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1 

Η χριστιανική λατρεία. 

α. είναι έκφραση φόβου απέναντι 

στο θέλημα του Θεού β. χαρακτηρίζεται ως ευχαριστία 

και δοξολογία προς τον Θεό 

γ. συνεχίζει την παρακοή των 

πρωτοπλάστων 

 

Β 

2 

Οι πρώτοι χριστιανοί δεν έκτιζαν ναούς. 
α. επειδή δεν διέθεταν τους 

κατάλληλους χώρους και υλικά 

β. λόγω των διωγμών και της 

πεποίθησης ότι ο Θεός δεν 

κατοικεί σε χειροποίητους ναούς 

γ. αποκλειστικά και μόνο εξαιτίας 

των διωγμών 

 

Β 

2 

Ο χώρος τέλεσης της χριστιανικής λατρείας 

ονομάζεται. α. ιερός ναός β. οίκος συνάξεως γ. «κατ' οίκον εκκλησία » 

 

Α 

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 

 

Β 

3 

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 

 

Β 

3 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 

 

Β 

6 

Κατά την Παλαιά Διαθήκη, ο σκοπός της 

δημιουργίας του ανθρώπου είναι... 

α. να φθάσει σε κοινωνία με τον 

Θεό 
β. να επιβληθεί στη γυναίκα γ. να ενωθεί με τη φύση 

 

Α 

6 

Σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη ο 

άνθρωπος. 

α. πλάστηκε κατ' εικόνα και καθ' 

ομοίωσιν του Θεού 
β. κατ' εικόνα του ανθρώπου γ. καθ' ομοίωσιν του ανθρώπου 

δ. αποκλειστικά και μόνο 

κατ' εικόνα του Θεού 
Α 

6 

Σύμφωνα με το πρώτο βιβλίο της Παλαιάς 

Διαθήκης ο Θεός. 
α. μετέτρεψε το χώμα σε άνθρωπο 

β. έδωσε στον άνθρωπο 

έμπνευση ζωής 

γ. έπλασε τον άνθρωπο από χώμα 

και του έδωσε πνοή ζωής 

δ. έπλασε την Εύα και μετά 

τον Αδάμ 
Γ 

7 

Οι χριστιανοί με τις γιορτές της Εκκλησίας. 
α. θυμούνται τα γεγονότα της 

ανθρώπινης σωτηρίας 

β. γιορτάζουν τα γεγονότα της 

ζωής του Χριστού, της Θεοτόκου 

και των αγίων 

γ. ξαναζούν τα γεγονότα της ζωής 

του Χριστού, της Θεοτόκου και των 

αγίων στο παρόν 

δ. όλα τα παραπάνω 

Δ 

7 

Το σχέδιο του Θεού για την αποκατάσταση 

του ανθρώπου και τη σωτηρία της 

ανθρώπινης φύσης ονομάζεται. 

α. θεία οικονομία β. εκκλησιαστική οικολογία γ. ενιαία οικονομία δ. θεϊκή βούληση 

Α 

8 

Η σάρκωση του Χριστού. α. είναι ιστορικό γεγονός 
β. για την Εκκλησία αποτελεί 

παράδοξο μυστήριο 

γ. είναι γεγονός ύψιστης 

ταπείνωσης του Θεού 
δ. όλα τα παραπάνω 

Δ 

8 Ο σκοπός της ενανθρώπησης του Χριστού. 
α. είναι η ανθρώπινη σωτηρία 

β. είναι επανόρθωση του 

σφάλματος του Αδάμ 
γ. ανυψώνει τον άνθρωπο δ. όλα τα παραπάνω 

Δ 
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10 

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 

 

