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ΚΕΝΤΡ Ι ΚΗ  ΕΠ Ι ΤΡΟΠΗ  Δ ΙΑΓΩΝ Ι ΣΜΟΥ    

Κλάδος :  ΠΕ 01 ΘΕΟΛΟΓΩΝ 
  

ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
(Γνωστικό αντικείμενο) 

Σάββατο 31-1-2009  
 
Να απαντήσετε στα επόμενα δύο (2) ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 1o: 
 Να αναπτύξετε την απάντησή σας στο ειδικό ΤΕΤΡΑΔΙΟ. 
 Το ερώτημα συμμετέχει κατά 25 % στη διαμόρφωση της βαθμολογίας της πρώτης 
θεματικής ενότητας. 

 

Το παρακάτω απόσπασμα από πασχάλια επιστολή του Διονυσίου Αλεξανδρείας (248-265), το 
οποίο παραθέτει ο Ευσέβιος Καισαρείας, εξιστορεί τη λοιμώδη ασθένεια που ξέσπασε σε 
χριστιανούς και ειδωλολάτρες, ενώ ήταν ακόμη νωπή η ανάμνηση των διωγμών εναντίον των 
χριστιανών. 

«Με το που αναπνεύσαμε, λοιπόν, λίγο (από τα πάθη και τις συμφορές [διωγμός, 
πόλεμος, πείνα]), τόσο εμείς όσο κι εκείνοι (οι Εθνικοί), ενέσκηψε η επιδημία 
(πανούκλα), που υπήρξε για εκείνους φοβερότερη απ’ όλους τους φόβους και 
χειρότερη απ’ όλες τις συμφορές... Για μας όμως δεν ήταν το ίδιο, αλλά άσκηση και 
δοκιμασία όχι μικρότερη από αυτά που είχαμε ήδη περάσει. Για να είμαστε ακριβείς, 
μας χτύπησε βέβαια κι εμάς, όμως πολύ περισσότερο εξαπλώθηκε στους Εθνικούς. 

Οι περισσότεροι, λοιπόν, από τους αδελφούς μας, χωρίς να νοιάζονται για  τον εαυτό 
τους, ο ένας μετά τον άλλον, από υπερβάλλουσα αγάπη και φιλαδελφία, 
επισκέπτονταν τους ασθενείς χωρίς καμία προφύλαξη και τους υπηρετούσαν με όλες 
τους τις δυνάμεις. Τους περιέθαλπαν εν Χριστώ και πέθαιναν μαζί τους με πολλή 
χαρά, αφού μολύνονταν με την πάθηση από εκείνους, τραβώντας τρόπον τινά πάνω 
τους την αρρώστια από εκείνους με τους οποίους έρχονταν σε άμεση επαφή και 
υποφέροντας τους ίδιους με εκείνους πόνους. Έτσι πολλοί, ενώ περιποιήθηκαν κι 
ενίσχυσαν άλλους, πέθαναν οι ίδιοι... 

Οι πιο εκλεκτοί, λοιπόν, από τους αδελφούς μας με αυτό τον τρόπο έφυγαν από τη 
ζωή, πρεσβύτεροι και διάκονοι και λαϊκοί, όλοι λαμπρά επαινούμενοι. Και τούτο, διότι 
το είδος αυτό του θανάτου, που ήταν αποτέλεσμα πολλής ευσέβειας και δυνατής 
πίστης, δε λογιζόταν διόλου υποδεέστερο του μαρτυρίου». 

(Εκκλησιαστική Ιστορία Ζ΄ 22, 6-8) 
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α) Με αφορμή την παραπάνω αφήγηση: 
i. πώς φαίνεται να αξιολογούν οι χριστιανοί της εποχής του Διονυσίου την ασθένεια, τον 

πόνο και το θάνατο; 
ii. ποιες είναι οι θεολογικές προϋποθέσεις του κατά Χριστόν μαρτυρίου; 

β) Με βάση τις προηγούμενες απαντήσεις σας, να εκθέσετε με ποιους συγκεκριμένους 
τρόπους μπορεί να επιδράσει στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα η στάση που 
αναδεικνύεται μέσα από το κείμενο του Διονυσίου απέναντι στον πλησίον, τον πόνο και το 
μαρτύριο. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 2ο: 
 Να απαντήσετε στις εξήντα (60) ισοδύναμες ερωτήσεις του επόμενου 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ με τη μέθοδο των πολλαπλών επιλογών. Για τις απαντήσεις σας 
να χρησιμοποιήσετε το ειδικό ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ. 

