ΓΕΝΕΣΗ, μάθημα 1

1. Η δημιουργία του κόσμου
- «Από πού προήλθε ο κόσμος;»
- «Πώς εμφανίστηκαν οι άνθρωποι στη γη;
Αυτές οι ερωτήσεις υπήρχαν πάντοτε στο μυαλό του ανθρώπου. Οι απαντήσεις που
μπορεί να δώσει, ποικίλουν ανάλογα με την εποχή και το επίπεδο των γνώσεών του.
Σου προτείνουμε να ανοίξεις τη Βίβλο και να διαβάσεις το βιβλίο που λέγεται «ΓΕΝΕΣΙΣ».
Μας διηγείται τι συνέβη «στην αρχή», «πώς έγιναν» τα πάντα γύρω μας. Μελετώντας το
βιβλίο ΓΕΝΕΣΙΣ * - το πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής - θα ανακαλύψεις ότι οι πρώτοι
άνθρωποι έμοιαζαν πάρα πολύ με τους σημερινούς. Είχαν κι αυτοί τις χαρές τους, τους
κόπους τους, τα πάθη τους και τις ήττες τους, όπως κι εμείς σήμερα. Πρόκειται για την
προ-ιστορία της οικογένειάς σου, της οικογένειας «των ανθρώπων».
Αυτή η σειρά μαθημάτων έχει 14 εργασίες. Είσαι έτοιμος; Πάμε, λοιπόν!!!
* Για λόγους συντομίας, στα μαθήματά μας θα αναφερόμαστε πάντα ως Γένεση - κι όχι ως ΓΕΝΕΣΙΣ.
** Στα μαθήματά μας χρησιμοποιούμαι τη νέα μετάφραση της Βιβλικής Εταιρίας.

Ερωτήσεις
Ερώτηση 1
Διάβασε προσεκτικά την πρώτη πρόταση της Αγίας Γραφής (Γένεση 1:1).
(Θα ήταν καλό να αποστηθίσεις αυτό το εδάφιο. Θα σου φανεί πολύ χρήσιμο.)

Ποιος δημιούργησε τον Ουρανό και τη γη;
(5 πόντοι)

Ερώτηση 2
Διάβασε το κεφάλαιο 1:1 μέχρι κεφάλαιο 2:4.
Απαρίθμησε σωστά τα διαδοχικά βήματα της Δημιουργίας, τραβώντας μια γραμμή!
1η μέρα

Ψάρια, κήτη και πτηνά.

2η μέρα

Μέρα & νύχτα (φως & σκοτάδι)

3η μέρα

Στεριά και θάλασσες, φυτά & δέντρα.

4η μέρα

Ουρανός (στερέωμα).

5η μέρα

Αναπαύτηκε ο Θεός.

6η μέρα

Ήλιος, σελήνη και αστέρια.

7η μέρα

Μέρα & νύχτα (φως & σκοτάδι)
5 πόντοι)
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Ερώτηση 3
Διάβασε: Γένεση 2:7.
Με ποιο τρόπο δημιούργησε ο Θεός τον άνθρωπο;
(5 πόντοι)

Ερώτηση 4
Διάβασε: Γένεση 2:21-24.
Με ποιο τρόπο δημιούργησε ο Θεός τη γυναίκα;
(5 πόντοι)

Ερώτηση 5
Διάβασε: Γένεση 2:18-20.
Για ποιο λόγο δημιούργησε ο Θεός τη γυναίκα;
(5 πόντοι)

Όταν ο Θεός οδήγησε τη γυναίκα προς τον άνδρα,
θέσπισε το γάμο.
Ο γάμος ενώνει έναν άνδρα και μια γυναίκα
με πάρα πολύ δυνατούς δεσμούς!
Ερώτηση 6
Διάβασε τι λέει η Βίβλος σχετικά μ' αυτό το θέμα: Γένεση 2:24.
Αντίγραψε αυτό το εδάφιο.

(5 πόντοι)

Ερώτηση 7
Διάβασε: Γένεση 1:27.
Τι είναι αυτό που διαχωρίζει τον άνθρωπο από τα ζώα;
O
O
O
O

Ο άνθρωπος πλάστηκε «κατ’ εικόνα Θεού».
Ο άνθρωπος πλάστηκε από τα χέρια του Θεού - ενώ στα ζώα, ο Θεός είπε να γίνουν και έγιναν.
Ο άνθρωπος και τα ζώα είναι ίδια, δεν διαχωρίζονται.
Ο άνθρωπος είναι μάλλον κατώτερος από τα ζώα.
(5 πόντοι)

2

Ερώτηση 8
Διάβασε τον Ψαλμό 139:13-18.
Ο Δαβίδ, αναλογιζόμενος όλα αυτά, είπε (συμπλήρωσε το παρακάτω εδάφιο):
«Σ’ ευχαριστώ που με έκανες πλάσμα Σου τόσο θαυμαστό ............................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… »
(5 πόντοι)

Ερώτηση 9
Διάβασε: Γένεση 1:31.
Πώς ήταν όλα αυτά τα δημιουργήματα του Θεού;
O
O
O
O

Κάποια είχαν λίγες ατέλειες.
Σχετικά καλά.
Καλά.
Πάρα πολύ καλά (άριστα).
(5 πόντοι)

Ερώτηση 10
Πιστεύεις ότι είναι σημαντικό, να γνωρίζεις ότι ο κόσμος δεν δημιουργήθηκε από μόνος
του, και ότι ο άνθρωπος πλάστηκε από τον Θεό;
Γιατί;
(5 πόντοι)

- «Υπήρξε πραγματικά ο Αδάμ και η Εύα;»
Εάν θέλεις να μάθεις περισσότερα σχετικά μ' αυτό το θέμα, γράψε μας κι εμείς θα σου στείλουμε το
σχετικό αρχείο. ___________

Αφού απαντήσεις σ’ όλες τις ερωτήσεις, στείλε μας την εργασία σου στην παρακάτω διεύθυνση:

Mailbox - Χριστιανική Διαπαιδαγώγηση
Λυκίας 25
GR - Νέα Ιωνία
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