
Α΄ λυκείου 

 

6.«Ποιήσωμεν άνθρωπον...» 
 

 

 

 ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
1. Βιβλίο της Γενέσεως (Γεν. 1,26-27 & 2,7) 

2. Ιστορία από το βιβλίο «Εμπειρίες κατά τη Θ. Λειτουργία»   

 

 

 ΣΧΕΔΙΟ 
 

1. Ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού 
Ζητάμε από τα παιδιά να διαβάσουν ανά δύο τα κείμενα και να υπογραμμίσουν τις 
πληροφορίες που παίρνουμε για το πώς πλάστηκε ο άνθρωπος από το Θεό. 

 
Πώς πλαστήκαμε; 

 
Διαβάζουμε πρώτα{Γεν. 1,6} «γενηθήτω στερέωμα...συνάχθητω ύδωρ....βλαστησάτω η γη 
βοτάνην»(προστακτική) και κατόπιν δίνουμε στα παιδιά να διαβάσουν τα κείμενα της 
δημιουργίας του ανθρώπου μέσα από το βιβλίο της Γενέσεως και διαβάζοντας τη δημιουργία 
της κτίσης τονίζουμε τη διαφορά στην έκφραση. 

 
 
 

«Κατ΄ εικόνα» 
Οι πατέρες της Εκκλησίας το ερμηνεύουν ως το νοερόν , το αυτεξούσιον, το 
κυριαρχικόν & το κοινωνικόν. 
Το μοναδικό πλάσμα της δημιουργίας που πλάστηκε κατ΄εικόνα του Θεού είμαστε 
εμείς δηλ. με λογική και ελεύθερη βούληση, κυρίαρχος της κτίσης και πλάσμα που 

θα ζει σε κοινωνία με το Θεό και τους συνανθρώπους του. 
 
Θα ήταν καλό να αναφέρουμε τα δώρα της αρχέγονης δικαιοσύνης 

 Δυνατότητα αθανασίας 
 Δυνατότητα αναμαρτησίας 
 Αθωότητα, ακακία, αγαθότητα 
 Απάθεια, αφθαρσία, έλλειψη πόνων 
 Αληθής γνώση του Θεού & κατοχή πολλών γνώσεων 

 

«Τό μέν (κατ΄ εικόνα) τη κτίσει έχομεν,  τό δέ 

(καθ΄ ομοίωσιν) εκ προαιρέσεως κατορθούμεν» 

Γρ.Νύσσσης 

 
  



2. Ο σκοπός της δημιουργίας του ανθρώπου και ο βαθύτερος σύνδεσμος του 

Θεού με τον άνθρωπο 
 
  

«Καθ΄ομοίωσιν» 
Ναι μεν, μας δημιουργεί από χώμα, αλλά μας δίνει «πνοή ζωής». Είμαστε μεν, 
«χοϊκοί» αλλά είμαστε και «ουράνιοι». 
Μας έδωσε τη δυνατότητα να ομοιάσουμε προς Αυτόν δηλ. να μοιάσουμε στο 
Θεό, να θεωθούμε κατά χάριν δηλ. να γίνουμε θεοί χαριστικά. 
Αυτή η τάση που υπάρχει στην ανθρ. φύση να επικοινωνεί με το δημιουργό του, 
είναι φυσική και πηγαία. 
 
Τι σημαίνει «μας έδωσε τη δυνατότητα»; 
Εάν εμείς θέλουμε να μπορούμε. 
Και τι σημαίνει «εάν εμείς θέλουμε»; 
Κάνοντας καλή χρήση του αυτεξουσίου δηλ. μιμούμενοι την αγαθότητα και την 
αγάπη του Θεού. 
 
Εδώ ίσως πρέπει να γίνει αναφορά και στο έργο των πονηρών πνευμάτων. 
Επειδή εάν οι άνθρωποι μιμηθούν το Θεό , θα μοιάσουν στο Θεό δηλ. θα γίνουν σαν κι 
Αυτόν, θεοί κατά χάριν και  
επειδή ο διάβολος θέλησε να γίνει Θεός και έχασε κι αυτά που είχε ως άγγελος (το να είναι 
κοντά στο Θεό) μισεί και το Θεό αλλά και τους ανθρώπους που μπορούν να τον φτάσουν 
και γι΄αυτό παλεύει εργαζόμενος νύχτα-μέρα για να καταφέρει έστω και έναν κάθε φορά 
άνθρωπο να κλέψει από το Θεό. 
Και πολεμά σκληρά εκείνους που φροντίζουν για το έργο του Θεού (ιερείς κ.λ.π.) 

 

3. Η δοξολογία του Θεού στη λατρεία 

  
Για ποιους λόγους ο άνθρωπος δοξολογεί το Θεό και πότε και πώς και πού; 

 

Λόγοι 

 ΄Οταν συνειδητοποιήσει τη θεϊκή του προέλευση 

 ΄Οταν συνειδητοποιήσει τις ευεργεσίες που δέχεται καθημερινά στη ζωή του 

από το Θεό 

 

Πού; 

 παντού 

 Στην εκκλησία, κυρίως 

 

Πώς; 

 Με ένα απλό "δόξα τω Θεώ" 

 Με  ευχές λατρείας  

 Με τα τραγούδια του Θεού(ύμνους, τροπάρια, απολυτίκια) 

 

 



Πότε; 

 Πάντοτε 

 Στις ακολουθίες της εκκλησίας 

 Στα μυστήρια  της εκκλησίας 

 

ΜΥΣΤΗΡΙΑ     ΣΗΜΕΙΟ ΕΝΩΣΗΣ 

Βάπτισμα-Χρίσμα   λαμβάνει τη "σφραγίδα" του χριστιανού 

Μετάνοιας-Εξομολογήσεως δέχεται τη συγχώρεση των αμαρτιών του 

Θείας Ευχαριστίας   ενώνεται με το Θεό 

Γάμου     ενώνεται με το άλλο φύλο 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

Ένωση με τους 

συνανθρώπους μας 

Ένωση με το Θεό 


