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1. Βρείτε πώς συνδέονται μεταξύ τους οι παρακάτω παραβολές: 
Του σπλαχνικού πατέρα Του σπλαχνικού Σαμαρείτη Της τελικής 
κρίσης. 

αα..  ΠαραβολήΠαραβολή  σπλαχνικούσπλαχνικού  πατέραπατέρα::  ΑποκάλυψηΑποκάλυψη  τηςτης  σπλαχνικήςσπλαχνικής  καικαι  
απέραντηςαπέραντης  αγάπηςαγάπης  τουτου  ΘεούΘεού  προςπρος  όλουςόλους  τουςτους  ανθρώπουςανθρώπους  έμπρακταέμπρακτα  (=(=  
μεμε  τηντην  προετοιμασίαπροετοιμασία  τουςτους  μέσωμέσω  τωντων  Προφητών,Προφητών,  τηντην  Ενανθρώπηση,Ενανθρώπηση,  τητη  
διδασκαλίαδιδασκαλία  καικαι  τοτο  λοιπόλοιπό  έργοέργο  τουτου  Ιησού)Ιησού)..    
ββ..  ΠαρΠαρ..  σπλαχνικούσπλαχνικού  ΣαμαρείτηΣαμαρείτη::  ΜεΜε  βάσηβάση  τηντην  παραπάνωπαραπάνω  αγάπηαγάπη  τουτου  
Θεού,Θεού,  φανέρωσηφανέρωση  τηςτης  έμπρακτηςέμπρακτης  σπλαχνικήςσπλαχνικής  αγάπηςαγάπης  προςπρος  κάθεκάθε  
συνάνθρωποσυνάνθρωπο  αδιακρίτωςαδιακρίτως..    
γγ..  ΠαρΠαρ..  τελικήςτελικής  κρίσηςκρίσης::  ΜεΜε  βάσηβάση  τιςτις  πιοπιο  πάνωπάνω::  θεϊκήθεϊκή  καικαι  συνανθρώπινησυνανθρώπινη  
σπλαχνικήσπλαχνική  καικαι  έμπρακτηέμπρακτη  αγάπη,αγάπη,  συγκεκριμένησυγκεκριμένη  καικαι  ευαίσθητηευαίσθητη  έκφρασήέκφρασή  
τηςτης  προςπρος  συνανθρώπουςσυνανθρώπους  ποικίληςποικίλης  ανάγκηςανάγκης  καικαι  δυστυχίαςδυστυχίας  ωςως  αυθόρμητηαυθόρμητη  
ανταπόκρισηανταπόκριση  στηνστην  αγάπηαγάπη  τουτου  ΘεούΘεού..    
ΟιΟι  β'β'  καικαι  γ'γ'  απορρέουναπορρέουν  καικαι  εκφράζουνεκφράζουν  τηντην  α'α'  καικαι  επιστρέφουνεπιστρέφουν  σεσε  αυτήναυτήν..  ΟιΟι  β'β'  καικαι  
γ'γ'  αλληλοσυμπληρώνονται,αλληλοσυμπληρώνονται,  αλληλοκαθορίζονταιαλληλοκαθορίζονται  καικαι  αλληλοστηρίζονταιαλληλοστηρίζονται  
ριζωμένεςριζωμένες  στηνστην  α'α'..  
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2. Το κυριότερο γνώρισμα των ανθρώπων της καινούριας 
ανθρωπότητας είναι η έμπρακτη αγάπη. Σε ποια 
μαθήματα αυτού του κεφαλαίου τονίστηκε αυτή η 
αλήθεια; 

ΣταΣτα  μαθήματαμαθήματα  1414,,  1515,,  1616,,  1717  καικαι  1818..    
ΕιδικάΕιδικά  στοστο  μάθμάθ..  1717  συγκεκριμένησυγκεκριμένη  εκδήλωσηεκδήλωση  έμπρακτηςέμπρακτης  αγάπηςαγάπης  
προςπρος  δύοδύο  ευπαθείςευπαθείς  ομάδεςομάδες  ανθρώπωνανθρώπων  (γυναίκες(γυναίκες  καικαι  παιδιά)παιδιά)..  
ΜάθΜάθ..  1818::  ΑγάπηΑγάπη  προςπρος  δύοδύο  εκπροσώπουςεκπροσώπους  δύοδύο  διαφορετικώνδιαφορετικών  
κόσμων·κόσμων·  αποδοχήαποδοχή  τηςτης  μόνονμόνον  απόαπό  τοντον  ένανέναν  (Ζακχαίο)(Ζακχαίο)..  
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3. Μέσα από ποιες πράξεις του Ιησού μάθαμε σε αυτό το 
κεφάλαιο ότι ο καινούριος κόσμος του Θεού είναι ένας 
κόσμος όπου καταργείται κάθε είδους διάκριση ανάμεσα 
στους ανθρώπους; 

Οι πράξεις αυτές του Χριστού βρίσκονται όχι μόνο στα κείμενα 
με τα περιστατικά από τη ζωή του, όπου φαίνεται ξεκάθαρα η 
κατάργηση των διακρίσεων (μαθ. 17 και 18), αλλά και στα 
κείμενα των παραβολών (μαθ. 13, 14, 15).  
     ΣεΣε  αυτάαυτά  έχουμεέχουμε  συμπεριφορές,συμπεριφορές,  όπουόπου  αίρονταιαίρονται  οιοι  διαφορέςδιαφορές        

