
ΜΑΘΗΜΑ 11Ο  Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 

 

Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή 

απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ: 

 

1. Η συμμετοχή στην Ανάσταση του Χριστού… 

α. βιώνεται μέσα στην Εκκλησία 

β. είναι αδύνατη για τους ανθρώπους 

γ. δεν είναι για όλους 

2. Η Ανάσταση του Χριστού είναι… 

α. μια αλληγορική διδακτική διήγηση 

β. η λυπητερή κατάληξη της Μεγάλης Εβδομάδας            

γ. κατεξοχήν χαρμόσυνο γεγονός 

3. Η Ανάσταση του Χριστού ομολογείται… 

α. στον Ακάθιστο Ύμνο 

β. στο Σύμβολο της Πίστεως 

γ. στην επί του Όρους Ομιλία 

4. Για την Εκκλησία, η Ανάσταση του Χριστού είναι… 

α. νίκη κατά του θανάτου 

β. η διάψευση των προφητειών 

γ. νίκη του θανάτου 

5. Οι πιστοί συμμετέχουν στην Ανάσταση του Χριστού… 

α. όταν διαβάζουν και ακούνε τη σχετική διήγηση 

β. ζώντας μέσα στην Εκκλησία 

γ. κυρίως με το έθιμο του πασχαλινού τραπεζιού 

 

1. Το μυστήριο του Σταυρού είναι… 

α. ένα απίστευτο θαυματουργικό γεγονός του Ιησού 



β. μυστήριο λύπης και χαράς, γιατί ακολουθεί η Ανάσταση 

γ. ένα περιστατικό που προκαλεί φόβο και αγωνία στους χριστιανούς 

2. Στην πρωινή ακολουθία του Μεγάλου Σαββάτου… 

α. οι πιστοί χαίρονται με το προανάκρουσμα της Ανάστασης 

β. οι ιερείς ολοκληρώνουν τα Πάθη του Κυρίου 

γ. οι χριστιανοί συγχωρούνται μεταξύ τους από τις αμαρτίες τους 

3. Η χαρά της Ανάστασης… 

α. περιορίζεται σε γιορταστικές υλικές απολαύσεις 

β. κορυφώνει τη θλίψη της Μεγάλης Εβδομάδας 

γ. αγγίζει και μεταμορφώνει τη ζωή των χριστιανών 

4. Ο Άγιος Σεραφείμ του Σάρωφ, βιώνοντας την Ανάσταση, ευχόταν… 

α. Καλό Πάσχα συνάδελφοι 

β. Χριστός Ανέστη, χαρά μου 

γ. Χρόνια πολλά σ’ όλον τον κόσμο 

5. Η συμμετοχή στην αναστάσιμη Ακολουθία… 

α. είναι αναγκαστική υποχρέωση όλων των χριστιανών 

β. αφορά κυρίως τους κληρικούς 

γ. εμπνέει την αγάπη προς τους συνανθρώπου 

 

 Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα 

με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη 

λέξη «σωστό» ή «λάθος»: 

1. Ο αναστάσιμος χαιρετισμός των πιστών είναι «Χαρούμενη Ανάσταση». 

2. Η Ανάσταση του Χριστού θεωρείται θεμέλιο της Εκκλησίας. 

3. Για την Εκκλησία η πίστη είναι μάταιη χωρίς την Ανάσταση. 

4. Η Ανάσταση του Χριστού απουσιάζει από το Σύμβολο της Πίστεως. 

5. Η Ανάσταση του Χριστού ταυτίζεται με την Ανάληψή του στον ουρανό. 



 

 1. Η πίστη στην Ανάσταση ομολογείται στο Σύμβολο της Πίστεως. 

2. Ο Σταυρός του Χριστού είναι για τους χριστιανούς μυστήριο λύπης και ταυτόχρονα 

χαράς. 

3. Η κύρια εκδήλωση της Εκκλησίας για την Ανάσταση του Χριστού είναι το πασχαλινό 

τραπέζι. 

4. Η Ανάσταση του Χριστού είναι η απαρχή της αιώνιας ζωής. 

5. Η Ανάσταση του Χριστού ταυτίζεται με την Ανάληψή του στον ουρανό. 

 

Να συμπληρώσετε την παρακάτω πρόταση  επιλέγοντας τη σωστή απάντηση από τις 

αντίστοιχες φράσεις α, β, γ  και να αιτιολογήσετε σύντομα την επιλογή σας : 

1. Η συμμετοχή στο Πάθος και την Ανάσταση του Χριστού… 

α. αποτελεί αναγκαιότητα για να υπάρχει ανθρώπινη ζωή στη γη 

β. είναι υποχρέωση κάθε ατόμου για να είναι ηθικός άνθρωπος 

γ. βοηθάει στην κατανόηση του μυστηρίου της ζωής και του θανάτου 

 

  

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες 

λέξεις ή φράσεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη ή φράση. 

