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Ο ΘΕΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ!   
Μετά την Δημιουργία, ο Αδάμ και η Εύα,  
η σύζυγος του, ζούσαν στον Κήπο της  
Εδέμ.  Ήταν συνέχεια χαρούμενοι και  
                               υπάκουαν τον Θεό.  Η  
                               παρουσία του Κυρίου  
                               τούς γέμιζε χαρά μέχρι που  
                                                       κάποια μερα ... 



“Αλήθεια, είπε ο 
 Θεός να μη φάτε από 

 κανένα δένδρο του 
 κήπου;” ρώτησε το φίδι 

 την Εύα.  “Μπορούμε να φάμε όλα 
 τα φρούτα εκτός από ένα” απάντησε η 

Εύα.  “Εάν το φάμε ή το αγγίξουμε, 
 θα πεθάνουμε”.  “Σιγά 
 μη πεθάνετε!”  είπε το 

 φίδι και χαμογέλασε 
 πονηρά. 



“Θα γινεται όπως ο 
Θεός”.  Η Εύα ήθελε 
να φάει φρούτα από 
εκείνο το δέντρο.  
Έτσι άκουσε αυτά 
που της είπε το φίδι 
και πήρε, και έφαγε. 



Κατόπιν η Εύα έφερε τον Αδάμ 
στο δένδρο για να φάει κι αυτός.  
Ο Αδάμ έπρεπε να της είχε πει: 
“Όχι!  Δεν θα παρακούσω στην 
εντολή του Θεού”.  



Ο Αδάμ και η Εύα, μόλις αμάρτησαν,  
κατάλαβαν ότι ήταν γυμνοί.  Πήραν φύλλα, τα 
ένωσαν, κάλυψαν το σώμα τους και κρύφτηκαν 
στους θάμνους μακριά από το Θεό.  



Ενώ έπεφτε το δειλινό ήρθε ο Θεός στον κήπο.  Ήξερε 
 τί είχαν κάνει ο Αδάμ και η Εύα.  Ο Αδάμ τα έριξε 

 όλα στην Εύα, είπε ότι αυτή έφταιγε.  Η Εύα 
 κατηγόρησε το φίδι ότι αυτό έφταιγε.  Τότε 

 ο Θεός είπε: “Φίδι, καταραμένο να ‘σαι! 
  Γυναίκα, με πόνους θα γεννάς τα παιδιά 

                                      σου”.  “Αδάμ, επειδή αμάρτησες, 
 καταραμένη θα είναι η γη εξ αιτίας 

                                       σου.  Με κόπο και  
                                       μόχθο θα βγάζεις το  
                                       ψωμί σου”. 



Ο Θεός τους διέταξε να 
βγουν από τον όμορφο 
κήπο.  Δεν μπορούσαν 
να ειναι πια κοντά στην 
πηγή της ζωής,  
τον Θεό,  
γιατι είχαν  
αμαρτήσει.  



                          Με εντολή του Θεού  
ένα πύρινο ξίφος εμπόδιζε την  
είσοδο.  Επίσης, φτιάχτηκαν  
δερμάτινοι χοιτώνες  
γι΄αυτούς.  Από  
πού άραγε  
πήρε ο Θεός  
το δέρμα; 



Ο καιρός πέρασε και οι πρωτόπλαστοι άρχισαν να έχουν 
παιδιά.  Ο Κάϊν, ο πρώτοκος γιός τους έγινε γεωργός.  Ο 
Αβελ, ο δεύτερος γιός τους έγινε βοσκός.  Κάποια μέρα  
ο Κάϊν πρόσφερε στο Θεό δώρο από τα χωράφια του.  Ο  
                                 Άβελ, από την άλλη, πρόσφερε στο Θεό  
                                 μερικα από τα καλύτερα  
                                          πρόβατα του.  Ο  
                                                  Θεός φαίνεται  
                                                     να δέχτηκε  
                                               την προσφορά  
                                               τού Άβελ. 



Η προσφορά όμως από στάχυα και 
λαχανικά δεν έγινε δεκτή.  Τότε ο 
Κάϊν θύμωσε, ο Θεός όμως του  
είπε: “Δεν νομίζεις ότι θα γίνεις 
αποδεκτός, αν κάνεις  
το σωστό;” 



Εκείνος όμως συνέχισε να είναι 
θυμωμένος.  Και αργότερα, 
κάποια μέρα, επιτέθηκε στον 
Άβελ και τον σκότωσε.  



“Που είναι ο αδερφός σου ο Άβελ;” ρώτησε ο Θεός.  “Δεν 
ξέρω” απάντησε.  “Μήπως φύλακας του αδερφού μου 
είμαι εγώ;” Η τιμωρία του για το φονικό που έκανε  
ήταν να σπέρνει και η γη να μη του  
δίνει καρπό.  Έτσι κατέληξε να  
περιπλανιέται εδώ κι εκεί  
πάνω στη γη. 