ανάμεσαανάμεσα  σταστα  πρόσωπαπρόσωπα    
 οο  πατέραςπατέρας  προςπρος  τουςτους  δύοδύο  γιους,γιους,    
 οο  ΣαμαρείτηςΣαμαρείτης  προςπρος  τοντον  ""έμπεσόνταέμπεσόντα""  στουςστους  ληστές,ληστές,    
 οιοι  δίκαιοιδίκαιοι  προςπρος  τουςτους  "ασήμαντους"ασήμαντους  αδελφούς"αδελφούς"  τηςτης  παραβολήςπαραβολής  
τηςτης  τελικήςτελικής  κρίσηςκρίσης..  
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4. Ξανακοιτάξτε τις τυπωμένες με έντονα μαύρα γράμματα λέξεις ή 
φράσεις στα "Βασικά στοιχεία" κάθε μαθήματος. Συντάξτε με 
αυτές: ένα κείμενο που να περιγράφει τα χαρακτηριστικά της 
προσωπικότητας του Ιησού ένα κείμενο που να συνθέτει τα 
χαρακτηριστικά της καινούριας ανθρωπότητας (της Βασιλείας του 
Θεού). 

Ο Ιησούς ήταν ένας υπέροχος δάσκαλος, ο οποίος αναζήτησε τους ανθρώπους και με 
μοναδική ευαισθησία τους αποκαλύπτει με λόγια απλά (παραβολές), τις αλήθειες με τις 
οποίες μπορούν να ζήσουν. Χρησιμοποίησε αυτόν τον τρόπο για να πλησιάσει τους 
ανθρώπους από την αγάπη του και το ξεχωριστό ενδιαφέρον του γι’  αυτούς. Πλησίασε 
με τον ίδιο τρόπο όλους τους ανθρώπους χωρίς διακρίσεις. Έτσι παρουσίασε μπροστά 
τους το πρόσωπο ενός Θεού που έχει αγάπη για όλους, παραμένει σπλαχνικός προς 
όλους  και με τον τρόπο που ο καθένας έχει ανάγκη. Ταυτόχρονα δίδασκε στους 
ανθρώπους να κάνουν το ίδιο ανάμεσά τους καταργώντας τις κάθε είδους διακρίσεις 
φυλής, φύλου ή κοινωνικής τάξης. Μ’  ένα θαυμάσιο τρόπο στην παραβολή της Τελικής 
Κρίσης αποκαλύπτει το πρόσωπο του Θεού της αγάπης, ο οποίος δεν αμείβει ούτε 
τιμωρεί, παιδαγωγικά όμως επιτρέπει να απολαμβάνει ο άνθρωπος τους καρπούς των 
πράξεών του. Γι’  αυτό καλεί τον άνθρωπο να βάλει έγκαιρα προτεραιότητες στη ζωή του. 
Αυτές είναι οι καλές σχέσεις με το Θεό και τους συνανθρώπους του. Αυτό προϋποθέτει 
την καλή χρήση των υλικών αγαθών. Στον αγώνα αυτό δίνει στον άνθρωπο ως εφόδιο την 
προσευχή, διδάσκοντάς τον με την Κυριακή προσευχή πώς να επικοινωνεί με το Θεό και 
να βρίσκει αυτήν παρηγοριά και καταφύγιο στη ζωή του. 
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5. Στα ευαγγελικά κείμενα του κεφαλαίου 
παρατηρήσαμε ασυνήθιστα, ανατρεπτικά, νέα και 
απελευθερωτικά γεγονότα και λόγια σε σχέση με τον Θεό, τους 
ανθρώπους και τη ζωή, τα οποία καταγράψατε σε κάθε μάθημα 
στο τετράδιό σας. Αφού τα διαβάσετε ξανά, εκφράστε ποια κατά 
τη γνώμη σας είναι τα πιο σημαντικά, και γιατί. 

 Ο Ιησούς δίδασκε τους πάντες. 
 Η βασιλεία του θεού είναι το πολυτιμότερο αγαθό. 
 Στην εικόνα του τιμωρού Θεού που είχαν οι Ιουδαίοι, μπροστά τους έρχεται ο 

Ιησούς να τοποθετήσει την εικόνα ενός σπλαχνικού, σαν πατέρα, Θεού, που 
αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους και συγχωρεί όσους μετανοούν ειλικρινά.  

 Η αγάπη του δεν γνωρίζει σύνορα από εθνικότητες, θρησκείες ή κοινωνικές 
τάξεις. 

 Ο Θεός είναι αγάπη και μόνο αγάπη μπορεί να προέλθει από Αυτόν. Δεν 
εκδικείται και δεν τιμωρεί ποτέ και κανέναν. Ο Θεός μόνον αγαπά, θεραπεύει 
και δίνει ζωή". 

 Ο Ιησούς υπερασπίστηκε τις γυναίκες και τα παιδιά και άνοιξε τον δρόμο για 
την απελευθέρωσή τους από κάθε υποτίμηση και αδικία σε βάρος τους. 

 Η προσκόλληση στον πλούτο μπορεί να γίνει σοβαρό εμπόδιο για την αληθινή 
ζωή. 
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