 Κάθε ερώτηση συμμετέχει με 1,25 μονάδες στη διαμόρφωση της βαθμολογίας της 
πρώτης θεματικής ενότητας. 

Ε ΡΩ Τ ΗΜΑ ΤΟ ΛΟ Γ Ι Ο  

1. Η φράση «ὃς ἐν μορφῇ θεοῦ ὑπάρχων οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα θεῷ» προέρχεται 
από το χριστολογικό ύμνο της επιστολής προς: 

 α) Ρωμαίους. 
 β) Φιλιππησίους. 
 γ) Κολοσσαείς. 
 
 

δ) Ε
 
βραίους. 

 
2. «Βλέπετε μή τις ὑμᾶς ἔσται ὁ συλαγωγῶν διὰ τῆς φιλοσοφίας καὶ κενῆς ἀπάτης κατὰ τὴν 

παράδοσιν τῶν ἀνθρώπων, κατὰ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου καὶ οὐ κατὰ Χριστόν» (Κολ. 2,8). Τα 
«στοιχεία του κόσμου» είναι: 

 α) οι προ Χριστού στοιχειώδεις θρησκευτικές αντιλήψεις. 
 β) τα τέσσερα στοιχεία από τα οποία αποτελείται ο κόσμος. 
 γ) δυνάμεις πνευμάτων που επιδρούν πάνω στον κόσμο και στους ανθρώπους. 
 δ) οι φυσικοί νόμοι που διέπουν τη λειτουργία του σύμπαντος. 
   
3. «Καὶ διεστέλλετο αὐτοῖς λέγων· ὁρᾶτε, βλέπετε ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων καὶ τῆς ζύμης 

Ἡρῴδου» (Μάρκ. 8,15). Ο Ηρώδης στον οποίο αναφέρεται εδώ ο Ιησούς είναι ο Ηρώδης: 
 α) ο Μέγας. 
 β) ο Αντίπας. 
 γ) Φίλιππος. 
 
 

δ) ο
 

 Αρχέλαος. 
 

4. Ο Ανανίας και η Σαπφείρα ήταν: 
 α) συνεργάτες του Παύλου. 
 β) αιρετικοί. 
 γ) χριστιανοί της κοινότητας των Ιεροσολύμων. 
 δ) προφήτες της μεταποστολικής περιόδου. 
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5. Η μικρότερη σε έκταση επιστολή του αποστόλου Παύλου είναι η προς: 
 α) Τίτον. 
 β) Φιλήμονα. 
 γ) Φιλιππησίους. 
 
 

δ) Κ
 
ολοσσαείς. 

 
6. Τα λεγόμενα άσματα του «παιδός Κυρίου» περιλαμβάνονται στο βιβλίο τού: 
 α) Ιερεμία. 
 β) Ησαΐα. 
 γ) Αμώς. 
  δ) Ι

 
εζεκιήλ. 

 
7. Η διήγηση η γνωστή με τον τίτλο «Βηλ και δράκων» αποτελεί προσθήκη στο βιβλίο: 
 α) Εσθήρ. 
 β) Ρουθ. 
 γ) Δ΄ Μακκαβαίων. 
  δ ) Δ

 
ανιήλ. 

8. Πληροφορίες για τη μετάφραση των Ο΄ παρέχει: 
 α) ο Φίλων ο Ιουδαίος. 
 β) η Επιστολή Αριστέα. 
 γ) η Επιστολή Ιερεμίου. 
  δ ) ο

 
 Ιώσηπος. 

