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 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 ως σωστές ή λανθασμένες, γράφοντας 

δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη λέξη «σωστό» ή «λάθος»: 

Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά… 

1. δέχονται την προσκύνηση του Σταυρού. 

2. μια φορά τον χρόνο τελούν συμβολική «Ανάμνηση του θανάτου του Χριστού» (Δείπνο 

του Κυρίου). 

3. έχουν θρησκευτικές γιορτές προς τιμήν της Παναγίας και των αγίων. 

4. αρνούνται την ένοπλη συμμετοχή στον στρατό, σε καιρό ειρήνης ή πολέμου. 

5. αποδίδουν ανώτερη θέση στο ιερατείο. 

 

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

απάντηση από τις αντίστοιχες φράσεις (α, β, γ): 

1. Για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά το μόνο αποδεκτό όνομα του Θεού είναι… 

α. Ελοχίμ 

β. Κύριος 

γ. Ιεχωβά 

2. Η αρχική ονομασία των Μαρτύρων του Ιεχωβά ήταν… 

α. Κύκλος Μαθητών του Ιησού 

β. Χριστιανοί Απόστολοι 

γ. Σπουδαστές της Γραφής 

3. Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά οργανώθηκαν με πρωτοβουλία του… 

α. Κάρολου Ρώσσελ 

β. του αποστόλου Πέτρου 

γ. του Μαρτίνου Λούθηρου 

4. Σκοπός των Μαρτύρων του Ιεχωβά είναι… 

α. η αποκατάσταση και αληθινή κατανόηση της διδασκαλίας του Ιησού Χριστού 

β. η ένωση όλων των χριστιανικών Εκκλησιών σε μία Ορθόδοξη Εκκλησία 



γ. η διάδοση των δογμάτων της πίστεως, όπως είναι στο Σύμβολο της Πίστεως 

5. Για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά η Αγία Γραφή αποτελεί… 

α. ιερό κείμενο που συνδυάζεται με τα έργα των Πατέρων της Εκκλησίας 

β. βιβλίο νοθευμένο από τις παραδόσεις και τα δόγματα του χριστιανικού κόσμου 

γ. τη βάση των πεποιθήσεών τους 

                                                                                                                                                                                    

1. Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά πρωτοεμφανίστηκαν… 

α. στα αποστολικά χρόνια 

β. στις ΗΠΑ το 1874 

γ. ήδη από την εποχή της Παλιάς Διαθήκης 

2. Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά δίνουν έμφαση… 

α. στη Γραφική Μελέτη 

β. στα μυστήρια της λατρείας 

γ. στο ιερατείο και τον κλήρο 

3. Για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά το όνομα του Θεού είναι… 

α. Ιεχωβά 

β. Ιησούς Χριστός 

γ. Μάρτυρας 

4. Για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά η Αγία Γραφή… 

α. είναι ισότιμη με την Ιερή Παράδοση 

β. είναι δευτερεύουσα πηγή της πίστης 

γ. είναι ο αλάθητος λόγος του Θεού 

5. Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά δεν δέχονται… 

α. τη μετάγγιση αίματος 

β. την ονομασία «Χριστιανοί Μάρτυρες του Ιεχωβά» 

γ. τη Μετάφραση του Νέου Κόσμου 

 



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. 

«Κάθε εβδομάδα, οι Μάρτυρες του Ιεχωβά προσεύχονται και αινούν τον…………….., 

μελετούν και αναλύουν χωρία της …………….. στις κατά τόπους …………….. και σε ιδιωτικές 

κατοικίες. Επίσης, συμμετέχουν σε …………….. , οι οποίες γίνονται σε μεγάλους χώρους, 

στάδια ή αίθουσες. Εκεί γίνονται και …………….. ». 

(ομαδικές βαπτίσεις / “Αίθουσες Βασιλείας” / Ιεχωβά /Αγία Γραφή / “συνελεύσεις”) 

 

 


