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ΘΕΜΑΤΑ 

 
1. α) Ποια είναι τα «συνοπτικά ευαγγέλια και γιατί ονομάζονται έτσι; 
    β) Τι είναι οι περικοπές  ή αναγνώσματα; 
    γ) Πώς γίνονται οι παραπομπές; Να εξηγήσετε τις παρακάτω  
        παραπομπές: 
Μτ 7,12 -  Μκ 9,35  -Α Θεσ. 1,3-5  .  9-10  - Α Κορ.5,24 -  Πραξ. 2,10-13 
 
2. α)Τι είναι ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου και πότε εορτάζεται από την  
        Εκκλησία μας; 
    β)Ποιες είναι  οι γιορτές και οι  ακολουθίες προς τιμήν της Θεοτόκου; 
 
3. «….Ο Συμεών τους ευλόγησε και είπε στη Μαριάμ, τη  μητέρα του      
   Ιησού: Αυτός θα γίνει αιτία να καταστραφούν ή να σωθούν πολλοί  
   Ισραηλίτες. Θα είναι σημείο αντιλεγόμενο». 
   α) Τι εννοεί με τα λόγια του αυτά ο Συμεών για τον Ιησού; 
   β) Πως είδαμε να πραγματοποιείται αυτό από τα γεγονότα της  
       Γέννησης; 
 
4. α) Τι είναι και τι φανερώνουν οι παραβολές; 
    β) Γιατί ο Ιησούς μιλούσε με παραβολές; 
 
5. «Κάποιος όμως Σαμαρείτης που ταξίδευε  ήρθε προς το μέρος του ,  
      τον είδε και τον σπλαχνίστηκε». 
α) Ποια ήταν η θέση των Ιουδαίων για τον πλησίον-μη πλησίον; 
β) Τι θέλει να μας διδάξει ο Κύριος με την παραβολή αυτή; 
 
6. «Γιατί πείνασα και μου δώσατε να φάω, δίψασα και μου δώσατε να 
πιω, ήμουν ξένος και με περιμαζέψατε, γυμνός και με ντύσατε, άρρωστος 
και με επισκεφτήκατε, φυλακισμένος κι ήρθατε να με δείτε. Τότε θα του 
απαντήσουν οι άνθρωποι του Θεού: Κύριε πότε σε είδαμε να πεινάς και 
σε θρέψαμε ή να διψάς και σου δώσαμε να πιεις;…..και ο Βασιλιάς θα 
τους απαντήσει : σας βεβαιώνω πως αφού τα κάνατε αυτά για έναν από 
τους άσημους αδερφούς μου, τα κάνατε για μένα». 
     Ποιο είναι το βασικό κριτήριο με το οποίο θα κριθούν οι άνθρωποι 
και με ποια παραδείγματα το αποκαλύπτει ο Χριστός; 
 
7.α) Τι είναι τα θαύματα του Χριστού; 
   β) Σε τι ωφελούνται όσοι μελετούν τις διηγήσεις για τα θαύματά Του; 



 

 
8. Με το θαύμα της θεραπείας του εκ γενετής τυφλού από τον Ιησού: 
  α) Ποιες αντιλήψεις της εποχής εκείνης καταρρίπτονται; 
  β) Υπάρχουν εμπόδια που μας «τυφλώνουν» και που είναι ανάγκη να  
      στραφούμε για τον αληθινό φωτισμό μας;  
 
9.   Και ενώ έτρωγαν, πήρε ο Ιησούς το ψωμί και αφού είπε ευχαριστήρια 
προσευχή, το έκοψε κομμάτια και το έδωσε στους μαθητές λέγοντας: 
«Λάβετε φάγετε αυτό είναι το σώμα μου…που παραδίνεται για χάρη 
σας….». ΄Υστερα πήρε το ποτήρι και, αφού είπε ευχαριστήρια προσευχή, 
τους το έδωσε λέγοντας: «Πιείτε από αυτό όλοι, γιατί αυτό είναι το αίμα 
μου, που επισφραγίζει τη νέα διαθήκη, και χύνεται για χάρη όλων, για να 
τους συγχωρηθούν οι αμαρτίες …..αυτό που κάνω τώρα να το κάνετε σε 
ανάμνησή μου». 
α) Με τα λόγια αυτά ο Ιησούς ποιο μυστήριο της Εκκλησίας μας  
     παρέδωσε; 
β) Τι εννοεί λέγοντας «Να το κάνετε σε ανάμνησή μου»; 
γ) Ποια είναι η νέα διαθήκη για την οποία κάνει λόγο; 
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