει στην αγκαλιά του καταφιλώντας τον και γενόμενος 
προφανώς περίγελος σε όποιον τον έβλεπε, αφού οι κανόνες 
της εποχής δεν επέτρεπαν τρέξιμο σε δυσκίνητους γέροντες με 
ενδυμασίες μακριές. 

Ο καθένας μας φαντάζεται ποια συμπεριφορά του πατέρα 
προς έναν τέτοιο γιό θα ήταν αποδεκτή από τα καθιερωμένα. 
Πριν τη φυγή με κάθε πίεση έπρεπε να αποτρέψει το παιδί 
του από το να πραγματοποιήσει την απόφασή του. Σε αντίθετη 
περίπτωση τουλάχιστον δεν θα έπρεπε να του χορηγήσει τη 
μισή περιουσία αλλά το 1/3, το οποίο και πάλι δεν θα του 
επιτρεπόταν να εκποιήσει πάραυτα. Την ώρα της επιστροφής 
δεν θα εμπόδιζε μια πιθανή αποδοκιμασία του εκ μέρους της 
πατριαρχικής κοινότητας. Προφανώς, θα τον ήλεγχε με λόγια 
αυτοδικαίωσης και θα του έθετε όρια προκειμένου να τον 
ξαναδεχθεί. Όμως, ο πατέρας της παραβολής δεν μπαίνει σ’ 
αυτή τη λογική. Δεν λέει τίποτα στο παιδί του. Δεν ενδιαφέρεται 
να δικαιωθεί, αλλά να το αποκαταστήσει στην πρότερη θέση 
του. Για τον πατέρα μετράει η επιστροφή. Όχι το παρελθόν. 
Ό,τι του παρέχει δεν είναι αμοιβή για την επιστροφή. Έκφραση 
χαράς είναι. Όντως, μέσα από την παράδοξη υπέρβαση των 
θεσμίων λάμπει η απερινόητη αγάπη του Πατέρα.

Αν κάνουμε τώρα την επιβαλλόμενη αναγωγή από τον 
πατέρα της παραβολής στον Θεό, στον ίδιο τον Χριστό, 
μπορούμε να αναλογιστούμε τί εντύπωση δημιουργούσε στους 
ακροατές του η παραπάνω παραβολή, τι εικόνα περί Χριστού 
αποκόμιζαν οι Ιουδαίοι. Όμως, τέτοιον Θεό αποκαλύπτει στον 
κόσμο ο Χριστός μέσα από τη ζωή του συνολικά και πάνω από 
όλα μέσα από το εκούσιο πάθος του. Θεό που βάζει κατ’ αρχάς 
πάνω από όλα την ελευθερία των πλασμάτων του. Θεό που δεν 
κοιτάζει το κύρος του. Οι άνθρωποι είναι σαβανωμένοι με το 
κύρος τους και την λεγόμενη αξιοπρέπειά τους. Θεό, ο οποίος 
«δι’ ὑπερβολὴν τῆς ἐρωτικής ἀγαθότητος ἔξω ἑαυτοῦ γίνεται 
καὶ ἐν πᾶσι κατάγεται». Θεό που η αγάπη του πάει πιο μακριά 
από όπου μπορεί να πάει η κρίση του κόσμου ή η ανταρσία των 
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ανθρώπων.

γ) Ο νεότερος γιός, αιώνιο σύμβολο αυτών που 
αστοχούν

Ο νεότερος γιός εμφανίζεται κουτός και ανώριμος. Δεν 
θέλει πιά πατέρα. Τον πνίγει η παρουσία του. Επαναστατεί. 
Θέλει να είναι ανεξάρτητος. Επί πλέον δεν ξέρει ότι τα αγαθά 
του Πατέρα του είναι και δικά του. Ζητάει, υπέρ τα θέσμια, το 
μερίδιό του για να το διαχειρισθεί αυτός, όπως ήθελε. Ο πατέρας 
δεν φέρνει αντίρρηση. Γιατί τί ωφελεί να τον κρατήσει με βία 
κοντά του; Ο πατέρας χωρίς συζήτηση τού παρέχει ό,τι ζήτησε. 
Ο γιός τα παίρνει και φεύγει και τα σπαταλάει άσωτα. Ο ίδιος 
περιπλανιέται, πονάει, παθαίνει, υποφέρει, καταστρέφεται. Τα 
πάντα γύρω του μυρίζουν φθορά και είναι θάνατος. Τα πάντα 
ξοδεύονται. Και καταλήγει να γίνει χοιροβοσκός. Ό,τι χειρότερο. 
Άρνηση της ευγένειάς του. Της αξιοπρέπειάς του. 

Ο γιός όμως, στην ερημιά της ξενιτιάς, συντροφεύεται 
μόνιμα από την αγάπη-μνήμη του πατέρα, που μένει στο σπίτι, 
αλλά απλώνεται και παντού. Η μνήμη αυτή τον σώζει. Τον σώζει 
η αίσθηση που του παρέμεινε βαθιά χαραγμένη στην ύπαρξή 
του παρά την κατρακύλα του. Η αίσθηση ότι υπάρχει πατέρας. 
Η αίσθηση ότι υπάρχει πατρικό, που θα ανοιχτεί όπως κι αν 
επιστρέψει. Κοντολογίς η αίσθηση ότι υπάρχει εκκλησία. Και 
επιστρέφει. Κι όλα τα βρίσκει πανηγύρι, χαρά, ξεφάντωμα. 
Κανένας έλεγχος. Καμιά γκρίνια. Τον περιμένει πλήρης 
αποκατάσταση, η στολή η πρώτη, το δακτυλίδι, ο μόσχος ο 
σιτευτός.

δ) Συμπέρασμα

Είναι προσωπικός, αδελφοί, ο βηματισμός του καθενός που 
θέλει να γεφυρώσει το ρήγμα που σκάβει ανάμεσα στον δημιουργό 
και το πλάσμα η αστοχία του ανθρώπου. Ο Θεός μιλάει, μυστικά 
και αθόρυβα, στην καρδιά, ταρακουνάει τη συνείδηση, ξυπνάει 
από λήθαργο, φωτίζει το μονοπάτι επιστροφής για σωτηρία. Και 
ο μετανοημένος κάνει το τολμηρό βήμα. Φεύγει από τη σκιά του 
θανάτου και ρίχνεται στο πέλαγος της θεϊκής αγάπης. 

   π. Ι. Σ.


