1) Να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:
Ι. Εγίρα είναι:
α) πρωτεύουσα του κράτους που ίδρυσε ο Μωάμεθ
β) η φυγή του Μωάμεθ από τη Μέκκα στη Μεδίνα
γ) η απόδοση στην Αραβική της αποκάλυψης του Μωάμεθ
ΙΙ. Ο Σιντάρτα Γκαουτάμα θεωρείται ιδρυτής του Βουδδισμού:
α) επειδή βοηθά τα όντα να σωθούν από τις πολλαπλές μετενσαρκώσεις
β) επειδή δημιούργησε ένα νέο τρόπο λατρείας του θείου
γ) επειδή εγκατέλειψε τα εγκόσμια και δημιούργησε το βουδδιστικό μοναχικό βίο
ΙΙΙ. Ιδρυτής της θρησκείας του Ιουδαϊσμού είναι:
α) Ο Μωϋσής
β) Ο Αββραάμ και οι δώδεκα πατριάρχες
γ) Ο Μωϋσής και ο Ισαάκ
IV. Από τις ιουδαϊκές γιορτές ξεχωρίζουν:
α) το Πάσχα και η πεντηκοστή
β) το Πάσχα και τα Θεοφάνεια
γ) η χανουκά και τα εισόδια στο ναό
V. Στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού:
α) έγινε πρόσληψη νου και ψυχής
β) νου και σώματος
γ) όλης της ανθρώπινης φύσης(ψυχής και σώματος)
VI. Σύμφωνα με την ορθόδοξη διδασκαλία πνευματικός θάνατος είναι:
α) ο χωρισμός της ψυχής από το σώμα
β) η απομάκρυνση του ανθρώπου από το θεό
γ) η σύγκρουση του ανθρώπου με τον συνάνθρωπό του
VII. Ο τρόπος με τον οποίο διοικείται η ορθόδοξη Εκκλησία είναι:
α) συγκεντρωτικός και απολυταρχικός
β) είναι κάτι ανάλογο με τα κοινοβούλια των κρατών
γ) συνοδικός(μέσω των συνόδων)

2) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες:
α) Οι Εβραίοι ένας από τους αρχαίους λαούς είχαν τη μοναδικότητα να είναι
μονοθεϊστές, να λατρεύουν δηλαδή τον ένα θεό. Σ - Λ
β) Το μονοπάτι στο βουδισμό, που οδηγεί στην κατάπαυση του πόνου είναι η
τετραπλή οδός. Σ – Λ
γ) Η ινδουιστική θρησκεία είναι Μονοθεϊστική Σ - Λ
δ) Για κάθε μυστήριο υπάρχουν συγκεκριμένα υλικά στοιχεία(νερό, λάδι) που
αγιάζονται και μεταφέρουν τη χάρη του θεού. Σ - Λ
ε) Μέσα από την σχέση πνευματικού πατέρα και τέκνου ο πιστός εξομολογείται απλά
τις αμαρτίες του στον πνευματικό του. Σ –Λ

στ) Η ύλη είναι ένα πολύ καλό δημιούργημα του θεού και η σωτηρία δεν αφορά μόνο
στις πνευματικές πραγματικότητες αλλά και στις υλικές. Σ – Λ
ζ) Με το Χρίσμα παρέχεται η άφεση των αμαρτιών και συγκεκριμένα η
ψυχοσωματική υγεία. Σ - Λ

3) Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με εκείνα που ταιριάζουν στη στήλη
Β.
Α
Β
1. Νόμος
α. αλλαγή ζωής
2. Γάμος
β. νερό
3. Μετάνοια
γ. ένωση άντρα-γυναίκας
4. Κακό
δ. ψυχοσωματική υγεία
5. Χειροτονία
ε. Ιουδαϊσμός
6. Βάπτισμα
στ. προπατορικό αμάρτημα
7. Ευχέλαιο
ζ. ειδική Ιεροσύνη
4) Τι σημαίνει η λέξη Ισλάμ; Να αναφέρετε τα πέντε βασικά καθήκοντα «στύλοι του
Ισλάμ» του πιστού Μουσουλμάνου.
5) Τι είναι ορθόδοξη άσκηση και τι θα μπορούσε να αποτελέσει ως άσκηση στην δική
του προσωπική ζωή;
6) Αναφέρετε παραδείγματα μέσα από τα οποία η Εκκλησία μεταμορφώνει την ύλη
και την θεωρεί ως αντικείμενο σωτηρίας του ανθρώπου
7) «προσδοκώ ανάστασιν νεκρών»: Να σχολιαστεί η φράση.
8) Ποια η σημασία του μυστηρίου του βαπτίσματος, του χρίσματος και της θείας
κοινωνίας για τον ορθόδοξο Χριστιανό;
9) Να δώσετε σύντομο χαρακτηρισμό των στοιχείων της στήλης Α στη στήλη Β:
Α
Β
1. ορθοδοξία
α.
2. βασιλεία του θεού
β.
3. Σταυρική αγάπη
γ.
4. Αίρεση
δ.
(Να απαντήσετε στις έξι από τις εννέα ερωτήσεις)

