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Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟ 
 
α) Εισαγωγικές διευκρινίσεις 
Ζητάμε από τους μαθητές να μας θυμίσουν ποια είναι η πηγή της 
Εκκλησίας για τη δημιουργία του ανθρώπου. 
Το βιβλίο της Π. Δ., η Γένεση. Μετά τη δημιουργία του κόσμου ακολουθεί η 
δημιουργία του ανθρώπου. 
 
Τι γνωρίζουμε για το βιβλίο της Γενέσεως 

 Ποιος είναι ο συγγραφέας; 
Σύμφωνα με την παράδοση είναι ο Μωυσής. 

 Πότε γράφτηκε; 
Χρονολογείται από τον 13ο αι. π.Χ. 

 Ποιος ήταν ο σκοπός του; 
Να εξηγήσει για ποιο λόγο ο Θεός επενέβη στην ανθρώπινη ιστορία και στη 
ζωή του λαού Του. 

 Έχει επιστημονική ισχύ; 
Όχι, ο συγγραφέας χρησιμοποίησε τις γνώσεις της εποχής του για να 
διατυπώσει τις αλήθειες. 

 Ποια είναι η πιο διάσημη θεωρία σχετικά με την προέλευση του 
ανθρώπου; 

Η θεωρία του Δαρβίνου 19ος αι. σύμφωνα με την οποία ο άνθρωπος είναι 
αποτέλεσμα βιολογικής εξέλιξης από κατώτερα ζωικά είδη (πίθηκος) 
 

Τι πρέπει να λαμβάνουμε υπ΄όψιν μας όταν αντιπαραβάλουμε τα 
πορίσματα της επιστήμης με τη Γένεση: 

Ζητάμε για πολλαπλή φορά να μας πουν γιατί οι επιστήμες (π.χ. 
βιολογία, ανθρωπολογία κ.λ.π.) δεν έρχονται σε σύγκρουση με τις 
διηγήσεις της Γένεσης σχετικά με τη δημιουργία του κόσμου και 
του ανθρώπου. 

 Η επιστήμη προσπαθεί  να απαντήσει στο πώς εξελίχθηκε η δημιουργία 
από τα κατώτερα στα ανώτερα όντα και στον άνθρωπο, ενώ η Γένεση δίνει 

έμφαση στο γιατί και στο από ποιον δημιουργήθηκε ο άνθρωπος. 
 Ta γεγονότα της Γένεσης δεν είναι ούτε ιστορικά, αλλά ούτε και μύθοι. 



Εκφράζουν υπαρξιακές αλήθειες για όλο το ανθρώπινο γένος και τον κόσμο 
από την αρχή της ιστορίας του ανεξάρτητα από εποχή. 
 

                       
β) Το κείμενο της Γενέσεως 
 
Ζητάμε από τους μαθητές να αναγνώσουν το κείμενο με τη σειρά, ένα 
στίχο ο καθένας. 

    
γ) Ερμηνεία του κειμένου: η δημιουργία του ανθρώπου 
 
 1η διήγηση  Γεν.1,26-30 

 ο άνθρωπος δημιουργείται από το Θεό την 6η μέρα 

 ο Θεός διαλέγεται στον πληθυντικό «ποιήσωμεν», «ημετέραν»  
 (ένδειξη ύπαρξης αγ. Τριάδας) 

 «κατ΄εικόνα» πνευματικά στοιχεία: λογικό & ελεύθερη βούληση 

 «καθ΄ομοίωσιν»  βασικός στόχος: ομοίωση & ένωση με το Θεό=θέωση 
 

2η  διήγηση  Γεν.2,4-25 

 στίχος 7: ο Θεός πλάθει τον άνθρωπο από χώμα και φυσά στο 
                      πρόσωπό του κι έτσι γίνεται ζωντανό ον. 
1. «ψυχή»= ζωή 
2. «χώμα»= υλική υπόσταση του ανθρώπου με προέλευση τη γη 
3. «ενεφύσησεν»= η ιδιαιτερότητα του ανθρώπου από τα άλλα ζωντανά όντα 

είναι η ιδιαίτερη σχέση με το Θεό, πνευματική συγγένεια, αφού του μετέδωσε 
πνευματικό στοιχείο. 

