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Όνομα   Μια γρήγορη ματιά στη Βίβλο 

Ημερομηνία   Διαγώνισμα 5ης Έκδοσης 

Τάξη    Βαθμολογία 
 

Ερωτήσεις Σωστό - Λάθος  (1,5 βαθμός η κάθε μία) 

Οδηγίες: Βάλε      X   εάν η απάντηση είναι σωστή. 

 Βάλε      O    εάν η απάντηση είναι λάθος. 
 

1. _______Μέσα στη Βίβλο υπάρχουν κάποιες αντιφάσεις. 

2. _______Όλα τα βιβλία της Βίβλου γράφτηκαν από πέντε μόνον ανθρώπους. 

3. _______Η Καινή Διαθήκη γράφτηκε αρχικά στη Λατινική γλώσσα, ώστε μόνον οι 

Χριστιανοί να μπορούν να την καταλάβουν. 

4. _______Κάποια από τα βιβλία της Βίβλου, γράφτηκαν από ανθρώπους που ποτέ δεν 

υπηρέτησαν τον Θεό. 

5. _______Η Γένεση ήταν το πρώτο βιβλίο που γράφτηκε, από τα βιβλία της Παλαιάς 

Διαθήκης. 

6. _______Πήρε περίπου 500 χρόνια, για να γραφτούν όλα τα βιβλία της Βίβλου. 

7. _______Κάποια από τα βιβλία της Καινής Διαθήκης, γράφτηκαν πριν τον θάνατο του 

Ιησού. 

8. _______Όλα τα βιβλία της Βίβλου ήταν αρχικά χειρόγραφα. 

9. _______Όταν μελετάς κάποιο εδάφιο της Βίβλου, θα πρέπει να προσπαθήσεις να κοιτάξεις 

ολόκληρη την εικόνα, και την ιστορία της οποίας, είναι κομμάτι το εδάφιο αυτό. 

10. ______Ο Ιησούς ήταν Εκείνος που ολοκλήρωσε την ταξινόμηση των βιβλίων της 

Παλαιάς Διαθήκης. 

11. ______Κάποια βιβλία της Βίβλου δεν είναι εμπνευσμένα από τον Θεό.  

12. ______Ο Ιησούς έδωσε στους μαθητές Του, τις ακριβείς λέξεις που θα χρησιμοποιούσαν 

για να γράψουν τα βιβλία της Καινής Διαθήκης.  

13. ______Όταν οι συγγραφείς έγραφαν τη Βίβλο, ο Θεός κινούσε τα χέρια τους, ώστε να 

μην κάνουν κανέναν λάθος. 

14. ______Κάποιες προφητείες του Θεού μέσα στη Βίβλο, έχουν αποδειχτεί λανθασμένες.  

15. ______Ο Ιησούς μας είπε ότι η Βίβλος είναι αλήθεια. 

16. ______Οι αρχαιολόγοι έχουν ξοδέψει πολλά χρόνια, ξεθάβοντας και μελετώντας αρχαίες 

πόλεις που υπήρχαν και κατοικούνταν, όταν γραφόταν η Βίβλος. 

17. ______Οι Πάπυροι της Νεκράς Θάλασσας, είναι αντίγραφα κάποιων βιβλίων της 

Παλαιάς Διαθήκης. 
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Ερωτήσεις Σωστό-Λάθος   (συνεχίζεται) 
 

18. ______Πολλοί από τους ιατρικούς νόμους στη Βίβλο, είναι πολύ βλαβεροί για την υγεία. 

19. ______Οι Χριστιανοί δεν είναι ανάγκη να διαβάζουν την Παλαιά Διαθήκη, γιατί 

γράφτηκε για τους Εβραίους, πριν έρθει ο Ιησούς στη γη. 

20. ______Ο Θεός έδωσε την προφητεία μέσα στη Βίβλο, ώστε οι Χριστιανοί να μπορούν να 

μαθαίνουν το μέλλον, όπως τα μέντιουμ και οι χειρομάντεις κάνουν στις μέρες 

μας.  

