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Θεματική ενότητα 2. Ποιος είναι ο Θεός των χριστιανών;  

Βασικό θέμα ΙΙ. Ο Ιησούς Χριστός στην Καινή Διαθήκη 

Οι παραβολές του Χριστού 
 

ΦΥΛΛΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Διαβάστε το κείμενο με τα καφέ γράμματα (ΦΜ, σελ. 44) και συμπληρώστε την απάντηση: 

Τι είναι οι «παραβολές»; 

Παραβολές είναι ι_ _ _ _ _ _ _   από την καθημερινή ζωή που τις έφτιαχνε ο Χ_ _ _ _ _ _. Ήταν 

παράξενες και μον_ _ _ _ _ _ . Οι παραβολές είχαν σκοπό να δείξουν στους ανθρώπους πώς είναι 

η Β_ _ _ _ _ _ _  του Θεού. 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ 

Α. Παραβολή του «ΣΠΛΑΧΝΙΚΟΥ  ΠΑΤΕΡΑ» (ή παραβολή του «ασώτου1 γιου») 

Διαβάστε την παραβολή του Σπλαχνικού Πατέρα ή του Ασώτου γιου (ΦΜ, σελ. 44-45) και απαντήστε στις 
ερωτήσεις: 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1. Σε ποια μέρη χωρίζεται η παραβολή; 

 α. Στο α΄  μέρος έχουμε τη «σκηνή» του πατέρα με το μ……….τερο γιο. 

 β. Στο β΄  μέρος έχουμε τη «σκηνή» του πατέρα με το  μ……….τερο γιο. 

 
Α΄  ΜΕΡΟΣ της  ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ 

2. Γιατί ήθελε να φύγει από τον πατέρα του ο μικρός γιος της παραβολής; 

 α. Γιατί δεν αγαπούσε τον πατέρα του. 
 β. Γιατί ήθελε να ζήσει τη ζωή του, να κάνει ό,τι ήθελε. 
 γ. Για να βρει μια καλύτερη ζωή στο «εξωτερικό». 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε μια οικογένεια ο 1ος γιος (πρωτότοκος) έπαιρνε τα 2/3 της περιουσίας του πατέρα του. 
Ο 2ος γιος (ή και ο 3ος, 4ος κτλ, αν υπήρχαν) έπαιρνε το 1/3, που συνήθως δεν του ήταν αρκετό, για να κάνει 
οικογένεια και να ζήσει άνετα. Γι’ αυτό, έφευγε σε άλλες πόλεις ή χώρες. Οι κόρες δεν έπαιρναν τίποτε. 

3. Πώς έζησε ο μικρός γιος στην ξενιτιά («εξωτερικό»); 

α. Δούλεψε σκληρά κι έβγαλε χρήματα. 
β. Παντρεύτηκε και πήρε μεγάλη προίκα. 
γ. Ξόδεψε άσκοπα τα χρήματά του και έζησε άσωτα. 

4. Πού κατέληξε ο μικρός γιος; 

α. Κατέληξε να γίνει χοιροβοσκός (δηλ. να βόσκει γουρούνια) ενός ειδωλολάτρη και με τα λεφτά που 
έπαιρνε δε χόρταινε και ήθελε να τρώει το φαγητό των γουρουνιών. 
β. Στη φυλακή, γιατί έκλεβε, για να ζήσει. 
γ. Στο παλάτι ενός βασιλιά και ζούσε πλούσια. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα γουρούνια για τους Ισραηλίτες ήταν βρώμικα ζώα και δεν τα έτρωγαν ούτε τα πλησίαζαν. 

5. Τελικά τι αποφάσισε να κάνει ο μικρός γιος; 

α. Αποφάσισε να γυρίσει πίσω στον πατέρα του. 
β. Αποφάσισε να γίνει κλέφτης. 
γ. Αποφάσισε να αυτοκτονήσει (να σκοτωθεί). 

6. Γράψε τα ρήματα που δείχνουν τι έκανε ο πατέρας του, όταν ο μικρός γιος γυρνούσε στο σπίτι. 

1.  4.  

2.  5. 

3.  

