ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ

Οι ερωτήσεις προέρχονται από την τράπεζα των χιλιάδων θεμάτων του γνωστικού αντικειμένου των θεολόγων που επιμελήθηκε η εξειδικευμένη ομάδα εισηγητών των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ και που ανοίγουν το δρόμο για το διορισμό των υποψηφίων μας στο Δημόσιο.

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ‐ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
1. Ποιος ήταν ο κύριος λόγος που οι Σαμαρείτες αποκλείστηκαν από την ανέγερση του Ναού του Ζοροβάβελ μετά
την βαβυλώνια αιχμαλωσία;
α) Συνεργάστηκαν με τους Βαβυλώνιους πιο παλιά.
β) Τιμούσαν το Θεό στο όρος Γαριζείν και όχι στο Ναό των Ιεροσολύμων.
γ) Είχαν συνάψει μεικτούς γάμους με τους Ασσύριους.
δ) Αποδέχονταν μόνο ένα βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης.

2. Οι κοπτικές μεταφράσεις της Βίβλου περιλαμβάνουν
α) Μόνο την Καινή Διαθήκη.
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β) Την Καινή Διαθήκη και τα ιστορικά βιβλία της Παλαιάς.
γ) Όλα τα βιβλία της Αγίας Γραφής.
δ) Τις Επιστολές του Αποστόλου Παύλου.

3. Το κείμενο της Επιστολής Ιακώβου είναι εξαρτημένο από τη
α) Συροαξαπλική μετάφραση.
β) Μετάφραση των Ο΄.
γ) Βουλγάτα.
δ) Ιτάλα.

4. Στην αρχή των «Πράξεων Αποστόλων» ο Λουκάς ερμηνεύει την Ανάληψη του Χριστού στον ουρανό:
α) Ως οριστική εγκατάλειψη των ανθρώπων από το Χριστό.
β) Ως απαρχή του ρόλου του Αγίου Πνεύματος στη ιστορία.
γ) Ως τύπο της μελλοντικής ένδοξης έλευσης του Χριστού στη Β΄ Παρουσία.
δ) Ως τύπο της έγερσης των νεκρών κατά τη Β΄ Παρουσία.

5. Στην αρχή της Επιστολής Ιακώβου, μετά το χαιρετισμό του συγγραφέα προς τους παραλήπτες, ακολουθεί νου‐
θεσία σύμφωνα με την οποία:
α) Οι πιστοί πρέπει να προσεύχονται αδιάλειπτα.
β) Οι πιστοί πρέπει να δείχνουν αγάπη και στοργή στους αλλόθρησκους.
γ) Οι πιστοί πρέπει να χαίρονται στις θλίψεις.
δ) Οι πιστοί πρέπει να γίνουν διαπρύσιοι κήρυκες του Ευαγγελίου.

6. Από όλα τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, αυτό που συναντάται πιο συχνά στους διάφορους χειρόγραφους
κώδικες είναι
α) Η Πεντάτευχος.
β) Ο Εκκλησιαστής.
γ) Το Ψαλτήριον.
δ) Το Α΄και Β΄ Βασιλειών.
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7. Στο υμνικό εδάφιο 1, 18‐20 της Προς Κολοσσαείς επιστολής του, ο Παύλος εξαίρει
α) Το ρόλο των πρώτων αποστόλων στο έργο της Εκκλησίας.
β) Το ρόλο της σταυρικής θυσίας του Κυρίου.
γ) Την παντοδυναμία και τις άμεσες συνέπειες της Ανάληψης του Κυρίου για την Εκκλησία.
δ) Τη δικαίωση του πιστού διαμέσου της πίστης του.

8. Η λέξη Μασόρα στα νέα εβραϊκά έχει την έννοια
α) Φώτιση.
β) Νεολογισμός.
γ) Έθιμο .
δ) Παράδοση.

Β. ΞΕΝΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ

1. Στόχος στη γιόγκα είναι:
α) Η απελευθέρωση της ύλης από το πνεύμα.
β) Η λύτρωση από το υλικό σώμα με την αποδέσμευση ενέργειας.
γ) Η προσκόλληση του νου σε ένα μόνο αντικείμενο.
δ) Η ανάπτυξη εξαιρετικών ικανοτήτων από το ατόμου.

2. Στο ινδουιστικό κοινωνικό σύστημα οι Βραχμάνοι αποτελούν την τάξη των
α) Πολεμιστών.
β) Επαγγελματιών.
γ) Χωρικών.
δ) Ιερέων.

3. Κατά τον κλασσικό Βουδισμό η λύτρωση και ο φωτισμός επιτυγχάνεται με
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α) Θεία παρέμβαση.
β) Ατομική προσπάθεια.
γ) Συνδυασμό και των δύο.
δ) Επικλήσεις στο Βούδα.

4. Κατά τον Μενγκ‐Τσε, στον άνθρωπο το αίσθημα της ντροπής οδηγεί
α) Στη δικαιοσύνη.
β) Στον ασκητικό βίο.
γ) Στην ευθυκρισία.
δ) Στην ανθρωπιά.

Γ. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ‐ΛΑΤΡΕΙΑ

1. Ο χαρακτηρισμός του ένζυμου άρτου (που χρησιμοποιείται κατά τη θεία Ευχαριστία) ως «έμψυχου» τί σημα‐
σία έχει;
α) Δηλώνει τη ζωτικότητα της Εκκλησίας
β) Δηλώνει την ακεραιότητα της προσλήψεως της ανθρώπινης φύσης από το Χριστό
γ) Δηλώνει τη θεραπευτική ιδιότητα της θείας Ευχαριστίας
δ) Δηλώνει την ακεραιότητα της θείας φύσης του Χριστού

2. Η έννοια του δοκητισμού που υπήρχε σε πολλές αιρέσεις έχει την έννοια του ότι:
α) Υπάρχουν πολλοί θεοί
β) Οι πιστοί πρέπει να ζουν ασκητικά
γ) Ο Χριστός δεν έπαθε πράγματι στο σταυρό
δ) Τα μυστήρια της Εκκλησίας δεν είναι έγκυρα

3. Μίλησε πρώτος για διάκριση μεταξύ ουσίας και ενεργειών:
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α) Ιωάννης Χρυσόστομος
β) Μέγας Βασίλειος
γ) Γρηγόριος Ναζιανζηνός
δ) Δίδυμος Τυφλός

4. Κατά το Μ. Βασίλειο το Άγιο Πνεύμα είναι
α) Τρόπος έκφρασης του Θεού «εν χρόνω»
β) Συνδοξαζόμενον
γ) Κτίσμα «εν χρόνω»
δ) Τρόπος απορροής του Θεού

5. Τί είναι τα λεγόμενα λοφία στην βυζαντινή αρχιτεκτονική;
α) Θόλοι
β) Υπερώα
γ) Είδος κολόνων
δ) Σφαιρικά τρίγωνα

6. Εξωτερική αφορμή για την εμφάνιση στην Αγγλία της Αγγλικανικής Εκκλησίας ήταν η σύγκρουση μεταξύ Πάπα
και βασιλιά
α) Ερρίκου του Η΄
β) Εδουάρδου του Γ΄
γ) Ιακώβου του Α΄
δ) Ελισσάβετ της Α΄

Απαντήσεις: Α: 1γ, 2γ, 3β, 4γ, 5γ, 6γ, 7γ, 8δ, Β: 1β, 2δ, 3β, 4α, Γ: 1β, 2γ, 3β, 4β, 5δ, 6α
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