
Η δημιουργία του ανθρώπου 
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 Στο τέλος της έκτης ημέρας, 
ο Θεός δημιουργεί τον 
άνθρωπο,  

 ο οποίος υπήρξε το 
τελευταίο και το τελειότερο 
δημιούργημα του Θεού. 

Ψηφιδωτό από το Μονρεάλε  
της Σικελίας, 13ος αι. 

http://vatopaidi.files.wordpress.com/2009/05/monreale_creation_adam.jpg


Είπε ο Θεός: «Ας δημιουργήσουμε τον άνθρωπο σύμφωνα με 

την εικόνα τη δική μας κι έτσι που να μπορεί να μας μοιάσει· κι 

ας εξουσιάζει τα ψάρια της θάλασσας, τα πτηνά του ουρανού, 

τα ζώα και γενικά όλη τη γη και τα ερπετά που σέρνονται πάνω 

σ’ αυτήν», (Γέν. 1, 26-28).  

Τότε ο Κύριος ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο από το χώμα της γης 

και φύσηξε στο πρόσωπό του πνοή ζωής. Έτσι έγινε ο 

άνθρωπος ζωντανό πλάσμα», (Γέν. 2 ,7). 

Ο Θεός χαρίζει τη ζωή στον άνθρωπο  

Στα εβραϊκά που γράφτηκε η Γένεση, η λέξη "άνθρωπος" είναι 
"αδάμ" και σημαίνει "χωμάτινος". 



«Ας δημιουργήσουμε 
(ποιήσωμεν)  

τον άνθρωπο...» 

 
 

Δημιουργός,  
ο Τριαδικός Θεός 

 

Ο πληθυντικός αριθμός (ας 
δημιουργήσουμε) δείχνει ότι για 
τη δημιουργία του ανθρώπου 
συνεργάστηκαν και τα τρία 
πρόσωπα της Αγίας Τριάδας.  
 

 Ο Θεός είναι μία φύση σε τρία 
πρόσωπα. 

 Και ο άνθρωπος, όπως και ο 
Θεός, είναι ένας κατά την 
φύση, αλλά σε μύρια 
πρόσωπα. 



Στο κείμενο ο Θεός παρουσιάζεται να λέει ότι θα πλάσει τον 
άνθρωπο «κατ’ εἰκόνα καὶ καθ’ ὁμοίωσίν του»  

 Για τη 
δημιουργία του 
άνθρωπου ο 
Θεός έδειξε 
ιδιαίτερη 
φροντίδα και 
ενδιαφέρον.  

 Σκέφτηκε να τον 
κάνει όμοιο με 
τον εαυτό Του.  

http://users.sch.gr/aiasgr/Dogmatikh/Dogmatikh_Rwmanidh/H_dhmiourgia_tou_anthrwpou_kat'eikona_kai_kath'omoiwsh_Theou.htm


Αυτά είναι: 

 λογικό,  

 ελεύθερη θέληση (το αὐτεξούσιον),  

 συνείδηση, 

 δημιουργικότητα  

 προσωπική αυτοσυνειδησία,  

 αγαπητική δύναμη και  

 έμφυτη τάση προς τον Θεό (το «ἂνω θρώσκειν»).  

Η φράση «κατ’ εἰκόνα» σημαίνει τα ιδιαίτερα 
χαρίσματα, που έδωσε στον άνθρωπο ο Θεός. 



Η φράση «καθ’ ὁμοίωσιν» σημαίνει τον υψηλό προορισμό 
για τον οποίο προόρισε ο Θεός τον άνθρωπο. 

 Με τα χαρίσματα αυτά ο άνθρωπος έχει όλες τις 
δυνατότητες (με τη συνεχή βοήθεια του Θεού) να 
προκόψει στην αρετή και να γίνει όμοιος με το Θεό.  

 Προορισμός του δηλαδή είναι, χρησιμοποιώντας τα 
τόσα χαρίσματα και προτερήματα που του έδωσε ο 
Θεός πλάθοντας τον «κατ' εικόνα» Του, να πετύχει το 
«καθ' όμοίωσιν», να γίνει όμοιος με το Θεό (να 
φθάσει στη θέωση).  

