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Ποιός μάς έπλασε; Η Αγία Γραφή μάς περιγράφει πως 
γεννήθηκε η ζωή στη Γη. Μας λέει ότι πολύ καιρό πριν ο 
Θεός έπλασε τον Αδάμ, τον πρώτο άνθρωπο.



Ο Θεός πήρε χώμα, έπλασε πηλό και δημιούργησε τον 
άνθρωπο. Μετά ο Θεός φύσηξε στα ρουθούνια του και 
εκείνος ζωντάνεψε. Ο Αδάμ αντίκρισε ένα υπέροχο κήπο, 

τον Κήπο της Εδέμ. 



Πριν δημιουργήσει ο Θεός τον άνθρωπο, έφτιαξε έναν πολύ 
όμορφο κόσμο, γεμάτο με πολύ ωραία πράγματα. Σιγά-
σιγά ο Δημιουργός έφτιαξε λόφους, πεδιάδες, μυρωδιαστά 
λουλούδια και ψηλά δέντρα, πολύχρωμα πουλιά να 
σιγοκελαϊδούν και μέλισσες να βουίζουν, φάλαινες να 
κολυμπούν και σαλιγκάρια να σέρνονται. 

Στην πραγματικότητα, ο 
Θεός δημιούργησε τα 

πάντα στη Φύση.



Στην αρχή δεν υπήρχε 
τίποτα, ούτε άνθρωποι, 
ούτε η γη, ούτε άλλα 
πράγματα. Μόνο ο Θεός 
υπήρχε. Ούτε φως, ούτε 
σκοτάδι. Ούτε πάνω, 
ούτε κάτω. Ούτε 
σήμερα, ούτε αύριο. 
Υπήρχε μόνο ο Θεός που 
είναι άναρχος, δηλαδή 
δεν έχει αρχή. Και κάποια 
στιγμή ο Θεός θέλησε να 
δημιουργήσει!



Στην αρχή ο 
Θεός δημιούργησε τον 

ουρανό και τη γη. 



Και η γη ήταν έρημη 
και χωρίς σχήμα. 
Και σκοτάδι 
ήταν πάνω από 
το απέραντο 
κενό. Τότε 
είπε ο Θεός: 
“Να γίνει 
φως”.



Και έγινε φως. Ο Θεός ονόμασε το φως “ημέρα” και το 
σκοτάδι “νύχτα”. Ήρθε βράδυ, ήρθε πρωί και αυτή ήταν η 

πρώτη ημέρα.



Την δεύτερη ημέρα, ο Θεός ξεχώρισε τα νερά των 
ωκεανών, των θαλασσών και των λιμνών και τα 
τοποθέτησε κάτω από το στερέωμα που το ονόμασε 
“ουρανό”. Την τρίτη ημέρα, ο Θεός είπε: “Να συναχθούν 
σε έναν τόπο τα νερά, και να φανεί η στεριά”. Κι έτσι 
έγινε.



Επίσης ο Θεός πρόσταξε να βλαστήσει η γή με χορτάρι, 
λουλούδια, θάμνους, και δένδρα. Κι έτσι 

έγινε. Ήρθε βράδυ, ήρθε πρωί 
και αυτή ήταν η 

τρίτη ημέρα. 



Μετά ο Θεός δημιούργησε τον 
ήλιο και το φεγγάρι και αμέτρητα 
αστέρια. Και ήρθε βράδυ, και 
ήρθε πρωί και αυτή ήταν η 
τέταρτη ημέρα.



Στη λίστα της δημιουργίας 
του Θεού σειρά είχαν τα 
θαλάσσια κήτη, τα ψάρια, 
και τα πουλιά. Την 
πέμπτη ημέρα 
δημιουργήθηκαν 
ο τεράστιος ξιφίας 
και η μικρούλα 
σαρδέλα, οι 
μακρυκάννες
στουρθοκάμηλοι 
και τα χαρούμενα 
σπουργιτάκια.