9. Το βιβλίο Γ΄ Βασιλειών αντιστοιχεί στο βιβλίο της εβραϊκής Βίβλου: 
 α) Α΄ Βασιλέων. 
 β) Α΄ Χρονικών. 
 γ) Α΄ Σαμουήλ. 
  δ

 
) Ν

 
εεμίας. 

10. Η πτώση της Ιεριχώ περιγράφεται στο βιβλίο: 
 α) Έξοδος. 
 β) Α΄ Βασιλειών. 
 γ) Ιησούς του Ναυή. 
 δ) Κριταί. 
   
11. Στις επιστολές της Αιχμαλωσίας ανήκει η προς: 
 α) Γαλάτας. 
 β) Φιλιππησίους. 
 γ) Ρωμαίους. 
 
 

δ) Τ
 
ίτον. 

 
12. Ο ύμνος της Δεβόρας περιέχεται στο βιβλίο: 
 α) Γένεσις. 
 β) Άσμα Ασμάτων. 
 γ) Κριταί. 
 δ) Ιησούς του Ναυή. 
   
13. Στην κατηγορία των βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης που είναι γνωστή με τον όρο «Μεγάλοι 

Προφήτες» περιλαμβάνεται το βιβλίο: 
 α) Ιεζεκιήλ. 
 β) Ωσηέ. 
 γ) Αγγαίος. 
 
 

δ) Ι
 
ωνάς. 
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14. Η επιγραφή του Γαλλίωνος, η οποία βρέθηκε στους Δελφούς, χρησιμοποιείται για τη 
χρονολόγηση του βίου τού: 

 α) Ιησού. 
 β) Παύλου. 
 γ) Πέτρου. 
 
 

δ) Ι
 
ωάννη. 

 
15. Ένα από τα χαρακτηριστικά θέματα που θίγονται στις προς Θεσσαλονικείς επιστολές είναι: 
 α) η αναμονή της Β΄ Παρουσίας. 
 β) το ζήτημα της δουλείας. 
 γ) το χάρισμα της γλωσσολαλίας. 
 δ) η σχέση νόμου και χάριτος. 
   
16. Το βιβλίο των Πράξεων τελειώνει με: 
 α) το θάνατο του αποστόλου Παύλου. 
 β) τη β΄ περιοδεία του αποστόλου Παύλου. 
 γ) το μαρτύριο του αποστόλου Πέτρου. 
  δ) τ

 
η φυλάκιση του αποστόλου Παύλου στη Ρώμη. 

 
17. Η νουθεσία «δεῖ τὸν ἐπίσκοπον ἀνεπίλημπτον εἶναι, μιᾶς γυναικὸς ἄνδρα» παραδίδεται στις: 
 α) Πράξεις. 
 β) Ποιμαντικές επιστολές. 
 γ) επιστολές της Αιχμαλωσίας. 
  δ ) ε

 
πιστολές προς Κορινθίους. 

18. Η διήγηση των «τριῶν παίδων ἐν καμίνῳ» περιέχεται στο βιβλίο: 
 α) Σοφία Σειράχ. 
 β) Α΄ Μακκαβαίων. 
 γ) Δανιήλ. 
  δ

 
) Ι

 
εζεκιήλ. 

19. Η φράση «μαρὰν ἀθά» (Α΄ Κορ. 16,22) σημαίνει: 
 α) «ο Ιησούς έρχεται». 
 β) «ο Ιησούς είναι ο Κύριος». 
 γ) «ο Κύριος είναι μαζί μας». 
  δ ) «

 
ο Κύριός μας έρχεται». 

20. «Ἐν αὐτῷ γὰρ ζῶμεν καὶ κινούμεθα καὶ ἐσμέν, ὡς καί τινες τῶν καθ᾽ ὑμᾶς ποιητῶν εἰρήκασιν· 
τοῦ γὰρ καὶ γένος ἐσμέν» (Πρ. 17,28). Η ρήση «τοῦ γὰρ καὶ γένος ἐσμὲν» υπάρχει στον ποιητή: 

 α) Τυρταίο. 
 β) Αρχίλοχο. 
 γ) Όμηρο. 
 
