
 

 

A/ A                                           ΜΑΘΗΜΑ 32 ΤΥΠΟΣ 

1 

 Γιατί ο Θεός δεν εµπόδισε την πτώση των πρωτόπλαστων; Τί θα συνέβαινε  

 

   αν το έκανε; Α 

2 

 Γιατί οι Άγιοι είναι πολύτιµα παραδείγµατα στον αγώνα για την καταπολέµηση του 

κακού  και την επικράτηση της Βασιλείας του Θεού ;    Α 

3 

Μεταξύ των συνεπειών της πτώσης του ανθρώπου είναι και το λεγόµενο  «κοινωνικό 

κακό».  

Να προσδιορίσετε τι σηµαίνει αυτός ο όρος, δίνοντας µερικά παραδείγµατα από τη 

σύγχρονη πραγµατικότητα.              Α 

4 

Ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος για την εµφάνιση του κακού , αλλά και για την  

καταπολέµησή του.  

Να παρουσιάσετε τρόπους µε τους οποίους µπορεί να την  πετύχει. Α 

5 

 Ποιες είναι οι συνέπειες στη ζωή του άνδρα και της γυναίκας από την εµφάνιση του 

κακού  σύµφωνα µε τη διήγηση της Παλαιάς ∆ιαθήκης; Α 

6 

 Ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος για το κακό, αλλά έχει ευθύνη και για την καταπολέµησή 

του. Να σχολιάσετε την πρόταση. Α 

7 

Σύµφωνα µε τη διδασκαλία της Εκκλησίας, το κακό δεν υπάρχει ως δηµιούργηµα του 

Θεού . Τότε, πώς εξηγείται η παρουσία του στον κόσµο; A 

8 

Σύµφωνα µε τη διήγηση της Παλαιάς ∆ιαθήκης το κακό δε δηµιουργήθηκε ούτε 

προέρχεται από τον Θεό. Να εξηγήσετε µε συντοµία αυτή τη θέση. 

A 

9 

Το κακό είναι πανανθρώπινο φαινόµενο και διαπερνά τις δοµές της κοινωνίας 

Να παρουσιάσετε τρία παραδείγµατα.   

Α 



 
 

   

10 

«Γιατί ο Θεός επιτρέπει το κακό και τη δυστυχία; ... Γιατί είναι ένας Θεός  αγάπης...  

Όπου δεν υπάρχει ελευθερία, δεν µπορεί να υπάρξει αγάπη.... Ο Θεός, εποµένως -

επιθυµώντας να µοιραστεί την αγάπη του- δεν εδηµιούργησε ροµπότ που θα τον 

υπάκουαν µηχανικά, αλλ' αγγέλους και ανθρώπινες υπάρξεις προικισµένες µ' ελεύθερη 

εκλογή. Και µ' αυτό, για να θέσουµε το ζήτηµα µε  ανθρωποµορφικό τρόπο, ο Θεός 

ριψοκινδύνεψε: γιατί µαζί µ' αυτό το δώρο της ελευθερίας δόθηκε επίσης και η 

δυνατότητα της αµαρτίας. Αλλ' αυτός που δεν  ριψοκινδυνεύει, δεν αγαπάει. ∆ίχως 

ελευθερία δεν θα υπήρχε αµαρτία. Αλλά  δίχως ελευθερία ο άνθρωπος δεν θα ήταν κατ' 

εικόνα Θεο ' δίχως ελευθερία ο άνθρωπος δεν θα µπορούσε να επικοινωνήσει µε το Θεό 

µε µια σχέση αγάπης»  (Επίσκοπος ∆ιοκλείας Κάλλιστος).  

Στηριζόµενοι στο παραπάνω απόσπασµα να  

σχολιάσετε τους λόγους για τους οποίους ο Θεός δεν εµποδίζει το κακό.    

 
Β 

11 

«Η αµαρτία προκύπτει από µια ανταρσία του ανθρώπου, ... που επιδιώκει την ισοθεΐα ή 

την εξοµοίωση µε τον Θεό, όχι τη σχέση κτιστο  και ακτίστου, φθαρτο  και αφθάρτου, 

θνητο  και αθανάτου, δηµιουργήµατος και δηµιουργο  αλλά επί  ίσοις όροις. Τούτο 

σηµαίνει διάρρηξη των σχέσεων ... Ο θάνατος ... πλήττει όχι   µονάχα το είδος ή τη 

βιολογική υπόσταση, αλλά το πρόσωπο» (Ν. Ματσούκας). 

 Με βάση το παραπάνω κείµενο να παρουσιάσετε τις συνέπειες του προπατορικο  

αµαρτήµατος, στη σχέση του ανθρώπου µε τον Θεό.   

Β 

12 

«Ο άνθρωπος έχει τέτοιες δυνάµεις, ώστε να µπορεί να µεταδώσει το καλό ή το κακό στο 

περιβάλλον του ... Πρέπει να βλέποµε το καθετί µε αγαθό τρόπο.  Τίποτα το κακό να µη 

σκεπτόµαστε για τους άλλους. Κι ένα βλέµµα κι ένας  στεναγµός επιδρά στους 

συνανθρώπους µας. Και η ελάχιστη αγανάκτηση κάνει   κακό. Να έχοµε µέσα στην ψυχή 

µας αγαθότητα κι αγάπη. Αυτά να µεταδίδοµε.   Να προσέχοµε να µην αγανακτούµε για 

τους ανθρώπους που µας βλάπτουν, µόνο να προσευχόµαστε γι' αυτούς µε αγάπη. Ό,τι κι 

αν κάνει ο συνάνθρωπός µας, ποτέ να µη σκεπτόµαστε κακό γι' αυτόν» (όσιος 

Πορφύριος ο  Καυσοκαλυβίτης).  

Με βάση το παραπάνω κείµενο πώς θα µπορούσε ο άνθρωπος να καταπολεµήσει τις 

συνέπειες του κακο στη ζωή του, σε σχέση µε τον Θεό, τον συνάνθρωπο και το 

περιβάλλον;                                          

B 


