ΘΕΜΑΤΑ
1) Τι ήταν οι κριτές της Π.Δ.;
2) Ποια ήταν η έννοια του προφήτη στην Αγία Γραφή;
3) Τι ονομάζουμε υπόλειμμα στην Π.Δ.;
4) Ποια η ερμηνεία που δίνει η εκκλησία μας στη διήγηση της Π.Δ. ότι η γυναίκα
δημιουργήθηκε από το πλευρό του Αδάμ;
5) Τι ονομάζουμε προπατορικό αμάρτημα;
6) Τι είναι το πρωτοευαγγέλιο;
7) Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω απαντήσεις:
1. Οι άνθρωποι μετά το προπατορικό αμάρτημα :
α. αναγνώρισαν το λάθος τους και ζήτησαν ταπεινά συγνώμη
β. αποφάσισαν να ζήσουν μακριά από την προστατευτική αγάπη του Θεού
στηριγμένοι αποκλειστικά στις δικές τους δυνάμεις
2. Ο Θεός μετά τη δημιουργία :
α. αφήνει τον κόσμο στην τύχη του
β. δεν αφήνει τον κόσμο αλλά προνοεί διαρκώς γι’ αυτόν τον φροντίζει και τον
συντηρεί.
3. Ο Θεός επέλεξε τους Ισραηλίτες:
α. για να τους παρέχει αποκλειστικά προνόμια
β. για να γίνει η γέφυρα ανάμεσα στα άλλα έθνη.
8) Βάλτε Σ ή Λ ανάλογα στις παρακάτω προτάσεις :
1. Ο Θεός αποκάλυψε στο Μωυσή στο όρος Σινά ότι είναι ένας και μοναδικός και δίνει
ζωή σ’ ό,τι υπάρχει.
2. Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο ως εικόνα του δηλαδή του έδωσε την εξωτερική
του εμφάνιση
3. Ο Θεός με την εντολή που έδωσε στους πρωτόπλαστους έδειξε ότι ήθελε να
περιορίσει την ελευθερία τους.
4. Ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο με σκοπό να δείξει τη δύναμή του και να
εντυπωσιάσει.
5. Ο άνθρωπος κατά τη δημιουργία αναλαμβάνει την ευθύν και τη φροντίδα του
κόσμου ως συνεργάτης του Θεού.
6. Με την απομάκρυνση των ανθρ΄πων από την πηγή της ζωής το Θεό χαλούν όλες
τους οι σχέσεις: με το συνάνθρωπο , τη φύση και τον ίδιο τους τον εαυτό.
9) Αντιστοιχίστε τα στοιχεία της στήλης Α με τα στοιχεία της στήλης Β. Κάποια της Β
περισσεύουν.
Α
Μ’ αυτό το όνομα φανερώθηκε ο Θεός
στο Μωυσή
Έτσι ονομάζεται η απελευθέρωση των
Ισραηλιτών από τους Αιγυπτίους

Β
Δεκάλογος
Δεκάτη

Επιχρυσωμένο κιβώτιο μέσα στο οποίο
οι Ισραηλίτες φύλασσαν τις πλάκες με
τις Δέκα εντολές
Με ψεύτικες προφητείες καθησύχαζαν
και παραπλανούσαν το λαό
Έτσι ονομάζονταν οι δέκα εντολές που
παρέδωσε ο θεός στο Μωυσή στο όρος
Σινά
Ανάμιξη στοιχείων από διαφορετικές
θησκείες

ΩΝ
Ψευδοπροφήτες
Κύριος
Έξοδος
Κιβωτός Διαθήκης
Θρησκευτικός συγκρητισμός
Πατριάρχες

Από τα εννέα θέματα γράφετε τα έξι
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

