
ΜΑΘΗΜΑ 12Ο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 

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

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

«Ο …………… είναι ένα …………… γεγονός που προξενεί πόνο και θλίψη. Η …………… όμως του 

Χριστού κατά του θανάτου δίνει ……………… στον χριστιανό ώστε να μην έχει …………… γι’ 

αυτόν αλλά να αντιμετωπίζει με θάρρος κάθε μορφή φθοράς στη ζωή του». 

(θάνατος / νίκη / οδυνηρό / φόβο / δύναμη). 

 

«Ο ……………. είναι η διάσπαση της αρμονίας, διακοπή της ……………. ψυχής και σώματος, 

πρόσκαιρος ……………. της ψυχής από το σώμα μέχρι τη ……………. του Κυρίου. Η ανθρώπινη 

……………. . Νεκρώνεται και επιστρέφοντας στο χώμα διαλύεται. 

(χωρισμός / σάρκα / συλλειτουργίας / σωματικός θάνατος / Δευτέρα Παρουσία) 

 

 «Η προσκόλληση του ανθρώπου στο ……………. τον χώρισε από τον Θεό. Αυτός ο χωρισμός 

που ονομάζεται ……………. θάνατος, προκάλεσε και τον ……………. θάνατο. Το οδυνηρό αυτό 

γεγονός οι Πατέρες της Εκκλησίας θεώρησαν ότι αποτελεί ……………. Του Θεού, για να μη 

γίνει ……………. το κακό». 

(ευεργεσία / πνευματικός / κακό / σωματικό / αθάνατο) 

 

  «Πρώτη …………………… για τον άνθρωπο από τη διακοπή της σχέσης του με τον Θεό ήταν η 

απώλεια της ……………………. κατάστασης, ο………………… θάνατος. Η ……………………ανάγκη του 

όμως για επικοινωνία με τον Θεό τον οδήγησε σταδιακά στην ……………………..». 

(παραδείσιας / συνέπεια / πνευματικός / έμφυτη / ειδωλολατρία) 

 

 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. Η απομάκρυνση από τον Θεό ονομάζεται και πνευματικός θάνατος. 

2. Αφού ο άνθρωπος δεν είναι αιώνιος τίποτε δεν είναι αιώνιο. 

3. Οι άγιοι της Εκκλησίας βεβαιώνουν με τη ζωή τους τη νίκη του Χριστού πάνω στον 

θάνατο. 

4. Η πτώση φανερώνει την αδυναμία του Θεού να σώσει τον άνθρωπο. 



5. Η αθανασία είναι δώρο του Θεού στον άνθρωπο και όχι γνώρισμα της ανθρώπινης 

φύσης. 

 

 1. Ο θάνατος είναι οδυνηρό γεγονός που γεννά πόνο και θλίψη στον άνθρωπο. 

2. Η Εκκλησία αρνείται τον βιολογικό θάνατο, αφού πιστεύει στον παράδεισο. 

3. Η ελπίδα κάνει τον άνθρωπο να πιστεύει ότι είναι από μόνος του αθάνατος. 

4. Στη γλώσσα της Εκκλησίας ο θάνατος ονομάζεται κοίμηση. 

5. Στην ορθόδοξη παράδοση ο σωματικός θάνατος ταυτίζεται με τον πνευματικό θάνατο. 

 

  

1. Η συμμετοχή στο Πάθος και την Ανάσταση του Χριστού βοηθάει στην κατανόηση του 

μυστηρίου της ζωής και του θανάτου. 

2. Αληθινή ζωή είναι η «ενοίκηση» του Θεού στην καρδιά του ανθρώπου. 

3. Για την Εκκλησία η ανάσταση του ανθρώπου είναι μόνο ψυχική. 

4. Τα άφθαρτα λείψανα των αγίων μαρτυρούν την Ανάσταση του Χριστού. 

5. Στην εκκλησιαστική γλώσσα «παράδεισος» λέγεται η κοινωνία με τον Χριστό. 

 

 1. Ο σωματικός θάνατος είναι προσωρινός χωρισμός ψυχής και σώματος. 

2. Η αθανασία είναι για την Εκκλησία μια απλή συνέχεια της βιολογικής ζωής. 

