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 ΕΕΕΕδώ έχουµε µια άλλη παραβολή του Χριστού από το ευαγ-
γέλιο του απ. Λουκά. Η παραβολή αυτή διαβάζεται στις εκκλη-
σίες καθώς οι πιστοί αρχίζουν να προετοιµάζονται για τη Μεγάλη 
Τεσσαρακοστή, τον καιρό της µετανοίας. Ίσως δε πουθενά αλλού 
στα ευαγγέλια να µην αποκαλύπτεται καλύτερα η ουσία της µετα-

νοίας. Ο άσωτος υιός άφησε το σπίτι του και πήγε “εἰς χώραν μα-

κράν”· αυτή δε η “µακρά χώρα”, αυτή η ξένη χώρα µάς δείχνει επί-
σης τη βαθύτερη ουσία της δικής µας ζωής, της δικής µας κατά-
στασης. Μόνο όταν το καταλάβουµε, θα µπορέσουµε να αρχίσου-
µε την επιστροφή στην αυθεντική ζωή. Ο άνθρωπος που ποτέ δεν 
αισθάνθηκε αυτή την απόσταση, ακόµη και για µια φορά στη ζωή 
του, που ποτέ δεν έχει νιώσει πως βρίσκεται σε µια πνευµατική έ-
ρηµο, αποµονωµένος, εξόριστος, δεν µπορεί ποτέ να καταλάβει 
το νόηµα του Χριστιανισµού. 
 ΟΟΟΟ άνθρωπος που αισθάνεται εντελώς “σαν στο σπίτι του” 
σ’ αυτόν τον κόσµο, που ποτέ δε δοκίµασε νοσταλγία για µια δια-
φορετική πραγµατικότητα, δεν µπορεί να κατανοήσει τις τύψεις, 
ούτε τη µετάνοια. Και αυτή δεν είναι απλώς µια τυπική απαρίθµη-
ση των ελαττωµάτων, των λαθών, ακόµη και των εγκληµάτων κά-
ποιου. Οι τύψεις και η µετάνοια γεννιούνται από το αίσθηµα της 
αποξένωσης από το Θεό και από τη χαρά που δίνει η κοινωνία 
µαζί Του. Είναι σχετικά εύκολο να παραδεχθώ τα λάθη και τα 
ελαττώµατά µου, αλλά πόσο δυσκολότερο είναι να αναγνωρίσω  ξαφ-
νικά πως έχω συντρίψει, προδώσει, και χάσει την πνευµατική µου 

Κυριακή ΙΖ΄ του Λουκά (του Ασώτου) 



ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΑΚΗΣΑΚΗΣΑΚΗΣ (Λουκ.(Λουκ.(Λουκ.(Λουκ. ιε΄ 11  ιε΄ 11  ιε΄ 11  ιε΄ 11 ---- 32) 32) 32) 32) 
    Ε    Ε    Ε    Εἶπεν ὁ Κύριος τὴν παραβολὴν ταύτην· Ἄνθρωπός τις εἶχε δύο υἱούς. 

Καὶ εἶπεν ὁ νεώτερος αὐτῶν τῷ πατρί· Πάτερ, δός μοι τὸ ἐπιβάλλον μέρος 

τῆς οὐσίας. Καὶ διεῖλεν αὐτοῖς τὸν βίον. Καὶ μετ᾿ οὐ πολλὰς ἡμέρας συνα-

γαγὼν ἅπαντα ὁ νεώτερος υἱὸς ἀπεδήμησεν εἰς χώραν μακράν, καὶ ἐκεῖ 

διεσκόρπισε τὴν οὐσίαν αὐτοῦ ζῶν ἀσώτως. Δαπανήσαντος δὲ αὐτοῦ πά-

ντα ἐγένετο λιμὸς ἰσχυρὸς κατὰ τὴν χώραν ἐκείνην, καὶ αὐτὸς ἤρξατο ὑ-

στερεῖσθαι. Καὶ πορευθεὶς ἐκολλήθη ἑνὶ τῶν πολιτῶν τῆς χώρας ἐκείνης, 

καὶ ἔπεμψεν αὐτὸν εἰς τοὺς ἀγροὺς αὐτοῦ βόσκειν χοίρους. Καὶ ἐπεθύμει 

γεμίσαι τὴν κοιλίαν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν κερατίων ὧν ἤσθιον οἱ χοῖροι, καὶ οὐ-

δεὶς ἐδίδου αὐτῷ. Εἰς ἑαυτὸν δὲ ἐλθὼν εἶπε· Πόσοι μίσθιοι τοῦ πατρός μου 

περισσεύουσιν ἄρτων, ἐγὼ δὲ λιμῷ ἀπόλλυμαι! Ἀναστὰς πορεύσομαι πρὸς 

τὸν πατέρα μου καὶ ἐρῶ αὐτῷ· Πάτερ, ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώ-

