
 

 

Ο Χριστός θέλοντας να τονίσει στους αν-
θρώπους τη σημασία που έχει για τον 
Θεό Πατέρα η σωτηρία του κάθε ανθρώ-
που διηγήθηκε την εξής παραβολή: 
«Κάποιος άνθρωπος είχε δύο γιους. Ο μι-
κρότερος απ’ αυτούς είπε στον πατέρα του: 
‘‘Πατέρα, μεγάλωσα πια. Θέλω να μας μοι-
ράσεις την περιουσία σου και να μου δώσεις 
ό,τι μου ανήκει’’. Ο πατέρας μοίρασε δίκαι-
α την περιουσία του και του έδωσε το μερί-
διο που του αναλογούσε.  
 ΄Ύστερα από λίγες μέρες ο μικρότερος 
γιος τα μάζεψε όλα κι έφυγε σε χώρα μακρι-
νή. Τον πρώτο καιρό περνούσε καλά με τα 
χρήματα του πατέρα του. ΄Εκανε φίλους. 
Διασκέδαζε. ΄Οταν τα ξόδεψε όλα, έτυχε να 

πέσει μεγάλη πείνα στη χώρα εκείνη.  Δεν είχε ούτε να αγοράσει ψωμί, για αυτό πήγε για 
να βόσκει χοίρους σε έναν από τους πολίτες εκείνης της χώρας. ΄Εφτασε στο σημείο να 
τρώει κρυφά από το φαγητό των γουρουνιών, για να χορτάσει την πείνα του.  
 Τελικά μετάνιωσε που έφυγε από τον πατέρα του και συλλογίστηκε: ‘‘Πώς κατά-
ντησα έτσι; Πόσοι εργάτες του πατέρα μου έχουν περίσσιο ψωμί, κι εγώ εδώ πεθαίνω 
της πείνας!” Εκείνη τη στιγμή, μπροστά από τα μάτια του, πέρασε η εικόνα του πατέρα. 
Με πόση αγάπη τον είχε αποχαιρετήσει! Αλήθεια, αν αποφάσιζε να γυρίσει, άραγε πώς θα 
τον δεχόταν; Τι θα του έλεγε; 
 Ο μικρότερος γιος πήρε τελικά την απόφασή του. Σηκώθηκε και ξεκίνησε να πάει στον 
πατέρα του. Ενώ ήταν ακόμη μακριά, τον είδε ο πατέρας του, τον σπλαχνίστηκε, έτρεξε, 
τον αγκάλιασε σφιχτά και τον καταφιλούσε. Τότε ο γιος του του είπε: ‘‘Πατέρα, αμάρτησα 
στον Θεό και σ’ εσένα και δεν αξίζω να λέγομαι παιδί σου’’.  Τίποτα από αυτά δεν άκουσε ο 
πατέρας. Γύρισε στους δούλους του και τους είπε: ‘‘Βγάλτε γρήγορα την καλύτερη στολή 
και ντύστε τον· φορέστε του το δαχτυλίδι στο χέρι και δώστε του υποδήματα. Φέρτε το 
σιτευτό μοσχάρι και σφάξτε το να φάμε και να ευχαριστηθούμε, γιατί τον γιο μου τον θεω-
ρούσαμε χαμένο και να που βρέθηκε’’. . .                                                                             Λουκ. 15, 11-24 

Ο Θεός βοηθάει συνεχώς                                      

Μια παραβολή του Χριστού 

1. Συζητούμε: Τι είναι οι παραβολές;   

2. Γράφουμε έναν δικό μας τίτλο για την πιο πάνω παραβολή.    

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 
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3. Βάζουμε   στις σωστές απαντήσεις.  

 
 

Ο τίτλος της παραβολής είναι . . .                       

...... Η παραβολή του άσωτου υιού.  

...... Η παραβολή του Καλού Σαμαρείτη. 

...... Η παραβολή του στοργικού πατέρα.  

...... Η παραβολή του Σπορέα.  

4. Υπογραμμίζουμε την ορθή απάντηση.   

(α) Ο  πατέρας στην παραβολή συμβολίζει . . .             

 (i)  τον αμαρτωλό άνθρωπο.  
 (ii)  τον  ιερέα. 
 (iii) τον Θεό. 
(β) Ο μικρότερος γιος στην παραβολή συμβολίζει . . .             

