
Τό «Πρός τήν Νίκην» σοῦ δίνει τήν εὐκαιρία.
Προσπάθησε νά ἀποδώσεις εἰκαστικά (μέ

τήν τέχνη) τό περιεχόμενο καί τό νόημα κά-
ποιου ἀπό τούς στίχους τῆς Ἁγίας Γραφῆς πού
προτείνονται  στή διπλανή σελίδα.

Μπορεῖς νά ἀκολουθήσεις ὅποια μορφή τε-
χνικῆς καί νά δημιουργήσεις πάνω σέ ὅποιο
ὑλικό θέλεις (χαρτί, μουσαμᾶ, ξύλο κλπ.).

� Ζωγραφική (τέμπερα, παστέλ, ξυλομπο-
γιές, μαρκαδόρους, σχέδιο – σκίτσο κ.ἄ.)

� Μεικτή τεχνική (κολλάζ ἤ συνδυασμός
ὑλικῶν κολλάζ καί ζωγραφική)

� Χαρακτική
� Μακέτα (ἀποστέλλεις μόνο φωτογραφία).
Ὄχι ἐργασία μέ Η/Υ

Μή ξεχάσεις νά σημειώσεις τά πλήρη στοι-
χεῖα σου: Ὀνοματεπώνυμο, πλήρη Διεύθυνση,
Τάξη, Σχολεῖο καί σύντομο κείμενο ἑρμηνείας
τοῦ ἔργου καί τῆς κατασκευῆς του.

Εὔχομαι
Ὄμορφες ἐμπνεύσεις καί καλή δουλειά.

� Ἡ συμμετοχή μπορεῖ νά εἶναι ἤ ἀτομική ἤ
ὁμαδική (Κατηχητικό Σχολεῖο,Ὁμάδα Χ.Α.,
«Χελιδόνια», σχολική Τάξη...).
� Πρέπει νά στείλεις τήν ἐργασία σου μέχρι
τέλους Μαρτίου 2010.
� Γιά διευκρινίσεις χρησιμοποίησε τό  e-mail
prostiniki@yahoo.gr καί τηλ. 210-3601533

ΤΟ ΑΙΩΝΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
τοῦ 

στά 50 χρόνια τῆς κυκλοφορίας του

Ἔδωσε νόημα, τό νόημα, στή ζωή τοῦ ἀνθρώπου.
Ἔδωσε ὅμως καί ἔμπνευση-ἐμπνεύσεις στά ἔργα τοῦ ἀνθρώπου:

Zωγραφική, Γλυπτική, Ἀρχιτεκτονική, Μουσική, Λογοτεχνία, Φιλοσοφία...
Αὐτό θά τό διαπιστώσεις στή ζωή σου. Νά τό θυμηθεῖς!

Τώρα ὅμως μπορεῖς κι  ἐσύ νά δοκιμάσεις!
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Προτεινόμενοι στίχοι:
� ἀνάβλεψον δὴ εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἀρίθμησον τοὺς ἀστέρας, εἰ δυνήσῃ

ἐξαριθμῆσαι αὐτούς.  (Γεν. ιε΄ 5)
� Ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου. οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κει-

μένη· (Ματθ ε΄ 14)

� καὶ γίνεται λαῖλαψ ἀνέμου μεγάλη, τὰ δὲ κύματα ἐπέβαλλεν εἰς τὸ πλοῖον,
ὥστε ἤδη αὐτὸ βυθίζεσθαι. καὶ ἦν αὐτὸς ἐπὶ τῇ πρύμνῃ ἐπὶ τὸ προσκεφάλαιον
καθεύδων· καὶ διεγείρουσιν αὐτὸν καὶ λέγουσιν αὐτῷ· διδάσκαλε, οὐ μέλει σοι ὅτι
ἀπολλύμεθα; καὶ διεγερθεὶς ἐπετίμησε τῷ ἀνέμῳ καὶ εἶπε τῇ θαλάσσῃ· σιώπα,
πεφίμωσο. καὶ ἐκόπασεν ὁ ἄνεμος, καὶ ἐγένετο γαλήνη μεγάλη. (Μάρκ δ΄ 37-39)

� ἐγώ εἰμι ἡ θύρα· δι' ἐμοῦ ἐάν τις εἰσέλθῃ, σωθήσεται, καὶ εἰσελεύσεται καὶ
ἐξελεύσεται, καὶ νομὴν εὑρήσει. ὁ κλέπτης οὐκ ἔρχεται εἰ μὴ ἵνα κλέψῃ καὶ θύσῃ
καὶ ἀπολέσῃ· ἐγὼ ἦλθον ἵνα ζωὴν ἔχωσι καὶ περισσὸν ἔχωσιν. ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν
ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· (Ἰωάν.
ι΄ 9-11)

� Πᾶς ὃς ἂν ὁμολογήσῃ ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ
ἀνθρώπου ὁμολογήσει ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τῶν ἀγγέλων τοῦ Θεοῦ·ὁ δὲ ἀρνησά-
μενός με ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων ἀπαρνηθήσεται ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ Θε-
οῦ.  (Λουκ. ιβ΄ 8-9)

Νά τά μελετήσεις καλά˙
νά «μιλήσουν» στήν ψυχή σου˙

νά κινήσουν τό χέρι σου...

Α´ Τηλεσκόπιο, Χρυσόδετη Καινή Διαθήκη καί τό CD 2009 τοῦ Π.τ.Ν
B´ Βιντεοκάμερα, Χρυσόδετη Καινή Διαθήκη καί τό CD 2009 τοῦ Π.τ.Ν
Γ´ Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, Χρυσόδετη Καινή Διαθήκη

καί τό CD 2009 τοῦ Π.τ.Ν

Γιά ὅλους ὅσοι θά πάρουν μέρος στό Διαγωνισμό:
Τό βιβλίο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης Ο ΙΩΣΗΦ, σέ ἔκδοση ἁπλουστευμένη τῆς

Ἀδελφότητος Θεολόγων «Ο ΣΩΤΗΡ», καί τό CD τοῦ 2009.

ΒΡΑΒΕΙΑ

Περιμένω...!Περιμένω...!
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