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Όνομα   Υπακοή στο Θεό 

Ημερομηνία    Διαγώνισμα 5η Έκδοση 

Τάξη    Βαθμολογία 

 

Ερωτήσεις Σωστό-Λάθος (2 βαθμός το καθένα)  

Οδηγίες: Βάλε ένα  X εάν η απάντηση είναι σωστή. 

 Βάλε ένα  O εάν η απάντηση είναι λάθος. 

 
1. Ο μεγαλύτερος νόμος στη Βίβλο μας λέει να αγαπάμε τον πλησίον μας όπως μας 

αγάπησε εμάς ο Θεός. 

2. Το να υπακούς τους νόμους του Θεού είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα 

που μπορείς να κάνεις ως Χριστιανός. 

3. Ο Θεός θυμώνει κάθε φορά που δεν υπακούς έναν από τους νόμους Του. 

4. Μπορείς να υπακούς όλους τους νόμους του Θεού αλλά να μην αγαπάς τον Θεό. 

5. Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που μας είπε ο Θεός να κάνουμε είναι να 

Τον αγαπάμε. 

6. Ο Θεός αγαπάει μόνο τους Χριστιανούς. 

7. Αφού η Βίβλος δεν έχει νόμο που απαγορεύει το κάπνισμα, είναι εντάξει αν 

καπνίζουν οι Χριστιανοί. 

8. Ο Θεός θέλει όλοι να γίνουν Χριστιανοί. 

9. Ο μόνος τρόπος για να μάθει ο Χριστιανός τι είναι αυτό που θέλει ο Θεός απ’ 

αυτόν είναι να του δώσει ο Θεός κάποιο ιδιαίτερο σημείο. 

10. Εάν θέλεις να έχεις επιτυχία στην υπακοή στους νόμους του Θεού, πρέπει να 

αγαπάς τους ηγέτες σου.  

11. Τον Θεό δεν Τον νοιάζει ποια είναι η συμπεριφορά σου.  Το μόνο που Τον 

νοιάζει είναι να Τον υπακούς. 

12. Ο Θεός σε τιμωρεί αμέσως κάθε φορά που δεν υπακούς έναν από τους νόμους 

Του. 

13. Ο καλύτερος τρόπος για να δείξεις στον Θεό ότι Τον αγαπάς είναι να υπακούς 

τους νόμους Του. 

14. Ο Θεός θέλει να έχεις συμπεριφορές που σε διευκολύνουν να μην υπακούς του 

νόμους Του. 

15. Πάντα είναι εύκολο να υπακούς τους νόμους του Θεού. 
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Ερωτήσεις Σωστό-Λάθος (Συνέχεια) 

16. Είναι πιο σημαντικό να δείχνεις την αγάπη του Θεού στους άλλους παρά να 

δείχνεις την αγάπη σου για τον Θεό. 

17. Σήμερα, οι Χριστιανοί πρέπει να υπακούν μόνο τους νόμους της Καινής 

Διαθήκης. 

18. Ο καλύτερος λόγος για να υπακούς τους νόμους του Θεού είναι για να μην πας 

στη κόλαση. 

Ερωτήσεις Σωστό-Λάθος (2 βαθμοί το καθένα) 

Επέλεξε την σωστή απάντηση και βάλε το αντίστοιχο γράμμα στη γραμμή απάντησης. 

1. Ο μεγαλύτερος νόμος στη Βίβλο λέει:  

Α. αγάπα τον πλησίον σου. 

Β. αγάπα τον Θεό. 

Γ. αγάπα τους φίλους σου. 

2. Όταν κάποιος έχει ανυπότακτη συμπεριφορά προς τον Θεό, πρέπει να κάνει 

προσπάθεια για να αναπτύξει μια:  

Α. ευσεβή συμπεριφορά. 

Β. συμπεριφορά υπηρεσίας. 

Γ. ευγνώμον συμπεριφορά. 

Δ. ήσυχη συμπεριφορά. 

3. Το καλύτερο κίνητρο για να υπακούς τους νόμους του Θεό είναι να υπακούς 

επειδή:  

Α. αγαπάς τον εαυτό σου. 

Β. είσαι Χριστιανός. 

Γ. δεν θέλεις να πας στη κόλαση. 

 

Ερωτήσεις Μικρής Έκθεσης 

1. Κατέγραψε τρία πράγματα που μπορείς να κάνεις για να δείξεις την αγάπη σου για τον 

Θεό.  (6 βαθμοί, κάθε μέρος 2 βαθμοί) 

Α.   

   

Β.   

   

Γ.   
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Ερωτήσεις Μικρής Έκθεσης Συνέχεια 

2. Εξήγησε δυο πράγματα που μπορείς να κάνεις για να δείξεις την ήσυχη συμπεριφορά 

σου στον Θεό.  

(10 βαθμοί, κάθε μέρος 5 βαθμοί) 

Α.   

   

Β.   

   

 

3. Κατέγραψε πέντε αποτελέσματα της υπακοής στον Θεό και τους νόμους Του.   

(2 βαθμοί το καθένα) 

Α.    

Β.    

Γ.    

Δ.    

Ε.    

 

4. Κατέγραψε πέντε αποτελέσματα της ανυπακοής στον Θεό και τους νόμους Του.   

(2 βαθμοί το καθένα) 

Α.    

Β.    

Γ.    

Δ.    

Ε.    

 

5. Ανέφερε έναν τρόπο που ήδη έχεις βάλει στη πράξη αυτή την εβδομάδα αυτά που έχεις 

μάθει σ’ αυτό το μάθημα.  Να είσαι συγκεκριμένος.  (10 βαθμοί) 
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6. Γράψε τα εδάφια για απομνημόνευση αυτού του μαθήματος.  (12 βαθμοί) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


