
 

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ 10 ΤΥΠΟΣ 

1 

 Μετά τη δημιουργία των ζώων, ο Θεός κάλεσε τον Αδάμ να ονοματοδοτήσει τα ζώα. Τι 

φανερώνει αυτή η πράξη; Α 

2 

 Ο Αδάμ ονομάζει την Εύα «σάρκα από τη σάρκα του». Τι σημαίνει αυτό για τις σχέσεις 

των δύο φύλων; Α 

3 

 Σε ποιες σκέψεις σας οδηγεί η αναφορά της Παλαιάς Διαθήκης ότι ο άνθρωπος 

«πλάστηκε από χώμα»; Α 

4 

 Στη διήγηση της Γένεσης ο Αδάμ χαρακτηρίζει τη γυναίκα σάρκα από τη σάρκα του. Να 

το ερμηνεύσετε. Α 

5 

 Στη διήγηση της Γένεσης, ο κήπος της Εδέμ διασχίζεται από τέσσερις ποταμούς 

(Νείλος, Γάγγης, Τίγρης, Ευφράτης). Πρόκειται για γεωγραφικό προσδιορισμό; 

Αιτιολογήστε την απάντησή σας. Α 

6 

 Σύμφωνα με τη Γένεση, μετά την παρακοή, ο άνθρωπος αισθάνθηκε τη γυμνότητά του 

ως πρόβλημα. Γ ιατί συνέβη αυτό; Α 

7 

 Το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης για τη δημιουργία του ανθρώπου περιέχει πολλές 

συμβολικές, αλληγορικές και διδακτικές αναφορές. Να παρουσιάσετε με συντομία το 

νόημα μίας από αυτές. Α 

8 

 «Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο με χώμα από την γη και φύσηξε στο πρόσωπό του 

πνεύμα ζωής». Ποιό είναι το νόημα αυτής της φράσης της Γένεσης; Α 

9 

 Γιατί το κείμενο της Γενέσεως στη δημιουργία του ανθρώπου, χρησιμοποιεί τα ρήματα 

«έπλασεν» και «ενεφύσησεν», ενώ στη δημιουργία των ζώων τα ρήματα «είπεν» και 

«εγένετο»; Α 

10 

 «Και είπεν ο Θεός· ποιήσωμεν άνθρωπον...». Για την Εκκλησία, η χρήση πληθυντικού 
αριθμού έχει θεολογικό νόημα. Ποιο είναι αυτό;  

11 

 Να ερμηνεύσετε σύντομα τους όρους «κατ' εικόνα» και «καθ' ομοίωσιν» που συναντάμε 

στη δημιουργία του ανθρώπου στο κείμενο της Γένεσης. Α 

12 

 Όταν ο Αδάμ αντίκρισε την Εύα είπε: «αυτή είναι οστό από τα οστά μου και σάρκα από 

την σάρκα μου». Ποιό είναι το νόημα των λόγων του; Α 

13 

 Πώς καταλαβαίνετε τη θέση της Εκκλησίας ότι τα γεγονότα της Γένεσης της Παλαιάς 

Διαθήκης σχετικά με τη δημιουργία του ανθρώπου δεν είναι «ούτε ιστορικά ούτε μύθοι»; Α 

14 

 Σύμφωνα με τη διήγηση της δημιουργίας του ανθρώπου στην Παλαιά Διαθήκη ο 

παράδεισος τοποθετείται στη περιοχή της Μεσοποταμίας. Με βάση την ερμηνεία του 

κειμένου, η έννοια του «Παραδείσου» έχει γεωγραφική σημασία; 

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. Α 

15 

 Σύμφωνα με το κείμενο της Γένεσης, ο άνθρωπος δημιουργείται σύμφωνα με την 

«εικόνα» (κατ' εικόνα) του Θεού και με σκοπό «να του μοιάσει» (καθ' ομοίωσιν). 

 Ποια ερμηνεία έδωσε η Εκκλησία σ' αυτό; Α 

16 

 Τι εκφράζει η δημιουργία της γυναίκας από την πλευρά του άνδρα στο κείμενο της 

Γένεσης; Α 

17 

Η αναφορά της Παλαιάς Διαθήκης ότι ο άνθρωπος πλάστηκε «σύμφωνα με την εικόνα 

και την ομοίωση του Θεού» φανερώνει αφενός τα χαρίσματα και τις ικανότητες και 

αφετέρου την αποστολή του ανθρώπου.  

Με ποια δικά σας λόγια θα εξηγήσετε την παραπάνω θέση σ' έναν σύγχρονο άνθρωπο 

ώστε να του δώσετε ουσιαστικά μηνύματα για τη ζωή του; Β 



 


