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1.Ποιο είναι το πρώτο βιβλίο που τυπώθηκε; 

Η  Αγία  Γραφή  είναι το πρώτο  βιβλίο που τυπώθηκε από τον Γουτεμβέργιο το 

15ο αιώνα , είναι το πιο πολυδιαβασμένο  βιβλίο στον κόσμο και έχει μεταφραστεί 

σε  1600 γλώσσες  και διαλέκτους  . 

 

2.Πως  αλλιώς  ονομάζεται  η  Αγία  Γραφή και που οφείλεται αυτή η 

ονομασία; 

Η  Αγία Γραφή  ονομάζεται  και  Βίβλος . Το  όνομα  βίβλος προέρχεται  από το  

όνομα  της  πόλης  Βύβλου , όπου γινόταν επεξεργασία και  εμπόριο του  

παπύρου. ( ασκ 1) 

 

3.Για ποιους  λόγους  διαβάζουν οι σύγχρονοι άνθρωποι την  Αγία Γραφή; 

Οι  σύγχρονοι άνθρωποι διαβάζουν την Αγία Γραφή για πολλούς λόγους  

 Οι  επιστήμονες για να την ερμηνεύσουν 

 Άλλοι για  ευχαρίστηση 

 Άλλοι για να  βρουν  απαντήσεις για τον Θεό και τον προορισμό του κόσμου 

(ασκ 8) 

 

1.Για  ποιους λαούς αποτελεί η Αγία Γραφή την κοινή τους  πολιτιστική 

κληρονομιά; Τι  εννοούμε  με  αυτό; 

 

Η  Αγία  Γραφή  αποτελεί  πολιτιστική  κληρονομιά  για τους  λαούς  της  

Ευρώπης, καθώς πολλοί ζωγράφοι και γλύπτες  έχουν εμπνευστεί  από τις  
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ιστορίες της  Βίβλου, το ίδιο συμβαίνει  στη μουσική ,στο θέατρο, στον 

κινηματογράφο. 

 Ακόμη  η Βίβλος έχει  επηρεάσει και την καθημερινή ζωή των χριστιανών π.χ τις 

γιορτές τους , τα έθιμα , το πώς λατρεύουν το Θεό, πως φέρονται στις κρίσιμες 

στιγμές της ζωής τους κ.α (ασκ 9) 

 

1.Ποια  έκφραση  χρησιμοποιούν οι  χριστιανοί για την Αγία Γραφή και τι 

εννοούν μ’ αυτή; 

Οι χριστιανοί χρησιμοποιούν για την Αγία Γραφή την έκφραση ο λόγος του Θεού 

Γιατί η Αγία Γραφή μας μιλάει για την επικοινωνία του Θεού με τους ανθρώπους . 

Δηλαδή από τη μία ο Θεός αναζητά τον άνθρωπο και τον στηρίζει και από την 

άλλη ο άνθρωπος  αναζητά τον Θεό για να τον βοηθήσει να βελτιώσει την ζωή 

του  και τον κόσμο ολόκληρο. Για αυτή την επικοινωνία μας μιλούν οι συγγραφείς 

της Παλαιάς Διαθήκης  Έτσι μπορούμε να πούμε ότι για τους χριστιανούς η Αγία 

Γραφή είναι ο «λόγος του Θεού», δοσμένος όμως με τα λόγια των ανθρώπων 

εννοώντας ότι ο Θεός χρησιμοποίησε τα λόγια των ανθρώπων για να  μεταφέρει 

το θέλημα του στον κόσμο. 

 

2.Πως δείχνουν τον σεβασμό τους οι άνθρωποι στην Αγία Γραφή; 

Τον σεβασμό τους οι άνθρωποι τον δείχνουν με πολλούς τρόπους : 

 Την τοποθετούν στην Αγία Τράπεζα. 

 Διαβάζουν αποσπάσματά της στη Θεία Λειτουργία και στις Ιερές 

Ακολουθίες  

 Την φυλάσσουν στο σπίτι τους και την μελετούν. 

 

3.Πότε μπορούμε να πούμε  πως η μελέτη της Αγίας Γραφής  είναι ιδιαίτερα 

σημαντική? 

Η  μελέτη της Αγίας Γραφής είναι σημαντική, όταν διαβάζοντας με προσοχή και 

υπομονή τα βιβλικά κείμενα , έχουμε την ευκαιρία να σκεφτόμαστε , να ρωτάμε , 
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να συζητάμε. Τότε μπορούμε να ανακαλύπτουμε τη σχέση που έχουν αυτά τα 

κείμενα  με τη ζωή μας και του κόσμου ολόκληρου. (ασκ 10) 

 

1.Ποια είναι τα δύο μεγάλα μέρη της Αγίας Γραφής; 

Η Αγία Γραφή αποτελείται από δύο μέρη την Παλαιά Διαθήκη και την Καινή 

Διαθήκη .(ασκ.1)  

 

2.Πόσα βιβλία περιλαμβάνει το καθένα; 

Η Παλαιά Διαθήκη αποτελείται από 49 βιβλία και η Καινή από 27. (ασκ 3) 

 

3.Τι σημαίνει η λέξη Διαθήκη στη Βίβλο; 

Η  λέξη Διαθήκη σημαίνει την υπόσχεση που έδωσε ο Θεός στους ανθρώπους ότι 

θα τους απομακρύνει από το κακό  και θα τους σώσει. (ασκ 4) 

 

4. Τι σημαίνει η λέξη διαθήκη σήμερα; 

Η λέξη διαθήκη σήμερα σημαίνει την τελευταία θέληση κάποιου ανθρώπου. 

 

5.Ποιο είναι το θέμα της Αγίας Γραφής ; 

Τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης μας μιλούν για την συμφωνία που έκλεισε ο 

Θεός με τον λαό του Ισραήλ, ενώ η Καινή Διαθήκη μας μιλάει για τη συμφωνία 

που έκανε ο Ιησούς  Χριστός με όλους τους ανθρώπους. (ασκ 5) 

 

6.Τι είναι ο κανόνας και πως συντέθηκε; 

Η  χριστιανική Εκκλησία από νωρίς κατάλαβε την αξία της Αγίας Γραφής , έτσι 

τον 3ο  αιώνα συντέθηκε ο κανόνας δηλαδή ο κατάλογος  των 76 βιβλίων της 

Παλαιάς και της  Καινής Διαθήκης. (ασκ 7) 

 

7.Τι σημαίνει η λέξη κανών στα ελληνικά;  

Στα ελληνικά κανών σημαίνει το εργαλείο με το οποίο ελέγχεται η ευθυγράμμιση 

μιας επιφάνειας ή μιας γραμμής . Κανών λέγεται και ο χάρακας . 


