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Όνομα    Πώς μπορώ να γνωρίζω αν ανήκω στον Χριστό; 

Ημερομηνία   Διαγώνισμα 5η Έκδοση 

Τάξη    Βαθμολογία 

Σωστό - Λάθος    (2 βαθμοί η κάθε μία) 

Οδηγίες: Βάλε  X εάν η απάντηση είναι σωστή. 

 Βάλε  O  εάν η απάντηση είναι λάθος. 

 

1. Πριν βεβαιωθείς ότι ανήκεις στον Χριστό, πρέπει  να καταλάβεις τί σημαίνει να 

ανήκεις στον Χριστό.   

2. Εάν θέλεις να ανήκεις στον Χριστό, θα θέλεις και να υπακούς στον Θεό.   

3. Είσαι του Χριστού, εάν αισθάνεσαι ότι είσαι του Χριστού.   

4. Η σωτηρία μας βασίζεται στο γεγονός του σταυρού του Χριστού – το γεγονός 

αυτό καταγράφεται μέσα στη Βίβλο.   

5. Δεν χρειάζεται να πιστεύεις στον Θεό για να γίνεις Χριστιανός.   

6.  Εάν έχεις παραδοθεί στον Χριστό, θα χρειαστούν περίπου 2 χρόνια μέχρι να 

διαπιστώσεις αληθινές αλλαγές στις συμπεριφορές σου και στον τρόπο ζωής σου.   

7.  Ένα από τα πρώτα δείγματα κάποιου που έχει γίνει του Χριστού, είναι ότι δεν θα 

επιθυμεί να μοιραστεί με κανέναν αυτό που ο Χριστός κάνει στη ζωή του.   

8. Εάν ο Χριστός έχει τον έλεγχο και την αρχηγία της ζωής σου, τότε η ζωή σου θα 

είναι γεμάτη και ολοκληρωμένη.   

9. Εάν θέλεις να είσαι σίγουρος πως ανήκεις στον Χριστό, θα πρέπει να ζητάς στον 

Ιησού να έρθει στην καρδιά σου κάθε μέρα, και κάθε φορά που βρίσκεσαι στην 

εκκλησία.   

10. Εάν θέλεις να πας στον Ουρανό, το μόνο που χρειάζεται είναι να πιστεύεις ότι ο 

Ιησούς ήταν ένας καλός άνθρωπος.   

11. Η Βίβλος (Αγία Γραφή) μας καθοδηγεί πώς να γίνουμε παιδιά του Θεού και 

μαθητές του Χριστού.   

12. Το Άγιο Πνεύμα θα μαρτυρεί μέσα στην καρδιά σου ότι είσαι του Χριστού.   

13. Μόλις παραδώσεις την καρδιά σου στον Χριστό, όλα σου τα προβλήματα θα 

εξαφανιστούν την ίδια μέρα.   

14.  Όταν δώσεις τη ζωή σου στον Χριστό, το Άγιο Πνεύμα θα σε βοηθάει και θα σε 

διδάσκει ώστε να δυναμώνεις στην πίστη σου καθημερινά. 

15. Ο Ιησούς επιθυμεί να είναι ο καλύτερος φίλος σου.   

16. Για να ζητήσεις από τον Χριστό να έρθει στην καρδιά σου, και να σε κάνει δικό 

Του, θα πρέπει και να Του ζητήσεις να συγχωρήσει τις αμαρτίες σου.   
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Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

Επίλεξε τη σωστή απάντηση και βάλε στη γραμμή το αντίστοιχο γράμμα.   (2 βαθμοί) 

1. Εάν έχεις αμφιβολίες για το αν ανήκεις στον Χριστό, θα πρέπει:  

A. να ξεχάσεις τις αμφιβολίες σου. 

B. να παραδώσεις τις αμφιβολίες σου στον Θεό. 

Γ. να καταπιέσεις τις αμφιβολίες σου ή να τις αγνοήσεις. 

Ερωτήσεις σύντομης απάντησης 

1. Φτιάξε μία λίστα από τα γεγονότα τα οποία πρέπει να γνωρίζεις (βρίσκονται όλα μέσα 

στη Βίβλο) προκειμένου να γίνεις παιδί του Θεού.    

(8 βαθμοί, 1 βαθμός για κάθε απάντηση) 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

2. Ποιά είναι τα 3 σημεία στα οποία μπορεί κάποιος να κοιτάξει για αποδείξεις, ότι ανήκει 

στον Ιησού Χριστό;   

(9 βαθμοί, 3 βαθμοί για κάθε απάντηση) 

α.  

β.  

γ.  

3. Γράψε τα εδάφια και τις αναφορές της Βίβλου που έχεις απομνημονεύσει.   

