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Θεματική ενότητα 2. Ποιος είναι ο Θεός των χριστιανών;  

Βασικό θέμα ΙΙ. Ο Ιησούς Χριστός στην Καινή Διαθήκη 

Δίπλα σε όλους χωρίς καμιά διάκριση. 
Αποδέχεται και συνομιλεί χωρίς διακρίσεις με άντρες και γυναίκες 

Συγχωρεί «αμαρτωλούς» που έχουν ανοιχτή καρδιά 
 

ΦΥΛΛΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Διάλογος με τη Σαμαρείτισσα (ΦΜ, σελ 45-46) 
 
1. Βρείτε στον διπλανό χάρτη τη Σαμάρεια και με το 

στυλό σας σημειώστε τα σύνορά της. Βάλτε σε κύκλο 
τις λέξεις «ΙΟΥΔΑΙΑ» και «ΓΑΛΙΛΑΙΑ». 

2. Ποια σχέση είχαν οι Εβραίοι με τους Σαμαρείτες;  
- Μεταξύ τους υπήρχε μ_ _ _ _ . 

 
3. Διαβάστε παρακάτω πώς έβλεπαν οι Ιουδαίοι τις 

γυναίκες την εποχή του Χριστού1:  

 
4. Διαβάστε τι έκανε ο Χριστός όταν συνάντησε κάποτε 

μια γυναίκα από τη Σαμάρεια: 
…O Κύριος [Ιησούς] άφησε την Ιουδαία κι έφυγε πάλι για 
τη Γαλιλαία. Έπρεπε όμως να περάσει από τη Σαμάρεια. 
Έφτασε έτσι σε μια πόλη της Σαμάρειας που λεγόταν 
Συχάρ [...]. Εκεί βρισκόταν το πηγάδι του Ιακώβ [well of 
Jacob]. Ο Ιησούς, κουρασμένος από το περπάτημα, 
κάθισε κοντά στο πηγάδι·  ήταν μεσημέρι. Οι μαθητές του 
είχαν πάει στην πόλη ν’ αγοράσουν τρόφιμα. Έρχεται τότε 
μια γυναίκα από τη Σαμάρεια να βγάλει νερό.  
Ιησούς: «Δώσ’ μου να πιω».  

Γυναίκα: «Εσύ είσαι Ιουδαίος κι εγώ Σαμαρείτισσα. Πώς μπορείς να  ζητάς να σου δώσω νερό να πιεις;»  

Ιησούς: «Αν ήξερες τη δωρεά του Θεού και ποιος είναι αυτός που σου μιλάει, τότε εσύ θα του ζητούσες τη 

δωρεά του Θεού, κι εκείνος θα σου έδινε ζωντανό νερό».  

Γυναίκα: «Κύριε, εσύ δεν έχεις ούτε καν κουβά, και το πηγάδι είναι βαθύ· από πού, λοιπόν, το ’χεις το νερό;»  

Ιησούς: «Όποιος πίνει απ’ αυτό το νερό θα διψάσει πάλι· όποιος όμως πιει από το νερό που θα του δώσω 

εγώ δε θα διψάσει ποτέ».  

Γυναίκα: «Κύριε, δώσ’ μου αυτό το νερό για να μη διψάω».  

Ιησούς: «Πήγαινε να φωνάξεις τον άντρα σου κι έλα εδώ».  

Γυναίκα: «Δεν έχω άντρα». 

Ιησούς: «Σωστά είπες, “δεν έχω άντρα”· γιατί πέντε άντρες πήρες κι αυτός που ζεις μαζί του τώρα δεν είναι 

άντρας σου· αυτό που είπες είναι αλήθεια».  

Γυναίκα: «Κύριε, βλέπω ότι εσύ είσαι προφήτης· ... 

[...συζήτηση για το πού πρέπει να λατρεύουν τον Θεό.] 

                                                             
1 Από το παλιότερο βιβλίο των Θρησκευτικών Β΄ Γυμνασίου των Γ. Τσανανά και Απ. Μπάρλου, σελ. 74. 
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Γ υ ν α ί κ ε ς: Η θέση τους ήταν κατώτερη από τους άντρες. 

Έμεναν στο σπίτι και υπάκουαν στον άντρα τους. Οι άντρες 

απέφευγαν να τις μιλούν στον δρόμο.  
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Γυναίκα: «Ξέρω ότι θα έρθει ο Μεσσίας, δηλαδή ο Χριστός· όταν έρθει εκείνος, θα μας τα εξηγήσει όλα».  

Ιησούς: «Εγώ είμαι. Εγώ, που σου μιλάω αυτή τη στιγμή».  

