ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2007
ΘΕΜΑΤΑ
Ομάδα Α’
Θέμα Α1: Να γράψετε στην κόλλα σας το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση
Α1.1
Για τους αγγέλους μας μιλά
Α. Η Παλαιά Διαθήκη
Β. Κ Καινή Διαθήκη
Γ. Η Αγία Γραφή
(3 μονάδες)

Α1.2
Το «Σαρανταήμερο» είναι μια περίοδος νηστείας που είναι αφιερωμένη:
Α. Στη Γέννηση του Χριστού
Β. Στο Χριστό και στην Παναγία
Γ. Στους προφήτες και στους προπάτορες του Χριστού.
(3 μονάδες)

Α1.3
Κύριος Εκπρόσωπος της «Μακεδονικής» σχολής ήταν:
Α. Ο Φώτης Κόντογλου
Β. Ο Θεοφάνης ο Κρητικός
Γ. Ο Μανουήλ ο Πανσέληνος
(3 μονάδες)

Α1.4
Η τριπλή κατάδυση και ανάδυση του βαπτιζόμενου στο νερό της κολυμβήθρας δηλώνει:
Α. Τη συμμετοχή του βαπτιζόμενου στην Αγία Τριάδα
Β. Τα τρία χρόνια της δημόσιας δράσης του Κυρίου
Γ. Τη συμμετοχή του βαπτιζόμενου στην Τριήμερο Ταφή του Κυρίου.
(3 μονάδες)

Θέμα Α2
Να προσδιορίσετε , αν το περιεχόμενο των ακόλουθων προτάσεων είναι σωστό ή όχι
γράφοντας στην κόλλα σας την ένδειξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί
στην κάθε πρόταση.
1. Η λατρεία της Εκκλησίας μας χαρακτηρίζεται ως μυσταγωγική γιατί θεμελιώνεται
στην παράδοση.
2. Οι άγγελοι ως πνεύματα είναι πανταχού παρόντες.
3. Ο σατανάς είναι από την αρχή ανθρωποκτόνος
4. Η ανθρώπινη φύση είναι «χοϊκή» αλλά και «ουράνια»
5. Οι ετήσιες γιορτές διαιρούνται σε : Δεσποτικές , σε κινητές και σε ακίνητες
(10 μονάδες)

Θέμα Α3
Να συμπληρώσετε τις φράσεις που ακολουθούν, αφού τις περάσετε στην κόλλα σας.
1. Η Θεία Λειτουργία ξεκινά με ……………………
2. Η Μικρή Είσοδος είναι ………………………
3. Τα αναγνώσματα στη Θεία Λειτουργία είναι …………………
4. Η Μεγάλη Είσοδος είναι …………………
(8 μονάδες)

Θέμα Α4
1. Τι είναι το «Αγιασματάριο»; Να το περιγράψετε
(10 μονάδες)

2. Κατά την περίοδο της Μ. Σαρακοστής τελούνται ακολουθίες που δεν τελούνται κατά την
υπόλοιπη χρονιά. Ποιες είναι αυτές; (Σύντομα)
(10 μονάδες)

Ομάδα Β’
Θέμα Β1
Κατά την τέλεση του μυστηρίου του Γάμου χρησιμοποιούνται υλικά στοιχεία, ως σύμβολα
κάποιων βαθύτερων αληθειών. Ποια είναι αυτά και τι συμβολίζουν;
(20 μονάδες)

Θέμα Β2
Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ ορθόδοξης και ρωμαιοκαθολικής παράδοσης σχετικά με τη
«Σύλληψη» και την «Κοίμηση της Θεοτόκου».
(15 μονάδες)

Θέμα Β3
Ο Θεός «οικονόμησε» δηλαδή σχεδίασε και πραγματοποίησε τη σωτηρία του ανθρώπου.
Από ποιες φάσεις πέρασε αυτό το σχέδιο του Θεού;
(15 μονάδες)

