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ΘΕΜΑΤΑ
 
1.Τι εννοούμε όταν λέμε ότι η Αγία Γραφή είναι « θεόπνευστη » ; Σε 
ποια μέρη τη χωρίζουμε ;  
 
2. Τι εννοούμε όταν λέμε ότι ο άνθρωπος πλάστηκε « κατ’ εικόνα » και « 
καθ’ ομοίωσιν » ; 
 
3. Τι είναι το προπατορικό αμάρτημα και ποιες συνέπειες είχε για τον 
άνθρωπο; 
 
4. «και είδε ο Θεός ότι ήταν καλό».Να αναλύσετε τον παραπάνω στίχο 
της Παλαιάς Διαθήκης. 
 
5. α) Ποιο ήταν το έργο των προφητών; 
    β)Γιατί το κήρυγμα των προφητών είναι διαχρονικό;  
 
6. Ποιο είναι το διπλό νόημα του οράματος των ξερών οστών του 
προφήτη Ιεζεκιήλ; 
 
7. Ποια είναι η σημασία της λέξης Πάσχα για τους Ισραηλίτες και ποια 
για τους Χριστιανούς; 
 
8. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις Σωστές ( Σ ) ή 
Λανθασμένες ( Λ ). 
 
α. Η  διάβαση της Ερυθράς Θάλασσας προεικονίζει το μυστήριο του 
Βαπτίσματος.  
  
β. Ο προφήτης Μιχαίας χαρακτηρίστηκε προφήτης της αγάπης. 
 
γ. Οι τρεις Παίδες στην κάμινο θεωρήθηκε από την εκκλησία μας ως 
προεικόνιση της «Εις Άδου καθόδου»του Ιησού Χριστού. 
 



δ. Ο προφήτης Ιωνάς υπάκουσε αμέσως στην εντολή του Θεού να 
κηρύξει την μετάνοια στους ειδωλολάτρες της Νινευή γιατί κατανόησε 
ότι η σωτηρία αφορά όλους τους λαούς και όχι μόνο τους Ισραηλίτες . 
  
ε. Από την ιστορία του Ιώβ καταλαβαίνουμε ότι αυτό που σχεδιάζει ο 
Θεός για μας είναι πολύ μακριά από τον τρόπο με τον οποίο εμείς 
σκεφτόμαστε. 
9. Να βάλετε σε κύκλο τη σωστή απάντηση σε καθεμιά από τις 
παρακάτω ερωτήσεις . 
 
1. Ο άνθρωπος  
    α. γνώριζε από την αρχή το κακό και την αμαρτία . 
    β. γνώρισε το κακό αμέσως μετά την παρακοή της εντολής του Θεού. 
 
2.Ο Σαμψών ήταν 
    α. κριτής   
    β. βασιλιάς του Βορείου Βασιλείου του Ισραήλ 
 
3. Η επιστήμη ερευνά   
   α. ποιος δημιούργησε τον κόσμο. 
   β. πως δημιουργήθηκε ο κόσμος . 
 
4. Οι  Κριτές ήταν  
   α. δικαστές των Ισραηλιτών 
   β. στρατιωτικοί ηγέτες των Ισραηλιτών  
 
5. Οι Ισραηλίτες σ’ όλη την πορεία της ιστορίας τους  
   α. ξεχνούσαν διαρκώς το Θεό αλλά μετανοούσαν και επέστρεφαν ξανά 
σ’ Αυτόν. 
   β. δεν αρνήθηκαν ποτέ τον Θεό. 
 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 

ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ 6 ΑΠΟ ΤΙΣ 9 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΑ ΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΟΛΛΑ ΣΑΣ 
 
 

 
 