 Να μοιάσει ο άνθρωπος με το Θεό στην αρετή, στην 
αγιότητα, στη δικαιοσύνη, στην αγάπη, στην καλοσύνη, 
στη στοργή και στη μακροθυμία προς τους άλλους 
ανθρώπους. 



Η πνοή της ζωής: ένα δώρο που δόθηκε μόνο στον άνθρωπο  

 Ο Αδάμ, πριν δεχθεί την πνοή του Θεού, ήταν ένα ζωντανό ον, 
όπως όλα τα άλλα ζώα στη γη με όλες τις φυσικές του ιδιότητες, 
έχοντας πνεύμα, ψυχή, μυαλό, καρδιά, όπως έχουν όλα τα ζώα, 
το καθένα κατά το είδος του. 

 Η "πνοή" που "ενεφύσησε" ο Θεός στον άνθρωπο δεν ήταν 
απλά η ανάσα αλλά το Άγιο Πνεύμα.  

 Η ζωοποίηση είναι η λήψη του Αγίου Πνεύματος.  Ο άνθρωπος 
είναι "κατ’ εἰκόνα καὶ καθ’ ὁμοίωσιν" μόνο όταν έχει το Άγιο 
Πνεύμα.  

 Αυτή η πνοή του Θεού, η άκτιστη ενέργεια του Αγίου 
Πνεύματος είναι η ίδια μ’ αυτήν που φυτεύεται στους 
Χριστιανούς σαν σπόρος από την Εκκλησία κατά το Άγιο 
Βάπτισμα και η οποία, αν η ελευθερία του ανθρώπου 
επιτρέψει, βλασταίνει την αγιότητα και δίνει τους καρπούς του 
Αγίου Πνεύματος. 



 Το εμφύσημα ο Θεός το έδωσε σε κάτι που το ονομάζει «τὸ πρόσωπον αὐτοῦ». 
Πρόσωπο δεν υπάρχει παρά μόνο στα λογικά όντα. Στο Θεό και, κατ’ εικόνα Θεού, 
στους ανθρώπους και στους αγγέλους. Τα ζώα δεν έχουν πρόσωπο, έχουν μόνο φύση. 

 Το πρόσωπό μας είναι το αποτύπωμα μιας σφραγίδας επάνω στη χωμάτινη φύση μας. 
Η σφραγίδα είναι θεία και μοναδική. Είναι το πρόσωπο του Λόγου του Θεού. Η 
ενανθρώπιση του Λόγου μας έκανε να του μοιάζουμε, να γίνουμε εικόνες Του και 
δεκτικοί της Χάριτος και Ενεργείας του Αγίου Πνεύματος.  

 Ο άνθρωπος είναι από την φύση του χώμα της γης, έχει το πρόσωπο επειδή ο Θεός τον 
θέλησε κατ’ εικόνα Του και έγινε άνθρωπος γι’ αυτόν. Επάνω σ’ αυτό το πρόσωπο 
ενεφύσησε ο Θεός, πνοή ζωής, την Χάρη του Αγίου Πνεύματος και έγινε ο άνθρωπος 
(υπάρχει και πριν από το "εμφύσημα") ψυχή ζώσα (πνευματική ζωοποίηση). Όπως γίνεται το 
σίδερο, που είναι δεκτικό της φωτιάς και όταν έρθει σ’ επαφή με τη φωτιά πυρακτώνεται κι αυτό 
από την ενέργεια της φωτιάς. 

 Αν ο Θεός δεν εμφυσούσε, ύστερα από τη δημιουργία του, στο πρόσωπο του Αδάμ 
«την πνοήν της ζωής», δηλαδή, την Χάρη του Αγίου Πνεύματος, που εκπορεύεται από 
τον Πατέρα και αναπαύεται στον Υιό και στέλλεται στον κόσμο από τον Υιό, τότε ο Αδάμ, 
αν και ήταν το τελειότερο ανάμεσα στα δημιουργήματα του Θεού, σαν το στεφάνι των 
επιγείων δημιουργημάτων, θά ’μενε χωρίς να έχει μέσα του το Άγιο Πνεύμα, που 
ανυψώνει τον άνθρωπο και τον εξομοιώνει με το Θεό. Θα ήταν ο ίδιος μ’ όλα τα άλλα 
δημιουργήματα, που έχουν σώμα, ψυχή και πνεύμα - «κατά γένος αυτών» - αλλά, δεν 
έχουν μέσα τους το Άγιο Πνεύμα. 

