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Στόχοι

• Να αναφέρουν την παραβολή της Τελικής 
Κρίσεως.

• Να εξηγούν το νόημα και τη σημασία της.
• Να αξιολογούν το κριτήριο της έμπρακτης 

αγάπης προς τον συνάνθρωπο ως τρόπου 
εισέλευσης στην Βασιλεία του Θεού.

• Να προβληματιστούν πάνω σε τρόπους 
έμπρακτης προσφοράς στον συνάνθρωπο, 
που έχει ανάγκη, βλέποντας στο πρόσωπό 
του τον Χριστό.



Τι είναι μια 
παραβολή; 

Γιατί ο 
Χριστός μιλάει 
με παραβολές;



Τι είναι η κρίση;;;
Ποιο θα είναι 
το κριτήριο με 
το οποίο θα 
κριθούμε;

Πότε και 
πως θα 
γίνει η 
Τελική 
Κρίση;





Η παραβολή της  Τελικής Κρίσης 
(Ματθ. 25, 31-46)



Λίγο πριν ο Χριστός 
συλληφθεί και οδηγηθεί
στο σταυρό, οι μαθητές
Του τον ρώτησαν πότε θα 
ξαναέρθει στον κόσμο κι 
Εκείνος τους απάντησε:

…όταν έρθει ο Υιός του 
ανθρώπου μέσα στη δόξα και 
μαζί με όλους τους αγγέλους 
και θα καθίσει στο θρόνο της 

δόξας Του…



…τότε όλοι οι 
άνθρωποι που 
κατοικούν στη γη 
αλλά και οι νεκροί 
θα μαζευτούν 
μπροστά Του…



… και θα ξεχωρίσει 
τους ανθρώπους όπως 
ο τσοπάνης ξεχωρίζει 
τα πρόβατα από τα 
κατσίκια…



…και θα βάλει τα πρόβατα 
από τα δεξιά του και τα 

κατσίκια από τα αριστερά 
του…



…τότε θα πει ο Βασιλέας σ’ εκείνους 
που θα είναι από
τα δεξιά του: Ελάτε οι ευλογημένοι 
από τον Πατέρα μου να 
κληρονομήσετε τη Βασιλεία που είναι 
ετοιμασμένη για σας…



…γιατί πείνασα
και μου δώσατε 
να φάω…



…δίψασα και μου
δώσατε νερό να 
πιω…



…ξένος ήμουν και 
γυμνός …με πήρατε 
στο σπίτι και με 
ντύσατε…



...αρρώστησα και με 
επισκεφτήκατε…



…ήμουν στη φυλακή 
και ήρθατε να με 
δείτε…



…Κύριε, πότε σε 
είδαμε να πεινάς 
και σου δώσαμε 
ψωμί ή να διψάς και 
σου δώσαμε νερό; 

… και πότε σε 
είδαμε ξένο και 
σε πήραμε μαζί 
μας ή γυμνό και 

σε ντύσαμε; 

… και πότε σε είδαμε 
άρρωστο ή στη 

φυλακή και ήρθαμε 
σε σένα;



…σας βεβαιώνω πως ό,τι
κάνατε σ’ έναν από τους πιο 
τελευταίους από τους 
αδελφούς μου, σ’ εμένα το 
κάνατε…

… τότε θα πει και σ’ εκείνους 
που θα είναι από τα αριστερά:



…πηγαίνετε στο 
αιώνιο πυρ…



…γιατί πείνασα
και δε μου 
δώσατε να 
φάω…



…δίψασα και δε μου
δώσατε νερό να 
πιω…



…ξένος ήμουν και 
γυμνός …και δε με 
πήρατε στο σπίτι 
σας…



...αρρώστησα και δε
με επισκεφτήκατε…



…ήμουν στη φυλακή 
και δεν ήρθατε να 
με δείτε…



…Κύριε, πότε σε 
είδαμε να πεινάς 
και δε σου δώσαμε 
ψωμί ή να διψάς και 
δε σου δώσαμε 
νερό; 

… και πότε σε 
είδαμε ξένο και 
δε σε πήραμε 

μαζί μας ή 
γυμνό και δε σε 

ντύσαμε; 

… και πότε σε είδαμε 
άρρωστο ή στη 
φυλακή και δεν 

ήρθαμε σε σένα;



…σας βεβαιώνω πως ό,τι δεν
κάνατε σ’ έναν από τους πιο 
τελευταίους από τους 
αδελφούς μου, ούτε σ’ εμένα 
το κάνατε…

… και θα πάνε οι τελευταίοι 
στην αιώνια κόλαση και οι 
δίκαιοι στην αιώνια ζωή…



…θα 
ξαναέρθει ο 
Χριστός; 

πότε;





Ποιο είναι το 
κριτήριο με το 
οποίο θα πάμε 
στον Παράδεισο 
ή στην Κόλαση;





Ποιους τρόπους 
μας προτείνει ο 
Χριστός για να 
πάμε στον 
Παράδεισο;;;;



Χμμμ πρέπει να 
φοβόμαστε την 

Δευτέρα 
Παρουσία;

… ο Θεός 
τιμωρεί;