Εκείνη τη στιγμή ήρθαν οι μαθητές του κι απορούσαν που συνομιλούσε με γυναίκα. Βέβαια, κανείς δεν είπε 
τίποτε.  
Τότε η γυναίκα πήγε στην πόλη κι άρχισε να λέει στον κόσμο: «Ελάτε να δείτε έναν άνθρωπο που μου είπε 
όλα όσα έχω κάνει στη ζωή μου· μήπως αυτός είναι ο Μεσσίας;» Βγήκαν, λοιπόν, από την πόλη κι έρχονταν 
σ’ αυτόν.  
Όταν λοιπόν οι Σαμαρείτες ήρθαν κοντά του, τον παρακαλούσαν να μείνει μαζί τους· κι έμεινε εκεί δύο μέρες. 
Έτσι, πίστεψαν πολύ περισσότεροι ακούγοντας τα λόγια του. 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
5. Πώς αντιμετωπίζει ο Χριστός τη γυναίκα;  

- Της μιλάει με ευγ_ _ _ _ _ . 
- Την ακούει με προ_ _ _ _ . 
- Για το παρελθόν της δεν την κρί_ _ _  . 
- Επομένως, της δίνει αξ_ _. 

6. Στο τέλος πίστεψε η γυναίκα ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας;  
- _ _ _ . 

7. Κράτησε την πίστη για τον εαυτό της;  
- _ _ _ . Πήγε στους συγχωριανούς της και τους μίλησε για τον Χρ_ _ _ _ . Έτσι, έγινε η πρώτη 
ιεραπόστολος, ενώ ακόμη ζούσε ο Χριστός. Είναι η Αγία Φωτεινή.  

8. Οι μαθητές του Χριστού γιατί απόρησαν που τον είδαν να μιλά με γυναίκα; 
- Γιατί εκείνη την εποχή ...................................................................................................... ......................... 

 
******************* 

Ο Ιησούς και ο Ζακχαίος (ΦΜ, σελ. 47) 
1. Διάβασε παρακάτω τι ήταν οι τελώνες2: 

2. Ήταν παράξενο που ο Ζακχαίος ανέβηκε στο δέντρο; Γιατί; 
- _ _ _ , ήταν παράξενο, γιατί ήταν πλ_ _ _ _ _ _ και ανώτερος από τον απλό λαό. Αλλά δεν ντρά_ _ _ _ 

να το κάνει. Τόσο πολύ ήθελε να δει τον Χριστό!  
3. Τι έλεγε ο Νόμος των Εβραίων για τους κλέφτες;  

- Ο Νόμος όριζε ότι ο κλέφτης πρέπει να επιστρέψει το τετραπλάσιο όσων έκλεψε, για να διορθώσει 
το κακό.  

4. Σύμφωνα με τον Νόμο, πόσα λεφτά έπρεπε να δώσει κάποιος Ισραηλίτης στους φτωχούς; 

- Ο Νόμος προέβλεπε ότι έπρεπε να δώσει το 1/5 της περιουσίας του. 
5. Ο Ζακχαίος τι υποσχέθηκε να κάνει;  

- Υποσχέθηκε να δώσει: 
α) στους φτωχούς το μ_ _ _  της περιουσίας του, και  

β) σ’ αυτούς που «έκλεψε» το τετρα_ _ _ _ _ _  απ’ αυτό που τους είχε «κλέψει». 

6. Τι δείχνει ο Ζακχαίος με αυτή την υπόσχεσή του;  
- Δείχνει ότι ................................................................................................................. ................................ 

7. Τι λέει ο Χριστός για τον Ζακχαίο και την οικογένειά του; 
- Λέει ότι «αυτή η οικογένεια σώ_ _ _ _». 

8. Τι απέγινε μετά ο Ζακχαίος; 
Κατά την παράδοση, ακολούθησε τον απόστολο Πέτρο. Έγινε επίσκοπος. Μετά τον θάνατό του οι 

χριστιανοί τον τίμησαν ως απόστολο και άγιο. Η μνήμη του τιμάται στις 20 Απριλίου. 

                                                             
2 Από το παλιότερο βιβλίο των Θρησκευτικών Β΄ Γυμνασίου  των Γ. Τσανανά και Απ. Μπάρλου, σελ. 65. 

Οι τελώνες μάζευαν τους φόρους των Ισραηλιτών για τους Ρωμαίους. Εκτός όμως από τους φόρους 
ζητούσαν και λεφτά για τον εαυτό τους, και φυσικά γίνονταν πλούσιοι. Ο κόσμος τούς θεωρούσε προδότες, 
και πολύ αμαρτωλούς. Γι’ αυτό και τους μισούσε πολύ. 