Και ο άνθρωπος, όπως και ο Θεός,  
είναι ένας κατά την φύση, αλλά σε μύρια πρόσωπα. 



Ο Θεός τοποθετεί τον Αδάμ 
στον κήπο της Εδέμ. 

Ψηφιδωτό από το Μονρεάλε της Σικελίας, 

13ος αι. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c8/Monreale_adam_entering.jpg


Ο Κύριος ο Θεός είπε: «Δεν είναι καλό να είναι ο άνθρωπος μόνος. 
Ας δημιουργήσουμε για χάρη του έναν σύντροφο όμοιο μ’ αυτόν... 
Τότε ο Κύριος ο Θεός τον έριξε σε βαθύ ύπνο κι αποκοιμήθηκε. 
Μετά πήρε μια πλευρά του και στη θέση της έβαλε σάρκα. Με την 
πλευρά που πήρε από τον Αδάμ ο Κύριος ο Θεός έκανε τη γυναίκα 
και την έφερε στον Αδάμ. Τότε ο Αδάμ είπε: «Αυτό είναι οστό από 
τα οστά μου και σάρκα από τη σάρκα μου… Γι’ αυτόν το λόγο θα 
εγκαταλείπει ο άνθρωπος τον πατέρα του και τη μητέρα του και θα 
ενώνεται με τη γυναίκα του. Και θα γίνονται οι δυο τους ένα σώμα. 
Ο Θεός τους ευλόγησε και τους είπε: «Να κάνετε πολλά παιδιά … 
να γεμίσετε τη γη και να κυριαρχήσετε σ’ αυτήν. Να εξουσιάσετε 
τα ψάρια της θάλασσας, τα πτηνά του ουρανού και κάθε ζώο που 
κινείται πάνω στη γη… Να! … σας δίνω όλα τα φυτά, καθώς και όλα 
τα δέντρα…», (Γέν. 2 , 18. 21-23).  

Η δημιουργία της γυναίκας 



Η δημιουργία της Εύας. Ψηφιδωτό από το Μονρεάλε της Σικελίας, 13ος αι. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/Monreale_creation_Eva.jpg


 Η Εύα είναι η πρώτη γυναίκα και ο δεύτερος άνθρωπος που δημιουργήθηκε από το Θεό, μετά τον 
πρωτόπλαστο Αδάμ. Το όνομά της δόθηκε από τον σύζυγό της Αδάμ μετά την πτώση, γιατί "ήταν η 
μητέρα πάντων των ζώντων" (Γένεση 3,20). Το όνομά της σημαίνει "χορηγός ζωής" ή "ζωή". Πλάστηκε 
κατά την έκτη μέρα της δημιουργίας από την πλευρά του Αδάμ την οποία πήρε ο Θεός όταν αυτός 
κοιμόταν (Γένεση 2,21). Γι' αυτό και στα εβραϊκά ονομάστηκε "Χαββά" δηλαδή "ανδρίς", ότι δηλ. από 
τον άνδρα πάρθηκε, ενώ η μετάφραση των Εβδομήκοντα την ονομάζει "γυνή". 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5e/Monreale_adam_eva_meeting.jpg


Αμοιβαιότητα και αλληλοσυμπλήρωση 

 Η γυναίκα είναι το μισό του ζευγαριού. 
 Άντρας και γυναίκα είναι ισότιμοι μεταξύ 

τους, πλασμένοι ο ένας για τον άλλο 
(αλληλοσυμπληρώνονται). 

 Και οι δυο έχουν, ως ίσος προς ίσο, τα ίδια 
δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις ο ένας 
απέναντι στον άλλο και οι δυο απέναντι στο 
Θεό. 

 



Η σχέση του ανθρώπου με τον συνάνθρωπο 

Μέσα από τη διήγηση για τη δημιουργία της γυναίκας 
μαθαίνουμε και για τον τρόπο, με τον οποίο πρέπει να 
συνυπάρχουν οι άνθρωποι. 
Όλοι είμαστε πλασμένοι από τον ίδιο δημιουργό. 