 

δ) Ά
 
ρατο. 

 
21. Ο μεσσιανικός τίτλος «υιός του ανθρώπου» προέρχεται από το βιβλίο τού: 
 α) Δανιήλ. 
 β) Ησαΐα. 
 γ) Ζαχαρία. 
 δ) Ιερεμία. 
   
22. Οι Μακκαβαίοι αγωνίστηκαν να απαλλάξουν τους Εβραίους από: 
 α) την ελληνική κυριαρχία. 
 β) τους Ρωμαίους. 
 γ) τη δυναστεία του Ηρώδη. 
 
 

δ) τ
 
ην περσική επικυριαρχία. 
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23. Το λεγόμενο Ευαγγέλιο του Ιούδα προέρχεται από τους: 
 α) Εσσαίους. 
 β) Γνωστικούς. 
 γ) Ζηλωτές. 
 
 

δ) Ν
 
εοπυθαγόρειους. 

 
24. Η φράση «πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἤ ἀνθρώποις» ανάγεται στον: 
 α) Ιωάννη το Βαπτιστή. 
 β) απόστολο Παύλο. 
 γ) πρωτομάρτυρα Στέφανο. 
 δ) απόστολο Πέτρο. 
   
25. Η θεολογία της «καινής κτίσης» αναπτύσσεται κυρίως: 
 α) στο κατά Ιωάννην ευαγγέλιο. 
 β) στην προς Γαλάτας επιστολή. 
 γ) στην προς Εβραίους επιστολή. 
 
 

δ) σ
 
την επιστολή Ιακώβου. 

 
26. Το έργο Βίος και πολιτεία του οσίου Αντωνίου γράφτηκε από το(ν): 
 α) Ισίδωρο Πηλουσιώτη. 
 β) Βασίλειο Καισαρείας. 
 γ) Κύριλλο Αλεξανδρείας. 
  δ) Α

 
θανάσιο Αλεξανδρείας. 

 
27. Στην Εκκλησία των πρώτων αιώνων καθιερώθηκε η τοποθέτηση υπό την Αγία Τράπεζα 

λειψάνων: 
 α) αποστόλων. 
 β) μαρτύρων. 
 γ) αναχωρητών. 
  δ ) ι

 
εραρχών. 

28. Αντιπροσωπευτικά δείγματα της τέχνης του χριστιανικού ψηφιδωτού βρίσκονται: 
 α) στο Πρωτάτο του Αγίου Όρους. 
 β) στη Μονή Φιλανθρωπινών Ιωαννίνων. 
 γ) στη Μονή της Χώρας στην Κωνσταντινούπολη. 
  δ

 
) σ

 
την Καπέλα Σιξτίνα στη Ρώμη. 

29. Συγγραφέας θεωρητικού κειμένου για τη θεματολογία και την τεχνική της Ορθόδοξης 
αγιογραφίας θεωρείται ο: 

 α) Θεόδωρος Στουδίτης. 
 β) Διονύσιος ο εκ Φουρνά των Αγράφων. 
 γ) Ιωάννης Δαμασκηνός. 
  δ ) Θ

 
εοφάνης ο Κρης. 

30. Από τα λειτουργικά βιβλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας «Οκτώηχος» ονομάζεται: 
 α) ο Συνέκδημος. 
 β) η Παρακλητική. 
 γ) το Αναστασιματάριο. 
 δ) το Τριώδιο. 
   
31. Στην παράσταση που είναι γνωστή ως «Μικρή Δέηση» απεικονίζεται ο Χριστός: 
 α) ανάμεσα στην Παναγία και τον Πρόδρομο. 
 β) ανάμεσα στους δύο αρχαγγέλους Μιχαήλ και Γαβριήλ. 
 γ) ανάμεσα στους δύο πρωτοκορυφαίους Πέτρο και Παύλο. 
 
 

δ) σ
 
το μέσον αυτοκρατορικών ζευγών. 
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32. Ο Παντοκράτωρ ως εικονογραφικό θέμα απαντά στο(ν): 
 α) ιερό Βήμα. 
 β) πρόναο. 
 γ) τρούλο. 
 
