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                                                                Τάξη: Α 

 

Ονοματεπώνυμο Μαθήτριας/τή: …………………………………………………………………. 

 

ΘΕΜΑ Α1 

α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, 
σύμφωνα με τις μαρτυρίες της ιστορίας της Εκκλησίας, από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ: 
1. Η αμφισβήτηση των εικόνων στη λατρεία ονομάστηκε… 
α. Εικονομαχία                                     β. Ησυχασμός                              γ. Μονοφυσιτισμός 
2. Η πίστη της Εκκλησίας σχετικά με τις εικόνες διατυπώθηκε… 
α. στην Αγία Γραφή                  β. στην Ζ΄ Οικουμενική Σύνοδο               γ. στα αποστολικά κείμενα 
3. Η αναστήλωση των εικόνων γιορτάζεται από την Εκκλησία… 
α. το Πάσχα                       β. στην Κοίμηση της Θεοτόκου              γ. την Κυριακή της Ορθοδοξίας 
4. Τα αίτια της Εικονομαχίας ήταν μεταξύ των άλλων… 
α. εθνικά και φυλετικά              β. καλλιτεχνικά και φιλοσοφικά         γ. κοινωνικά και θρησκευτικά 
5. Το κυριότερο επιχείρημα των εικονομάχων ήταν ότι… 
α. ο Ιησούς είχε απορρίψει κάθε εικόνα για τον εαυτό του 
β. ο Θεός δε ζωγραφίζεται 
γ. οι ζωγράφοι είναι αμαρτωλοί 

(5 Μονάδες) 
β) Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες  
λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. 
«Όταν ο ………………. στρέφεται στον Χριστό και αγωνίζεται με ………………. , φθάνει 
στη…………………. με τον Θεό, στην ενότητα δηλαδή που είχε το …………………….. με τον Πλάστη  
του πριν από το …………………. αμάρτημα». 
(συμφιλίωση / άνθρωπος / προπατορικό / ταπείνωση / δημιούργημα) 

(5 Μονάδες) 
γ) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με την 
ιστορία της αρχαίας Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη λέξη  
«σωστό» ή «λάθος»: 
1. Οι Πατέρες της Εκκλησίας αντιμετώπισαν τις αιρέσεις και έγραψαν ευχές για τη Θεία 
Ευχαριστία, διαμορφώνοντας Λειτουργίες με το όνομά τους. 
2. Η Θεία Λειτουργία πρέπει να τελείται σε όλο τον κόσμο μόνο στην ελληνική γλώσσα. 
3. Τα λειτουργικά κείμενα εξελίχθηκαν δια μέσου των αιώνων και δέχτηκαν προσθήκες 
ή αφαιρέσεις, χωρίς να χαθεί ο αρχικός τους πυρήνας. 
4. Η Θεία Ευχαριστία έχει συνταχθεί από τον Μέγα Βασίλειο και μόνο αυτή τελείται  
κάθε Κυριακή 
5. Στις πρώτες Λειτουργίες οι ευχές προέρχονταν από προφορικές τοπικές παραδόσεις, 
από τις οποίες αργότερα προήλθαν τα πρώτα λειτουργικά κείμενα. 

(5 Μονάδες) 
δ) Να συνδυάσετε κάθε πρόσωπο της πρώτης στήλης με την κύρια ιδιότητά του στη 
δεύτερη στήλη, αντιστοιχίζοντας κάθε φορά ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό 
της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). 
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ε) Να συμπληρώσετε την παρακάτω πρόταση επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα 
με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις φράσεις α, β, γ, δ                                   (2 Μονάδες) 
 Να τεκμηριώσετε με συντομία την επιλογή σας                                                       (3 Μονάδες) 
1. Στην εκκλησιαστική γλώσσα μετάνοια σημαίνει… 
α. μεταμέλεια 
β. στεναχώρια 
γ. αλλαγή τρόπου σκέψης και τρόπου ζωής 
δ. όλα τα παραπάνω 
ΘΕΜΑ Α2 

1. Ποιος είναι ο σκοπός της Δημιουργίας του ανθρώπου και ο βαθύτερος σύνδεσμος του Θεού με 
τον άνθρωπο;                                                                                                                    (13 Μονάδες) 
2. Ποιο είναι το νόημα της ανθρώπινης αθανασίας;                                                 (12 Μονάδες) 
 
ΘΕΜΑ Β1 

Ορισμένοι χριστιανοί υποστηρίζουν ότι η λατρεία είναι απλή θρησκευτική υποχρέωση και 
άλλοι ότι η λατρεία είναι ουσιαστική υπόθεση για την ύπαρξή τους. 
Να σχολιάσετε τις παραπάνω θέσεις.                                                                           (25 Μονάδες) 
 
ΘΕΜΑ Β2 

Ποια μηνύματα απευθύνει το κήρυγμα του Χριστού στον σύγχρονο άνθρωπο;   (25 Μονάδες) 
 
 
     
 


