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Θ. Ε. 1: Θ Ε Ο Σ  /  1. 1. Α Π Ο Κ Α Λ Υ Ψ Η   

Υλικό για το σπίτι· (2η ομάδα μαθητών/τριών) 



 

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ   

 

 

Οι μαθητές/τριες να:  

 αναγνωρίζουν το νόημα που δίνει ο 

Χριστιανισμός στην αποκάλυψη του Τριαδικού 

Θεού. 

  

 

 

 Παρουσίαση του νοήματος της αποκάλυψης του 

Θεού στον Χριστιανισμό.  

  

 



Ο Μητροπολίτης Αντώνιος του Σουρόζ, κατά κόσμον Αντρέι Μπορίσοβιτς Μπλουμ, γεννήθηκε στη 

Λωζάννη το 1914 από οικογένεια διπλωματών και στρατιωτικών. Έζησε για κάποιο διάστημα της 

παιδικής του ηλικίας στην Περσία και κατόπιν (μετά τη ρωσική επανάσταση του 1917) στη Γαλλία. 

Σπούδασε ιατρική, ειδικεύτηκε στη χειρουργική και εκπόνησε διδακτορική διατριβή στην ογκολογία. 

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου παγκόσμιου πολέμου υπηρέτησε στο γαλλικό στρατό και στη συνέχεια, 

κατά τη διάρκεια της γαλλικής αντίστασης, πρόσφερε τις υπηρεσίες του ως χειρουργός. 

Το 1943 εκάρη μοναχός. Το 1948 μετεγκαταστάθηκε στο Λονδίνο στην Αδελφότητα του Αγίου Σεργίου. Το 

1956 διορίστηκε εφημέριος της ρωσικής ενορίας του Λονδίνου και το 1957 χειροτονήθηκε Επίσκοπος. 

Πέντε χρόνια αργότερα διορίστηκε από το Πατριαρχείο Μόσχας Αρχιεπίσκοπος και Έξαρχος Δυτικής 

Ευρώπης, ενώ το 1966 ο θρόνος του ανυψώθηκε σε Μητροπολιτικός. Πέθανε το 2003 σε ηλικία 89 ετών. 

Η δράση του, τα βιβλία του, τα κηρύγματά του και η εμβέλεια της προσωπικής του ακτινοβολίας τον 

έχουν κατατάξει ως μία από τις σημαντικότερες φυσιογνωμίες της Ορθοδοξίας του 20ου αιώνα… 

Η παρουσία του Θεού ως προσωπικό γεγονός… 

Α. Bloom, (2009), Μάθε να προσεύχεσαι, μτφρ. Ε. Γκανούρη, Αθήνα: Η Έλαφος, σσ. 13-15· βλ. Φάκελος 

Μαθήματος, σ. 16… 

 

 

 



 «Δεν μπορούσα να δεχτώ μια άσκοπη ευτυχία… Άρχισα να ψάχνω για κάποιο άλλο νόημα ζωής, πέρα από 

εκείνο που μπορούσα να βρω μέσα στις σκοπιμότητες… Άρχισα να διαβάζω το Ευαγγέλιο του Μάρκου. Ενώ 

διάβαζα τα πρώτα κεφάλαια, ξαφνικά, συνειδητοποίησα ότι, στην άλλη άκρη του γραφείου μου, υπήρχε 

κάποιος. Η βεβαιότητα ότι αυτός ο “Κάποιος” ήταν ο Χριστός που στεκόταν εκεί παράμερα, ήταν τόσο έντονη 

ώστε ποτέ έως τώρα δεν με έχει εγκαταλείψει… 

 Το γεγονός αυτό υπήρξε πραγματικά η αποφασιστική μου καμπή. Αφού ο Χριστός ήταν ζωντανός και εγώ είχα 

ζήσει την Παρουσία του, μπορούσα να πω με βεβαιότητα ότι αυτά που το Ευαγγέλιο έλεγε για τη Σταύρωση 

του Προφήτη της Γαλιλαίας, ήταν αλήθεια και ότι ο εκατόνταρχος είχε δίκιο όταν είπε: “Αληθώς Υιός Θεού 

εστί”… Το απίστευτο γεγονός της Ανάστασης ήταν για μένα πιο βέβαιο από κάθε άλλο γεγονός της ιστορίας. 

Γιατί την ιστορία πρέπει να την πιστέψω, την Ανάσταση την έμαθα από προσωπικό γεγονός. Η αλήθεια του 

Ευαγγελίου, για μένα, άρχισε με ένα γεγονός που παραμέρισε όλα τα προβλήματα απιστίας, ακριβώς γιατί 

ήταν μια άμεση και προσωπική εμπειρία… 

 Αυτό ακριβώς σημαίνει για μένα πίστη. Από τη μια, δηλαδή, να μην αμφιβάλει κανείς έτσι που να έχει μέσα 

του σύγχυση και περιπλοκές, από την άλλη όμως να διερωτάται με σκοπό να ανακαλύψει το πραγματικό 

νόημα της ζωής. Να έχεις, δηλαδή, αυτό το είδος της αμφιβολίας που σε κάνει να θέλεις να ρωτάς, να 

ανακαλύπτεις όλο και περισσότερο, να θέλεις διαρκώς να ερευνάς»… 

 

 



 

 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 

Μελετήστε το παραπάνω κείμενο… 

Γράψτε ένα σύντομο κείμενο με θέμα: «Η προσωπική σχέση Θεού και ανθρώπου»… 

Σ’ αυτό μπορείτε να εντάξετε και προσωπικά σας βιώματα… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΑΞΗ – ΤΜΗΜΑ:          ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  



 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 
 

COPYRIGHT: Α. Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ / Θεολόγος Καθηγητής στο Πειραματικό ΓΕ. Λ. Μυτιλήνης του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Οποιαδήποτε χρήση του παρόντος υλικού οφείλει να αναφέρει ρητά τον παραπάνω συντάκτη 

και δικαιούχο. 


