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ΘΘ ΕΕΜΜ ΑΑ ΤΤ ΑΑ   

 
ΟΜΑΔΑ Α’ 

 
1. Να γράψετε στην κόλλα σας τους αριθμούς της στήλης Α και δίπλα σε κάθε αριθμό 
το γράμμα της στήλης Β που αντιστοιχεί. 
 

Στήλη Α Στήλη Β 

1. Ουσία του Θεού α. Κοινωνία ισότιμων 
προσώπων 

2. Πατέρας β. Εκπόρευση 
3. Ενέργειες γ. Αγέννητος 
4. Υιός δ. Προαιώνια γέννηση 
5. Τριαδικότητα Θεού ε. Ακατάληπτη 
6. Άγιο Πνεύμα στ. μεθεκτές 

 (Μονάδες 10) 
 
2. Να αναφέρετε τι σημαίνουν οι όροι «σαμσάρα» και «κάρμα» για τους Ινδουιστές. 

(Μονάδες 10) 
 

3. Αναφέρετε ονομαστικά ποια σημεία αμφισβητήθηκαν γύρω απ΄ το πρόσωπο του 
Ιησού Χριστού.  

 (Μονάδες 10) 
 
4. Σχηματογραφήστε την αποστολή του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία. 

(Μονάδες 10) 
 

5. Αντιστοιχείστε τα στοιχεία της στήλης Α με εκείνα της στήλης Β. 
 

Στήλη Α Στήλη Β 
1. Τηρεί σχολαστικά θρησκευτικές εντολές α. Θρησκευτικός επεκτατισμός 
2. Τηρεί άκριτη αυστηρότητα στην ηθική β. Συντηρητισμός 
3. Προσκολλάται άκριτα στο παρελθόν γ. Θεοκρατία 
4. Διοίκηση του κράτους με θρησκευτικούς 
νόμους δ. Πουριτανισμός 

5. “Ιερός Πόλεμος” στ. Θρησκοληψία 
 (Μονάδες 10) 



 
ΟΜΑΔΑ Β’ 

 
1. Ποιες είναι η βασικές διδασκαλίες του Κορανίου; Αν τις συγκρίναμε με τις 
αντίστοιχες χριστιανικές, που θα βρίσκαμε κοινά στοιχεία και που διαφορές; 

(Μονάδες 25) 
 
2. Η προσφιλής έννοια που χρησιμοποιείται στην Εκκλησία μας για τις εναλλαγές χαράς 
– λύπης είναι  “σταυραναστάσιμο” ή “χαρμολύπη”. Ο Μάξιμος ο ομολογητής τόνιζε ότι 
ο ανθρώπινος βίος αποτελείται από ηδονές και οδύνες. 
Στο βουδδισμό συναντήσαμε την προσπάθεια των οπαδών του για την κατάπαυση του 
πόνου και την κατάσβεση της επιθυμίας. 
α) Αναφέρετε ονομαστικά τις “τέσσερις ευγενικές αλήθειες” του βουδδισμού. 
β) Τι από τα παραπάνω πιστεύετε ότι θα βοηθούσε στη ζωή ενός νέου ανθρώπου: Να 
“γνωρίζει” την εναλλαγή της χαράς – λύπης στη ζωή του ή να νεκρώνει τις επιθυμίες του 
και γιατί; 

 (Μονάδες 25) 
 
 
 
 
 
 