Β 

11 

Ο ακρογωνιαίος λίθος της χριστιανικής 

Εκκλησίας είναι, 

α. η πίστη στη Σταύρωση του 

Χριστού 

β. η πίστη στην κοινή Ανάσταση 

μερικών ανθρώπων κατά τη 

Δευτέρα Παρουσία 

γ. η πίστη στην Ανάσταση του 

Χριστού και στην κοινή ανάσταση 

όλων των ανθρώπων κατά τη 

Δευτέρα Παρουσία 

δ. κανένα από τα παραπάνω 

Γ 

12 

Οι συνέπειες της απομάκρυνσης του 

ανθρώπου από τον Θεό ήταν. 
α. ο πνευματικός θάνατος 

β. η δημιουργία θεών και η 

ανάπτυξη της ειδωλολατρίας 

γ. η αποθέωση του ατομισμού και η 

υποδούλωση στη φθορά και τον 

θάνατο 

δ. όλα τα παραπάνω 

Δ 

13 
Στο όρος Θαβώρ ο Χριστός α. μεταμορφώθηκε 

β, φανέρωσε τη δόξα της 

θεότητάς του 

γ. φανέρωσε το άκτιστο φως της 

θεότητάς του 
δ. όλα τα παραπάνω 

Δ 

14 

Με την Πεντηκοστή... α. ιδρύεται η Εκκλησία 

β. αρχίζει νέος κύκλος 

προβλημάτων για τους 

χριστιανούς 

γ. συνεχίζεται η Παλαιά Διαθήκη δ. όλα τα παραπάνω 

Α 

14 

Το μήνυμα της Πεντηκοστής είναι. 
α. η έγκαιρη απονομή εγκόσμιας 

δικαιοσύνης 
β. η σύγχυση των γλωσσών 

γ. η ενότητα όλων με τον φωτισμό 

του Αγίου Πνεύματος 
δ. όλα τα παραπάνω 

Γ 

15 

Η ενότητα των πιστών στη Θεία λατρεία 

καταργεί... α. τη λογική β. την κοινοκτημοσύνη γ. τον ατομικισμό 

 

Γ 

15 
Η Θεία Ευχαριστία. 

α. περιγράφεται στο κείμενο της 

Αποκάλυψης 

β. είναι το κέντρο της 

χριστιανικής λατρείας 

γ. ήταν βασική τελετή της Παλαιάς 

Διαθήκης 

 

Β 

15 

Η πρώτη χριστιανική κοινότητα των 

Ιεροσολύμων... 

α. αποτελούνταν από τους 

Αποστόλους και όσους 

βαπτίστηκαν την ημέρα της 

Πεντηκοστής. 

β. είχε ως κέντρο της τη 

λατρεία, την προσευχή, την 

καθημερινή τέλεση της θείας 

Ευχαριστίας. 

γ. χαρακτηρίζονταν από την 

κοινοκτημοσύνη και τις «αγάπες». 
δ. όλα τα παραπάνω. 

Δ 

15 
Θεμέλιο της χριστιανικής λατρείας είναι... 

α. η παράδοση της Παλαιάς 

Διαθήκης 

β. ο σαρκωμένος Υιός και Λόγος 

του Θεού 
γ. η ζωή της Εκκλησίας 

 

Β 

15 Το έργο της Εκκλησίας είναι. α. διδακτικό β. φιλανθρωπικό γ. λατρευτικό δ. όλα τα παραπάνω Δ 

16 

Οι Έλληνες ορθόδοξοι χριστιανοί σέβονται 

και τιμούν ιδιαίτερα το πρόσωπο της 

Παναγίας και γι' αυτό. 

α. της αποδίδουν περισσότερες 

από 700 επωνυμίες 

β. γιορτές της έχουν συνδεθεί με 

γεγονότα της ελληνικής 

ιστορίας, όπως η γιορτή της 

Αγίας Σκέπης 

γ. στη λαϊκή παράδοση θεωρείται 

προστάτρια των εγκύων γυναικών 

δ. όλα τα παραπάνω 

Δ 

18 

Η Εικονομαχία, δηλαδή ο πόλεμος και οι 

συγκρούσεις για τις εικόνες, 
α. είχε αίτια πολιτικά, κοινωνικά 

και κυρίως θρησκευτικά 

β. αφορούσε στην προσκύνηση 

των εικόνων 

γ. αντιμετωπίστηκε από την Ζ' 

Οικουμενική Σύνοδο 

δ. όλα τα παραπάνω 

Δ 
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18 

Οι εικονομάχοι... 

