ΘΕΜΑΤΑ
ΟΜΑΔΑ Α΄

1. Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της Α στήλης με αυτές της Β
• Εκκλησία
Πρότυπα ανθρώπων
• Άνθρωπος
υπόσχεση για ενανθρώπιση του Θεού
• Τορά
«Σώμα Χριστού»
• Άγιοι
Νόμος
• Πρωτευαγγέλιο
Ψυχοσωματική οντότητα
10 μον
2. Να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
• Πλουραλιστική ονομάζεται η κοινωνία που :
α. οι άνθρωποι εκφράζονται ελεύθερα.
β. τα μέλη της έχουν τη δυνατότητα των πνευματικών
επιλογών.
γ. οι κοινωνίες στις οποίες συνυπάρχουν αρμονικά διαφορετικές ιδεολογίες.
• Ο Θεός μετά την απομάκρυνση των ανθρώπων από κοντά του :
α. τους εγκατέλειψε στην τύχη τους αφήνοντάς τους αβοήθητους.
β. τους έδωσε την υπόσχεση για την ενανθρώπιση του Χριστού.
γ. προσπάθησε να τους μεταπείσει.
• Η ορθόδοξη άσκηση συνίσταται :
α. στην απονέκρωση του σώματος.
β. στην καταπολέμηση των ψυχικών παθών.
γ. στον περιορισμό του ατομικού θελήματος για να εκφραστεί το
θέλημα του Θεού.
• Η στάση της Ορθόδοξης εκκλησίας σε σχέση με την Ρωμαιοκαθολική,
Προτεσταντική εκκλησία και άλλες χριστιανικές ομολογίες είναι:
α. εχθρική.
β. συγκαταβατική, διαλέγεται μαζί τους χωρίς να υποχωρεί από τις
θέσεις της.
γ. θετική, έτσι ώστε να είναι θέμα χρόνου η αποκατάσταση της
εκκλησιαστικής ενότητας..
• Μυστήρια που τελούνται μόνο μια φορά στη ζωή του ανθρώπου είναι :
α. Βάπτισμα, Χρίσμα, Θεία Ευχαριστία.
β. Ιεροσύνη, Χρίσμα, Ευχέλαιο.
γ.. Βάπτισμα, Χρίσμα, Ιεροσύνη.
10 μον
3. Να χαρακτηρίσετε το περιεχόμενο των παρακάτω προτάσεων σημειώνοντας
την ένδειξη Σωστό ή Λάθος δίπλα σε κάθε μία από αυτές.
• Το Πάσχα οι Ισραηλίτες γιορτάζουν την Ανάσταση
του Κυρίου .
• Τα πέντε βασικά καθήκοντα που πρέπει να τηρούν
οι μουσουλμάνοι ονομάζονται «στύλοι του Ισλάμ» .
• Η εντολή που είχε δώσει ο Θεός στους πρωτοπλάστους
στον παράδεισο, να μην δοκιμάσουν από τους καρπούς
των δένδρων είχε σκοπό να ασκηθεί ην ελευθερία τους.
• Η εργασία είναι μέρος της άσκησης του ανθρώπου.
• Οι Άγιοι δεν δίστασαν να προσφέρουν και το αίμα τους
από αγάπη προς τον Θεό.

10 μον
4. Τί σημαίνουν οι όροι :
• Αίρεση
• Δόγμα
• Προπατορικό αμάρτημα
• Μονοφυσιτικές εκκλησίες
20 μον
ΟΜΑΔΑ Β΄

1. Μέσα σε ένα πλουραλιστικό κόσμο στον οποίο ζούμε είναι αναγκαίο να
γνωρίζει κανείς την πίστη του άλλου και γιατί ;
25 μον
2. Τί σημαίνει ο όρος «Ορθοδοξία» και ποιά τα βασικά γνωρίσματά της ;
25 μον

Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα.
Όλες οι ερωτήσεις να απαντηθούν στην κόλλα αναφοράς.
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