 

δ) τ
 
έμπλο. 

 
33. Ο ζωγράφος Μανουήλ Πανσέληνος θεωρείται χαρακτηριστικός εκπρόσωπος της: 
 α) Σχολής των Ναζαρηνών. 
 β) Κρητικής Σχολής. 
 γ) Μακεδονικής Σχολής. 
 δ) πρωτοχριστανικής τέχνης. 
   
34. Το Καθολικό της Μονής Οσίου Λουκά Βοιωτίας (αρχές 11ου αι.) είναι δείγμα: 
 α) πεντάκλιτης βασιλικής με θόλο. 
 β) σταυρεπίστεγης βασιλικής. 
 γ) οκταγωνικού τύπου. 
 
 

δ) ρ
 
ωμανικού ρυθμού. 

 
35. Τα «Τρία Κεφάλαια» που καταδικάστηκαν στην Ε΄ Οικουμενική Σύνοδο αφορούσαν: 
 α) τρία απόκρυφα Ευαγγέλια. 
 β) τους Θεοδώρητο Κύρου, Ίβα Εδέσσης και Θεόδωρο Μοψουεστίας. 
 γ) τους Θεοδώρητο Κύρου, Διόδωρο Ταρσού και Νεστόριο. 
 δ) τους Κύριλλο Αλεξανδρείας, Ίβα Εδέσσης και Θεόδωρο Ταρσού. 
   
36. Κατά τη διδασκαλία του αγίου Γρηγορίου Παλαμά: 
 α) η δημιουργία είναι μέρος της ουσίας του Θεού. 
 β) η κτίση μετέχει των ενεργειών του Θεού. 
 γ) ουσία και ενέργεια στο Θεό συγχέονται. 
  δ) η

 
 κτίση συνιστά έκπτωση από την ουσία του Θεού. 

 
37. «Μητροπολιτικό» σύστημα στην αρχική του μορφή σήμαινε ότι: 
 α) μόνο μητροπολίτες συγκροτούν την τοπική σύνοδο. 
 β) κάθε μητροπολίτης μπορεί να χειροτονεί μόνος του τους επισκόπους. 
 γ) ο μητροπολίτης προΐσταται της επαρχιακής συνόδου των επισκόπων. 
  δ ) μ

 
όνο οι πατριάρχες εκλέγουν τους μητροπολίτες. 

38. Ο «Όρος των Διαλλαγών», που συντάχθηκε μετά την Γ΄ Οικουμενική Σύνοδο, επικύρωσε τη 
συμφιλίωση ανάμεσα: 

 α) στον Κύριλλο Αλεξανδρείας και στον Κύριλλο Ιεροσολύμων. 
 β) στο Σεβήρο Αντιοχείας και στο Λέοντα Ρώμης. 
 γ) στους αντιοχειανούς θεολόγους και στον Κύριλλο Αλεξανδρείας. 
  δ

 
) σ

 
το Διόδωρο Ταρσού και στο Νεστόριο. 

39. Μέγιστο επίτευγμα του Κυρίλλου Αλεξανδρείας ήταν η δογματική κατοχύρωση του όρου: 
 α) «ενυπόστατο». 
 β) «ομοούσιο». 
 γ) «αγέννητος». 
  δ ) «

 
Θεοτόκος». 

40. Σύμφωνα με τη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας, στον Ιησού Χριστό: 
 α) διακρίνονται δύο φύσεις και δύο πρόσωπα. 
 β) η ανθρώπινη φύση απορροφήθηκε από τη θεία. 
 γ) η θεία φύση βοήθησε την ανθρώπινη να νικήσει την αμαρτία. 
 
 

δ) σ
 
υντελέστηκε αντίδοση ιδιωμάτων μεταξύ θείας και ανθρώπινης φύσης. 
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41. Ο όρος «Αρχαίες Ανατολικές» ή «προχαλκηδόνιες» Εκκλησίες δηλώνει: 
 α) τα πρεσβυγενή Πατριαρχεία της Ορθόδοξης Ανατολικής Εκκλησίας. 
 β) τις εκκλησιαστικές κοινότητες που έμειναν πιστές στην Δ΄ Οικουμενική Σύνοδο. 
 γ) τις εκκλησιαστικές κοινότητες που δε δέχονται την Δ΄ Οικουμενική Σύνοδο. 
 