«Η πίστη της Εκκλησίας στην Ανάσταση του Χριστού αποτέλεσε από την ίδρυσή της τον 

……………… λίθο . Ο Απόστολος Παύλος γράφει ότι αν δεν αναστήθηκε ο Χριστός το 

……………… των αποστόλων είναι κενό. Αυτή ήταν η πίστη των ……………………………… και των 

μαρτύρων. Η ……………… ανάσταση θα πραγματοποιηθεί μετά το τέλος της ιστορίας, κατά τη 

………………». 

(ομολογητών / Δευτέρα Παρουσία / κήρυγμα / ακρογωνιαίο / κοινή) 

 

 «Ο Απόστολος Παύλος ονομάζει τον Χριστό ……………… , αφού «πρώτος Αυτός 

αναστήθηκε κάνοντας την αρχή για τους άλλους». Αναστήθηκε πρώτος σα να γεννήθηκε 

από τον ……………… . Στο ……………… οι χριστιανοί ομολογούν ότι περιμένουν να αναστηθεί το 

σώμα τους μεταμορφωμένο, ……………… και άφθαρτο, ενωμένο με την ……………… τους για να 

ζήσουν αιώνια με τον Χριστό». 

(ψυχή / Σύμβολο της Πίστεως / πνευματικό / πρωτότοκο των νεκρών / τάφο) 



 

ΘΕΜΑΤΑ  Β1 

1  «Πού είναι θάνατε το κεντρί σου; Πού είναι Άδη η νίκη σου; Ο Χριστός αναστήθηκε και συ 

έπεσες κάτω. Ο Χριστός αναστήθηκε και οι δαίμονες έπεσαν. Ο Χριστός αναστήθηκε και οι 

άγγελοι χαίρονται. Ο Χριστός αναστήθηκε και η ζωή κυριαρχεί. Ο Χριστός αναστήθηκε και 

κανένας νεκρός στο μνήμα του. Γιατί ο Χριστός που αναστήθηκε από τους νεκρούς, έγινε 

αρχή για τους νεκρούς. Σ΄ Αυτόν ανήκει η δόξακαι η δύναμη στους αιώνες και για πάντα» 

(άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος). 

Με βάση το παραπάνω απόσπασμα να παρουσιάσετε τη σημασία της Ανάστασης του 

Χριστού στον κόσμο και στη ζωή του ανθρώπου  

 

2  Μια ξεχωριστή στιγμή πριν την πασχαλινή Θεία Λειτουργία είναι όταν οι πιστοί ανάβουν 

τις λαμπάδες τους από τη λαμπάδα του ιερέα, όταν εκείνος τους καλεί με τον ύμνο: «Ελάτε 

να πάρετε φως από το φως που δεν δύει ποτέ και δοξάστε τον Χριστό ο οποίος αναστήθηκε 

από τους νεκρούς». 

Κατά τη γνώμη σας, ποιο είναι το νόημα και το μήνυμα αυτής της προτροπής για τους 

πιστούς; 

 

3  «Για την Ορθόδοξη συνείδηση η Εκκλησία δεν είναι μια κλειστή εταιρεία ανθρώπων που 

έχουν σωθεί, οι οποίοι αναλαμβάνουν αποκλειστικά τα δώρα του Θεού και διεκδικούν 

ανέσεις, προνόμια και κοσμική εξουσία. Είναι η ευχαριστιακή κοινότητα των πιστών που ζει 

και γιορτάζει την εμπειρία της Αναστάσεως, της νίκης πάνω στον θάνατο. Και με αυτή την 

αλήθεια ζωογονεί και μεταμορφώνει τη ζωή όλης της οικουμένης με ελευθερία και αγάπη» 

(Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος). 

Με αφετηρία το παραπάνω κείμενο, πώς αντιλαμβάνεστε τη σχέση της Εκκλησίας με την 

Ανάσταση του Χριστού; 

 

 4  «Πάσχα σημαίνει αιώνια ζωή, ζωή εν Χριστώ, κοινωνία μαζί Του· σημαίνει 

αλήθεια,ειρήνη και χαρά εν Πνεύματι Αγίω. “Χαίρετε!” (να είστε χαρούμενοι), αυτή ήταν η 

πρώτη-πρώτη λέξη που είπε ο αναστημένος Κύριος στις μυροφόρες. Κι όταν αντάμωσε με 

τους Αποστόλους, τα πρώτα Του λόγια ήταν: “ειρήνη υμίν”»  (Αλέξανδρος Σμέμαν). 

Αφού εντοπίσετε στο παραπάνω κείμενο μερικά από τα σημαντικότερα στοιχεία του 

κηρύγματος του Χριστού να εξηγήσετε τον λόγο για τον οποίο η Εκκλησία τα συσχετίζει με 

την Ανάστασή Του. 

 

                                                                                                                          



 


