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ΚΕΦ.14 . Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΣΚΗΣΗ    

 
 

Α. Να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση 

 

1. Ο ασκητής εγκαταλείπει τον κόσμο όχι μόνο ως τόπο αλλά και τρόπο ζωής.  

Αυτό σημαίνει ότι: 

Α. εγκαταλείπει το πνεύμα του κόσμου. 

Β. χαρακτηρίζει τα πάντα γύρω του με υλιστικά κριτήρια. 

Γ. απομακρύνει τη σκέψη του από το χώρο από τον οποίο κατοικεί. 

Δ. φεύγει γιατί δεν αγαπά τους συγγενείς του. 

 

2. Άσκηση στο χριστιανισμό είναι η προσπάθεια του πιστού  

 

Α. να υποτάξει τη θέληση του στις επιταγές του πνεύματος. 

Β. να διαχωρίσει τις απαιτήσεις του σώματος από εκείνες της ψυχής. 

Γ. να περιορίσει τις ψυχικές και σωματικές αδυναμίες του, ώστε να επιτύχει το «καθ’ ομοίωσιν ». 

Δ. να γίνει πιο δυνατός σωματικά. 

 

3. Ένα από εμπόδια στην επιτέλεση της γνήσιας ορθόδοξης άσκησης είναι 

 

Α. η εξομοίωση του φρονήματος του ασκητή με το φρόνημα που έχει ο κόσμος. 

Β. η μίμηση του ήθους των αγίων. 

Γ. η αντίσταση στην απολυτοποίηση της ύλης. 

Δ. η διαρκής προσευχή. 

 

4. Βασικά στοιχεία της ορθόδοξης ασκητικότητας είναι   

 

Α. η εγκράτεια, η υπακοή και ο σεβασμός του φυσικού κόσμου 

Β. η αντίσταση στην απολυτοποίηση της ύλης και η προσφορά στον Θεό. 

Γ. η σεμνότητα και ταπείνωση, η εγκράτεια απέναντι στις αδυναμίες του σώματος και η 

ακτημοσύνη. 

Δ. το λιγοστό φαγητό που τρωει ο ασκητής. 

 

 

Β. Ποιές είναι οι αρετές της ασκητικής ζωής ; 

 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 



Γ. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με αυτά που ταιριάζουν στη στήλη Β. 

 

                       Α                    Β 

1. πρότυπο άσκησης Α. νοερά προσευχή 

2. υπακοή Β. άγιοι 

3. διαρκής προσευχή  Γ. Μ. Βασίλειος 

4. παράδειγμα μίμησης Δ. Ιησούς Χριστός 

5. οργάνωση μοναχισμού Ε. ταπείνωση – σεμνότητα  

 

1 = 3 = 5 = 

2 = 4 =  

 

 

 

Δ Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν με την ένδειξη Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ) 

δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση. 

 

1. Προϋπόθεση για τη χριστιανική άσκηση είναι η μετάθεση της αγάπης του πιστού από τον 

Θεό στην εγκοσμιότητα.   .................... 

 

2. Η εκκοσμίκευση είναι στοιχείο απαραίτητο στην ασκητική της Ορθόδοξης Εκκλησίας. ...... 

 

3. Εμπόδιο στην ορθόδοξη ασκητικότητα είναι ο ευσεβισμός.   ........... 

  

4. Στην χριστιανική άσκηση ο πιστός έχει ως πρότυπο του τον Χριστό. ........... 

 

   

Ε. Ποια είναι η σχέση άσκησης και ελευθερίας; 

 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

 

ΣΤ. Ποια είναι τα πνευματικά όπλα που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο ασκητής για την 

αντιμετώπιση των εμποδίων;  

 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

 

 



 

 


