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1) Τι αποδεικνύει την ιστορικότητα της Αγίας Γραφής; 
2) Τι σημαίνει «κατ’ εικόνα» και τι καθ’ ομοίωσιν»; 
3) Ποια η έννοια του «Παραδείσου»; 
4) Τι ήταν οι προφήτες και ποιο το έργο τους;    
5) Ποια η σημασία του οράματος των ξερών οστών του προφήτη 
Ιεζεκιήλ; 
6) Γιατί το βιβλίο του Ιωνά προετοιμάζει το δρόμο της Καινής Διαθήκης; 
(τι Θεό μας παρουσιάζει και ποια είναι σε γενικές γραμμές τα μηνύματά 
του). 
7) Να αντιστοιχίσετε τις δύο στήλες: 
        1. Μιχαίας                           α. συνεργάτης του Θεού 
        2. Ησαϊας                             β. ανεξάντλητη καρτερικότητα 
        3. Δούλος του Θεού            γ. προτύπωση της Ανάστασης 
        4. Οι περιπέτειες του Ιωνά  δ. όραμα παγκόσμιας ειρήνης 
        5. Ιώβεια υπομονή               ε. Ευαγγελιστής προφήτης 
8) Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ): 
--Στο ερώτημα για τη δημιουργία του κόσμου δεν υπάρχει αντίθεση 
μεταξύ Π.Δ. και επιστήμης. 
--Την ευθύνη για τις συνέπειες της παρακοής του θελήματος του Θεού 
την έχει ο άνθρωπος. 
--Πρέπει πάντα να σκεφτόμαστε ότι αυτά που σχεδιάζει ο Θεός είναι 
πολύ πέρα από την ανθρώπινη λογική. 
--Οι Ιουδαίοι ανοικοδόμησαν το Ναό τους μετά από χρόνια, μετά την 
επιστροφή τους από την αιχμαλωσία. 
9) Να σημειώσετε  Χ  στις σωστές απαντήσεις: 
--Η αποκάλυψη του Θεού στον άνθρωπο έχει σκοπό: 
  α. την ανακαίνισή του. 
  β. τον εκφοβισμό του και τη συμμόρφωσή του στο θέλημα του Θεού. 
--Ο κόσμος δημιουργήθηκε: 
   α. από το Θεό-Πατέρα. 
   β. από την Αγία Τριάδα. 
 --Ο δεκάλογος δημιούργησε τις προϋποθέσεις: 
    α. για να οργανωθεί μια σωστή κοινωνική ζωή. 
    β. για να διαφυλαχθεί το θέλημα του Θεού μέχρι την εποχή που θα  
         ερχόταν ο Χριστός. 
 --Η εμφάνιση του θανάτου στη ζωή του ανθρώπου οφείλεται: 



    α. στην επιλογή του ανθρώπου να απομακρυνθεί από το Θεό. 
    β. στην τιμωρία που επέβαλε ο Θεός στον άνθρωπο γιατί παράκουσε 
         την εντολή του. 
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