α. ονομάζονται και εικονοκλάστες 

β. υποστήριζαν ότι οι εικόνες της 

Παναγίας και των αγίων δεν 

διαφέρουν από τα είδωλα 

γ. θεωρούσαν ότι ο Χριστός, ως 

Θεός, δεν επιτρέπεται να 

απεικονίζεται, γιατί η θεότητα είναι 

αθέατη 

δ. όλα τα παραπάνω 

Δ 

18 

Οι υπερασπιστές των εικόνων 

υποστήριζαν ότι. 

α. οι εικόνες του Χριστού 

αναπαριστούν τον σαρκωμένο 

Λόγο 

β. στην εικόνα του Χριστού, 

τιμάται ο σαρκωμένος Λόγος γ. οι εικόνες της Παναγίας και των 

Αγίων δεν είναι φωτογραφίες 

δ. όλα τα παραπάνω 

Δ 

18 

Σύμφωνα με τον Ιωάννη τον Δαμασκηνό 

και την Ζ' Οικουμενική Σύνοδο, 

α. στην προσκύνηση των εικόνων, 

η τιμή απευθύνεται στο 

εικονιζόμενο πρόσωπο 

β. οι εικόνες είναι έκφραση της 

πίστης 

γ. η λατρεία ανήκει μόνο στον Θεό δ. όλα τα παραπάνω 

Δ 

19 

Οι άγιοι δίνουν στους πιστούς που τους 

τιμούν. 

α. εφόδια για να περνάνε άνετα 

στη ζωή τους 

β. την ευλογία, τον φωτισμό και 

τα χαρίσματα του Θεού 

γ. ανταλλάγματα για τα τάματα 

που τους προσφέρουν 

 

Β 

19 

Σύμφωνα με τη πίστη του Χριστιανισμού 

ο άγιος άνθρωπος... 
α. αποδέχεται τους συνανθρώπους 

του χωρίς καμία διάκριση 

β. συμφιλιώνεται με το φυσικό 

περιβάλλον 
γ. χαρακτηρίζεται από ταπείνωση δ. όλα τα παραπάνω 

Δ 

21 

Η είσοδος στην Εκκλησία γίνεται με. α. απόταξη της παλιάς ζωής στο 

μυστήριο του Βαπτίσματος 

β. έγγραφη ομολογία της πίστης 
γ. μια σειρά εγγράφων που 

χρειάζεται να συμπληρωθούν 

 

Α 

21 

Κατά τους πρώτους χριστιανικούς 

αιώνες, οι πιστοί. 
α. βαπτίζονταν ομαδικά 

β. βαπτίζονταν σε μεγάλη ηλικία 

τη νύχτα του Πάσχα 

γ. βαπτίζονταν αφού είχε 

προηγηθεί τριετής κατήχηση 
δ. όλα τα παραπάνω 

Δ 

21 
Μαζί με το Βάπτισμα γίνεται και το. 

α. το Μυστήριο του Χρίσματος β. το Μυστήριο της Ιεροσύνης 
γ. το Μυστήριο του Γάμου 

δ. κανένα άλλο μυστήριο Α 

21 

Με το Βάπτισμα οι χριστιανοί. 

α. αποκτούν τα κοινωνικά 

προνόμια που έχουν τα μέλη της 

Εκκλησίας 

β. ξεκινούν μια νέα ζωή και 

συντάσσονται με τον Χριστό 

γ. χάνουν τα προνόμια της 

ελεύθερης ζωής 

Στη συνέχεια, με αφετηρία 

τις απαντήσεις σας να 

επισημάνετε τι ακριβώς 

αλλάζει όταν ένας άνθρωπος 

γίνεται χριστιανός Β 

21 

Με το μυστήριο του Χρίσματος. 

α. ο άνθρωπος αναπτύσσει και 

τελειοποιεί τις πνευματικές του 

δυνάμεις 

β. ο άνθρωπος γίνεται μέτοχος 

στο τριπλό αξίωμα του Χριστού 

γ. ο άνθρωπος ονομάζεται 

χριστιανός, επειδή έλαβε το Χρίσμα 

δ. όλα τα παραπάνω 

Δ 

21 

Το μυστήριο του Βαπτίσματος. 