 

δ) τ
 
ις παλαιότερες Εκκλησίες της Ανατολικής Ευρώπης. 

 
42. Μεταρρυθμισμένοι ονομάζονται σήμερα οι: 
 α) Λουθηρανοί. 
 β) Καλβινιστές. 
 γ) Αγγλικανοί. 
 δ) Κουάκεροι. 
   
43. Η ΣΤ΄ Οικουμενική Σύνοδος: 
 α) καταδίκασε τις δογματικές αποκλίσεις των Λατίνων. 
 β) καταδίκασε τον Ωριγενισμό και το Γνωστικισμό. 
 γ) συνέθεσε το λεγόμενο Αποστολικό Σύμβολο. 
 
 

δ) κ
 
αταδίκασε το Μονοθελητισμό. 

 
44. Σύμφωνα με την Ορθόδοξη δογματική διδασκαλία: 
 α) το Πνεύμα εκπορεύεται από τον Υιό. 
 β) το Πνεύμα εκπορεύεται από τον Πατέρα και πέμπεται από τον Υιό. 
 γ) το Πνεύμα εκπορεύεται από τον Υιό και γεννάται από τον Πατέρα. 
 δ) ο Υιός εκπορεύεται και το Πνεύμα πέμπεται από τον Πατέρα. 
   
45. Ο Μητροπολίτης Αθηνών μετονομάστηκε σε «Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος» το: 
 α) 1833 με την αυθαίρετη ανακήρυξη του Αυτοκεφάλου της Εκκλησίας της Ελλάδος. 
 β) 1852 με τον Πατριαρχικό Τόμο και τους Νόμους Σ΄ και ΣΑ΄. 
 γ) 1923 με τον «Καταστατικό Νόμο της Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Ελλάδος». 
 
 

δ) 1
 

977 με την ψήφιση του Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος. 
 

46. Ο «περί περιβολής αγών» αφορούσε τη διένεξη: 
 α) Ανατολής και Δύσης για τις αρμοδιότητες του πάπα και της συνόδου. 
 β) πάπα και Ευρωπαίων βασιλέων για τις αρμοδιότητες της Ιερής Εξέτασης. 
 γ) πάπα και Γερμανού αυτοκράτορα για την εκλογή και τοποθέτηση επισκόπων. 
  δ) π

 
άπα και ιπποτικών ταγμάτων για την εκκλησιαστική περιουσία. 

 
47. Το έργο του Γρηγορίου Νύσσης ήταν καταλυτικό για τον αγώνα εναντίον των: 
 α) Ομοιουσιανών. 
 β) Μονοθελητών. 
 γ) Ανομοίων. 
  δ ) Κ

 
ολλουθιανών. 

48. Η Σύνοδος του Τριδέντου αντιμετώπισε κατά κύριο λόγο: 
 α) την αξίωση του Γερμανού αυτοκράτορα να ορίζει τα θέματα της πίστης. 
 β) τις αποκλίσεις στην πίστη των χριστιανών της Ανατολής. 
 γ) τις προτεσταντικές μεταρρυθμιστικές κινήσεις. 
  δ ) τ

 
ις υπερβολές της Ιερής Εξέτασης. 

49. Για πρώτη φορά ο κοινοβιακός μοναχισμός εφαρμόστηκε: 
 α) στη Μεσοποταμία. 
 β) στην Αίγυπτο. 
 γ) στην Κάτω Ιταλία. 
  δ

 
) σ

 
το Άγιον Όρος. 
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50. Τη ρήξη Ρώμης και Κωνσταντινούπολης κατά τον 9ο αι. πυροδότησε: 
 α) ο ανταγωνισμός για την εκκλησιαστική διοίκηση των επαρχιών της Ν. Ιταλίας. 
 β) η ίδρυση της «αγίας ρωμαϊκής αυτοκρατορίας του γερμανικού έθνους». 
 γ) η εισαγωγή των λατινικών εθίμων στη Βουλγαρία. 
 
