Θ Ε Μ ΑΤ Α :

ΟΜΑΔΑ Α
ΘΕΜΑ Α1
Α.1.1. Η χριστιανική λατρεία είναι «ορθόδοξη», γιατί:
α. στρέφει τον πιστό προς τον Θεό.
β. οδηγεί στην ένωση του πιστού με τον Θεό.
γ. θεμελιώνεται στην Παράδοση και στην πίστη των αγίων.
Να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων το γράμμα που αντιστοιχεί
στη σωστή απάντηση.
Μονάδες: 3
Α.1.2. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με τα στοιχεία της
στήλης Β.
Α
1. το ρύζι στο Γάμο
2. «Ησαΐα χόρευε»
3. πολιτικός Γάμος
4. Χριστός
5. «άρμοση των χειρών»

Β
α. αδιάσπαστη ενότητα
β. Εκκλησία
γ. χαρά
δ. προκοπή
ε. συμβόλαιο
Μονάδες: 5

Α.1.3. Τα θαυμαστά γεγονότα για τη σωτηρία του ανθρώπου
πανηγυρίζονται με τις γιορτές της Εκκλησίας.
Να αναφέρετε τι εορτάζουμε- θυμόμαστε με τις γιορτές και πώς
διαιρούνται αυτές;
Μονάδες: 14

Α.1.4.
α. Αγία Αναφορά
β. Θεία Μετάληψη

γ. Μεγάλη Είσοδος
δ. απόλυση
ε. Κυριακή Προσευχή
στ. Σύμβολο της Πίστεως
Να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων στη σωστή σειρά τα μέρη της
«Λειτουργίας των πιστών».
Μονάδες: 3
ΘΕΜΑ Α2
Α.2.1.
Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο των ακόλουθων προτάσεων είναι
σωστό ή όχι, γράφοντας στο φύλλο απαντήσεων την ένδειξη Σωστό ή
Λάθος δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση.
α. Ο Κύριος θυσιάστηκε για να απαλλαγούμε εμείς από τον θάνατο.
β. Οι φύλακες άγγελοι, μεταφέρουν στον Θεό τις προσευχές μας.
γ. Κατά τον Απόστολο Παύλο, ο Κύριος με την Ανάσταση Του ήταν σαν
να γεννήθηκε από τον τάφο.
δ. Η τριπλή κατάδυση και ανάδυση στο νερό της κολυμβήθρας σημαίνει
τη συμμετοχή του βαπτιζόμενου στην τριήμερη ταφή και Ανάσταση
του Χριστού.
ε. Το απόρρητο της εξομολόγησης είναι κατοχυρωμένο μόνο στους
κόλπους της Εκκλησίας.
στ. Οι Χιλιαστές για τον προσηλυτισμό νέων μελών στους κόλπους τους
απευθύνονται σε ανθρώπους με αρκετή πίστη.
ζ. Η «Νέα Εποχή»υπόσχεται έναν τέλειο κόσμο με πολλές χωριστές
κυβερνήσεις αλλά μία παγκόσμια θρησκεία.
η. Η μύηση στη Μασονία γίνεται σταδιακά και έχει 33 βαθμούς, τους
οποίους αποκτούν όλοι.
θ. Από το 1975 εμφανίστηκε η ιδεολογία του Σατανισμού με τη «Νέα
Εποχή».
ι. Ο μασόνος δεν επιτρέπεται ακόμα και μετά την αποχώρησή του από τη
Στοά να ανακοινώσει τα μυστικά στα οποία έχει μυηθεί, εκτός αν
βρίσκεται «εν υπνώσει»
Μονάδες: 10
Α.2.2. Ποια είναι η θέση της Εκκλησίας απέναντι στην αιρετική
διδασκαλία των Μαρτύρων του Ιεχωβά;
Μονάδες: 9

Α2.3. Βασική αρχή της Μασονίας είναι :
α. η πίστη στον Ένα χριστιανικό Θεό.
β. η εχεμύθεια και η μυστικότητα.
γ. η συμμετοχή όλων των ανθρώπων στη λατρεία.
Να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων το γράμμα που αντιστοιχεί στη
σωστή απάντηση.
Μονάδες: 3
Α.2.4. Να βάλετε στη σωστή σειρά τις Θεομητορικές γιορτές με βάση
την ακολουθία των γεγονότων στη ζωή της Παναγίας:
α. Εισόδια
β. Σύναξη
γ. Γενέθλιο
δ. Ευαγγελισμός
ε. Κοίμηση
Μονάδες: 3
ΟΜΑΔΑ Β
ΘΕΜΑ Β1

Το Τριώδιο είναι από τις σημαντικότερες εορταστικές περιόδους του
χρόνου.
α. Τι είναι και πώς διαμορφώθηκε;
β. Ποιες είναι οι λειτουργικές ιδιαιτερότητες της Μ. Σαρακοστής;

Μονάδες: 25
ΘΕΜΑ Β2
« Όσο προχωρούν οι γιορτές μας, τόσο και οι συνάξεις μας γίνονται
μικρότερες. Εμείς όμως οι παρόντες ας μην αδιαφορούμε. Γίνονται

μικρότερες στο πλήθος. Αλλά δε γίνονται κατώτερες στην προθυμία.
Γίνονται μικρότερες στον αριθμό, αλλά δεν γίνονται κατώτερες στον
πόθο…Ήθελα όμως να ξέρω τι κάνουν τώρα όσοι εγκατέλειψαν τη
Θεία Λειτουργία και με ποιους είναι. Ή παίζουν ζάρια ή ασχολούνται
με πράγματα βιοτικά που είναι γεμάτα ταραχή. Αν ήσουν εδώ στο
Ναό, άνθρωπε, θα ήσουν σε γαλήνη και σε λιμάνι… Πουθενά δεν
υπάρχουν κύματα εδώ, πουθενά ταραχή, αλλά ευλογία και ευχές και
ομιλία πνευματική και μετάβασή στον ουρανό».
Ιωάννου Χρυσοστόμου, Προς τους εγκαταλείψαντας την σύναξιν της
Εκκλησίας.
Λαμβάνοντας υπόψη το κείμενο του Ιωάννου του Χρυσοστόμου αλλά
και τα δεδομένα της εποχής μας, πιστεύετε στην ωφελιμότητα του
Κυριακάτικου εκκλησιασμού; Γιατί μειώνεται όλο και περισσότερο ο
αριθμός των συμμετεχόντων και κυρίως νέων από τον Κυριακάτικο
εκκλησιασμό; Να αιτιολογήσετε την άποψή σας.
Μονάδες: 25