3. Η πτώση του ανθρώπου του στέρησε για πάντα τη χάρη του Θεού. 

4. Για την πίστη της Εκκλησίας ο θάνατος ισοδυναμεί με ύπνο. 

5. Η ζωή είναι ένα δώρο του Θεού που δημιούργησε τα πάντα από το μηδέν. 

 

 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 στο Πάθος και την Ανάσταση του Χριστού βοηθάει… 

α. στη συνειδητοποίηση των αμαρτιών 

β. στην κατανόηση του μυστηρίου της ζωής και του θανάτου 

γ. στην ερμηνεία του μυστηρίου της δημιουργίας 



2. Ο θάνατος είναι αποτέλεσμα της… 

α. πτώσης του ανθρώπου 

β. δημιουργίας της Εύας 

γ. τιμωρίας του Θεού 

3. Ο σωματικός θάνατος είναι παραχώρηση του Θεού… 

α. για να μην περηφανεύεται ο άνθρωπος 

β. γιατί έτσι θα ελπίζει στην Ανάσταση 

γ. για να μη γίνει το κακό αθάνατο στη παρούσα ζωή 

4. Αθανασία θεωρείται η… 

α. αιώνια μνήμη 

β. μετοχή στον «παράδεισο» 

γ. ζωή μέχρι τα βαθιά γεράματα 

5. Ο θάνατος βιώνεται χριστιανικά… 

α. ως ανάληψη στον ουρανό 

β. ως μετάβαση στην «αληθινή» ζωή 

γ. ως μετενσάρκωση 

                                                                                                           

 1. Σύμφωνα με τη χριστιανική πίστη ο θάνατος είναι… 

α. μια φυσιολογική κατάσταση 

β. αποτέλεσμα της πτώσης 

γ. τιμωρία του Θεού 

2. Στην εκκλησιαστική γλώσσα ο θάνατος ονομάζεται… 

α. τέλος 

β. κοίμηση 

γ. αιώνιος 

3. Σύμφωνα με τη χριστιανική πίστη… 

α. ο πνευματικός θάνατος οδήγησε στον σωματικό θάνατο 



β. ο σωματικός θάνατος είναι μόνιμος 

γ. ο θάνατος είναι το τέλος της ανθρώπινης ύπαρξης 

4. Σύμφωνα με τη χριστιανική πίστη… 

α. αθανασία του ανθρώπου σημαίνει συμμετοχή στον παράδεισο 

β. παράδεισος είναι η αιώνια επικοινωνία του ανθρώπου με τον άνθρωπο 

γ. η νίκη του Χριστού πάνω στον θάνατο δεν έχει συνέπειες για τον άνθρωπο 

5. Η Εκκλησία προσδοκά την ανάσταση των νεκρών… 

α. στο τέλος του 21ου αιώνα 

β. κατά τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού 

γ. μετά τον Αρμαγεδδώνα 

 

1. Αθάνατος από τη φύση του αναγνωρίζεται… 

α. ολόκληρος ο κτιστός κόσμος 

β. κάθε άνθρωπος 

γ. μόνο ο Τριαδικός Θεός 

2. Η λέξη «κοιμητήριο»… 

α. έχει χριστιανικό νόημα και παραπέμπει στην πίστη στην Ανάσταση 

β. δηλώνει τον ύπνο της άγνοιας και της αμαρτίας 

γ. έχει ειδωλολατρική προέλευση 

3. Ο θάνατος του Χριστού αναγνωρίζεται ως… 

α. ο τελικός σκοπός της ανθρώπινης ύπαρξης 

β. αρχή και αιτία της αθανασίας του ανθρώπου 

γ. ηρωικό αλλά αδιέξοδο κατόρθωμα 

4. Ο πνευματικός αγώνας του χριστιανού… 

α. αποβλέπει στη συσσώρευση καλών πράξεων 

β. είναι αντίσταση εναντίον όλων των μορφών της φθοράς 

γ. δηλώνει αδυναμία να νικηθεί το κακό 



5. Στη γλώσσα της Εκκλησίας ο θάνατος νοείται περισσότερο σαν… 

α. πορεία μετάβασης προς την αιωνιότητα 

β. μετενσάρκωση 

γ. οριστική εκμηδένιση 