Είμαστε παιδιά του Θεού και αδέρφια μεταξύ μας. 
Όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι μεταξύ τους και 

ισότιμοι στη ζωή. 
Πρέπει να ζήσουμε ενωμένοι και αγαπημένοι 

μεταξύ μας χωρίς να αδικεί ο ένας τον άλλον, αλλά 
να βοηθά ο ένας τον άλλο. 



Ύστερα ο Κύριος ο Θεός φύτεψε (έμπροσθεν του 
ανθρώπου) έναν κήπο στην Εδέμ προς την ανατολή… 
Πήρε ο Θεός τον άνθρωπο, τον οποίο δημιούργησε, και 
τον έβαλε στον παράδεισο της χαράς και της τέρψεως, 
για να εργάζεται σ’ αυτόν και να τον φυλάσσει 
(=προσέχει),Γέν. 2, 8. 15.  
Ο Κύριος έφερε όλα τα ζώα του αγρού και τα πτηνά του 
ουρανού μπροστά στον άνθρωπο, για να δει πώς θα τα 
ονομάσει. Και ό,τι όνομα έδινε ο άνθρωπος σε κάθε 
ζωντανή ύπαρξη, αυτό ήταν και το όνομά της. Έδωσε 
ονόματα σε όλα τα ζώα, στα πτηνά του ουρανού και στα 
άγρια θηρία, (Γέν. 2 ,18).  

Η σχέση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον  



Ο άνθρωπος είναι συνεργάτης του Θεού - 

φύλακας και όχι δυνάστης της φύσης 

α) προστασία της φύσης 
β) υπεύθυνη διαχείριση 
 

     Σε αντίθετη περίπτωση η καταστροφή της φύσης 
σημαίνει περιφρόνηση της δημιουργίας και της 
καλοσύνης του Θεού. Η ίδια η δύναμη που του 
δόθηκε στρέφεται εναντίον του. 



Η φράση 
«να γεμίσετε τη γη 

και να κυριαρχήσετε 
σ’ αυτήν…» 

σημαίνει ότι 
Ο Θεός δημιούργησε τον 

άνθρωπο κορωνίδα 
(=κορυφαίο, σημαντικότερο 

δημιούργημα),  

αρχηγό της δημιουργίας. 

http://misha.pblogs.gr/tags/contents/pages/17.html


Ο Αδάμ «δίνει όνομα στα ζώα» 

Η ονοματοδοσία των ζώων δείχνει την ανωτερότητα του 
ανθρώπου και την ευθύνη που έχει να τα προστατεύει. 

http://images.google.gr/imgres?imgurl=http://www.hellenica.de/Griechenland/Religion/AdamAgiosNikolaosAnapsafas.jpg&imgrefurl=http://www.hellenica.de/Griechenland/Religion/GR/Adam.html&usg=__yAKcs0LTofFNCaRY0jsQEtJL2pc=&h=259&w=558&sz=21&hl=el&start=9&tbnid=h69hw1076uVQsM:&tbnh=62&tbnw=133&prev=/images?q=%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1+%CE%B6%CF%89%CE%B1&gbv=2&hl=el&sa=G


Και να αγαπάτε τους αγνώστους και τους 
αδιάφορους ως αδελφούς. Και να αφήνετε το 
τρεμάμενο είναι σας να αγαπά την κτίση και τα 
ζώα, τα χώματα, τα δέντρα, τα ποτάμια, τα 
βουνά... και όλη τη δημιουργία, που περιμένει την 
ευλογία της αγάπης σας. 

Αρχ. Βασίλειος, ηγούμενος της Ι. Μονής Ιβήρων 

Φυσική ζωή για τους ανθρώπους σημαίνει  
 αρμονικές σχέσεις με το Θεό,  
 το συνάνθρωπο και  
 τον κόσμο ολόκληρο. 



Χαρά και ευχαριστία  

για το δώρο της ζωής 
Συνειδητοποιώντας όσα μας χάρισε ο 
Θεός τον ευγνωμονούμε και τον 

ευχαριστούμε. 
Γι’ αυτό οι χριστιανοί, τη συγκέντρωση 
που κάνουν για να λατρέψουν το Θεό, 
την ονομάζουν θεία Ευχαριστία. 

Σεβασμός στη φύση ως δώρο Θεού, αλλά και 
υποχρέωση του ανθρώπου να επαναπροσδιορίσει 
τη στάση του απέναντι σε αυτή ευχαριστιακή 
χρήση (όχι κτητική). 



