
ΘΕΜΑ Α1 

α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή 

απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ: 

1. Ο Χριστός μίλησε για την πραγματική λατρεία στη… 

α. Χαναναία 

β. Μαρία τη Μαγδαληνή 

γ. Σαμαρείτισσα 

2. Ο Χριστός απέδειξε με τη ζωή Του ότι… 

α. σεβάστηκε  την ιουδαϊκή παράδοση και λατρεία 

β. δεν τον ενδιέφερε η λατρευτική παράδοση του ιουδαϊκού λαού 

γ. η λατρεία του Θεού είναι μάταιη για τον άνθρωπο 

3. Την ημέρα του εξιλασμού οι Ιουδαίοι ζητούσαν από τον Θεό… 

α. να τους χαρίσει σωματική και ψυχική υγεία 

β. να τους συγχωρήσει τις αμαρτίες τους 

γ. να ευλογήσει τη γη τους 

4. Σε κάθε Θεία Λειτουργία «καθόμαστε» στο ίδιο τραπέζι με αυτό… 

α. που κάθισε ο Χριστός στον γάμο της Κανά 

β. που κάθισαν οι μαθητές του Χριστού στο Μυστικό Δείπνο 

γ. που κάθισαν οι τρεις ξένοι στη σκηνή του Αβραάμ 

5. Η γιορτή του Πάσχα θυμίζει στους πιστούς… 

α. την έξοδο των Εβραίων από την Αίγυπτο 

β. τη θυσία του Χριστού 

γ. την ίδρυση της πρώτης Εκκλησίας 

(5 Μονάδες) 

 

β) Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες 

λέξεις ή φράσεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη ή φράση. 

«Ο Θεός “οικονόμησε”, δηλαδή σχεδίασε και πραγματοποίησε τη ………………….. του 

ανθρώπου. Αυτό το σχέδιο έγινε σταδιακά και λέγεται “…………………….”. Για την 

πραγματοποίησή της  προϋπόθεση ήταν η …………………….. του ανθρώπου. Στην ολοκλήρωσή 

της, την πλήρη δόξα και ………………….. θα απολαύσουν οι πιστοί μετά τη ………………………..». 

(Δευτέρα Παρουσία / θεία οικονομία / μακαριότητα / σωτηρία / συγκατάθεση) 

 (5 Μονάδες) 

 

γ) Να συμπληρώσετε την πρόταση, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση από τις αντίστοιχες 

φράσεις α, β, γ (2 Μονάδες) και να αιτιολογήσετε σύντομα την επιλογή σας (3 Μονάδες): 

1. Το πλύσιμο των ποδιών  των μαθητών από τον Ιησού υπενθυμίζει το χρέος των 

χριστιανών… 



α. να είναι πάντα καθαροί στο σώμα τους 

β. να υπηρετούν τους συνανθρώπους τους ως διάκονοι της αγάπης  

γ. να είναι δούλοι των άλλων για να είναι και ταπεινοί 

(5 Μονάδες) 

 

δ) Να συνδυάσετε τις εορτές από τη ζωή του Ιησού της πρώτης στήλης με το περιεχόμενό 

τους στη δεύτερη στήλη, αντιστοιχίζοντας κάθε φορά ένα γράμμα της πρώτης στήλης με 

έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). 

 

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 

α. Κυριακή των Βαΐων 1. Εμφάνιση του αναστημένου Ιησού  

β. Μυστικός Δείπνος 2. Σάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού 

γ. Κυριακή του Θωμά 3. Ανάληψη του Κυρίου 

δ. Πάθη του Ιησού 4. Πανηγυρική είσοδος στα Ιεροσόλυμα  

ε. Χριστούγεννα 5. Περιτομή του Ιησού 

 6. Τελευταίο δείπνο Χριστού και μαθητών 

 7. Σύλληψη, σταύρωση και ταφή του Χριστού 

 (5 Μονάδες) 

 

ε) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με τη 

διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης  τη λέξη «σωστό» 

ή «λάθος»:  

1. Η Αγία Γραφή λέει ότι ο Χριστός είναι η μόνη δυνατότητα σωτηρίας. 

2. Ο Θεός φανερώνεται στην Παλαιά Διαθήκη  πάντα με κεραυνούς και αστραπές. 

3. Το «φως» του Χριστού δεν έχει σχέση με το φως του ήλιου. 

4. Με τη Μεταμόρφωση του Χριστού οι άνθρωποι είδαν την ουσία του Θεού. 

5. Ο Θεός γίνεται προσιτός στον άνθρωπο μέσα από τις ενέργειές Του. 

(5 Μονάδες) 

 

ΘΕΜΑ Β1  

Η πρώτη Εκκλησία ζούσε σε πνεύμα αδελφοσύνης και αγάπης, με κοινά δείπνα  και 

κοινοκτημοσύνη, κοινά τα αγαθά όλων, τελώντας καθημερινά τη Θεία Ευχαριστία. Αιώνες 

μετά, ο άνθρωπος δεν έχει χάσει τις αξίες του και παραμένει εικόνα Θεού. 

Κατά τη γνώμη σας η κοινοκτημοσύνη, τα κοινά δείπνα,  το πνεύμα της αδελφοσύνης και 

της αγάπης των πρώτων χριστιανών μπορούν να αποτελέσουν πρότυπο ζωής στη σύγχρονη 

εποχή; Να τεκμηριώσετε την άποψή σας. 

(25 Μονάδες) 


