
Η Παραβολή του Ασώτου Υιού

Η επιστροφή του Ασώτου
 “‘γιατί αυτός εδώ ο γιος μου νεκρός ήταν και ξανάζησε, χαμένος ήταν 

και βρέθηκε. Kι άρχισαν να ευφραίνονται.” Λουκάς 15:24

Ο Θεός πάντα μας συγχωρεί 
 “γίνεται χαρά μεγάλη εμπρός στους αγγέλους του Θεού και με 

συμμετοχήν των αγγέλων δι’ ένα αμαρτωλόν που μετανοεί.” 
Λουκάς 15:10
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Η Παραβολή του Ασώτου Υιού μιλά για έναν πατέρα και τους δύο γιους του. Όταν 
ο νεώτερος γιος του φεύγει από το σπίτι, είναι πολύ θλιμμένος, αλλά βρίσκει 

τη χαρά και πάλι, όταν εκείνος επιστρέφει και ζητά συγχώρεση. Μαθαίνουμε ότι 
ποτέ δεν πρέπει να φοβόμαστε να ζητήσουμε συγχώρεση. Ο Θεός είναι καλός, 

συγχωρεί και δεν κρατά κακίες. Ο Θεός δε θα μας εγκαταλείψει ποτέ, ανεξαρτήτως 
τι έχουμε κάνει, αρκεί να ζητήσουμε συγχώρεση.  

5.
Όταν ο αδελφός του 

τον είδε να επιστρέφει, 
δυσαρεστήθηκε με τη γιορτή, 
αλλά ο πατέρας τού εξήγησε 
ότι θα πρέπει να χαίρονται 
μαζί, επειδή ο άσωτος γιός 

είχε επιστρέψει.

1.
Ένας πατέρας είχε 

δύο γιους. Ο νεότερος 
ζήτησε το μερίδιό του 
από την κληρονομιά.

4.
Ο πατέρας του τον είδε και 
έτρεξε κοντά του γεμάτος 

χαρά επειδή του είχε 
λείψει τόσο πολύ. Έκαναν 

μια γιορτή για να τον 
καλωσορίσουν πίσω στο 

σπίτι. 6.
Ο Θεός μάς δέχεται 

με χαρά και συγχωρεί  
πάντα τις αμαρτίες 

μας.

2.
Έφυγε από το σπίτι και 

ξόδεψε όλα του τα χρήματα. 
Ήταν σε δύσκολη θέση 

και μπορούσε να βρει για 
δουλειά μόνο το τάισμα 

των χοίρων.

3.
Ήθελε να μετανοήσει για 
τις αμαρτίες του και να 
ζητήσει τη συγχώρεση 

του πατέρα του.



Ακολουθήστε τις 
γραμμές και βάλτε 

το κάθε γράμμα στο 
κενό τετράγωνο για 

να συμπληρώσετε το 
μήνυμα

ΠΡΟΣΕΥΧΗ
Παναγία τριάς, ελέησον ημάς.Κύριε ιλάσθητι ταις αμαρτίαις ημών. 
Δέσποτα, συγχώρισον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασαι 

τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματος σου.

Όνομα:____________________________________    Ημερ.:________________________
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Ο ΘΕΟΣ ΠΑΝΤΑ ΜΑΣ

ΚΑΙ ΜΑΣ ΑΓΑΠΑ
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Προσευχή:

Εισαγωγή:

Ανάγνωση της 
Αγίας Γραφής:

Δραστηριότητα:

Σημαντικά σημεία:

Η Παραβολή του Ασώτου Υιού
{Έκδοση για δασκάλους}

Αντικείμενο 
Μαθήματος:

Τα παιδιά πρέπει να καταλάβουν την Παραβολή του 
Ασώτου Υιού. Πρέπει επίσης, να κατανοήσουν ότι ο 
Θεός, καθώς και οι γονείς μας, θα μας συγχωρούν 
πάντα. Μπορούμε πάντα να στραφούμε προς τον 
Θεό και τους γονείς μας, ανεξαρτήτως τι έχουμε κάνει.

Παναγία τριάς, ελέησον ημάς.Κύριε ιλάσθητι ταις αμαρτίαις ημών. Δέσποτα, 
συγχώρισον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασαι τας ασθενείας ημών, 
ένεκεν του ονόματος σου. Εξηγήστε στα παιδιά ότι μπορούμε να λέμε αυτή 
τη προσευχή όταν θέλουμε να ζητήσουμε τη συγχώρεση του Θεού.

Η Παραβολή του Ασώτου Υιού μιλά για έναν πατέρα και τους δύο γιους του. 
Όταν ο νεώτερος γιος του φεύγει από το σπίτι, είναι πολύ θλιμμένος, αλλά 
βρίσκει τη χαρά και πάλι, όταν εκείνος επιστρέφει και ζητά συγχώρεση. 
Μαθαίνουμε ότι ποτέ δεν πρέπει να φοβόμαστε να ζητήσουμε συγχώρεση. 
Ο Θεός είναι καλός, συγχωρεί και δεν κρατά κακίες. Ο Θεός δε θα μας 
εγκαταλείψει ποτέ, ανεξαρτήτως τι έχουμε κάνει, αρκεί να ζητήσουμε 
συγχώρεση.

Η επιστροφή του Ασώτου
“‘ὅτι οὗτος ὁ υἱός μου νεκρὸς ἦν καὶ ἀνέζησεν, καὶ ἀπολωλὼς ἦν καὶ εὑρέθη. καὶ 
ἤρξαντο εὐφραίνεσθαι” Κατά Λουκάν 15:24

Ο Θεός πάντα μας συγχωρεί
“οὕτω, λέγω ὑμῖν, γίνεται χαρὰ ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ Θεοῦ ἐπὶ ἑνὶ 
ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι.” Κατά Λουκάν 15:10

Τα παιδιά πρέπει να ακολουθήσουν τις χρωματιστές γραμμές και να 
βάλουν κάθε γράμμα στο κενό τετράγωνο  για να ολοκληρωθεί το μήνυμα. 
ΣΥΓΧΩΡΕΙ

1.  Ένας πατέρας είχε δύο γιους. Ο νεότερος ζήτησε το μερίδιό του από την 
κληρονομιά.

2.  Έφυγε από το σπίτι και ξόδεψε όλα του τα χρήματα. Ήταν σε δύσκολη θέση 
και μπορούσε να βρει για δουλειά μόνο το τάισμα των χοίρων.

3.  Ήθελε να μετανοήσει για τις αμαρτίες του και να ζητήσει τη συγχώρεση του 
πατέρα του.

4.  Ο πατέρας του τον είδε και έτρεξε κοντά του γεμάτος χαρά επειδή του είχε 
λείψει τόσο πολύ. Έκαναν μια γιορτή για να τον καλωσορίσουν πίσω στο 
σπίτι.

5.  Όταν ο αδελφός του τον είδε να επιστρέφει, δυσαρεστήθηκε με τη γιορτή, 
αλλά ο πατέρας τού εξήγησε ότι θα πρέπει να χαίρονται μαζί, επειδή ο 
άσωτος γιός είχε επιστρέψει.

6.  Ο Θεός μάς δέχεται με χαρά και συγχωρεί πάντα τις αμαρτίες μας.
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