Η δημιουργία του Αδάμ.  
Καπέλα Σιξτίνα, Michelangelo 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%AE%CE%BB_%CE%86%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%82


Δημιουργία της Εύας. 
 Καπέλα Σιξτίνα, Michelangelo  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%AE%CE%BB_%CE%86%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%82


Συριακό μωσαϊκό, ο Αδάμ ένθρονος 



Ποια σημασία έχουν οι αλήθειες του κειμένου της 
Βίβλου για τη σημερινή σχέση του ανθρώπου με το 
φυσικό περιβάλλον; 
 
Εμείς σήμερα προστατεύουμε το περιβάλλον; 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ: 



 Όπως ένας ενοικιαστής (κατοικίας, καταστήματος, 

αγροκτήματος) είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει π.χ. την 

κατοικία στην κατάσταση που τη βρήκε,  

 έτσι και οι άνθρωποι θα πρέπει να παραδώσουν τη γη όπως 

την παρέλαβαν-και σε ακόμα καλύτερη κατάσταση-από τις 

προηγούμενες γενιές στις επόμενες γενιές. 

«Νοικιάζουμε τη γη, νοιαζόμαστε και 
φροντίζουμε για αυτήν». 



Κάποιοι χριστιανοί φαντάζονται ότι ο Παράδεισος ήταν ένας μεγάλος, 
πανέμορφος κήπος σε κάποιο συγκεκριμένο μέρος της γης (το οποίο μάλιστα 
ψάχνουν να προσδιορίσουν). Ύστερα από την επαφή σας με τα κείμενα της 
Δημιουργίας τι θα είχατε να τους πείτε; Τι εκφράζει στην πραγματικότητα η 
συμβολική εικόνα του παραδείσου; Γράψτε την ιδέα σας μέσα στο πλαίσιο: 

Ο Θεός τοποθέτησε τον άνθρωπο στον Παράδεισο τιμώντας τον έτσι 
ως κορωνίδα της δημιουργίας του. 
Παράδεισος δεν είναι απλώς ένας όμορφος κήπος, αλλά ένας τρόπος 
ζωής. 
Η φύση πρόσφερε στον άνθρωπο μεγάλη απόλαυση και ευτυχία. 
Εκείνος έβλεπε σε κάθε δημιούργημα την ανείπωτη αγάπη του Θεού. 
Ο άνδρας και η γυναίκα είχαν μια σχέση δικαιοσύνης και αγάπης. Ο 
ένας αναγνώριζε στον άλλο το πρόσωπο του Θεού. Δεν συγκρούονταν 
μεταξύ τους και η αγάπη έδιωχνε το φόβο. Πολύ περισσότερο επειδή 
δεν γνώριζαν το κακό, την αμαρτία και το θάνατο. 
Παράδεισος ήταν ζωή χωρίς λύπη και πόνο και με τη δυνατότητα να 
μην αλλάξει ποτέ αυτή η σχέση ανθρώπου – Θεού.  



Προσέξτε την περιγραφή της δημιουργίας της γυναίκας. 
 
α) Για τι είδους σχέση προορίζει ο Θεός τον άντρα και τη 
γυναίκα;  
β) Την αναγνωρίζουμε στις σύγχρονες σχέσεις αντρών - 
γυναικών;  



Βασικά στοιχεία του μαθήματος 

 Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο με ξεχωριστή φροντίδα. 

 Ο άνθρωπος πλάστηκε κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση του Θεού 
και στολίστηκε με ιδιαίτερα χαρίσματα. 

 Ο άνθρωπος καλλιεργώντας τα χαρίσματα του κατ’ εικόνα, 
μπορεί  να πλησιάσει τον Θεό και να του μοιάσει, στην 
αιωνιότητα, την αγάπη και την ευτυχία και αν φθάσει στη 
θέωση. 

 Η γυναίκα είναι ισότιμη με τον άνδρα, με τα ίδια δικαιώματα 
και τον ίδιο σκοπό, τη θέωση. 

 Όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι μεταξύ τους και ισότιμοι στη ζωή. 

 Ο άνθρωπος είναι συνεργάτης του Θεού, φύλακας και όχι 
δυνάστης της φύσης: προστατεύει τη φύση και τη διαχειρίζεται 
υπεύθυνα.  


