
ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 
 

 
Ο σκοπός αυτής της επισκόπησης είναι να σε βοηθήσει να µάθεις τι υπάρχει µέσα στη Βίβλο.  

Επίσης, να σε βοηθήσει να µεγαλώσεις και να γνωρίσεις τον Θεό καθώς διαβάζεις το λόγο Του. 
 

Η Βίβλος αποτελείται από 66 ξεχωριστά βιβλία.  Αυτά τα βιβλία είναι χωρισµένα σε κεφάλαια και 
τα κεφάλαια είναι χωρισµένα σε εδάφια.  Αρχίζει µε τη Γένεση και τελειώνει στην Αποκάλυψη.  
Διάβασε κάθε κεφάλαιο.  Φτιάξε ένα περίγραµµα κεφάλαιο µε κεφάλαιο αναφέροντας το βασικό θέµα, 
την ιστορία, ή τη κεντρική ιδέα κάθε Κεφαλαίου.  (ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Μπορεί να υπάρχουν περισσότερα 
από ένα θέµατα, ιστορίες ή κεντρικές ιδέες, γράψε µόνο εκείνα που αισθάνεσαι ότι είναι τα πιο 
σηµαντικά.)  Παρακάτω έχουµε ένα παράδειγµα πως µπορείς να το κάνεις αυτό. 
 

Μαζί µε το περίγραµµα, γράψε τη βασική ή την πρωτεύουσα αλήθεια για την καθηµερινή σου ζωή 
που βρήκες στο θέµα, την ιστορία ή την κεντρική ιδέα που έχεις συµπεριλάβει στο περίγραµµα.  Μετά, 
γράψε πως αυτή η βασική αλήθεια βρίσκει εφαρµογή στη ζωή σου. 
 

Προσπάθησε να διαβάσεις τουλάχιστον τρία κεφάλαια την ηµέρα.  Αποστήθισε το περίγραµµα σου 
επαναλαµβάνοντας το βασικό θέµα, την ιστορία ή την κεντρική ιδέα δεκαπέντε φορές.  (ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  
Δεν χρειάζεται να αποστηθίσεις τη βασική αλήθεια ή το πως εφαρµόζεται στη ζωή σου.)  Μπορείς να 
αποστηθίσεις το περίγραµµα του κάθε βιβλίου της Βίβλου συνδέοντας αυτά που έχεις αποστηθίσει κάθε 
µέρα µε τα άλλα κεφάλαια στο βιβλίο και επαναλαµβάνοντας τα πέντε φορές στο νου σου. 
 

Αφού έχεις τελειώσει το διάβασµα, το περίγραµµα και έχεις αποστηθίσει τα περιεχόµενα του 
βιβλίου, πήγαινε πίσω και γράψε τα ακόλουθα: 
 

A. Το σκοπό του βιβλίου. 
B. Το κεντρικό συνολικό µήνυµα του βιβλίου. 

Αφού έχεις τελειώσει το βιβλίο, βάλε κάποιον να σε εξετάσει για να δεις αν γνωρίζεις το 
περίγραµµα σου. 
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ΓΕΝΕΣΗ 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 1 
 
ΒΑΣΙΚΟ ΘΕΜΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ Ή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΔΕΑ: Ο Θεός δηµιούργησε τον ουρανό και τη γη. 
 
ΒΑΣΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ: Ο Θεός είναι ο δηµιουργός των πάντων. 
 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Ο Θεός είναι ο δηµιουργός µου και πρέπει να ζήσω για Κείνον. 


