
ΜΑΘΗΜΑ 19Ο  Η ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ 

 

Να συνδυάσετε κάθε ομάδα αγίων προσώπων που τιμά η Εκκλησία από την πρώτη στήλη 

με την κύρια ιδιότητά τους η οποία αναφέρεται 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. Απόστολοι              1. Ασκητές που αγωνίστηκαν για τα πάθη τους και την αγιότητα 

β. Μάρτυρες              2. Ποίμαναν με αυταπάρνηση και αγιότητα το ποίμνιό τους 

γ. Όσιοι                     3. Άσκησαν τη διαχείριση σε οικονομικά ζητήματα της Εκκλησίας 

δ. Προφήτες            4. Μετέφεραν το μήνυμα του Ευαγγελίου σε όλα τα έθνη 

ε. Ιεράρχες               5. Έγραψαν ιστορικά κείμενα 

                                   6. Έχυσαν το αίμα τους για την πίστη του Χριστού 

                                7. Προετοίμασαν τον δρόμο του Μεσσία 

 

 

ΣΤΗΛΗ Α                 ΣΤΗΛΗ Β 

α. Ομολογητές          1. Αυτοί που έχυσαν το αίμα τους για την πίστη του Χριστού 

β. Προφήτες              2. Όσοι αγωνίστηκαν εναντίον των παθών και των επιθιμιών του 

σώματος 

γ. Μάρτυρες              3. Όσοι ομολόγησαν θαρραλέα την πίστη τους στον Χριστό 

                                          μπροστά στις ανθρώπινες εξουσίες 

δ. Ιεράρχες                4. Εκείνοι που οδηγούσαν τους πιστούς στο μαρτύριο στο Κολοσσαίο 

ε. Όσιοι και ασκητές   5. Όσοι πολέμησαν τους ιουδαιοχριστιανούς στην αρχή της Εκκλησίας 

                                        6. Αυτοί που προετοίμασαν τον ερχομό του Κυρίου 

                                        7. Αυτοί που στήριξαν την ορθή πίστη και αγωνίστηκαν για το ποίμνιό                

τους 

 



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

απάντηση από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ: 

 

1. Οι Άγιοι Πάντες εορτάζονται μετά την Πεντηκοστή… 

α. επειδή είναι οι κοινωνικοί ηγέτες της εποχής τους 

β. για να τονιστεί ο φωτισμός τους από το Άγιο Πνεύμα 

γ. γιατί προηγούνται σε αξία όλων των υπόλοιπων πιστών 

2. Οι άγιοι της Εκκλησίας οδηγήθηκαν στην αγιότητα… 

α. είτε με τον μαρτυρικό θάνατο είτε με την ενάρετη και ασκητική ζωή 

β. εξαιτίας της βούλησης του Θεού να υπάρχουν και άγιοι στον κόσμο 

γ. επειδή οι χριστιανοί επέλεξαν κάποιους μορφωμένους να είναι άγιοι 

3. Η εορτή των Αγίων Πάντων δίνει την ευκαιρία να τιμηθούν… 

α. οι μεγάλοι άγιοι, που υπερέχουν των ασήμαντων 

β. όλοι οι χριστιανοί 

γ. οι γνωστοί αλλά και οι αφανείς και άγνωστοι άγιοι                                            

4. Οι άγιοι μεταφέρουν στους χριστιανούς… 

α. την ευλογία και τον φωτισμό του Θεού 

β. την εξουσία που είχαν μετά τον θάνατό τους 

γ. προειδοποιητικά μηνύματα από τον Θεό 

5. Οι άγιοι της Εκκλησίας… 

α. ασκούν τη νόμιμη εξουσία που του δόθηκε από τον Θεό 

β. συμπαραστέκονται με στοργή στους αγωνιζόμενους πιστούς 

γ. απολαμβάνουν τον παράδεισο, επειδή θαυματουργούν 

 

 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. 

 

«Οι άγιοι παραμέρισαν …………….. ώστε να φανερωθεί μέσα τους η χάρη του Θεού. Στο 

πρόσωπό τους βλέπουμε …………….. εκείνον που έπλασε ο Θεός ……………... Οι άγιοι είναι 



…………….. αγκαλιάζουν ολόκληρη τη δημιουργία …………….. . Οι πιστοί τους τιμούν για τη 

φωτισμένη γνησιότητα της ζωής τους». 

 

(τον αληθινό άνθρωπο / φίλοι του Θεού / με αγάπη /το εγώ τους / με προοπτική τη θέωση) 

 

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. Κατά τον απόστολο Παύλο, η μίμηση των αγίων είναι μίμηση του Χριστού. 

2. Η γιορτή των Αγίων Πάντων καθιερώθηκε για να τιμώνται οι άγνωστοι θεοί. 

3. Κάθε χριστιανός μπορεί να φθάσει στην αγιότητα. 

4. Οι ασκητές είναι άγιοι που αγωνίστηκαν κατά των παθών. 

5. Ο άγιος αποδέχεται πλήρως τον συνάνθρωπό του. 

 

1. Η Εκκλησία ζει στη θεία χάρη και τη μεταδίδει συνεχώς στον κόσμο. 

2. Οι άγιοι θαυματουργούν από τη θαυμαστή χάρη που απέκτησαν με τις ικανότητες που 

έχουν μόνοι τους. 

3. Ο πιστός καλείται με τη χάρη του Τριαδικού Θεού να γίνει άγιος, ώστε η ανθρώπινη 

κοινωνία να γίνει μια κοινωνία αγίων. 

4. Η χάρη του Θεού διακρίνει τους ανθρώπους σε πιστούς και άθεους, και από τους 

δεύτερους αφαιρείται η αγάπη του Θεού. 

5. Ο ιερός Χρυσόστομος αναφέρει ότι η Εκκλησία είναι «ιατρείο πνευματικό». Σ’ αυτήν 

καταφεύγει ο άνθρωπος τραυματισμένος από την αμαρτία. 

 

1. Η μίμηση των αγίων θεωρείται μίμηση του Χριστού. 

2. Η εγωιστική θεώρηση του κόσμου δεν συμβαδίζει με την αγιότητα. 

3. Η απομάκρυνση από τον Θεό αμαύρωσε την εικόνα του Θεού στον άνθρωπο. 

4. Οι άγιοι επιδίωξαν να σώσουν μόνο τον εαυτό τους και το πέτυχαν. 

5. Η συμφιλίωση με τον Θεό βασίζεται στην ταπείνωση. 

 



 

Να συμπληρώσετε την παρακάτω πρόταση επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με 

τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ Στη συνέχεια, να 

σχολιάσετε με συντομία τη συμπληρωμένη πρόταση  

1. Οι άγιοι δίνουν στους πιστούς που τους τιμούν… 

α. εφόδια για να περνάνε άνετα στη ζωή τους 

β. την ευλογία, τον φωτισμό και τα χαρίσματα του Θεού 

γ. ανταλλάγματα για τα τάματα που τους προσφέρουν 

                                                                                                           

 1. Η κοινή γιορτή των Αγίων Πάντων… 

α. αποδεικνύει ότι αγνοούμε ποιος άγιος γιορτάζει κάθε ημέρα 

β. διδάσκει ότι η αγιότητα είναι ακατόρθωτη στην εποχή μας 

γ. δίνει την ευκαιρία να τιμηθούν όλοι οι άγιοι, γνωστοί και άγνωστοι        

 

 