 

δ) η
 

 βυζαντινή ιεραποστολή στους Σλάβους της Μεγάλης Μοραβίας. 
 

51. Στους πρόδρομους της Μεταρρύθμισης συγκαταλέγονται οι: 
 α) Ουίκλιφ και Ιωάννης Χους. 
 β) Ιωάννης Σκώτος και Βαρλαάμ ο Καλαβρός. 
 γ) Ιωάννης Καλβίνος και Ζβίγγλιος. 
 δ) Έρασμος και Ερρίκος Η΄. 
   
52. Σύμφωνα με τη διδασκαλία που αποδίδεται στο Βούδα η σωτηρία έρχεται: 
 α) με τη λατρεία των προγόνων. 
 β) με την υπερβολική άσκηση. 
 γ) με το σβήσιμο του εγώ. 
 
 

δ) μ
 
ε τη μετεξέλιξη του παρόντος κόσμου. 

 
53. Ο νόμος που προσδιορίζει τη σχέση του μουσουλμάνου με το Θεό και με το συνάνθρωπο 

ονομάζεται: 
 α) Κοράνι. 
 β) Σαρία. 
 γ) Ούμμα. 
 δ) Σαχάντα. 
   
54. Η διδασκαλία του Ινδουϊσμού περί Αβατάρα: 
 α) διδάσκεται στις Βέδες. 
 β) εμπεριέχεται στα βιβλία των Ουπανισάντ. 
 γ) συνιστά ισλαμική επίδραση. 
 
 

δ) δ
 
ιδάσκεται στα έπη Μαχαμπαράτα και Ραμαγιάνα. 

 
55. Στους πέντε στύλους του Ισλάμ ανήκει: 
 α) η ελεημοσύνη. 
 β) η πολυγαμία. 
 γ) ο ιερός πόλεμος. 
 δ) οι ζωοθυσίες. 
   
56. Σύμφωνα με τον Τεραβάντα Βουδισμό στη λύτρωση οδηγεί: 
 α) ο ουράνιος σωτήρας Μποντισάτβα. 
 β) ο Βούδας μετενσαρκωμένος σε Δαλάι Λάμα. 
 γ) η ατομική προσκόλληση στην οκταπλή οδό. 
  δ) η

 
 περισυλλογή σε συνδυασμό με την τάντρα. 

 
57. Στο σουνιτικό Ισλάμ το έργο της ιεροσύνης: 
 α) ανατίθεται στους απογόνους του Μωάμεθ. 
 β) επιτελείται από τους ιμάμηδες. 
 γ) υποκαθίσταται από τη μελέτη και την τήρηση του νόμου. 
  δ ) α

 
σκείται από το Χαλίφη. 

58. Τα αρχαιότερα κείμενα στην ιστορία του Ινδουϊσμού είναι: 
 α) οι συλλογές Πουράνας. 
 β) οι Ουπανισάδες. 
 γ) οι Βέδες. 
  δ

 
) τ

 
α έργα του Ραντακρίσναν. 
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59. «Ιμάμης» ονομάζεται ο: 
 α) προϊστάμενος μιας προσευχόμενης κοινότητας στο Ισλάμ. 
 β) θρησκευτικός ηγέτης μιας κάστας στον Ινδουισμό. 
 γ) αρχηγός του τάγματος των δερβίσηδων. 
  δ

 
) ε

 
πικεφαλής των νομομαθών στο σουνιτικό Ισλάμ. 

60. Η εορτή της Πεντηκοστής στον Ιουδαϊσμό αποτελεί ανάμνηση: 
 α) της απελευθέρωσης των Εβραίων από τους Αιγυπτίους. 
 β) της παραλαβής του Νόμου στο όρος Σινά. 
 γ) των εγκαινίων του Ναού του Σολομώντα. 
 δ) της επιφοίτησης του Αγίου Πνεύματος. 
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