21. ______Ο Ιησούς πιθανό να αμάρτησε κάποιες φορές, όταν ήταν ακόμα μικρός. 

22. ______Δεν υπάρχουν καταγραμμένα θαύματα στην Παλαιά Διαθήκη. 

 
Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής   (2 βαθμούς η κάθε μία) 
 

Οδηγίες: Διάλεξε τη σωστή απάντηση, και βάλε το γράμμα της απάντησης, στην 

κενή γραμμή μπροστά από την ερώτηση. 

1. _______Η Βίβλος γράφτηκε από περίπου 

A. 5 ανθρώπους 

B. 40 ανθρώπους 

Γ. 60 ανθρώπους 

2. _______Μέσα σε πόσα χρόνια γράφτηκε ολόκληρη η Βίβλος; 

A. 200 χρόνια 

B. 500 χρόνια 

Γ. 1000 χρόνια 

Δ. 1500 χρόνια 

3. _______Πόσα βιβλία της Βίβλου έγραψε ο Παύλος; 

Α. 13 βιβλία 

Β. 10 βιβλία 

Γ. 5 βιβλία 

Δ. Κανένα 

4. _______Πόσο συχνά επιθυμεί ο Θεός να εφαρμόζω τη διδασκαλία της Βίβλου στην 

προσωπική μου ζωή; 

Α. Ποτέ 

Β. Μερικές φορές 

Γ. Πάντοτε 

Δ. Μόνο τις Κυριακές 
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5. _______Πόσο συχνά πρέπει οι Χριστιανοί να διαβάζουν την Παλαιά Διαθήκη; 

Α. Ποτέ 

Β. Μόνον αφού έχουν διαβάσει την Καινή Διαθήκη 5 φορές 

Γ. Συχνά, αλλά η προτεραιότητα να είναι πάντοτε στην Καινή Διαθήκη 

 

 

Ερωτήσεις με Σύντομη Απάντηση 

1. Υπάρχουν   βιβλία στη Βίβλο.  (1 βαθμός) 

     Βιβλία στην Παλαιά Διαθήκη.  (1 βαθμός) 

     Βιβλία στην Καινή Διαθήκη.  (1 βαθμός) 

2. Σε ποιά γλώσσα γράφτηκε η Παλαιά Διαθήκη;______________________ 

(3 βαθμοί) 

3. Σε ποιά γλώσσα γράφτηκε η Καινή Διαθήκη; _____________________ 

(3 βαθμοί) 

4. Περίπου   οι συγγραφείς των βιβλίων της Βίβλου.  (3 βαθμοί)  

5. Ποιός είναι το πιο σημαντικό πρόσωπο μέσα στη Βίβλο; ________________________ 

(4 βαθμοί) 

6. Ποιό είναι το πιο σημαντικό γεγονός που συνέβη μέσα στη Βίβλο;   (4 βαθμοί) 

     

     

7. Εξήγησε τί σημαίνει η λέξη «θεόπνευστη» στο εδάφιο «όλη η Γραφή είναι 
θεόπνευστη»   (6 βαθμοί)  

     

     

     

     

8. Ποιοί είναι οι 2 κύριοι λόγοι, που ο Θεός συμπεριέλαβε την προφητεία μέσα στη Βίβλο;  

(6 βαθμοί, 3 βαθμοί / τμήμα) 

 1.    

 2.    
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9. Ποιά είναι η δική σου απάντηση;  Ο Ντον δεν είναι Χριστιανός, και σε ρωτάει:                     

«πώς είσαι σίγουρος ότι η Βίβλος είναι αλήθεια;». 

 Γράψε 4 πράγματα που θα μπορούσες να του πεις, που αποδεικνύουν πως η Βίβλος 

είναι έγκυρη (αλήθεια).  

(8 βαθμοί, 2 βαθμοί / τμήμα) 

 1.    

     

 2.    

     

 3.    

     

 4.    

     

10. Γράψε παρακάτω τα ονόματα των ενοτήτων (κατηγοριών), και τα βιβλία της Καινής 

Διαθήκης.  (17 βαθμοί, 0,5 βαθμός / τμήμα) 

 


