
Ο  ΑΝΘΡΩΠΟΣ                 
ΣΤΟ  ΑΡΧΙΚΟ  ΜΕΓΑΛΕΙΟ  

ΤΟΥ 



H  Γένεση  
Διηγείται με αλληγορικό τρόπο, 

αλήθειες 
 γιά τη δημιουργία  

 του κόσμου και του ανθρώπου  
 και τη σχέση του με το Θεό. 



Η θεωρία της εξέλιξης.  
 

Η ζωή προέρχεται ἀπό 
μονοκύτταρους ὀργανισμούς  

καί   ο άνθρωπος είναι   
αποτέλεσμα τυχαίας  
βιολογικῆς εξέλιξης   

 



«Καί εἶπεν ὁ Θεός:   

ποιήσωμεν ἄνθρωπον   
κατ’ εἰκόνα   ἡμετέραν  

καί  καθ’ ὁμοίωσιν» 

Στην πρώτη διήγηση: 



Το  «κατ’ εἰκόνα» 
Δηλώνει 

. 
 

το αυτεξούσιο 
  (ελεύθερη βούληση) και       

τη λογική ψυχή. 
       



Το  «καθ’ ὁμοίωσιν»  

 δηλώνει  το βασικό σκοπό   
του ανθρώπου: 

 
Να μοιάσει στο Θεό,  

 να γίνει δηλ. θεός κατά χάριν. 
 



   «ποιήσωμεν» 
   



7. «καὶ ἔπλασεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον,  
χοῦν ἀπὸ τῆς γῆς, 

 καὶ ἐνεφύσησεν εἰς τὸ πρόσωπον 
αὐτοῦ πνοὴν ζωῆς,  

καὶ ἐγένετο ὁ ἄνθρωπος  
εἰς ψυχὴν ζῶσαν.» 

Στή δεύτερη διήγηση: 



ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο    

από χώμα  

Δηλαδή προϋπάρχουσα ύλη, 
 άρα είναι υλικός.  

«πνοή ζωῆς»   

Δηλαδή του έδωσε  
κάτι θεϊκό, («κατ’ εἰκόνα»). 

 



9. «...καὶ ἐξανέτειλεν ὁ Θεὸς  ἔτι ἐκ τῆς γῆς  
 πᾶν ξύλον  ὡραῖον  εἰς ὅρασιν 

 καὶ καλὸν εἰς βρῶσιν   
καὶ τὸ ξύλον τῆς ζωῆς ἐν μέσῳ τοῦ παραδείσου  

καὶ τὸ ξύλον τοῦ εἰδέναι 
  γνωστὸν  καλοῦ  καὶ πονηροῦ.»   



16. «...καὶ ἐνετείλατο Κύριος ὁ Θεὸς 
 τῷ ᾿Αδὰμ λέγων·  

 ἀπὸ παντὸς ξύλου τοῦ ἐν τῷ παραδείσῳ 
βρώσει φαγῇ, 

  17.   ἀπὸ δὲ τοῦ ξύλου  τοῦ γινώσκειν 
καλὸν καὶ πονηρόν, 

 οὐ φάγεσθε ἀπ᾿ αὐτοῦ·  
  ᾗ δ᾿ ἂν ἡμέρᾳ φάγητε ἀπ᾿ αὐτοῦ, 

θανάτῳ ἀποθανεῖσθε.» 



Η εντολή του Θεού 
αποτελεί για τον 

άνθρωπο άσκηση 
ελευθερίας. 



19. «... καὶ ἔπλασεν ὁ Θεὸς ἔτι ἐκ τῆς γῆς 
πάντα τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ  

 καὶ πάντα τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ 
 καὶ ἤγαγεν αὐτὰ πρὸς τὸν ᾿Αδάμ,  

 ἰδεῖν τί καλέσει αὐτά.   
καὶ πᾶν ὃ ἐὰν ἐκάλεσεν αὐτὸ ᾿Αδὰμ 

ψυχὴν ζῶσαν,  
τοῦτο ὄνομα αὐτῷ.»      



20.    «...καὶ ἐκάλεσεν ᾿Αδὰμ  
ὀνόματα  πᾶσι τοῖς κτήνεσι  

καὶ πᾶσι τοῖς πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ  
καὶ πᾶσι τοῖς θηρίοις τοῦ ἀγροῦ·  

τῷ δὲ ᾿Αδὰμ οὐχ εὑρέθη                               
βοηθὸς ὅμοιος αὐτῷ.» 



 21.   «...καὶ ἐπέβαλεν ὁ Θεὸς  
  ἔκστασιν ἐπὶ τὸν ᾿Αδάμ, καὶ ὕπνωσε·  

 καὶ ἔλαβε μίαν τῶν πλευρῶν αὐτοῦ   
 καὶ ἀνεπλήρωσε σάρκα ἀντ᾿ αὐτῆς. 

  22.    καὶ ᾠκοδόμησεν ὁ Θεὸς τὴν πλευράν,  
 ἣν ἔλαβεν ἀπὸ τοῦ ᾿Αδάμ,  

 εἰς γυναῖκα   
καὶ ἤγαγεν αὐτὴν πρὸς τὸν ᾿Αδάμ.»   



23.   «...καὶ εἶπεν ᾿Αδάμ·  
 τοῦτο νῦν ὀστοῦν ἐκ τῶν ὀστέων μου 

 καὶ σὰρξ ἐκ τῆς σαρκός μου·  
αὕτη κληθήσεται γυνή,  

ὅτι ἐκ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς ἐλήφθη αὕτη· 
 24.     ἕνεκεν τούτου καταλείψει ἄνθρωπος  

τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα 
 καὶ προσκολληθήσεται 

 πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ,  
 καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν.» 



Η δημιουργία της γυναίκας   

 από την πλευρά του Αδάμ,  
συμβολίζει : 

Την ενότητα του ανθρωπίνου γένους, 
όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι.  

          

Τήν ισοτιμία μεταξύ 
 ἀνδρός και γυναικός.            

Τό γάμο, ως κοινωνία αγάπης 
και τόπο θέωσης.     



 25.      «καὶ ἦσαν οἱ δύο γυμνοί, 
 ὅ τε ᾿Αδὰμ καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ,   

καὶ οὐκ ᾐσχύνοντο.» 

Αγνότητα και αθωότητα 