Ο Κάϊν έφυγε μακριά από το Θεό.  Παντρεύτηκε  
μία από τις κόρες του Αδάμ και της Εύας και έκανε  
την δική του οικογένεια.  Πολύ σύντομα,  
μία πόλη ιδρύθηκε από τον Κάϊν.  Εκεί  
κατοίκησαν όλα τα εγγόνια του και τα  
δισέγγονα  
του. 



Στο μεταξύ και η οικογένεια του Αδάμ 
και της Εύας μεγάλωσε γρήγορα· οι 
άνθρωποι ζούσαν πολύ περισσότερα 
χρόνια εκείνη την εποχή. 



Την ημέρα που γεννήθηκε ο επόμενος γιός, ο Σηθ, η Εύα 
είπε: “Ο Θεός μού έδωσε άλλον στην θέση του  
Άβελ”.  Ο Σηθ έγινε θεοσεβούμενος άνθρωπος,  
απέκτησε πολλά παιδιά και πέθανε όταν ήταν  
εννιακοσίων δώδεκα χρονών.  



Καθώς η μία γεννιά διδεχόταν την 
άλλη, ο κόσμος άρχισε να γίνεται 
σιγα-σιγά πιο κακός.  Τελικά, ο 
Θεός αποφάσισε να καταστρέψει 
τους ανθρώπους  
και ...  



... όλα τα ζώα και τα  
πουλιά.  Μετάνοιωσε που τα είχε  
δημιουργήσει.  Αλλά υπήρχε όμως  
ένας άνθρωπος που ο Θεός δεν  
είχε κανένα παράπονο  
μαζί του. 



Τον άνθρωπο αυτόν τον έλεγαν 
Νώε και ήταν απόγονος του  
Σηθ.  Ο Νώε ήταν δίκαιος και  
άψογος σαν άνθρωπος.   
   Ακολουθούσε το  
         θέλημα του  
             Θεού. 



Επίσης, μάθαινε τους τρεις γιους 
του πως να υπακούν τον Κύριο.  
Έτσι λοιπόν, ο Θεός αποφάσισε 
να χρησιμοποιήσει τον  
Νώε με ένα περίεργο  
        και θαυμαστό  
                 τρόπο.  



Πως μπήκε η Λύπη στη Ζωή του Ανθρώπου  
 

Μία ιστορία από το Λόγο του Θεού,  
την Βίβλο (Αγία Γραφή) 

 
Γένεσις 3-6 

“Φωτίζει η αποκάλυψη των λόγων Σου.” 
Ψαλμοί 119:130 



The End 

2 60 

Τελος 



Αυτή η ιστορία από την Αγία Γραφή (Βίβλος) μας μιλάει για το μαγαλείο του 
Πλάστη Θεού που μας δημιούργησε.  Ο Θεός θέλει εσύ να μάθεις γι’ Αυτόν. 

 
Ο Θεός  γνωρίζει ότι πολλές φορές κάνουμε άσχημες πράξεις.  Ο Θεός 

ονομάζει αυτές τις πράξεις αμαρτία.  Ο θάνατος είναι η τιμωρία για την 
αμαρτία, αλλά ο Θεός σε αγαπάει τόσο πολύ που έστειλε το μονάκριβο γιό 

Του να πεθάνει στον Σταυρό για τις δικές μας αμαρτίες.  Αλλά ο Χριστός 
αναστήθηκε και αναλήφθηκε στον Ουρανό.  Εάν πιστέψεις στον Χριστό και 

ζητήσεις από Αυτόν να συγχωρέσει τις αμαρτίες σου, Αυτός θα το κάνει!   
Θα έρθει και θα κατοικήσει μέσα σου και θα ζείτε μαζί για πάντα. 

 
Εάν πιστεύεις ότι ο Χριστός πέθανε για τις δικές  

σου αμαρτίες, παρακαλώ επανέλαβε τα παρακάτω λόγια: 
Κύριε Ιησού Χριστέ, πιστεύω ότι είσαι ο Θεός και ότι έγινες άνθρωπος  

για να πεθάνεις για τις δικές μου αμαρτίες, αλλά αναστήθηκες και είσαι 
ζωντανός.  Σε παρακαλώ, έλα στη ζωή μου και συγχώρεσαι τις αμαρτίες  

μου, έτσι ώστε από τώρα να αρχίσω να ζω μια καινούργια ζωή  
και στο μέλλον να ζήσω μαζί σου αιώνια. 

 
Άρχισε να διαβάζεις την Αγία Γραφή και να μιλάς  

στο Θεό κάθε μέρα!    Ιωάννης 3:16 


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24

