
 

                                     
 
 

ΘΕΜΑΤΑ 
ΟΜΑΔΑ   Α΄ 

1. Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της Α στήλης με αυτές της Β 
• Πατήρ  παράκλητος 
• Πεντηκοστή κατάλογος γνησίων βιβλίων της Αγ. Γραφής  
• Θρησκοληψία Μεδίνα 
• Υιός σχολαστική τήρηση θρησκευτικών εντολών 
• Εγίρα  ανακύκληση των υπάρξεων   
• Κανόνας   αγέννητος 
• Σαμσάρα φωτισμένος  
• Βούδας   γενέθλιος ημέρα της εκκλησίας 
• Άγιο πνεύμα   βέδες  
• Ινδουισμός  γεννητός 
 

 10 μον 
2. Να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

I. Σύμφωνα με τη διδασκαλία της εκκλησίας μας: 
α. ο Θεός είναι προσιτός στην ουσία και τις ενέργειές του  
β. ο άνθρωπος γνωρίζει το Θεό από τη φυσική  και υπερφυσική 
Αποκάλυψη. 
γ. ο Θεός είναι απρόσιτος στην ουσία και τις ενέργειές του  

II. Ο Ελληνισμός παρέδωσε στη Χριστιανική σκέψη :  
α. τη γλώσσα και τη φιλοσοφία του. 
β. τον πολυθεϊσμό και τη λατρεία του. 

      γ. τους θεούς και τους ναούς του. 
III. Το κοράνιο είναι ιερό βιβλίο  :  

α. των Ινδουιστών . 
β. του Ισλάμ. 
γ. των Βουδιστών. 

IV. το Άγιο Πνεύμα :  
α. εκπορεύεται από τον Υιό και τον Πατέρα. 
β. εκπορεύεται από τον  Πατέρα. 
γ. είναι αγέννητο. 
   
 12 μον 
 
 
 

3. Να χαρακτηρίσετε το περιεχόμενο των παρακάτω προτάσεων σημειώνοντας 
την ένδειξη Σωστό ή Λάθος δίπλα σε κάθε μία από αυτές . 
• Τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδας συνυπάρχουν 

ασυγχύτως, αχωρίστως, αδιαιρέτως.  
• Το Άγιο πνεύμα δεν έχει κανένα αγιαστικό ρόλο.   
• Η ιερή παράδοση δεν έχει καμία απολύτως σχέση με 

 την Αγία Γραφή  
• Μία από τις μορφές του θρησκευτικού φανατισμού είναι  

η θεοκρατία.   



 

• η ορθόδοξη άσκηση χαρακτηρίζεται από την ακτημοσύ- 
νη, την υπακοή και την εγκράτεια.  

• η παρουσία του Αγίου Πνεύματος στη ζωή του χριστια- 
νού είναι προϋπόθεση της πνευματικής του πορείας.   

  18 μον 
 
 

4. Τί   είναι οι «πέντε στύλοι  του Ισλάμ» και ποιά η σχετική διδασκαλία ; 
  10 μον 

 
ΟΜΑΔΑ   Β΄ 
 

1. Να σχολιάσετε από το παρακάτω κείμενο της Γενέσεως, που αναφέρεται στη 
δημιουργία του ανθρώπου, όσους όρους είναι υπογραμμισμένοι και με έντονα 
γράμματα : 

• ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ’ εἰκόνα ἡμετέραν καὶ καθ’ ὁμοίωσιν 
• καὶ ἔπλασεν ὁ Θεὸς  τὸν ἄνθρωπον χοῦν ἀπὸ τῆς γῆς καὶ ἐνεφύ‐  
σησεν εἰς τὸ πρόσωπον  αὐτοῦ πνοὴν ζωῆς  , καὶ ἐγένετο ὁ άνθρω‐
πος εἰς ψυχὴν ζῶσαν.     

 25 μον 
2. Αφού η εκκλησία χαρακτηρίζεται ως πολυσυλλεκτική κοινότητα, μέσα σε ένα 

πλουραλιστικό  κόσμο στον οποίο ζει, ποιά  πρέπει να  είναι η στάση της 
απέναντι σε ανθρώπους με διαφορετικές ιδέες, πεποιθήσεις και  πίστη ;   
 25 μον 

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

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 
 
 
  