α. δεν είναι μια απλή κοινωνική και 

οικογενειακή τελετή 
β. ονομάζεται λουτρό 

παλιγγενεσίας 

γ. σημαίνει απαλλαγή από το 

προπατορικό αμάρτημα 
δ. όλα τα παραπάνω 

Δ 
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21 

Το μυστήριο του Βαπτίσματος... 
α. καθιερώθηκε με την εντολή που 

έδωσε ο Ιησούς στους μαθητές του 

να βαπτίζουν τους ανθρώπους στο 

όνομα της Αγίας Τριάδας 

β. μοιάζει με τον τρόπο που 

βαπτίστηκε ο ίδιος ο Χριστός 

στον Ιορδάνη ποταμό 

γ. είναι ο τρόπος με τον οποίο 

εντάσσεται ο άνθρωπος στην 

Εκκλησία 

δ. όλα τα παραπάνω 

Δ 

22 

Η Θεία Ευχαριστία. 

α. συστάθηκε από τον ίδιο τον 

Χριστό κατά τη διάρκεια του 

Μυστικού Δείπνου 

β. μετά την αποστολική εποχή 

χωρίστηκε από το δείπνο της 

αγάπης και τελούνταν πάνω 

στους τάφους των μαρτύρων 

γ. κατά την αποστολική εποχή 

γινόταν μετά το δείπνο της αγάπης 
δ. όλα τα παραπάνω 

Δ 

23 

Στη λατρεία, με το ευαγγελικό 

ανάγνωσμα, η Εκκλησία θυμάται. 

α. τα θαύματα του Χριστού β.το κήρυγμα του Ιησού γ. τη ζωή, τα Πάθη και την 

Ανάσταση του Χριστού 

δ. όλα τα παραπάνω 

Δ 

23 

Το πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας 

ονομάζεται. α. Λειτουργία των Κατηχουμένων 
β. Λειτουργία των πιστών γ. Λειτουργία του λαού 

δ. Λειτουργία των κληρικών Α 

24 

Κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες 

όσοι χριστιανοί είχαν κάνει βαριά 

αμαρτήματα. 

α. αποκόπτονταν από τη 

χριστιανική κοινότητα 

β. έπρεπε να μετανοήσουν 

δημόσια 
γ. συγχωρούνταν από τον 

επίσκοπο τη νύχτα της Ανάστασης 

δ. όλα τα παραπάνω 

Δ 

24 

Ο άνθρωπος ο οποίος μετανοεί. 
α. επανασυνδέεται με τον Θεό και 

τον συνάνθρωπο 
β. λυπάται επειδή δεν μπορεί να 

θεραπεύσει τα πάθη του 

γ. χαίρεται επειδή θα αποφύγει την 

τιμωρία για τα λάθη του 

δ. όλα τα παραπάνω 

Α 

24 

Ο Χριστός έδωσε στους Δώδεκα 

Αποστόλους το δικαίωμα, α. να συγχωρούν αμαρτίες β. να διδάσκουν 

γ. να τελούν τη Θεία Ευχαριστία 

δ. όλα τα παραπάνω Δ 

24 

Στην εκκλησιαστική γλώσσα μετάνοια 

σημαίνει. 
α. μεταμέλεια β. στεναχώρια 

γ. αλλαγή τρόπου σκέψης και 

τρόπου ζωής 
δ. όλα τα παραπάνω 

Γ 

24 

Το μυστήριο της Μετάνοιας, α. ονομάζεται και εξομολόγηση 
β. έχει κατοχυρωμένο το 

απόρρητο και από την Εκκλησία 

και από την Πολιτεία 

γ. συστάθηκε από τον ίδιο τον 

Χριστό 
δ. όλα τα παραπάνω 

Δ 

25 

Με το μυστήριο του Γάμου ο άνδρας και η 

γυναίκα ενώνονται «εις σάρκα μία» 

δηλαδή. 