πιόν σου· οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός σου· ποίησόν με ὡς ἕνα τῶν μι-

σθίων σου. Καὶ ἀναστὰς ἦλθε πρὸς τὸν πατέρα αὐτοῦ. Ἔτι δὲ αὐτοῦ μα-

κρὰν ἀπέχοντος εἶδεν αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἐσπλαγχνίσθη, καὶ δρα-

μὼν ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ κατεφίλησεν αὐτόν. Εἶπε δὲ αὐ-

τῷ ὁ υἱός· Πάτερ, ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου, καὶ οὐκέτι εἰ-

μὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός σου. Εἶπε δὲ ὁ πατὴρ πρὸς τοὺς δούλους αὐτοῦ· Ἐ-

ξενέγκατε τὴν στολὴν τὴν πρώτην καὶ ἐνδύσατε αὐτόν, καὶ δότε δακτύ-

λιον εἰς τὴν χεῖρα αὐτοῦ καὶ ὑποδήματα εἰς τοὺς πόδας, καὶ ἐνέγκαντες 

τὸν μόσχον τὸν σιτευτὸν θύσατε, καὶ φαγόντες εὐφρανθῶμεν, ὅτι οὗτος ὁ 

υἱός μου νεκρὸς ἦν καὶ ἀνέζησε, καὶ ἀπολωλὼς ἦν καὶ εὑρέθη. Καὶ ἤρξα-

ντο εὐφραίνεσθαι. Ἦν δὲ ὁ υἱὸς αὐτοῦ ὁ πρεσβύτερος ἐν ἀγρῷ· καὶ ὡς ἐρ-

χόμενος ἤγγισε τῇ οἰκίᾳ, ἤκουσε συμφωνίας καὶ χορῶν, καὶ προσκαλεσά-

μενος ἕνα τῶν παίδων ἐπυνθάνετο τί εἴη ταῦτα. Ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ ὅτι ὁ ἀ-

δελφός σου ἥκει καὶ ἔθυσεν ὁ πατήρ σου τὸν μόσχον τὸν σιτευτόν, ὅτι ὑ-

γιαίνοντα αὐτὸν ἀπέλαβεν. Ὠργίσθη δὲ καὶ οὐκ ἤθελεν εἰσελθεῖν. Ὁ οὖν 

πατὴρ αὐτοῦ ἐξελθὼν παρεκάλει αὐτόν. Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπε τῷ πατρί· 

Ἰδοὺ τοσαῦτα ἔτη δουλεύω σοι καὶ οὐδέποτε ἐντολήν σου παρῆλθον, καὶ 

ἐμοὶ οὐδέποτε ἔδωκας ἔριφον ἵνα μετὰ τῶν φίλων μου εὐφρανθῶ· ὅτε δὲ ὁ 

υἱός σου οὗτος, ὁ καταφαγών σου τὸν βίον μετὰ πορνῶν, ἦλθεν, ἔθυσας 

αὐτῷ τὸν μόσχον τὸν σιτευτόν. Ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ· Τέκνον, σὺ πάντοτε μετ᾿ 

ἐμοῦ εἶ, καὶ πάντα τὰ ἐμὰ σά ἐστιν· εὐφρανθῆναι δὲ καὶ χαρῆναι ἔδει, ὅτι ὁ 

ἀδελφός σου οὗτος νεκρὸς ἦν καὶ ἀνέζησε, καὶ ἀπολωλὼς ἦν καὶ εὑρέθη.     

  
 

οµορφιά, πως βρίσκοµαι τόσο µακριά από το αληθινό µου σπίτι, από 
την  αληθινή  µου  ζωή·  πως   κάτι   στο   ίδιο   το   υλικό   της   ζωής    µου,  
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κάτι πολύτιµο, καθαρό και όµορφο έχει καταστραφεί και διαλυ-
θεί. Μετάνοια είναι ακριβώς αυτή η αναγνώριση, και γι’ αυτό περιλαµ-
βάνει κατ’ ανάγκην τη βαθιά επιθυµία επιστροφής, την επανεύρεση του 
χαµένου σπιτιού. 
 

