Α' ΟΜΑΔΑ
1. Ποιος είναι ο ρόλος της Ορθοδοξίας με τις άλλες Εκκλησίες και τις άλλες θρησκείες;
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2. Να ορίσετε τι είναι η Αθεΐα.
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3. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
Ο θάνατος είναι συνέπεια:
α. της δημιουργίας του ανθρώπου ως θνητού
β. της παρακοής των πρωτοπλάστων
γ. της παρακοής του διαβόλου
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4. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
Ο σκοπός του ανθρώπου είναι η ομοίωση με το Θεό και η εργασία είναι:
α. λειτούργημα αυτού του σκοπού
β. αντίθετη προς αυτό το σκοπό
γ. ούτε λειτούργημα ούτε αντίθετη
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5. Επιλέξτε Σωστό με το γράμμα Σ ή Λάθος με το γράμμα Λ. .
α. Το δημοκρατικό πολίτευμα είναι βασικό γνώρισμα της Ορθοδοξίας.
β. Ο Αβραάμ έθεσε το Νόμο του Θεού στον Ιουδαϊσμό.
γ. Ντάρμα είναι ο απρόσωπος νους.
δ. Χιναγυάνα είναι κλάδος του Βουδισμού.
ε. Η Εγίρα έγινε το 622 μ.Χ
στ. Ο Θεός στον Ινδουϊσμό ονομάζεται Γιαχβέ.
ζ. Μόξα είναι η απελευθέρωση της ψυχής απ' το σώμα.
η. Με την ενανθρώπιση του Χριστού «έγινε ο Θεός άνθρωπος, για να γίνει ο
άνθρωπος Θεός».
θ. Γιόγκα είναι ο τρόπος ένωσης με το Μπράχμαν.
ι. Η ζωή των προσώπων της Αγίας Τριάδας διαμορφώνει και τη ζωή των ανθρώπων.
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6. Ν' αντιστοιχίσετε τις θρησκείες με τις χαρακτηριστικές ονομασίες τους.
α. Ιουδαϊσμός
1. Μια «άθεη» θρησκεία
β. Ισλάμ
2. Η θρησκεία της ανοχής
γ. Ινδουϊσμός
3. Η θρησκεία του Νόμου
δ. Βουδισμός
4. Η θρησκεία του Κορανίου
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Β' ΟΜΑΔΑ
1. α) Πώς η Εκκλησία μέσα απ' τα μυστήριά της και με τη δράση του Αγίου
αφθαρτισμό της ύλης;

Πνεύματος συντελεί στον
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β) Ποια είναι η έννοια της πίστης στον Χριστιανισμό;
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2. α) Ποια είναι η βασική διδασκαλία του Ισλάμ;
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β) Ποια είναι τα βασικά καθήκοντα που οφείλουν να τηρούν οι πιστοί μουσλίμ ;
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