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                                                  ΘΕΜΑΤΑ 
 

1) Παλαιά Διαθήκη: α) από πόσα βιβλία αποτελείται. β) σε ποιες 
κατηγορίες τα κατατάσσουμε ανάλογα με το περιεχόμενό τους. 

2) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση γράφοντας στην κόλλα σας το  
     αντίστοιχο γράμμα: 
     Η δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου περιγράφεται: 
     α  στο βιβλίο Κριτές. 
     β  στο βιβλίο Γένεσις. 
     γ  στο βιβλίο Έξοδος. 
     Η Εκκλησία, ερμηνεύοντας τη διήγηση της Παλαιάς Διαθήκης για  
     τη δημιουργία της γυναίκας, διδάσκει ότι: 
     α  ο άντρας είναι ανώτερος από τη γυναίκα. 
     β  η γυναίκα είναι ανώτερη από τον άντρα. 
     γ  ο άντρας και η γυναίκα είναι ισότιμοι ενώπιον του Θεού. 
3) Ποιο είναι το όνομα του Θεού και τι φανέρωσε μ’ αυτό στους ανθ- 
     ρώπους λέγοντάς το στο Μωυσή. 
4)  Σε ποιους έκαναν αυστηρό έλεγχο οι προφήτες και γιατί. 
5) Ποια είναι η πραγματική έκφραση πίστης στο Θεό σύμφωνα με  
     τον προφήτη Ωσηέ. 
6) Ποιο είναι το διπλό νόημα του οράματος των ξερών οστών του 

προφήτη Ιεζεκιήλ. 
7) Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες γρά- 

φοντας στην κόλλα σας το γράμμα και δίπλα τη λέξη σωστό ή 
λάθος αντίστοιχα: 
Α. Το βιβλίο των Ψαλμών περιέχει 150 ψαλμούς, δηλαδή ποιήμα- 
τα που τα τραγουδούσαν παίζοντας μουσικά όργανα. 

          Β. Στους ύμνους προς το Θεό οι ποιητές μαζί με το λαό τον ευχα- 
          ριστούν για τις ευεργεσίες που καθημερινά τους χαρίζει. 
          Γ. Οι ψαλμοί μετάνοιας έχουν θέμα τον ερχομό του Μεσσία. 
 
   8)  Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση γράφοντας στην κόλλα σας το αν- 



        τίστοιχο γράμμα: 
        Τη σοφία του Θεού ή την πραγματική σοφία την αποκτά κανείς: 
        α  μόνο με τη μελέτη του Νόμου. 
        β  μόνο με το σεβασμό στο Θεό. 

   γ  με τη μελέτη του Νόμου και το σεβασμό στο Θεό. 
   9)  α) Να αναφέρετε τα είδη των θυσιών που προσέφεραν οι Ισραηλίτες 

        στο Θεό. 
    β) Να αναφέρετε τις σπουδαιότερες γιορτές των Ισραηλιτών.                                      
                                                                               
 
  

  
 
            
 
      
 
                                                                                      
                                                                                     
      


	                                   

