1

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ –ΙΟΥΝΙΟΥ 2ΟΟ7
1. Σε ποια περιστατικά της Καινής Διαθήκης αναφέρονται οι επόμενες φράσεις;
Α) «… Θα είναι σημείον αντιλεγόμενον»
Β) « Χαίρε εσύ προικισμένη με τη χάρη του Θεού»
Γ) « Ετοιμάστε τον δρόμο για τον Κύριο , κάντε ίσια τα μονοπάτια να περάσει».
∆) «Την ώρα που προσευχόταν , η όψη του έγινε διαφορετική και τα ρούχα του αστραφτερά».

2. Στην Κυριακή προσευχή: α. Γιατί κυριαρχεί ο πληθυντικός αριθμός;
β. Τι θα ήταν λογικό να κάνουν οι πιστοί πριν ζητήσουν συγχώρηση από το θεό;
3. Η θέση των γυναικών στα χρόνια του Ιησού ήταν ιδιαίτερα υποβαθμισμένη και ο Νόμος
πολύ αυστηρός γι΄ αυτές.
α) Πως συμπεριφέρθηκε ο Ιησούς στις γυναίκες;
β) Να αναφέρετε ένα παράδειγμα από το έργο του Ιησού το οποίο στηρίζει την απάντησή
σας.
4. Η είσοδος του Ιησού στα Ιεροσόλυμα λίγο πριν τη σύλληψή του ήταν:α. Συμβολική β.
Πανηγύρι χαράς γ. ένα δράμα.
Ποιο από τα τρία θεωρείτε εσείς πιο σωστό;
Να δικαιολογήσετε την προτίμησή σας.
5. Σημειώστε με Σωστό ή Λάθος στο γραπτό σας.
Α. Ο Ιησούς απέφευγε να συναναστρέφεται με αμαρτωλούς και τελώνες.
Β. Τα πλούτη μπορούν να υπηρετήσουν σωστά τη δικαιοσύνη.
Γ. Τα θαύματα του Ιησού δείχνουν ότι το κακό τελικά θα καταργηθεί.
Δ. Η Βασιλεία του Θεού εγκαινιάζεται με τη βάπτιση του Ιησού.
Ε. Με την θεραπεία του παράλυτου στην Καπερναούμ ο Ιησούς φανερώνει ότι η αναπηρία
είναι η τιμωρία του Θεού προς τους ανθρώπους.
6. Να γράψετε τέσσερα στοιχεία τα οποία δείχνουν την σημασία του Μυστικού Δείπνου.
7. α. Ποιο είναι το διαχρονικό μήνυμα της παραβολής του σπλαχνικού πατέρα;
β. Ποιες αντιλήψεις τότε και σήμερα ανατρέπονται όταν ακούμε την παραβολή του
σπλαχνικού Σαμαρείτη;
8. Να γράψετε μία από τις τρεις απαντήσεις, αυτή που κρίνεται περισσότερο σωστή:
α. Σύμφωνα με την παραβολή της τελικής κρίσης οι άνθρωποι θα αξιολογηθούν με
κριτήριο: την έμπρακτη αγάπη – την αδιαφορία - την έμπρακτη αγάπη ή την αδιαφορία
β. Ο μεγάλος γιος του σπλαχνικού πατέρα ταιριάζει στα δικά μας χρόνια με: τους δίκαιους
– τους εξωτερικά ευσεβείς –τους περιφρονημένους.
Γ. Ο πλούσιος Ζακχαίος έσωσε την ψυχή του επειδή : έδωσε ένα μεγάλο μέρος της
περιουσίας του στους φτωχούς – άλλαξε τρόπο σκέψης και ζωής - έδωσε ζεστή φιλοξενία
στον Ιησού.
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Δ. Ο ευσεβής πλούσιος διαφώνησε με τα λόγια του Ιησού επειδή:είχε στηρίξει τη ζωή του
στα πλούτη – είχε μεγάλη περιουσία - πίστευε ότι τα πλούτη ήταν ευλογία από τον Θεό.
Ε. Όλα τα βιβλία της Καινής Διαθήκης γράφτηκαν: στη γλώσσα των Ιουδαίων – στη
γλώσσα των Ρωμαίων – στην κοινή ελληνιστική.
9. Σχετικά με την εικόνα « Η εις Άδου κάθοδος».
Α. Να αναφέρετε δύο στοιχεία που υπάρχουν σ’ αυτήν.
Β. Να εξηγήσετε τι συμβολίζουν τα στοιχεία που θ’ αναφέρετε.
Παρατήρηση:Να απαντηθούν τα έξι από τα εννέα θέματα. Όλα τα θέματα είναι ισοδύναμα.

