
 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ  
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ.                               
                                               ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 
 
1. Ποιοι ήταν οι λόγοι, που οδήγησαν στην καταγραφή όλων εκείνων των προ- 
φορικών παραδόσεων που αναφέρονταν στο έργο και τα πάθη του Κυρίου; 
  
2. Τα Ευαγγέλια είναι τέσσερα ή δώδεκα ; (Γιατί χρησιμοποιούμε τον όρο «δώ- 
δεκα Ευαγγέλια»; - Να ονομάσετε τα Ευαγγέλια.). 
 
3. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας, όποια πρόταση είναι ορθή και αληθής. 
    α) Τα «απόκρυφα Ευαγγέλια» ήταν μυστικά βιβλία της Εκκλησίας που περνού- 
σαν από χέρι σε χέρι, για να μην τα βεβηλώσουν οι ειδωλολάτρες. 
    β) Τα «απόκρυφα» γράφτηκαν, είτε για να καλύψουν με φανταστικά επεισόδια 
τα κενά , που υπήρχαν στη ζωή του Χριστού ή για να διαδώσουν αιρετικές ιδέες. 
    γ)  Οι Χριστιανοί, για να διακρίνουν τα γνήσια κείμενα των Αποστόλων από τα 
μη γνήσια, ξεχώρισαν τα 12 βιβλία της Κ.Δ ως τα μόνα αυθεντικά και τα υπόλοιπα  
τα ονόμασαν «απόκρυφα». 
 
4. Σε τι διέφερε ο τρόπος διδασκαλίας του Κυρίου από αυτόν των Γραμματέων και 
των Φαρισαίων; Που συνήθιζε να διδάσκει ο Ιησούς;  
 
5. Τι ήταν οι «παραβολές», που κοσμούσαν τον Ευαγγελικό λόγο του Σωτήρα ; 
 
6. Να καταγράψετε τα στάδια των μεταπτώσεων του αμαρτωλού ανθρώπου που μετα- 
νοεί, όπως περιγράφονται στην παραβολή του «Σπλαχνικού Πατέρα». 
 
7.  α) Πως αντιμετώπισε ο Ιησούς τους εμπόρους του Ναού της Ιερουσαλήμ; 
     β) Τι ήταν οι «αργυραμοιβοί» του παραπάνω Ναού; 
 
8. Να θυμηθείτε ποια ήταν η πρώτη κατηγορία κατά του Θεανθρώπου όταν τον συνέ- 
λαβαν οι διώκτες του και πως στη συνέχεια μετασκευάστηκε,  για να μπορέσουν , να 
τον καταδικάσουν  σε θάνατο. 
 
9. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας, όσες από τις παρακάτω προτάσεις είναι ορθές: 

 Η εκπαίδευση του Κυρίου ήταν στοιχειώδης. Η οικογένειά Του και η Συναγω- 
 γή, του δίδαξε τους Νόμους και τις θρησκευτικές παραδόσεις. 

 Σπούδασε σε ειδικές σχολές τη θεολογία  και τα ιερά γράμματα. 
 Ο Χριστός έμαθε πολλά από τις συχνές επισκέψεις Του στην Αίγυπτο και στα  

Ιερά της Ανατολής. 
 Μητρική Του γλώσσα ήταν η αρχαία Εβραϊκή, γνώριζε όμως αρκετά καλά και  

Την Ελληνιστική κοινή. 
 Η καθημερινή Του ζωή ήταν τέτοια, ώστε να ταιριάζει με την αριστοκρατική  

Του καταγωγή. 
  


