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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 

1. Τι είναι η Αγία-Γραφή και από πόσα μέρη αποτελείται; 
2. Ποια θα πρέπει να είναι η σχέση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον και 

γιατί; 
3. Ποιες είναι οι πρώτες συνέπειες του προπατορικού αμαρτήματος; 
4. Ποιους έλεγχαν οι προφήτες και γιατί; 
5. Πώς οραματίζεται ο Προφήτης Μιχαίας τη Νέα Εποχή την οποία θα 

εγκαινιάσει ο Μεσσίας και γιατί; 
6. Να σημειώσετε το Σωστό ή το Λάθος στις παρακάτω προτάσεις  

             1) Η φανέρωση του θεού ονομάζεται Θεοφάνεια                              _______ 
             2) Η θυσία και η βρώση του αμνού το βράδυ της εξόδου 

συμβολίζει το Μυστήριο του Γάμου                                             _______ 
             3) Το υπόλειμμα είναι δίκαιοι και ευσεβείς συνεργάτες του θεού     _______ 
             4) Οι κριτές ήταν δικαστές                                                                 _______ 
             5) Ο δρόμος για να βρούμε το θεό είναι η μετάνοια                          _______ 
             6) Ο Ωσηέ είναι ο προφήτης της αγάπης                                           _______ 

 
7. Να αντιστοιχίσετε τους αριθμούς της στήλης Α με τα γράμματα της στήλης Β 

                           Α                                                    Β 
1) Διαθήκη                                    α)    Μαρία                   
2) Αποκάλυψη                               β)   Ομοίωση 
3) Θέωση                                       γ)   Ελεύθερη Απόφαση 
4) Αυτεξούσιο                                δ)   Πρώτη Καλή Είδηση 
5) Πρωτευαγγέλιο                          ε)   Φανέρωση 
6) Νέα Εύα                                    στ)  Συμφωνία   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. Να βάλετε σε κύκλο τη σωστή απάντηση  
1) Ανθρωπομορφικές εκφράσεις είναι οι εκφράσεις που παρουσιάζουν 

        Α)  Τον θεό σαν άνθρωπο 
        Β)   Τον άνθρωπο σαν θεό 
        Γ)   Τα ζώα σαν ανθρώπους  

          2) Ο Θεός Πατέρας δημιουργεί τον κόσμο 
Α)   Με το Λόγο Του 

                  Β)   Με τα χέρια Του 
                           Γ)    Με πηλό 

3) Τι σημαίνει η έκφραση της Γενέσεως « Καθ’ Ομοίωσιν» 
                            Α)   Ο άνθρωπος μπορεί να φτάσει στη θέωση 
                            Β)   Οι άνθρωποι δε μοιάζουν με το Θεό 
                            Γ)    Μ όνο ο Αδάμ μοιάζει με το Θεό 

4) Οι τέσσερις πρώτες εντολές αναφέρονται στις σχέσεις  
                            Α)   Του ανθρώπου με το Θεό  
                            Β)   Των ανθρώπων μεταξύ τους  
                            Γ)    Του ανθρώπου με τη φύση 

9.   Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις  
1) Ο Μεσσίας ως άνθρωπος θα κατάγεται από τη γενιά του  ___________ 

πατέρα του ___________. 
2) Θα γεννηθεί από παρθένο δείγμα της  ____________. 
3) Θα έχει όλα τα χαρίσματα γιατί θα φέρει το  ________________. 
4) Η  ________________θα είναι χαραγμένη στην καρδιά των 

ανθρώπων. 
5) Θα στηρίζεται στην  _____________  και τη  ___________  του Θεού. 

 
 
 
 
 
 
 
 


