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ΘΕΜΑΤΑ
ΟΜΑΔΑ Α
1. Να γίνει η αντιστοίχιση (1):
1. Θρησκευτική πίστη
2. Θρησκεία
3. Ιστορική αλήθεια
4. Φυσικός κόσμος
5. Δόγματα

α.<< Ενανθρώπιση του Υιού>>
β. Αγία Γραφή- Ιερά Παράδοση
γ. Επιστήμη
δ. Πανανθρώπινη
ε. Υπεραισθητός κόσμος
(μονάδες 10)

2. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως(Σ) σωστές ή (Λ) λάθος:
1. Η χριστιανική πίστη προϋποθέτει την ύπαρξη του Θεού και του ανθρώπου.
2. Στο σύμβολο της Πίστεως βρίσκονται συγκεφαλαιωμένες οι αλήθειες που
περιέχονται στην Αγία Γραφή και στην Ιερή Παράδοση.
3. Οι επιστήμες διακρίνονται σε θεωρητικές και ανθρωπιστικές.
4. Η επιστήμη μελετά τον αισθητό κόσμο, ενώ η θρησκεία τον υπεραισθητό
(μονάδες 10)
3. Να γίνει η αντιστοίχιση (2) :
1. Ιουδαϊσμός
2. <<Λαός του Θεού>>
3. Μεσσίας
4. Εβραϊκή Βίβλος
5. Σιωνισμός

α. Είκοσι τέσσερα βιβλία
β. Η πίστη στο μοναδικό Θεό
γ. Αποκατάσταση των δικαίων
δ. Ίδρυση ανεξάρτητου κράτους
ε. Λαός του Ισραήλ
.
(μονάδες 10)

4. Σημειώστε τη σωστή απάντηση:
1. Κίνητρο της επιστήμης είναι:
α Η γνωστική ικανότητα
β. Η έμφυτη επιθυμία του ανθρώπου για τη γνώση της αλήθειας
γ. Οι πνευματικές εμπειρίες

2. Η συνεργασία της επιστήμης με τη θρησκεία επιβάλλεται:
α. Γιατί και οι δυο στοχεύουν στην κατάκτηση της αλήθειας
β. Γιατί η μία χρησιμοποιεί τη λογική κι άλλη το συναίσθημα
γ. Για την κατάκτηση της γνώσης ο άνθρωπος χρησιμοποιεί τις πνευματικές
εμπειρίες.
(μονάδες 10)
5.

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως (Σ) σωστές ή ως(Λ) λάθος:
1. Ο Θεός δημιούργησε το Σύμπαν <<εκ του μηδενός>>.
2. Το κακό που υπάρχει στον κόσμο οφείλεται στο Θεό
3. Οι ραβίνοι είναι θρησκευτικοί διδάσκαλοι
4. Ο τόπος λατρείας του Θεού είναι η συναγωγή
( μονάδες 10)
ΟΜΑΔΑ Β

1. Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα ο θρησκευτικός φανατισμός εξακολουθεί να
υπάρχει.Να αναφερθείτε:α) στα αίτια που τον προκαλούν
και β) στη θέση του Χριστιανισμού απέναντι στο φανατισμό γενικότερα.
( μονάδες 25)

2. Πως κρίνετε την κοινωνικοπολιτική αθεϊα του Καρλ Μάρξ;
(μονάδες 25)
( Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις )

