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Τάξη    Βαθμολογία 
 

Ερωτήσεις Σωστό-Λάθος     (2 βαθμοί η καθεμιά) 

Οδηγίες: Βάλε  X   αν η απάντηση είναι σωστή. 

 Βάλε   O    αν  η απάντηση είναι λάθος. 
 

1. Ο Θεός αγαπάει μόνο αυτούς που είναι Χριστιανοί. 

2.  Ο Θεός ποτέ δεν πειθαρχεί (τιμωρεί) τους Χριστιανούς.    

3. Οι Νόμοι του Θεού λένε να αγαπάτε τον πλησίον σας και τους εχθρούς σας. 

4. Εάν δεν αποδέχεσαι τον εαυτό σου, ή  αγαπάς τον εαυτό σου, δεν θα είσαι σε 
θέση να αγαπάς τους άλλους με την αγάπη που σου δίνει ο Θεός.  

5. Ο Θεός σχεδίασε πώς θα ήταν το κάθε άτομο. 

6. Ο Θεός είναι το πιο σημαντικό πρόσωπο που αξίζει την αγάπη μας (να αγαπάμε). 

7. Ένα άτομο θα πρέπει να ευχαριστεί τον Θεό για τη μητέρα και τον πατέρα που 
έχει.   

8. Οι δύο μεγαλύτεροι νόμοι στην Αγία Γραφή μιλούν για το σεξ.  

9. Στην Α’ Κορινθίους 13: 4 λέει ότι η αγάπη δεν είναι σημαντική.  

10. Αν αποδέχεσαι τον εαυτό σου, αυτό σημαίνει ότι σου αρέσει ο τρόπος που σε 
έκανε ο Θεός. 

11. Ο Θεός θέλει να συγκρίνεις τον εαυτό σου με τους άλλους ανθρώπους, ώστε να 
μπορείς να δεις εάν είσαι καλύτερος από εκείνους. 

12. Ο Θεός μισεί τους ανθρώπους που τον μισούν.  

13. Ο Θεός λέει ότι η εξωτερική εμφάνιση είναι πιο σημαντική από την εσωτερική 
ομορφιά. 

14. Αν θέλεις να αποδεχθείς τον εαυτό σου και να έχεις μια θετική εικόνα του εαυτού 
σου, θα πρέπει να είσαι ευγνώμονας για τους γονείς που έχεις.  

15. Η αποδοχή του εαυτού σου σημαίνει ότι σου αρέσει ο εαυτός σου. 

16. Ο Θεός θέλει να δεχτείς τα πράγματα που δεν μπορείς να αλλάξεις στη ζωή σου. 

17. Όταν ένα άτομο δεν αποδέχεται τον εαυτό του, αυτό που στη πραγματικότητα 
λέει είναι  ότι δεν του αρέσει ο τρόπος που τον έκανε ο Θεός. 

18. Είναι πιο σημαντικό να έχεις πίστη παρά να δείχνεις αγάπη σε ένα άλλο πρόσωπο.  
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Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής   (2 βαθμοί η καθεμιά) 
 
Οδηγίες: Επέλεξε την καλύτερη απάντηση και βάλε το γράμμα της απάντησης στην 

κενή γραμμή πριν την ερώτηση. 

 

1. Ποιο απ’ αυτά τα τρία είναι το πιο σημαντικό που πρέπει να κάνουμε; 
A. Να έχουμε πίστη. 
B. Να υπακούμε στον Θεό. 
Γ. Να δείχνουμε αγάπη.  
 

2. Η Αγία Γραφή μας λέει να μην αγαπάμε 
A. τους αμαρτωλούς. 
B. Το χρήμα. 
Γ. Αυτούς που μισούν τους Χριστιανούς. 

 

3.            Ποιο από αυτά θα δυσκόλευε ένα άτομο κατά πολύ να αποδεχτεί τον εαυτό του; 
A. Να συγκρίνει τον εαυτό του με τους άλλους. 
B. Να έχει διαζευγμένους γονείς. 
Γ. Να έχει μεγαλώσει σε γκέτο. 

 
 
Ερωτήσεις με Σύντομες Απαντήσεις 

1. Γράψε τρία αποτελέσματα που προκύπτουν από την αποδοχή του εαυτού σου.  
(9 βαθμοί, 3 βαθμοί η καθεμιά) 

 1.    

     

     

 2.    

     

     

 3.    
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2. Πώς μπορείς να αποδεχθείς τον εαυτό σου; Γράψε τρία βήματα.  
(9 βαθμοί, 3 βαθμοί η καθεμιά) 

 1.    

     

 2.    

     

 3.    

     
 

3. Γράψε 8 από τα χαρακτηριστικά της αγάπης (λέξεις που χρησιμοποιούνται για να 
εξηγήσουν την αγάπη) από την: 1 Κορινθίους  13:4-8.   
(16 βαθμοί., 2 βαθμοί η καθεμιά) 

 1.    

 2.    

 3.    

 4.    

 5.    

 6.    

 7.    

 8.    
 

4. Γράψε τα εδάφια προς αποστήθιση παρακάτω.  (14 βαθμοί) 
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5. Στο Λουκάς 6:27-38 μας δείχνει πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για να δείξουμε 
αγάπη.  Γράψε πέντε πράγματα που αναφέρονται στο Λουκάς 6:27-38.   
(10 βαθμοί, 2 βαθμοί η καθεμιά) 

 1.    

     

 2.    

     

 3.    

     

 4.    

     

 5.    

     

 
 


