ΘΕΜΑΤΑ
1) Να συμπληρώσετε τα κενά:
Ο κλειστός κατάλογος των βιβλίων της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης,
όπου κανείς δεν μπορεί να αφαιρέσει ή να προσθέσει κάτι, αποτελεί τον
__________ της Αγίας Γραφής.
Τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης είναι ___ και ανάλογα με το περιεχόμενό
τους χωρίζονται σε ____________, ___________ - ___________ και
____________.
Τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης πριν γίνουν γραπτά κείμενα ήταν
____________ ____________.
Η Αγία Γραφή, άρα και η Παλαιά Διαθήκη, είναι βιβλίο ____________
γιατί ο Θεός φανέρωσε αλήθειες που μόνοι τους οι άνθρωποι δε θα
μπορούσαν να καταλάβουν.
2) Να συμπληρώσετε τα κενά:
Οι συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης έγραψαν χρησιμοποιώντας
κατάλληλες ___________ και ___________, ζωντανές δηλαδή εκφράσεις
από τις παραδόσεις του τόπου τους και από την καθημερινή ζωή, που
δύσκολα ξεχνιούνται.
Η γη Χαναάν είναι η χώρα που ο Θεός _____________ στο λαό του, γι’
αυτό και ονομάστηκε ____________________________ (=χώρα της
__________), όπως επίσης και _____________ (=χώρα των _____________)
Οι _________ ήταν ηγέτες που τους καλούσε ο ίδιος ο Θεός να βοηθήσουν
το λαό του σε κρίσιμες ώρες.
Το βιβλίο των __________ πήρε το όνομά του από το μουσικό όργανο
____________ και συνδέθηκε με το όνομα του βασιλιά ________.
3) Κυκλώστε (Σ) για σωστό και (Λ) για λάθος:
Η Παλαιά Διαθήκη δεν είναι απαραίτητη στη λατρεία της Εκκλησίας.
Σ
Λ
Ο Θεός αποκάλυψε τις θείες αλήθειες «φωνάζοντας» από τον ουρανό.
Σ
Λ
Το κριτήριο εκλογής των κριτών από το Θεό ήταν η μεγάλη εμπιστοσύνη
τους σ’ αυτόν.
Σ
Λ
Ο Δαυίδ αναγνώριζε τη βοήθεια του Θεού πίσω από όλα τα κατορθώματά
του.
Σ
Λ
Οι ψευδοπροφήτες εξυπηρετούσαν τα σχέδια και τις σκοπιμότητες των
ισχυρών.
Σ
Λ
4) Να συμπληρώσετε τα κενά:
Το όνομα «__________» προέρχεται από το όνομα μιας πόλης στα παράλια
της Φοινίκης.
Οι __________, μετά τη δράση τους, επέστρεφαν στην ιδιωτική τους ζωή
ή υπηρετούσαν το λαό ως ισόβιοι __________ χωρίς να μεταβιβάζουν το
αξίωμα αυτό στα __________ τους.

Ο _________ ήταν 30 ετών όταν έγινε βασιλιάς και βασίλεψε 40 χρόνια.
Ο Θεός καλούσε τους __________ και τους όριζε μια μεγάλη αποστολή: να
κάνουν γνωστό το θέλημά του στους ανθρώπους.
Οι ___________ δεν αρκούνταν στο να ελέγχουν αυστηρά και να
προειδοποιούν το λαό. Άνοιγαν μπροστά τους ένα παράθυρο ελπίδας
μιλώντας για την εποχή του _________.
Οι _______________χωρίς να έχουν τη φώτιση του Θεού καμώνονταν πως
«προφήτευαν».
5) Να βάλετε στη σωστή στήλη τα παρακάτω ονόματα:
Ιερεμίας, Σαμουήλ, Ησαίας, Γεδεών, Δανιήλ, Αμώς, Σαμψών, Δεββώρα,
Μιχαίας, Ιεφθάε, Ιωνάς και Ιεζεκιήλ
Α. Κριτές

Β. Προφήτες

6) Ποια η διαφορά της «Διαθήκης» ανάμεσα στην Παλαιά Διαθήκη και την
Καινή Διαθήκη;
7) Τι εννοούμε όταν λέμε ότι οι συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης
χρησιμοποιούν ανθρωπομορφικές εκφράσεις;
8) Σε ποιους απευθυνόταν το κήρυγμα των προφητών και ποιες οι συνέπειες
για τη ζωή τους;
9) α) Με ποια λόγια άρχιζαν το κήρυγμά τους οι προφήτες;
β) Ποια είναι η αντιπροσωπευτική φράση του προφήτη Ωσηέ;

