
 

                                    
 

ΘΕΜΑΤΑ 
ΟΜΑΔΑ   Α΄ 

1. Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της Α στήλης με αυτές της Β 
• Δίπτυχα  Ιερός Νιπτήρας   
• Ακάθιστος Ύμνος κατάλογος με ονόματα ζωντανών και νεκρών  
• Θεία Ευχαριστία  κινητή εορτή 
• Άκτιστο φως δωρεά χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος 
• Πάσχα  προσδοκώ Ανάστασιν  νεκρών 
• Χριστούγεννα  «Λάβετε , φάγετε……» 
• Χρίσμα Ρωμανός ο Μελωδός 
• Σύμβολο της Πίστης  νίκη κατά του θανάτου 
• Μ. Πέμπτη  ακίνητη εορτή 
• Ανάσταση Μεταμόρφωση 

 10 μον 
2. Να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

I. Η προηγιασμένη λειτουργία τελείται κατά τη διάρκεια  :  
α. του Δεκαπενταύγουστου. 
β. του πεντηκοσταρίου. 

      γ. της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. 
II. Κατά την Α΄ Κυριακή των Νηστειών η εκκλησία εορτάζει  :  

α. την αναστήλωση των εικόνων επί αυτοκράτειρας Θεοδώρας. 
β. την καταδίκη της εικονομαχίας. 
γ. την κατασκευή της πρώτης εικόνας από τον Ευαγγελιστή Λουκά. 

III. Το  τμήμα εκείνο της θείας λειτουργίας κατά το οποίο γίνεται η 
μεταβολή των τιμίων δώρων σε σώμα και αίμα Χριστού λέγεται   : 
α. προσκομιδή. 
β. μεγάλη συναπτή. 
γ. θεία αναφορά .  

IV. Η  βάπτιση του Χριστού γιορταζόταν :  
α. στις 6 Ιανουαρίου στο παρελθόν. 
β. έξι μέρες μετά τη Γέννηση όπως και σήμερα. 
γ. ως τα μέσα του 4ου αιώνα μ. Χ. μαζί με τη Γέννηση στις 6 
Ιανουαρίου με τον όρο  «Επιφάνια».   
 12 μον 
 
 
 

3. Να χαρακτηρίσετε το περιεχόμενο των παρακάτω προτάσεων σημειώνοντας 
την ένδειξη Σωστό ή Λάθος δίπλα σε κάθε μία από αυτές . 
• Η θεία Ευχαριστία μας κάνει «σύσσωμους και «σύναιμους» 

με το Χριστό.  
• Οι απολογητές εξήγησαν τη διδασκαλία της εκκλησίας .   
• Τα στάδια μιας θρησκευτικής εορτής είναι:προεόρτια, 

γιορτή, μεθεόρτια. 
• Σαράντα μέρες μετά το Πάσχα η εκκλησία μας γιορτάζει  

την Πεντηκοστή .    
• Οι άγγελοι διαιρούνται σε επτά τάξεις ή τάγματα . 



 

• Η ενότητα των πιστών στη Θεία Λειτουργία είναι ένα  
γεγονός που ξεπερνά τα όρια του ατομισμού .  
  

  18 μον 
4. Τί σημαίνει ο όρος «Θεοπτία»; 

  5 μον 
5. Με  ποιες γιορτές με αφορμή τα γεγονότα της ζωής της τιμάται η Παναγία; 

(ονομαστικά)   5 μον 
 

   
 
 
ΟΜΑΔΑ   Β΄ 
 

1. Τι σημαίνει ο όρος «θεία οικονομία»στην ορθόδοξη θεολογία και μέσα από 
ποιά στάδια  πραγματοποιείται; 
 25 μον 

 
2. Σύμφωνα με τον άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή ο πιστός με τη συμμετοχή του 

στη  Θεία Ευχαριστία αξιώνεται να γίνει Θεός κατά χάριν. Με ποιο τρόπο ο 
πιστός κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας οδηγείται στην θέωση;  
 25 μον 

 
 

Να  απαντήσετε σε όλα τα θέματα. 
Όλες οι ερωτήσεις να απαντηθούν στην κόλλα αναφοράς. 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 
 
 