(21 βαθμοί.) 
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4. Εξήγησε τί σημαίνει να έχεις μία προσωπική σχέση με τον Ιησού Χριστό.  (4 βαθμοί.) 

  

  

  

  

  

  

  

Ποιά είναι η δική σου συμβουλή;   

Οι περισσότεροι Χριστιανοί έχουν κάποια στιγμή της ζωής τους αμφιβολίες, για το αν 

ανήκουν στον Θεό. Τί θα πρότεινες εσύ στους ανθρώπους αυτούς, προκειμένου να 

απαλλαχτούν από τις αμφιβολίες τους;   

1. Ο Αλέξανδρος είναι μαθητής στην Ομάδα Μελέτης.  Η κοπέλα του δεν είναι του 

Χριστού.  Του ζητάει να εγκαταλείψει το πρόγραμμα.  Κάθε φορά που ο Αλέξανδρος 

της τηλεφωνεί, εκείνη κλαίει και τον παρακαλάει να γυρίσει σπίτι. Ο Αλέξανδρος δεν 

ξέρει τί να κάνει μαζί της.  Απ’ ό,τι φαίνεται η κοπέλα αυτή είναι ένα κομμάτι της ζωής 

του, που δεν έχει παραδώσει στον Χριστό. Αυτό τον κάνει να αμφιβάλλει για το αν 

ανήκει στον Κύριο. Ποιά θα ήταν η δική σου συμβουλή στον Αλέξανδρο; (4 βαθμοί.) 

  

  

  

  

  

  

  

2. Ο Φίλιππος που έδωσε την καρδιά του στον Χριστό την περασμένη εβδομάδα, τώρα 

αμφιβάλλει για το αν είναι πράγματι παιδί του Θεού. Το πρόβλημά του είναι ότι η 

γλώσσα που χρησιμοποιεί και ο τρόπος που μιλάει, είναι ακόμα ο παλιός τρόπος που 

ήξερε, η ομιλία «του δρόμου». Εκείνος αισθάνεται ότι πρέπει να σταματήσει να μιλάει 

έτσι, γιατί ξέρει πως είναι αμαρτία να βλασφημεί. Ποιά θα ήταν η δική σου συμβουλή 

στον Φίλιππο; (4 βαθμοί.) 
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3. Την περασμένη εβδομάδα, η Αντιγόνη έδωσε μυστικά την καρδιά της στον Χριστό, 

μέσα στο λεωφορείο που την πήγαινε το πρωί στη δουλειά της.  Ήταν μία αληθινή 

εμπειρία για εκείνη, που ένιωσε μέσα στην καρδιά της. Σήμερα δεν είναι καθόλου 

σίγουρη για το τί συνέβη.  (4 βαθμοί.) 

α. Ποιό είναι το πρόβλημά της;   

   

β. Τί θα πρέπει να κάνει;   

   

   

4. Η Βασιλική μισεί τον πατέρα της γιατί την χτυπάει. Πριν λίγο έδωσε την καρδιά της 

στον Χριστό και Του ζήτησε να γίνει Κύριός της. Όταν είπε στον πατέρα της για την 

εμπειρία της, εκείνος τη ρώτησε: «πώς γίνεται να είσαι Χριστιανή και να με μισείς;».  

Η Βασιλική  το σκέφτηκε και αναρωτήθηκε:  «άραγε είμαι αληθινή Χριστιανή;»        

(4 βαθμοί.) 

α. Ποιό είναι το πρόβλημά της;   

   

β. Ποιά η λύση του;   

   

   

5. Ο Μάρκος έκλεψε από τον πατέρα του 300.00 ευρώ.  Τώρα όμως που έχει δώσει τη 

ζωή του στον Κύριο, αισθάνεται πολύ άσχημα γι’ αυτό που έκανε στο παρελθόν. 

Αρνείται όμως να επανορθώσει με τον πατέρα του. Πιστεύει ότι είναι ψεύτικος 

Χριστιανός και ότι δεν είναι δυνατό να ανήκει στον Θεό. Τί θα πρέπει να κάνει;   

(4 βαθμοί.) 

  

  

  

  

6. Τώρα που ο Πέτρος έγινε Χριστιανός, συνειδητοποιεί πως παραείναι υπερήφανος για 

τη μακριά χαίτη του (τα μαλλιά του φτάνουν μέχρι τη μέση του).  Καταλαβαίνει πως 

στην καρδιά του υπάρχει έντονη η τάση να υπερηφανεύεται για κάθε τι.   Εάν δεν κάνει 

κάτι για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό της καρδιάς του, πώς μπορεί να καταλήξει 

η σχέση του με τον Κύριο;  (4 βαθμοί.) 

  

  

  

  

  

  

 


