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1.Να γράψετε στην  κόλλα σας τη σωστή απάντηση στις πιο κάτω ερωτήσεις. 
    1.Τα πονηρά πνεύματα είναι:       
        α. Δυνάμεις που δεν έχουν καμιά σχέση με το Θεό. 
        β. Δημιουργήματα ενός κακού Θεού. 
        γ  Αγαθοί   άγγελοι   που   εξέπεσαν   από   τη θέση που κατείχαν , γιατί θέλησαν          
            να   μοιάσουν με το Θεό. 
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     2.Η σάρκωση του Κυρίου για την Εκκλησία μας είναι: 
        α. ένα  μυθικό γεγονός που δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. 
        β. ΄Ενα μυστήριο που φανερώνεται σ’ αυτούς που έχουν πίστη. 
        γ . Ένα γεγονός ξένο και αδιάφορο σε σχέση με τον άνθρωπο. 
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     3.Την ημέρα της Πεντηκοστής γιορτάζουμε: 
        α.. τη  διαρκή παρουσία του Χριστού στην Εκκλησία. 
        β. Την  εμφάνιση του Αγίου Πνεύματος στον κόσμο. 
        γ. Την   ίδρυση της Εκκλησίας και  την   κάθοδο   του   Αγίου   Πνεύματος   στον                              
            κόσμο.  
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     4. Ο Ιησούς Χριστός , σύμφωνα με τους χιλιαστές , είναι: 
         α .« Υιός του Θεού » και Θεάνθρωπος.     
         β .Κτίσμα του Θεού. 
         γ .΄Ενας από τους σοφούς του κόσμου. 
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2.Να   χαρακτηρίσετε   στην    κόλλα   σας  τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή                           
   λανθασμένες , ως εξής:  Σ   ή   Λ.       
    1.Ο   άνθρωπος   που   συμμετέχει   στα   μυστήρια   της Εκκλησίας οδηγείται στην   
       εμπειρία ένωσής του με το Θεό. 
    2.Αιτία της ασθένειας , σύμφωνα με τον Ιησού Χριστό είναι η αμαρτία. 
    3.Σκοπός της θυσίας του Χριστού ήταν η απαλλαγή του   ανθρώπινου   γένους  από   
       τη φοβερή εξουσία του θανάτου. 
    4.Πνευματικός θάνατος στη θεολογία είναι η διακοπή της σχέσης του ανθρώπου με   
       το Θεό , που ήταν συνέπεια της πτώσης του ανθρώπου. 
    5.Απαραίτητη προϋπόθεση τέλεσης του μυστηρίου της θείας  Ευχαριστίας  είναι   η   
       παρουσία του κόσμου και μόνο. 
    6.Η Εκκλησία αντιμετώπισε τις αιρέσεις με τους διωγμούς. 



 

 

    7.Ο κύκλος των κινητών εορτών κλείνει το Πάσχα. 
    8.Οι  ιερείς  του  Σατανισμού  υπόσχονται  στον  άνθρωπο  ότι , αν τον ασπαστεί θα   
       γίνει μέρος της παγκόσμιας θεότητας , δηλαδή θα γίνει Θεός. 
    9.Βασικός άξονας του Πνευματισμού είναι η μετενσάρκωση. 
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3.Στην  κόλλα   σας   να   τοποθετήσετε   στη  σωστή σειρά τα πιο κάτω μέρη της   
   θείας  Λειτουργίας. 
    Αγία Αναφορά 
    Μεγάλη Είσοδος 
    Απόστολος 
    Ευαγγέλιο 
    Σύμβολο της Πίστεως 
    Μικρή Είσοδος 
    Θεία Κοινωνία  
    Ανάγνωση διπτύχων  
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4.Να γράψετε και να αναλύσετε στην κόλλα σας: 
   α .Ποιος είναι ο βαθύτερος σκοπός  του μυστηρίου του Γάμου. 
   β. Ποιοι   είναι   οι   βαθμοί   της   Ιεροσύνης   και  ποιο το έργο των κληρικών στην    
       Εκκλησία. 
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5.Να  γράψετε  στην  κόλλα  σας  ποιες   είναι  και  πως  σεις κρίνετε τις θεμελιώδεις   
   αρχές  της Μασονίας. 
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