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Όνομα   Χριστιανικές Πρακτικές 

Ημερομηνία    Διαγώνισμα 1,  5η Έκδοση 

Μάθημα    Βαθμολογία 

 

Ερωτήσεις Σωστό-Λάθος (1 βαθμός η κάθε μια) 

Οδηγίες: Βάλε ένα  X εάν η απάντηση είναι σωστή. 

 Βάλε ένα  Ο εάν η απάντηση είναι λάθος. 

1. Η Θεία Κοινωνία και ο Δείπνος του Κυρίου είναι το ίδιο πράγμα. 

2. Πριν λάβουν κοινωνία είναι σημαντικό για τους ανθρώπους να αναλογισθούν αν 

έχουν αμαρτήσει. 

3. Κάποιος γίνεται Χριστιανός μόνο κατόπιν της βάφτισής τους στο νερό. 

4. Όταν προσεύχεσαι, πρέπει να αφήνεις τον Θεό να σου μιλάει. 

5. Ο Θεός ποτέ δεν αναμένει να εργασθείς και να φροντίσεις τον εαυτό σου και την 

οικογένεια σου. 

6. Ο Θεός υποσχέθηκε να βοηθήσει τους ανθρώπους με όλες τους τις ανάγκες αν 

είναι Χριστιανοί. 

7. Πάντα πρέπει να κάνεις κήρυγμα όταν δίνεις την ομολογία σου. 

8. Η τοπική εκκλησία είναι ένα εργαλείο του Θεού που βοηθάει ανθρώπους να 

γίνουν πιο δυνατοί Χριστιανοί. 

9. Πρέπει να είσαι Χριστιανός τουλάχιστον για 3 χρόνια πριν μπορείς να γίνεις 

διαχειριστής για τον Θεό. 

10. Οι Χριστιανοί ποτέ δεν πρέπει να δίνουν χρήματα σε ανθρώπους που δεν είναι 

Χριστιανοί. 

11. Ο μόνος λόγος για να πηγαίνουν οι άνθρωποι στην εκκλησία είναι για να γίνουν 

Χριστιανοί. 

12. Όταν δίνεις την ομολογία σου, θα πρέπει να δίνεις ένα παράδειγμα από την 

καθημερινή σου ζωή που επιδεικνύει πως σε βοηθάει ο Θεός να ωριμάσεις. 

13. Ο Θεός πάντα δίνει στους ανθρώπους ότι του ζητήσουν αν πιστεύουν πραγματικά 

στον Θεό όταν προσεύχονται. 

14. Δεν τον νοιάζει τον Θεό πως ξοδεύεις τον χρόνο σου αν είσαι Χριστιανός. 
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Ερωτήσεις Σωστό-Λάθος Συνεχίζεται 

15. Ο βασικός λόγος που έχουμε την τοπική εκκλησία είναι για να βοηθήσει τους 

Χριστιανούς να γίνουν πιο δυνατοί. 

16. Κάθε φορά που κάποιος δίνει την ομολογία του στην εκκλησία πρέπει πάντα να 

μιλάει για τη παλαιά του ζωή στην αμαρτία. 

17. Ένας από τους καλύτερους τρόπους για να αναπτυχθούν οι Χριστιανοί είναι να 

μιλάνε μεταξύ τους και να συμμερίζονται τις πεποιθήσεις, τα προβλήματα και τις 

επιτυχίες τους. 

18. Εάν θέλει ένας Χριστιανός να γίνει καλός διαχειριστής για τον Θεό, πρέπει να 

μάθει να είναι πιστός. 

19. Όταν βρίσκεσαι σε συνάθροιση με κοινωνία, πρέπει να αναλογιστείς τις σχέσεις 

που έχεις με άλλους Χριστιανούς. 

 

Ερωτήσεις Πολλαπλών Απαντήσεων 

Επέλεξε την σωστή απάντηση και βάλε το αντίστοιχο γράμμα στην γραμμή 
απάντησης.   (2 βαθμοί το καθένα) 

1. Πρέπει να βαπτιστείς στο νερό γιατί:  

Α. Τότε θα γίνεις Χριστιανός. 

Β. Σου το είπε ο Ιησούς να το κάνεις. 

Γ. Ο Μωυσής πέρασε την Ερυθρά Θάλασσα πάνω σε στεγνή γη. 

 

2. Όταν οι άνθρωποι λατρεύουν τον Θεό: 

Α. Ζητάνε από τον Θεό να τους βοηθήσει στη καθημερινή τους ζωή. 

Β. Προσεύχονται για να θεραπεύσει ο Θεός κάποιον άρρωστο. 

Γ. Λένε στον Θεό τους λόγους που Τον αγαπάνε. 

 

3. Πρέπει να δίνεις στον Θεό γιατί: 

Α. Πρέπει να το κάνεις.  

Β. Τον αγαπάς. 

Γ. Αν δεν δώσεις, τότε δεν μπορείς να γίνεις Χριστιανός. 

 

4. Πόσο συχνά θα πρέπει κάποιος να μιλάει για την παλαιά του ζωή στην αμαρτία 

όταν δίνει την ομολογία του στην εκκλησία; 

Α. Κάθε φορά που δίνει την ομολογία του. 

Β. Μερικές φορές. 

Γ. Ποτέ. 
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Ερωτήσεις Αντιστοιχίας  

Βάλε το σωστό γράμμα στα σωστά κενά. (3 βαθμοί το καθένα) 

1. Κοινωνία  Α. Αυτό το κάνεις μόνο μια φορά για να 

δείξεις πως έγινες Χριστιανός. 

2. Διαχειριστής για τον Θεό. Β. Για να θυμάσαι τον Ιησού και να 

προσμένεις την επιστροφή Του. 

3. Ομολογία Γ. Ένας τρόπος να μιλάς στον Θεό. 

4. Βάπτισμα στο Νερό Δ. Ο Θεός θέλει να Του δώσουμε 10% από 

τις απολαβές μας. 

5. Η Τοπική Εκκλησία Ε. Δείχνει τι κάνει ο Θεός στη καθημερινή 

σου ζωή. 

6. Προσευχή ΣΤ. Μια ομάδα ανθρώπων που συναθροίζονται 

μαζί για Χριστιανικοί κοινωνία. 

 

Ερωτήσεις Σύντομων Απαντήσεων 

1. Στην τελετή της κοινωνίας, τι συμβολίζει το ψωμί; (5 βαθμοί) 

  

2. Στην τελετή της κοινωνίας, τι συμβολίζει το κρασί; (5 βαθμοί) 

  

3. Γράψε τα εδάφια για απομνημόνευση που ακολουθούν. (24 βαθμοί) 
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Ερωτήσεις Σύντομων Απαντήσεων Συνεχίζεται 

4. Γράψε μια ομολογία χρησιμοποιώντας τις 4 κατευθυντήριες γραμμές από το μάθημα. 

Εάν χρειάζεσαι κι άλλο χαρτί, ζήτησέ το από τον δάσκαλο. 

 Δώσε ένα παράδειγμα από τον τομέα της καθημερινής σου ζωής που δείχνει πως σε 

βοηθάει ο Θεός να ωριμάσεις. Δείξε πως χρησιμοποίησες ένα εδάφιο από την Βίβλο να 

σε βοηθήσει να αναπτυχθείς σ’ αυτόν τον τομέα της καθημερινής σου ζωής.  

(21 βαθμοί) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


