
 

 
ΘΕΜΑΤΑ 

1) Να συμπληρώσετε τα κενά: 
Παλαιά και Καινή Διαθήκη μαζί ονομάζονται ............................. ή 
.................... . Την Καινή Διαθήκη την ονομάζουμε και ....................... . Τα 
τρία Ευαγγέλια του ..................., του ..................... και του .............. 
ονομάζονται ......................... και οι Ευαγγελιστές ........................ . 
Στο βιβλίο ............................................... ο Ευαγγελιστής ................. 
εξιστορεί τι έκαναν οι Απόστολοι μετά την Ανάληψη του Χριστού και 
ύστερα από την Πεντηκοστή. 
Τα ..................... βιβλία της Καινής Διαθήκης γράφτηκαν για να καλύψουν 
τα κενά στην ιστορία του Χριστού ή για να διαδώσουν αιρετικές ιδέες. 
 

2) Κυκλώστε (Σ) για σωστό και (Λ) για λάθος. 
α) Ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιό του ξαναδιηγείται όλα όσα εξιστορούνται στα 
άλλα τρία Ευαγγέλια.           Σ      Λ 
β) Οι Επιστολές του Αποστόλου Παύλου ήταν ζωντανά περιστασιακά 
κείμενα.             Σ      Λ 
γ) Με το όνομα του Μάρκου μας διασώθηκαν 14 επιστολές.       Σ      Λ 
δ) Η Παναγία στον Ευαγγελισμό της συνεργάστηκε ελεύθερα και πρόθυμα 
με το Θεό για το καλό των ανθρώπων.                           Σ      Λ 
ε) Με τη γέννηση του Χριστού φανερώθηκε ότι ο Ιησούς ως σωτήρας θα 
είναι διαφορετικός από εκείνον που περίμεναν οι Ισραηλίτες.           Σ      Λ 
 
3) Συμπληρώστε τα κενά. 
Στο Ευαγγέλιο του .................... τονίζεται όσο πουθενά αλλού στην Καινή 
Διαθήκη η σημασία της έμπρακτης αγάπης για τους πιστούς. 
Ο Συμεών τους ευλόγησε ...«Αυτός θα γίνει αιτία να καταστραφούν ή να 
σωθούν πολλοί Ισραηλίτες. Θα είναι ...............  .........................., για να 
φανερωθούν οι πραγματικές διαθέσεις πολλών...». 
...Ο Ιησούς άρχισε να μιλάει στον κόσμο...«Σας βεβαιώνω πως μάνα δε 
γέννησε ως τώρα προφήτη πιο μεγάλο από τον ............................................. . 
Η ....................... ........ ............ προσφέρει ένα νέο τρόπο ζωής, όπου 
κυριαρχούν σχέσεις αγάπης, αδελφοσύνης, ελπίδας, ειρήνης και 
δικαιοσύνης. 
Τότε ο Ιησούς της είπε «Εγώ είμαι η ..................... και η ζωή. Εκείνος που 
πιστεύει σε μένα, κι αν πεθάνει, θα ζήσει, και καθένας που ζει και 
εμπιστεύεται σ’ εμένα, δεν θα ................... ποτέ. 
4) Να αντιστοιχήσετε το Α’ μέρος με το Β’ μέρος. 
Α’ ΜΕΡΟΣ 
α) ...«Είμαι μια δούλη του κυρίου. Ας γίνει το θέλημά του σ’ εμένα όπως 
μου το είπες»... 
β) ...«Γιατί με αναζητούσατε; Δεν ξέρατε ότι πρέπει να βρίσκομαι  στο 
σπίτι του Πατέρα μου;»... 



 

γ) ...«Εγώ σας βαπτίζω με νερό και το βάπτισμά μου είναι βάπτισμα 
μετάνοιας. Αυτός όμως που έρχεται ύστερα από μένα είναι πιο ισχυρός από 
μένα...» 
δ) ...«Αυτός είναι ο αγαπημένος μου Υιός, αυτός είναι ο εκλεκτός μου»... 
ε) ...«Όσο για σένα, ο πόνος για το παιδί σου θα διαπεράσει την καρδιά σου 
σαν δίκοπο μαχαίρι...» 
Β’ ΜΕΡΟΣ 
1) Βάπτιση     2) Ευαγγελισμός   3) Συμεών   4) 12χρονος Ιησούς                   
5) Ιωάννης Βαπτιστής 

 
 
5) Κυκλώστε (Σ) για σωστό και (Λ) για λάθος: 
α) Οι μαθητές του Χριστού αποτελούσαν προνομιακό κύκλο εκλεκτών. 
               Σ       Λ 
β) Οι λέξεις «φωτιά» και «τιμωρία» στην παραβολή της Τελικής Κρίσης 
έχουν σημασία κυριολεκτική.          Σ       Λ 
γ) Ο Χριστός πρόβαλε τα παιδιά στους μεγάλους ως πρότυπα μίμησης 
              Σ       Λ 
δ) Η προσκόλληση στον πλούτο δεν αποτελεί εμπόδιο για την αληθινή ζωή 
που προέβαλε ο Χριστός.           Σ       Λ 
ε) Μετά την ανάσταση του Λαζάρου όσοι στηρίζονται στο Χριστό δεν 
αγωνιούν για το θάνατο.           Σ       Λ 
 
 

6) Τι υποδείξεις έκανε ο Χριστός στους μαθητές του σχετικά με την 
αποστολή τους; 

 
 
7) Σε ποια φράση του Ευαγγελίου συνοψίζεται η αγάπη του σπλαχνικού 
πατέρα στην ομώνυμη παραβολή; 

 
 
8) Ποιο το βαθύτερο νόημα της παραβολής του Σπλαχνικού Σαμαρείτη; 
 
 
9) Με ποια χαρακτηριστική φράση φαίνεται: 
α) Πώς καταξιώνει ο Χριστός τα παιδιά 
β) Η θέση του Χριστού απέναντι στον πλούτο; 


