
 

 
ΘΕΜΑΤΑ: 
 
Στις ερωτήσεις Α.1.1. μέχρι Α.1.5. να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης 
στην κόλλα σας και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή 
απάντηση:  
Α.1.1. Η εβδομάδα του Πάσχα ονομάζεται Μεγάλη, γιατί: 
 α) έχει μεγαλύτερη διάρκεια 
 β) τα γεγονότα που εορτάζονται έχουν μεγάλη σημασία για τη 
σωτηρία του ανθρώπου. 
 γ) επικράτησε στην παράδοση του λαού. 
         (Μονάδες 05)  
Α.1.2. Κατά τη Δευτέρα Παρουσία θα αναστηθούν: 
 α) τα σώματα των ανθρώπων. 
 β) τα σώματα και οι ψυχές των ανθρώπων. 
 γ)  οι ψυχές των ανθρώπων. 

(Μονάδες 05) 
Α.1.3. Η χαρά που αισθανόμαστε τη νύχτα της Ανάστασης, 
προέρχεται: 
 α) από τις υλικές απολαύσεις. 
 β) από τη συμμετοχή του ανθρώπου στο Πάθος και την Ανάσταση 
του Ιησού Χριστού. 
 γ) από την προσωρινή συμφιλίωση με τους ανθρώπους. 

(Μονάδες 05) 
Α.1.4. Η αθανασία είναι δώρο του Θεού και συνίσταται: 
 α) στην αιώνια κοινωνία με το Θεό. 
       β) στην επιμήκυνση της βιολογικής ζωής. 
 γ) στην αφθαρσία της ψυχής μετά την τελική κρίση. 

(Μονάδες 05) 
Α.1.5. Ο θάνατος σύμφωνα με την Εκκλησία, είναι: 
 α) η τιμωρία που επέβαλε ο Θεός στον άνθρωπο για την παρακοή 
του.  
 β) είναι μια φυσική κατάσταση που ολοκληρώνεται ο βιολογικός 
κύκλος του ανθρώπου.        
 γ) δεν είναι φυσική κατάσταση και συνδέεται με την πτώση του 
ανθρώπου.  

(Μονάδες 05) 
Α.2.1. Χρονική σειρά: Να τοποθετήσετε τα παρακάτω γεγονότα της 
ζωής του Κυρίου στη σωστή χρονική τους σειρά, δηλαδή έτσι όπως 
εορτάζονται τη Μεγάλη Εβδομάδα. 
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 Ιερός Νιπτήρας 
Αμαρτωλή γυναίκα 

  Πάγκαλος Ιωσήφ 
 Κάθοδος στον Άδη 

Σταύρωση του Κυρίου 
Παραβολή των δέκα Παρθένων  

(Μονάδες 05) 
Α.3.1. Να χαρακτηρίσετε στη κόλλα σας τις προτάσεις που 
ακολουθούν με την ένδειξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράμμα που 
αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση: 
α)  Οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας είναι τόσο κατανυκτικές, που 
ευαισθητοποιούν ακόμα και εκείνους που δεν έχουν άμεση σχέση με την 
Εκκλησία και τους κάνουν να αισθανθούν την αναστάσιμη χαρά. 
β) Ο θάνατος είναι μια φυσική κατάσταση που εμφανίστηκε μετά την 
πτώση και την αμαρτία του ανθρώπου.    
γ) Ο άνθρωπος πλάστηκε από το Θεό κτιστός και η μόνη δυνατότητα 
σωτηρίας του είναι να βρίσκεται σε διαρκή κοινωνία και σχέση με το 
Θεό. 
δ) Οι άγιοι, με τα άφθαρτα λείψανά τους, βεβαιώνουν την αλήθεια της 
αιωνιότητας και τη νίκη του Ιησού Χριστού πάνω στη φθορά και στο 
θάνατο. 

(Μονάδες 20) 
 

Α.4.1. Τι σημαίνει η Ανάσταση του Ιησού Χριστού για τον πιστό;  
(Μονάδες 25) 

Α.4.2. Ποιος είναι ο πραγματικός θάνατος κατά την Ορθόδοξη αντίληψη;  
(Μονάδες 25) 

 
 
 