α. γίνονται σύζυγοι και 

μοιράζονται τις χαρές και τις λύπες β. αποτελούν ψυχοσωματική 

ενότητα 

γ. επιδιώκουν την ολοκλήρωσή 

τους 

δ. όλα τα παραπάνω 

Δ 

25 

Ο Απόστολος Παύλος ονομάζει το 

μυστήριο του γάμου «μέγα» γιατί η 

ένωση του άνδρα και της γυναίκας έχει 

ως πρότυπο 

α. την ένωση του Χριστού με την 

Εκκλησία 

β. την ένωση του Αδάμ με την 

Εύα 
γ. την ένωση όλων των ανθρώπων δ. κανένα από τα παραπάνω 

Α 
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26 

Η ιεροσύνη. α. διακρίνεται σε ειδική και γενική 
β. δεν είναι εξουσία, αλλά 

διακονία 
γ. έχει τρεις βαθμούς: επίσκοπος, 

πρεσβύτερος, διάκονος 

δ. όλα τα παραπάνω 

Δ 

26 

Στη ζωή της Εκκλησίας, στους λαϊκούς και 

τους κληρικούς υπάρχει. 
α. αντίθεση ρόλων β. συνευθύνη 

γ. ίση κατανομή καθηκόντων και 

υποχρεώσεων 

 

Β 

26 

Το μυστήριο της Ιεροσύνης 

α. συστάθηκε από τον ίδιο τον 

Χριστό, με την εκλογή των Δώδεκα 

Αποστόλων 

β. ήταν και είναι συνδεδεμένο με 

τη Θεία Λειτουργία 

γ. δεν είναι εξουσία, αλλά διακονία δ. όλα τα παραπάνω 

Δ 

30 

Η βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική α. είναι φωνητική 
β. διασώζεται στο δημοτικό 

τραγούδι 

γ. έχει ως σκοπό τη δημιουργία 

κατάνυξης καιευλάβειας 
δ. όλα τα παραπάνω 

Δ 

32 

Η Ορθόδοξη Εκκλησία αναγνωρίζει... α. την ισοτιμία των δύο φύλων 
β. τη συμμετοχή της γυναίκας 

στη γενική ιεροσύνη 

γ. τις ίδιες δυνατότητες σωτηρίας 

και για τον άνδρα και για τη 

γυναίκα 

δ. όλα τα παραπάνω 

Δ 

32 

Πολλοί σύγχρονοι χριστιανοί είναι απλοί 

θεατές της χριστιανικής λατρείας, επειδή 

την αντιλαμβάνονται ως. 

α. τυπική θρησκευτική υποχρέωση 
β. έκφραση της χριστιανικής 

πίστης 

γ. συμμετοχή στο μυστήριο της 

Θείας Ευχαριστίας 

 

Α 

32 

Στην Εκκλησία, σήμερα, οι λαϊκοί ... 
α. είναι συχνά απλοί θεατές και όχι 

συμμέτοχοι στη λατρεία 

β. θεωρούν τα τελούμενα από 

τον ιερέα ως απλές 

θρησκευτικές τελετές 

γ. έχουν απομονωθεί από την 

ψαλμωδία 
δ. όλα τα παραπάνω 

Δ 

32 

Στα μυστήρια της Εκκλησίας ο άνθρωπος 

μπορεί να γνωρίσει. α. την εμπειρία της χάρης του Θεού 
β. τα μυστικά της Εκκλησίας 

γ. την πολυπλοκότητα της 

Δημιουργίας 

 

Α 

37 
Οι δεισιδαιμονίες. 

α. οδηγούν τον άνθρωπο στη 

θεοποίηση της τύχης 

β. δεν υπάρχουν στην ελληνική 

κοινωνία 

γ. δηλώνουν την ευσέβεια των 

ανθρώπων δ. κανένα από τα παραπάνω Α 

38 

Η Μασονία... 

α. ονομάζεται και Μασονισμός, ή 

Τεκτονισμός ή 

Ελευθεροτεκτονισμός 

β. είναι παγκόσμια οργάνωση γ. εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια 

του Μεσαίωνα στην Ευρώπη 

δ. όλα τα παραπάνω 

Δ 

38 

Ο Μασονισμός προβάλλει ως θεμελιώδεις 

αρχές... 

α. την πίστη στον Θεό, τον οποίο 

ονομάζει Μεγάλο Αρχιτέκτονα του 

Σύμπαντος 

β. τα μέλη των Στοών να είναι 

άνδρες 

γ. την ηθική και πνευματική 

βελτίωση των μελών του 
δ. όλα τα παραπάνω 

Δ 


