
 ΜΑΘΗΜΑ 13Ο  Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

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 Αγία Γραφή λέει ότι ο Χριστός είναι η μόνη δυνατότητα σωτηρίας. 

2. Ο Θεός φανερώνεται στην Παλαιά Διαθήκη πάντα με κεραυνούς και αστραπές. 

3. Το «φως» του Χριστού δεν έχει σχέση με το φως του ήλιου. 

4. Με τη Μεταμόρφωση του Χριστού οι άνθρωποι είδαν την ουσία του Θεού. 

 

 1. Ο Χριστός είναι η ένσαρκη φανέρωση του Θεού στον κόσμο. 

2. Ο Χριστός απέκρυψε από όλους τη θεότητά του. 

3. Στη Θεία Ευχαριστία πραγματώνεται μια αληθινή ένωση των πιστών με τον Χριστό. 

4. Η ανθρώπινη φύση του Χριστού είναι «ασύγχυτα και αχώριστα» ενωμένη με τη θεότητά 

του. 

5. Το άκτιστο φως της Μεταμόρφωσης είναι απόλυτα απρόσιτο στους ανθρώπους. 

 

 1. Η ανθρώπινη φύση του Χριστού είναι ενωμένη «ασύγχυτα και αχώριστα» με τη θεότητά 

του. 

2. Ο Χριστός έχει δύο πρόσωπα, το πρώτο είναι του Πατέρα και το δεύτερο του Υιού του 

Θεού. 

3. Σύμφωνα με την Αγία Γραφή, ο Χριστός είναι μία από τις πολλές δυνατότητες σωτηρίας. 

4. Η Εκκλησία λατρεύει τον Κύριο ως πρότυπο ανθρώπου και απεσταλμένο του Θεού στον 

κόσμο. 

5. Ο Χριστός είναι η «ένσαρκη» φανέρωση του Θεού στον κόσμο. 

 

 1. Στη Μεταμόρφωση φανερώθηκε η δόξα του Θεού με το άκτιστο φως. 

2. Οι άκτιστες ενέργειες του Θεού, με τις οποίες φανερώνεται, ονομάζονται ακόμη: φως, 

δόξα, βασιλεία, δύναμη, αγάπη. 

3. Η αληθινή θεογνωσία και θεοπτία πετυχαίνεται μόνο με την ανάγνωση των Γραφών. 



4. Ο Χριστός απέκρυψε από όλους τη θεότητά Του. 

5. Η φανέρωση του Θεού λέγεται θεοσοφία. 

 

 1. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος μεταδίδεται στη ζωή των πιστών μέσω των εικόνων. 

2. Τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος είναι μεταξύ τους ομοούσια. 

3. Το γεγονός της Πεντηκοστής γιορτάζεται 50 ημέρες μετά την Ανάληψη. 

4. Ο Χριστός ζει μέσα την Εκκλησία «εν Αγίω Πνεύματι». 

5. Ο Χριστός στον Μυστικό Δείπνο δίνει υπόσχεση για την αποστολή του Παρακλήτου. 

 

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. Ο Χριστός «μεταμορφώθηκε» στο όρος… 

α. Σινά 

β. Ιορδάνη 

γ. Θαβώρ 

2. Η Μεταμόρφωση του Χριστού… 

α. έγινε στην επί του Όρους Ομιλία 

β. ταυτίζεται με την Πεντηκοστή 

γ. φανερώνει το άκτιστο φως του Θεού 

3. Η θέα του ακτίστου φωτός από τον άνθρωπο ονομάζεται… 

α. θεοδικία 

β. θεοπτία 

γ. θεοσοφία 

4. Ο Θεός φανερώνεται στη Παλαιά Διαθήκη… 

α. ως αγαθός γέρων 

β. με σύμβολα 

γ. ως προφήτης 

 



5. Ο Χριστός φανέρωσε στη Μεταμόρφωση με το άκτιστο φως… 

α. τη θεία ουσία Του 

β. τη «δόξα» Του 

γ. την Αγία Γραφή 

 1. Κατά τη Μεταμόρφωση ο Χριστός… 

α. αναλήφθηκε 

β. διατύπωσε τη διδασκαλία για τη θεότητα 

γ. φανέρωσε τη δόξα της θεότητάς του 

2. Η Εκκλησία διδάσκει ότι η ουσία του Θεού… 

α. είναι απρόσιτη και αμέθεκτη 

β. φανερώνεται στους άξιους και ευσεβείς 

γ. εμφανίζεται σαν φως 

3. Ο Θεός φανερώνεται με… 

α. τις κτιστές ενέργειές του 

β. τις άκτιστες ενέργειές του 

γ. τα φυσικά φαινόμενα 

4. Ο Θεός φανερώθηκε… 

α. μόνο στην Καινή Διαθήκη 

β. μόνο στην Παλαιά Διαθήκη 

γ. με διαφορετικό τρόπο στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη 

5. Η Μεταμόρφωση του Χριστού έγινε στο όρος… 

α. Θαβώρ 

β. των Ελαιών 

γ. Σινά 

 

 

  



1. Ο Θεός φανερωνόταν στην Παλαιά Διαθήκη… 

α. δια «συμβόλων» (φωτιά, δρόσος) 

β. με τους βασιλείς του Ισραήλ 

γ. με τον μωσαϊκό νόμο 

2. Μέσα από τα σημεία του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη ο άνθρωπος γνώριζε… 

α. την αξία της δικαιοσύνης στον μωσαϊκό νόμο 

β. την ύπαρξη και την παρουσία του Θεού 

γ. τη δύναμη των προφητών 

3. Η τέλεια θεογνωσία προσφέρεται από… 

α. τον Χριστό 

β. τα βιβλία της Καινής Διαθήκης 

γ. ολόκληρη την Παλαιά Διαθήκη 

4. Ο θάνατος καταργήθηκε με… 

α. το έργο των προφητών και ποιητών στην Παλαιά Διαθήκη 

β. με τον εβραϊκό νόμο που καθόριζε το Πάσχα 

γ. τη Σάρκωση, τη Σταύρωση και την Ανάσταση του Χριστού 

5. Στους αγίους της Παλαιάς Διαθήκης… 

α. φανερώθηκε ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός 

β. δεν υπήρχε πλήρης θεογνωσία και θέωση 

γ. συμπεριλαμβάνεται και ο απόστολος Παύλος 

 

Αντιστοιχίστε τη δυνατότητα γνώσης του Θεού της πρώτης στήλης με τη σημασία τους στη 

δεύτερη στήλη, αντιστοιχίζοντας κάθε φορά ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό 

της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). 

 

ΣΤΗΛΗ Α                                           ΣΤΗΛΗ Β 

α. Ουσία του Θεού                       1. Υπερφυσικό και αιώνιο, τελείως διαφορετικό από το 

φυσικό 

β. Ενέργειες του Θεού                  2. Ένωση του ανθρώπου με τον Θεό 



γ. Άκτιστο φως του Θεού             3. Άγνωστη στον άνθρωπο ως «απρόσιτη» και «αμέθεκτη» 

δ. «Θεοπτία»                                 4. Πίστη στην Αγία Τριάδα ως δόγμα της Εκκλησίας 

ε. «Θέωση»                                   5. Δυνατότητα γνώσης του Θεού, αφού είναι «μεθεκτές 

                                                         6. Περιεχόμενο πρώτου άρθρου του Συμβόλου της Πίστεως 

                                                           7. Η θέα του ακτίστου φωτός από τον άνθρωπο 

 