 Στίχοι 8-14: ο Θεός τοποθετεί τον άνθρωπο σ΄ ένα κήπο    
    (παράδεισο) που τον διασχίζουν 4 ποταμοί, που   
    γεωγραφικά δεν έχουν σχέση μεταξύ τους δηλ. δεν  
    εντοπίζεται σε συγκεκριμένο τόπο. 

 Στίχος 15: ο άνθρωπος καλείται να φροντίζει τη γη που ζει και να 
                        διατηρήσει τη σχέση του με το Θεό. 
Ευλογείται η ανθρώπινη εργασία 

 Στίχοι 16-17: ο Θεός δίνει την εντολή στον άνθρωπο να μη φάει     
       από τον  καρπό «της γνώσης του καλού και του   
      κακού» και τον  προειδοποιεί για το θάνατο. 

Πρόκειται για δοκιμασία του ανθρώπου με την οποία θα δείξει αν επιθυμεί τη 
θέωση με τη χάρη του Θεού (επαφή μαζί του = ζωή) ή την εγωιστική 
αυτοθέωση (χωρισμός από την πηγή της ζωής = θάνατος πνευματικός και 
φυσικός) 

 Στίχος 18: ο Θεός διαπιστώνει ότι ο άνθρωπος χρειάζεται (υλικό)   
  βοηθό και έτσι  δημιουργεί τα ζώα και τα οδηγεί σ’ αυτόν      
για  να τα ονομάσει.    



 Σύμφωνα με έθιμο της εποχής αυτός που έδινε όνομα σε κάποιον ταυτόχρονα 
εξουσία και προστασία. Ο άνθρωπος γίνεται κυρίαρχος του κόσμου αλλά για να 
τον προστατεύει και να τον χρησιμοποιεί με υπευθυνότητα. 

 Στίχοι 21-24: ο Θεός δημιουργεί τη γυναίκα ως βοηθό του  
                             ανθρώπου με τη βαθύτερη έννοια της βοήθειας.   
                             Βοηθό στον ουσιαστικότερο στόχο του ανθρώπου  
         που είναι η μετοχή του στις άκτιστες ενέργειες του    
         Θεού, το «καθ’ ομοίωσιν». 
1. Η γυναίκα δημιουργείται από το ίδιο υλικό με τον άνδρα.  
2. Η γυναίκα δημιουργείται από την πλευρά του άνδρα.(ισοτιμία) 
3. Η δημιουργία της δηλώνει ότι τα δύο φύλα αλληλοσυμπληρώνονται. 
4. Ο Τριαδικός Θεός ως κοινωνία προσώπων δημιουργεί και κοινωνία 

ανθρώπινων προσώπων. 
5. Από αυτή την κοινωνία θα προέλθουν όλοι οι άνθρωποι(ενότητα όλων των 

ανθρώπινων φυλών) 

 Στίχος 24: ο Αδάμ χαρακτηρίζει τη γυναίκα σάρκα από τη σάρκα  
 του για την οποία θα εγκαταλείψει τον πατέρα και τη 
μητέρα του. 

δηλώνεται ότι η έλξη των δύο φύλων είναι πάνω από οποιαδήποτε άλλη 
συγγενική σχέση και θεσμοθετείται το μυστήριο του γάμου ως αποτέλεσμα 
αγαπητικής σχέσης. 

 στίχος 25: ο άνδρας και η γυναίκα ήταν γυμνοί και δεν ντρέπονταν. 
Εκφράζει αθωότητα, ασφάλεια, έλλειψη ενοχής λόγω ουσιαστικής σχέσης με το 
Θεό και το συνάνθρωπο. 