 (i)  τον κάθε αμαρτωλό άνθρωπο που μετανοεί.  
 (ii)  τον κάθε καλό άνθρωπο.  
 (iii) τον κάθε αμαρτωλό άνθρωπο. 

5. Γράφουμε στην εικόνα τον αριθμό 1-3, για να δείξουμε τα στάδια της μετάνοιας 
του μικρότερου γιου και στη συνέχεια γράφουμε τον αντίστοιχο αριθμό σε κά-
θε πρόταση. 

....... Πήρε τελικά την απόφασή του. Σηκώθηκε και ξεκίνησε να πάει στον πατέρα του, 

για να του ζητήσει συγγνώμη.  

....... Ζήτησε συγγνώμη από τον πατέρα του λέγοντας: ‘‘Πατέρα, αμάρτησα στον Θεό και 

σ’ εσένα και δεν αξίζω να λέγομαι παιδί σου’’.  

....... Μετάνιωσε που έφυγε από τον πατέρα του και συλλογίστηκε: ‘‘Πώς κατάντη-

σα έτσι; Πόσοι εργάτες του πατέρα μου έχουν περίσσιο ψωμί, κι εγώ εδώ πε-

θαίνω της πείνας!”  
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Η σκανδαλιά του Φραγκίσκου 
Ο Φραγκίσκος ήταν τρίτος στη σειρά από τα 
επτά παιδιά του Γιώργη και της Μαρίας. Ευ-
γενικός, συνετός, υπάκουος, με μια καρδιά 
γεμάτη αγάπη για όλους. ΄Ηταν όμως και λί-

γο ζωηρός· αγαπούσε πολύ τα αστεία και τα 
πειράγματα.  
 Μια μέρα έκανε μια σοβαρή σκανδαλιά, 
που αναστάτωσε όλο το χωριό. Ο πατέρας 
του, μόλις το έμαθε, θύμωσε πάρα πολύ: 
- Αλίμονό του! φώναξε δυνατά. Τα αδέλφια 
του έτρεξαν στον Φραγκίσκο με τον φόβο 
ζωγραφισμένο στα πρόσωπά τους. 
- Κρύψου, γιατί θύμωσε πάρα πολύ ο πατέ-
ρας! του είπε ο μεγαλύτερος αδελφός. 
 Ο Φραγκίσκος, μόλις άκουσε τα νέα από 
τα αδέλφια του, σκέφτηκε λίγο και έπειτα 
μονολόγησε: «Εφόσον έφταιξα, θα πρέπει 
τώρα να υποστώ τις συνέπειες!» ΄Ετσι, πλησί-
ασε σκυθρωπός προς το μέρος του πατέρα. 
Τα αδέλφια του τον κοιτούσαν με αμηχανία 
και περίμεναν να δουν την αντίδρασή του. 
Εκείνος έσκυψε ταπεινά το κεφάλι του μπρο-

στά στον θυμωμένο πατέρα του, για να δεχθεί την τιμωρία! Ο κυρ–Γιώργης, ο οποίος 
ήταν πιστός και καλόκαρδος άνθρωπος, δεν άντεξε, γέμισαν τα μάτια του! Ποτέ του 
δεν περίμενε να έρθει ο ζωηρός του γιος μόνος του, για να τιμωρηθεί. Ο θυμός του 
έσβησε μεμιάς. 
- ΄Αντε, φύγε απ’ εδώ! Ούτε να σε τιμωρήσω δεν μπορώ με τέτοια ταπείνωση που 
έχεις, ψιθύρισε και χάιδεψε απαλά το κεφαλάκι του παιδιού του. 
 Ο Φραγκίσκος φυσικά δεν περίμενε ν’ ακούσει δεύτερη κουβέντα. ΄Ετρεξε γρήγορα 
για να μοιραστεί τη χαρά του με τ’ αδέλφια του, που τον περίμεναν με αγωνία στο 
διπλανό δωμάτιο.                        Διασκευή, Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού 

1. Συμπληρώνουμε τον πιο κάτω σημασιολογικό χάρτη με επίθετα, τα οποία χα-
ρακτηρίζουν τον Φραγκίσκο και τον πατέρα του, τον κυρ-Γιώργη.        

Φραγκίσκος 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

2. Εντοπίζουμε στο κείμενο στοιχεία, τα οποία να δικαιολογούν μερικούς από 
τους πιο πάνω χαρακτηρισμούς.        

κυρ-Γιώργης ........................ ........................ 
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