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1ο) Πώς έγινε η μεταστροφή του διώκτη Σαούλ και ποια η αρχή της δημόσιας δράσης
του;
2ο) α) Πώς εξυπηρέτησαν οι κατακόμβες τους καταδιωκόμενους χριστιανούς κατά
τη διάρκεια των διωγμών;
β) Μπορείτε να αναφέρετε κοινά στοιχεία που ίσως έχει ένας χριστιανός την
εποχή των διωγμών με έναν κρυπτοχριστιανό την εποχή της Τουρκοκρατίας;
Ποια ήταν η μεγάλη αντίθεση ανάμεσα στους Φαρμακίδη και Οικονόμο το
3ο )
1833, ποια ζητήματα αφορούσε και πως εξελίχτηκε τελικά;(αναλυτικά)
4ο)Να αντιγράψετε τις παρακάτω προτάσεις στην ξεχωριστή κόλλα και δηλώσετε
ποιες είναι Σ ωστές και ποιες είναι Λ άθος, ύστερα από το τέλος της καθεμιάς.
1- Ο Κύριλλος Λούκαρης εφοδίασε με τυπογραφείο την Πατριαρχική
Κωνσταντινούπολης.
2- Ο Λούθηρος αγνοούσε τη διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου.
3- Ο Ιγνάτιος ο Θεοφόρος ίδρυσε κοινόβιο στην Αίγυπτο.
4- Αίρεση σημαίνει απόρριψη.
5- « ΣΤαυρωθέντα τε υπέρ υμών και παθόντα και αναληφθέντα».
6- Ο Στέφανος κρατούσε τα ρούχα του Παύλου την ώρα του λιθοβολισμού.

Ακαδημία

της

5ο) Τι ήταν το filioque και γιατί αποτέλεσε ένα από τα κυριότερα αίτια του
σχίσματος των δύο Εκκλησιών;
6ο) Εδώ και πολύ καιρό γίνονται προσπάθειες να ετοιμαστεί μια πανορθόδοξη
Σύνοδος που θα αντιμετωπίσει προβλήματα της σύγχρονης Ορθόδοξης Εκκλησίας.
Ποια κατά τη γνώμη σας θέματα θα έπρεπε να την απασχολήσουν;
7ο) Ποια η διδασκαλία του Λούθηρου για τη σωτηρία του ανθρώπου και ποιες οι
αντιθέσεις του με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία πάνω στο ζήτημα των καλών έργων
και στα συγχωροχάρτια; (αναλυτικά)
8ο) Από το Σύμβολο της Πίστεως :
α) Να γράψετε το άρθρο που μας μιλάει για την ενανθρώπηση του Χριστού
β) Τι μας λένε τα τρία τελευταία άρθρα;
9ο) Α- Να περιγράψετε τι είναι θρησκευτικός συγκρητισμός.
Β- Ένας φίλος σας χαρίζει μικρό αγαλματίδιο του Βούδα και σας προτείνει να το
έχετε στο δωμάτιό σας πλάϊ στα άλλα εικονίσματα ως φυλαχτό, διότι κατά τη γνώμη
του εκπέμπει θετική ενέργεια και θα σας «φέρει …γούρι!»
Τι θα κάνετε ή τι θα του απαντήσετε;
Απαντήστε σε έξι (6) από τα εννέα (9)θέματα.
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!

