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ΘΕΜΑΤΑ

1. α) Σε πόσα και ποια μέρη χωρίζεται η Αγία Γραφή και από πόσα
βιβλία αποτελείται το κάθε μέρος;
β) Ποια έννοια έχει η λέξη «Διαθήκη» στη Βίβλο;
γ) Τι είναι οι συμβολικές και οι ανθρωπομορφικές εκφράσεις στην
Αγία Γραφή;
2. Ποιες δοκιμασίες υπέστη ο Ιωσήφ στη ξενιτιά (μετά την πώληση
από τους αδελφούς του στους εμπόρους), πώς τις αντιμετώπιζε και
ποιον είχε πάντοτε συμπαραστάτη και βοηθό του.
3. α) Τι είναι η Θεοφάνεια;
β) Μπορεί ο άνθρωπος να διακρίνει στη ζωή του και στη ιστορία
σημεία Θεοφάνειας; Να αναφέρετε δύο περιπτώσεις από τα
φετινά μας μαθήματα.
4. α) Τι σημαίνει η λέξη Πάσχα για τους Ιουδαίους και τι για τους
Χριστιανούς;
β) Τι ήταν η Κιβωτός της Διαθήκης και τι η Σκηνή του Μαρτυρίου;
γ) Σε πόσα μέρη χωρίζονται οι εντολές του Δεκάλογου και ποια
είναι αυτά.
5. α) Τι ήταν οι προφήτες και με ποια λόγια άρχιζαν το κήρυγμά τους;
β) Γιατί το κήρυγμα των προφητών ήταν κήρυγμα σωτηρίας όλου
του κόσμου;
6. α) Τι ήταν το υπόλειμμα;
β) Ποιο θα είναι το έργο του Μεσσία και ποιους θα αφορά σύμφωνα
με τον προφήτη Μιχαία;
γ) Πώς οραματίζεται την έλευση της ειρήνης στο τέλος του κόσμου;
7. α) Τι ονομάζουμε ψαλμούς και σε πόσα είδη διακρίνονται;
β) Τι ήταν οι θρήνοι του Ιερεμία;
γ) Τι σημαίνει το όνομα «Εμμανουήλ»
8.«….Μετά είπε ο Θεός : Ας δημιουργήσουμε τον άνθρωπο σύμφωνα με
την εικόνα τη δική μας κι έτσι που να μπορεί να μας μοιάσει, κι ας
εξουσιάζει τα ψάρια της θάλασσας, τα πτηνά του ουρανού, τα ζώα και
γενικά όλη τη γη…Ο Κύριος ο Θεός είπε: Δεν είναι καλό να είναι ο
άνθρωπος μόνος. Θα του φτιάξω έναν σύντροφο όμοιον μ αυτόν….Τότε

ο Κύριος ο Θεός τον έριξε σε βαθύ ύπνο κι αποκοιμήθηκε….. Με την
πλευρά που πήρε από τον Αδάμ ο Κύριος ο Θεός έκανε τη γυναίκα (Εύα)
και την έφερε στον Αδάμ….Ο Θεός τους ευλόγησε και τους είπε: Να
κάνετε πολλά παιδιά…να γεμίσετε τη γη και να κυριαρχήσετε σ αυτήν…
Να εξουσιάσετε τα ψάρια της θάλασσας, τα πτηνά του ουρανού και κάθε
ζώο που κινείται πάνω στη γη…Να σας δίνω όλα τα φυτά, καθώς και όλα
τα δέντρα….Γένεσις 1,26-27.
α) Ποιες θεολογικές αλήθειες αποκαλύπτονται στο πιο πάνω κείμενο
της δημιουργίας;
β) Τι σημαίνουν οι εκφράσεις «κατ΄ εικόνα» και «καθ΄ ομοίωσιν»;
9.«Πήρε, λοιπόν ο Κύριος ο Θεός τον άνθρωπο και τον έβαλε μέσα στον
κήπο της Εδέμ, για να τον καλλιεργεί και να τον προσέχει. Του έδωσε
αυτήν την εντολή: Απ΄όλα τα δέντρα του κήπου μπορείς να τρως. Από το
δέντρο όμως της γνώσης του καλού και του κακού να μη φας, γιατί την
ίδια μέρα που θα φας απ΄αυτό, εξάπαντος θα πεθάνεις.»Γένεσις 2.8,15-17
α) Τι σημαίνει η λέξη Παράδεισος;
β) Τι είναι το προπατορικό αμάρτημα;
γ) Σε ποια κατάσταση ήταν οι πρωτόπλαστοι πριν και μετά την
πτώση;
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