Ο θεός έφτιαξε είδη 
ψαριών για να κολυμπούν 
σε όλα τα νερά της γης, 
και έφτιαξε όλα τα είδη 
των πτηνών για να
απολαμβάνουν το 
πέταγμα στον ουρανό 
πάνω από τη στεριά και 
τη θάλασσα. Και ήρθε 
βράδυ, και ήρθε πρωί και 
αυτή ήταν η πέμπτη 
ημέρα. 



Κατόπιν, ο Θεός είπε: “Να βγάλει η γη κάθε είδος ζωντανού 
οργανισμού...” Έτσι έγιναν όλα τα είδη των ζώων, των 
εντόμων και των ερπετών, όπως οι άτακτες μαϊμούδες 
και ο άσκημος κορκόδειλος. Τότε δημιουργήθηκαν τα 
σκουλικάκια και οι σκίουροι, οι μακρύλαιμες
καμηλοπαρδάλεις και οι χαδιάρες γάτες.
Όλα τα είδη των ζώων που υπάρχουν έγιναν 
εκείνη την ημέρα.



Ήρθε βράδυ, και ήρθε πρωί και 
αυτή ήταν η έκτη ημέρα.



Ο Θεός, όμως, έκανε και κάτι ακόμα την έκτη ημέρα – κάτι 
πολύ διαφορετικό. Όλα ήταν έτοιμα για τον Άνθρωπο. 
Υπήρχε τροφή στα χωριάφια και ζώα να τον βοηθήσουν. 
Και είπε ο Θεός: “Ας φτιάξουμε τον άνθρωπο σύμφωνα με 

την εικόνα τη δική μας και την
ομοίωση, κι ας εξουσιάζει στα

πάντα πάνω στη γη”. ΕΤΣΙ Ο
ΘΕΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΤΟΝ
ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ

ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΕΙΚΟΝΑ...
ΣΥΜΦΩΝΑ ΤΗΝ

ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ
ΘΕΟΥ...



Ο Δημιουργός 
μίλησε στον Αδάμ 
και είπε: “Απ’ όλα 
μπορείς να τρως. 
Από το δένδρο 
όμως της γνώσης 
του καλού και του 
κακού να μη φας· 
γιατί εάν φας από 
αυτό το δένδρο 
σίγουρα θα 
πεθάνεις”.



Και Κύριος ο Θεός είπε: “Δεν είναι καλό να είναι ο 
άνθρωπος μόνος, θα του φτιάξω έναν σύντροφο όμοιο με 

αυτόν”. Ο Θεός έφερε όλα τα πτηνά και τα
ζώα στον Αδάμ και εκείνος τους έδωσε

ένα όνομα. Φαίνεται ότι ήταν πολύ
έξυπνος για να το κάνει αυτό. Όμως,

απ’ όλα αυτά τα ζώα και τα πουλιά,
για τον άνθρωπο δεν βρέθηκε

κατάλληλος σύντροφος.



Τότε ο Θεός τον 
έριξε σε πολύ βαθύ 
ύπνο, πήρε μία από 
τις πλευρές του και 
σχημάτισε μία γυναίκα. 
Η γυναίκα που έφτιαξε 
ο Θεός ήταν το τέλειο 
ταίρι για τον Αδάμ.



Ο Θεός τελείωσε την Δημιουργία Του σε έξι 
ημέρες. Την έβδομη ημέρα την ευλόγησε και 
την καθιέρωσε ως ημέρα ανάπαυσης. Ο Αδάμ 
και η σύζυγος του, η Εύα, ήταν συνέχεια πολύ 
ευτυχισμένοι και υπάκουαν τον Θεό που 
ήταν ο ΚΥΡΙΟΣ τους, ο Προμηθευτής 
τους, και ο Φίλος τους.



Η Εποχή που ο Θεός Δημιούργησε τα Πάντα

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

Γένεσις 1-2

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



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
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