 ΞΞΞΞαφνικά αρχίζω να αντιλαµβάνοµαι πως ο ουράνιος Πατέ-
ρας µού έχει δώσει ένα θησαυροφυλάκιο µε ανεκτίµητα δώρα: 
πρώτον, την ίδια τη ζωή και τη δυνατότητα να τη χαίροµαι γνή-
σια, που σηµαίνει πως µπορώ να τη µεταµορφώσω σε νόηµα, α-
γάπη, γνώση. Και δεύτερον µου έδωσε µια νέα ζωή µέσω του 
Υιού Του Ιησού Χριστού· µου έδειξε την αιώνια Βασιλεία Του, 
τη χαρά και την ειρήνη του αγίου Πνεύµατος. Μου δόθηκε η γνώ-
ση του Θεού και µ’ αυτή τη γνώση µού δόθηκε η δύναµη να γίνω 
ένα ελεύθερο και αγαπητό παιδί του Θεού. Τα έχασα όλα αυτά, τα 
απέρριψα, όχι µόνο µε συγκεκριµένες “αµαρτίες” και “παραβά-
σεις”, αλλά µε τη µεγαλύτερη αµαρτία: µε την αναχώρησή µου “ε!ς χώ-

ραν µακράν”, µε την επιλογή µιας ξένης χώρας, µε το χωρισµό, µε την 
απόσυρση… 
 

 ΟΟΟΟ άσωτος υιός όµως θυµήθηκε. Θυµήθηκε τον Πατέρα, το 
σπίτι του Πατέρα, και τη χαµένη χαρά της ζωής. Σηκώθηκε και ε-
πέστρεψε, και ο Πατέρας τον δέχθηκε και τον συγχώρησε. Κατά 
τη διάρκεια αυτών των Κυριακών της προετοιµασίας πριν από τη 
Σαρακοστή στην εκκλησία ψάλλουµε τους στίχους του 136ου 
Ψαλµού: “Ἐπί τῶν ποταμῶν Βαβυλῶνος ἐκεῖ ἐκαθίσαμεν καί 

ἐκλαύσαμεν ἐν τῷ μνησθῆναι ἡμᾶς τῆς Σιών…”. Ψάλλουµε 
αυτόν τον ύµνο της εξορίας και της αποξένωσης, αλλά και της µετάνοιας, της α-

γάπης και της επιστροφής. Να µπορούσαµε µόνο να ξεφύγουµε από τη 
µικρότητα της ζωής και να καταφεύγαµε στη µνήµη της καρδιάς 
και της ψυχής που αναγνωρίζει πως αυτή δεν µπορεί να είναι η 
πραγµατική ζωή, δεν είναι η ζωή που θα έπρεπε πραγµατικά να 
ζούµε. Μέσα από µια µυστηριώδη και µυστική µνήµη, η καρδιά 
και η ψυχή γνωρίζουν και θυµούνται τον “'πολεσθέντα ο(κο το) Πατρός” 

και τη χαµένη χαρά της ζωής. 
 

“ ᾿ΑΑΑΑναστάς πορεύσοµαι…”. Πόσο απλό αλλά και πόσο δύσκολο. 
Κυριακή ΙΖ΄ του Λουκά (του Ασώτου) 



Από αυτά όµως τα λόγια εξαρτώνται όλα τα άλλα, στη ζωή µου 
αλλά και στη ζωή του κόσµου που µε περιβάλλει. Όλα εξαρτώνται α-

πό την αυθεντική µετάνοια, από αυτόν το φωτισµό του νου, της καρδιάς και της ψυχής 
που αναγνωρίζει ταυτόχρονα το σκοτάδι, την πίκρα και τη θλίψη 
της πεσµένης µας ζωής, και το φως της θείας αγάπης, που προσ-
δοκά ανά πάσα στιγµή να πληρώσει αυτή τη ζωή. 
π. Αλεξάνδρου Σµέµαν, από το βιβλίο «ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ», εκδόσεις Ακρίτας  

� � � 

Ψαλµός 136ος (στίχοι 1–6): Εις τας όχθας των ποταµών της Βαβυλώνος εκεί εκαθήσαµεν 
δούλοι και εξόριστοι και εκλαύσαµεν ενθυµούµενοι την Ιερουσαλήµ. Εις τας ιτέας, που υ-
ψώνονται εις τας όχθας των ποταµών, οι οποίοι διαρρέουν την χώραν, εκρεµάσαµεν θλιµ-
µένοι τα µουσικά µας όργανα. Και τούτο, διότι αυτοί οι οποίοι µας είχαν αιχµαλωτίσει και 
µεταφέρει εις την Βαβυλώνα, µας εζήτησαν εκεί να ψάλωµεν τα ιερά άσµατα. Αυτοί που 
µας είχαν απαγάγει αιχµαλώτους από την πατρίδα µας, εζήτησαν να τους ψάλωµεν τους 
ιερούς ύµνους και µας έλεγαν· Ψάλατε εις ηµάς από τα άσµατα της πατρίδος σας, της Σι-
ών! Και ηµείς είποµεν· Πώς θα ψάλλωµεν την ιεράν ωδήν του Κυρίου εις ξένην ειδωλολα-
τρικήν χώραν και θα λησµονήσωµεν την πατρίδα µας; Εάν σε λησµονήσω, ω Ιερουσαλήµ, 
και θελήσω να ψάλλω µε την συνοδείαν µουσικών οργάνων, εδώ εις την ξένην χώραν, ας γί-
νη αναίσθητος και παράλυτος η δεξιά µου χείρ. Η γλώσσα µου, που θα τολµήση να ψάλ-
λη τας ιεράς ωδάς, ας κολλήση στον λάρυγγά µου, εάν δεν σε ενθυµηθώ, εάν δεν προτάξω 
σε την Ιερουσαλήµ, ως την υψίστην χαράν και αγαλλίασιν της καρδίας µου. (Μετάφρ. ‘Αγία Ζώνη’) 