                                                             
1 Άσωτος : διεφθαρμένος ‖ σπάταλος 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 9 



Θρησκευτικά Β΄ γυμνασίου – θ.ε. 2. Ποιος είναι ο Θεός των χριστιανών; 
Ρόη Ακανθοπούλου 

2 
 

7. Τι έκανε ο πατέρας, όταν ο γιος του του είπε ότι αμάρτησε; 

Ο πατέρας έδωσε εντολή στους δ…………… του να του φέρουν την καλύτερη στ………….. και να τον ντ…………….., 

να του φορέσουν δ…………………….  στο χέρι και να του δώσουν υπ……………………….. . Μετά τους είπε να 

σφάξουν το καλοθρεμμένο μ………………, για να φάνε όλοι μαζί και να ευχαριστηθούν. 

Β΄  ΜΕΡΟΣ της  ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ 

8. Γιατί θύμωσε ο μεγάλος γιος; 

α. Γιατί δεν του είπαν να μπει στη γιορτή. 
β. Γιατί ήθελε κι εκείνος να έχει δαχτυλίδι. 
γ. Γιατί ζήλεψε το μικρό του αδελφό. 

9. Εσύ τι θα έκανες, αν βρισκόσουν στη θέση του μεγάλου γιου; 

α. Θα θύμωνα με τον πατέρα μου και θα έφευγα από στο σπίτι. 
β. Θα πήγαινα στη γιορτή αλλά δε θα μιλούσα στον αδελφό μου. 
γ. Θα αγκάλιαζα τον αδελφό μου και θα χαιρόμουν μαζί με τον πατέρα μου. 

10. Τι έκανε ο πατέρας για το μεγάλο γιο; [Βρες τις λέξεις μέσα στο κείμενο] 

Β……………. ο πατέρας του από τη γιορτή και τον π……………………………… .  Αφού άκουσε προσεκτικά το γιο του, 

είπε: «Π……….. μου, εσύ είσαι π……….. μαζί μου και όλα τα δικά μου είναι και ………… σου. Έπρεπε όμως να 

χα………….., γιατί ο αδε…….ς σου αυτός ήταν χαμένος και βρ…………….». 

*** 

Άσκηση για το σπίτι: Είσαι ο μεγάλος γιος της παραβολής. Πριν πας για ύπνο το βράδυ που επέστρεψε 

ο αδερφός σου, γράφεις μια σελίδα στο ημερολόγιο σου αρχίζοντας έτσι:  
Αγαπημένο μου ημερολόγιο,...  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ και στα 2 μέρη της παραβολής 

9. Μπορείς να συγκρίνεις τη συμπεριφορά του πατέρα απέναντι στους δύο γιους του; 

- Στο μικρότερο γιο του συμπεριφέρθηκε με ………………………………………………………………………………………… 

- Στο μεγαλύτερο γιο του συμπεριφέρθηκε με ……………………………………………………………………………………… 

 

10. Μπορείς να ανακαλύψεις ποια πρόσωπα κρύβονται πίσω από τα πρόσωπα της παραβολής αυτής; 

Πατέρας  

Μικρότερος γιος  

Μεγαλύτερος γιος  

 

11. Η παραβολή αυτή δείχνει ποιος είναι ο αληθινός Θεός.  

Μπορείς να τον περιγράψεις;  

- Ο Θεός, όπως φαίνεται μέσα από την παραβολή, … 

1- περιμ.……………… τους ανθρώπους που έκαναν κάποιο λάθος (αμαρτία) να μεταν………………. 

2- συγχ…………… πάντοτε τους ανθρώπους που του ζητούν  συγχώρ.…………,   

3- ενδιαφέρεται για όλ………… τους ανθρώπους, και όχι μόνο για αυτούς που κάνουν λάθη ή γι’ αυτούς που 

είναι σωστοί. Αυτό το ονομάζουμε Α Γ _  _  _ .  

 

12. Παλιότερα αυτή την παραβολή την ονόμασαν «Παραβολή του Ασώτου γιου». Και σήμερα συνεχίζει να 

ονομάζεται έτσι στην Εκκλησία. Κάποιοι όμως έχουν προτείνει και τον τίτλο: «Παραβολή του σπλαχνικού 

πατέρα». Εσύ ποιον τίτλο προτιμάς για την παραβολή που διάβασες και γιατί; 

 

-Προτιμώ τον τίτλο «Παραβολή του ……………………………………………», γιατί ο …………………………………………… είναι  

το κεντρικό πρόσωπο της παραβολής.  


