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 Παραβολές είναι μικρές, 

φτιαχτές ιστορίες, 

παρμένες από την 

καθημερινή ζωή των 

ανθρώπων που 

φανερώνουν πολύ 

παραστατικά και ζωντανά 

νέες και μοναδικές 

αλήθειες για τον Θεό, τον 

συνάνθρωπό μας, την 

φύση και την αγάπη του 

Θεού για μας.



 Οι περισσότεροι 

χριστιανοί ορθόδοξοι 

έχουν ακούσει την 

παραβολή του 

«Ασώτου Υιού».

 Η συγκεκριμένη 

παραβολή είναι 

γνωστή και ως 

παραβολή του 

Σπλαχνικού Πατέρα.



 Ο Ιησούς είπε την 

παραβολή με 

σκοπό να 

αντικρούσει τα 

λεγόμενα των 

Γραμματέων και 

των Φαρισαίων οι 

οποίοι τον 

κατηγορούσαν ότι 

συναναστρέφεται 

με αμαρτωλούς.



 Ο ένας εκ των δύο 

υιών ενός εύπορου 

άνδρα αποφασίζει 

να εγκαταλείψει την 

πατρική εστία αφού 

προηγουμένως 

ζήτησε  το μερίδιο 

του από τον 

πατέρα του. 



 Ο νέος δεν διαχειρίστηκε 

σωστά το μερίδιό του έπεσε σε 

ασωτίες.

 Όταν εξαντλήθηκαν τα 

χρήματα και συγχρόνως έπεσε 

πείνα στο μέρος που ζούσε 

αναγκάστηκε να κάνει μια 

πολύ προσβλητική δουλειά, να 

βοσκεί χοίρους. Υποσιτιζόταν 

και έτρωγε ξυλοκέρατα που 

ήταν η τροφή των χοίρων.



 Έτσι λοιπόν σκεπτόμενος 

πως οι εργάτες του πατέρα 

του δεν υποφέρουν αλλά 

σιτίζονται ικανοποιητικά, 

αποφασίζει να επιστρέψει 

μετανιωμένος στον πατέρα 

του να του ζητήσει να τον 

συγχωρέσει και να τον 

πάρει κοντά του σαν ένα 

από τους εργάτες του. 



 Ο πατέρας δέχτηκε την 

ειλικρινή μετάνοια του 

γιου του αφού πρώτα 

του έκανε θερμή υποδοχή 

και διέταξε να σφάξουν 

ένα καλοθρεμμένο 

μοσχάρι.

 Αναφέρει πως ο γιος του 

ήταν χαμένος και 

βρέθηκε, ήταν νεκρός και 

αναστήθηκε.



 Ο μεγάλος υιός της 

οικογένειας ζήλεψε με τον 

τρόπο που συμπεριφέρθηκε ο 

πατέρας του και 

παραπονέθηκε πως γι’ αυτόν 

δεν έκανε ποτέ κάτι τέτοιο.

 Εκείνος του απάντησε πως 

όλα του τα υπάρχοντα 

ανήκουν και σε εκείνον γιατί 

ποτέ δεν έφυγε από κοντά του.



 Όπως καταλαβαίνετε ο πατέρας 

της παραβολής παριστάνει τον 

Θεό που είναι φιλεύσπλαχνος και 

φιλάνθρωπος.

 Αγαπάει όλα του τα του τα 

πλάσματα που είναι πλασμένα 

«κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν» 

του και λαχταράει να τα δει να 

μετανοούν και την τελευταία 

στιγμή.



 Ο μικρός του γιος που παραστράτησε 

παριστάνει τον κάθε άνθρωπο που πέφτει 

στην αμαρτία. 

 Όταν ο Θεός λέει «ο γιος μου ήταν νεκρός 

και αναστήθηκε» εννοεί πως ο γιος του 

ήταν πνευματικά νεκρός. Το πνεύμα του 

νεκρώθηκε γιατί βούλιαζε στην αμαρτία.

 Ενδιαφερόταν μόνο για τον σώμα του, να 

περνάει καλά, χωρίς να σκέφτεται πως ο 

άνθρωπος δεν είναι μόνο ύλη αλλά και 

πνεύμα.                          



 Όταν μετάνιωσε για τον τρόπο ζωής 

του έτρεξε στην αγκαλιά του πατέρα 

του να του ζητήσει την συγχώρεσή 

του.

 Όπως ο κάθε γονιός αγαπάει τα 

παιδιά του και τα αγκαλιάζει ακόμη 

και αν κάνουν λάθη, το ίδιο και 

ακόμα περισσότερο τ’ αγαπάει ο 

Θεός.

 Η αγκαλιά του χωράει τους πάντες 

και η καρδιά του ξεχειλίζει από έλεος.                 



 Ο μεγάλος γιος της οικογένειας 

παριστάνει τους Γραμματείς και τους 

Φαρισαίους που δεν γνωρίζουν τι θα πει 

συγχώρεση.

 Ο Θεός δίδαξε τη συγχωρητικότητα.

 Όλοι οι άνθρωποι αξίζουν την 

συγχώρεση εφόσον μετανοήσουν 

πραγματικά.

 Εάν δεν συγχωρούμε γινόμαστε 

εγωιστές και μικρόψυχοι.
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