�  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1)� ΑΑΑΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ  Π  Π  Π  ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ  ΕΕΕΕΚ∆ΡΟΜΗ  Τ Τ Τ ΤΗΣ  Ε. Ε. Ε. Ε. Φ. Α.Φ. Α.Φ. Α.Φ. Α. � 
Η ΕΕΕΕνοριακή ΦΦΦΦιλόπτωχος ΑΑΑΑδελφότητα του Ιερού Ναού µας διοργανώνει 
Απογευµατινή Προσκυνηµατική Εκδροµή στο Ιερό Γυναικείο Ησυχαστήριο ‘Η στο Ιερό Γυναικείο Ησυχαστήριο ‘Η στο Ιερό Γυναικείο Ησυχαστήριο ‘Η στο Ιερό Γυναικείο Ησυχαστήριο ‘Η 

Μεταµόρφωσις του Σωτήρος’ του Αγίου Πορφυρίου στο Μήλεσι Αττικής,Μεταµόρφωσις του Σωτήρος’ του Αγίου Πορφυρίου στο Μήλεσι Αττικής,Μεταµόρφωσις του Σωτήρος’ του Αγίου Πορφυρίου στο Μήλεσι Αττικής,Μεταµόρφωσις του Σωτήρος’ του Αγίου Πορφυρίου στο Μήλεσι Αττικής, τη ∆ευτέρα 
9 Φεβρουαρίου 2015. Ώρα αναχώρησης 3:30 µ.µ. από τον ΆΆΆΆγιο ΝΝΝΝικό-
λαο. Τιµή εισιτηρίου 15 €. �   
2)         ֠  Π Π Π ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΘΘΘΕΙΩΝ  ΛΛΛΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΕΕΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ ֠ 

Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2015, Άγιος Νικόλαος Άγιος Νικόλαος Άγιος Νικόλαος Άγιος Νικόλαος Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου 7:00π.µ. 
Πέµπτη 12 Φεβρουαρίου 2015, Άγιος ΘωµάςΆγιος ΘωµάςΆγιος ΘωµάςΆγιος Θωµάς Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου 7:00π.µ. 
Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2015 (Ψυχοσάββατο), Άγιος Νικόλαος Άγιος Νικόλαος Άγιος Νικόλαος Άγιος Νικόλαος ΜαρΜαρΜαρΜαρ----
κοπούλου & Άγιος Ελευθέριος Κοιµητηρίου κοπούλου & Άγιος Ελευθέριος Κοιµητηρίου κοπούλου & Άγιος Ελευθέριος Κοιµητηρίου κοπούλου & Άγιος Ελευθέριος Κοιµητηρίου 7:00π.µ. 
3)                         ֠  ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ֠ 
Κάθε Τετάρτη απόγευµα στις 5:30 µ.µ. θα γίνεται στο Ναό µας Εσπερινό Εσπερινό Εσπερινό Εσπερινό 

Κήρυγµα από τον Αρχιµ. π. Νικόδηµο ΗλιόπΚήρυγµα από τον Αρχιµ. π. Νικόδηµο ΗλιόπΚήρυγµα από τον Αρχιµ. π. Νικόδηµο ΗλιόπΚήρυγµα από τον Αρχιµ. π. Νικόδηµο Ηλιόπουλο ουλο ουλο ουλο µε επίκαιρο θέµα. 
4)             ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ  -  Π Α Ν Ν Υ Χ Ι ∆ Α   Κ Ο Λ Λ Υ Β Ω Ν 
Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2015, 5:00 µ.µ. Εσπερινός & Παννυχίδα Κολλύβων. 

ΧΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & Α. ΚΟΥΜΠΗ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Τ.Κ. 19003, ΤΗΛ. ΚΑΙ FAX: 22990 40040, e-mail: ag.nikolaosmark@yahoo.gr, ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΝΑΟΥ: www.agnikmark.gr 
 

Κυριακή ΙΖ΄ του Λουκά (του Ασώτου) 


