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Μαθημα 6. «Ποιησωμεν ανθρωπον…» 

 
ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να… 
1. Να ερμηνεύουν θεολογικά τη φράση «κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν».  
2. Να διατυπώνουν το σκοπό δημιουργίας του ανθρώπου. 
3. Να συνδέουν την ανάγκη δοξολογίας του Θεού με τη δημιουργία και τη ζωή του ανθρώπου. 
4. Να αναγνωρίζουν τη λατρεία (μυστήρια και ακολουθίες) ως «χώρο» συνάντησης και ένωσης του 

ανθρώπου με το Θεό.  
 

ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

- Διαβάστε τον τίτλο του μαθήματος. Σε ποιον ανήκουν αυτά τα λόγια; [-Στο Θεό] 
- Θυμάστε πότε τα είπε; [-Στη Δημιουργία του ανθρώπου] 

ΠΡΟΣΚΤΗΣΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

 α) Ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού 
Διάβασε το κείμενο 1 στη σελίδα 31 του βιβλίου σου και απάντησε στις ερωτήσεις: 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

1. Από τι δημιούργησε ο Θεός τον άνθρωπο; - Από χώμα . 

2. Θυμάσαι από το Γυμνάσιο και τι άλλο του έδωσε ο Θεός; - Πνοή ζωής . 

 

 

3. Πώς τίμησε ο Θεός τον άνθρωπο; - Του έδωσε την εικόνα   Του. 

4. Τι υποσχέθηκε ο Θεός στον άνθρωπο; - Αθανασία . 

5. Ποια ήταν η προϋπόθεση για την υπόσχεση 
αυτή; 

- Η τήρηση των εντολών του από τον άνθρωπο.  

Αν ανοίξουμε το πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, στο βιβλίο της Γενέσεως, θα διαβάσουμε: 
             

Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο «κατ’ εικόνα» και «καθ’ ομοίωσιν». 
 

 
6. Είμαστε «εικόνες» του Θεού; Τι 

σημαίνει αυτό; 
- Ο Θεός δημιούργησε (έπλασε) τον άνθρωπο σύμφωνα με 
την εικόνα του. Αυτό μας κάνει να διαφέρουμε από τα άλλα 
δημιουργήματα. 

7. Σε τι διαφέρουμε από τα ζώα; - Στη λογική  και στην ελεύθερη  βούληση. 
 

Αυτό είναι το «κατ’ εικόνα». 
 

 
8. Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο «καθ’ 

ομοίωσίν» Του. Τι σημαίνει αυτό; 
- Σημαίνει ότι ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο τη 
δυνατότητα να του μοιάσει . 

9. Πώς το φαντάζεσαι αυτό; (Πώς μπορεί ο 
άνθρωπος να μοιάσει στο Θεό;)  

- [Με τη σωστή χρήση της ελεύθερης βούλησης] 
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β)  Ο σκοπός της δημιουργίας του ανθρώπου και ο βαθύτερος σύνδεσμος του Θεού με 
τον άνθρωπο 
 

1. Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο μ’ έναν ιδιαίτερο σκοπό.  

2. Μετά απ’ όσα συζητήσαμε, μπορείς να φανταστείς ποιος είναι αυτός;  
[Συζήτησέ το με το διπλανό σου] 

-Σκοπός του ανθρώπου είναι ………………………………….…………………………………… 

………………………………………….……………………[Να φτάσει σε βαθύτερη κοινωνία με το Θεό] 

3. ΑΣΚΗΣΗ 
 
 
 
 
 

Μελέτησε το παραπάνω σχήμα και συζήτησε με το διπλανό σου την ερώτηση: 
Ο άνθρωπος έχει συγγένεια με το Θεό;  

Βρείτε επιχειρήματα! 
 
4. Άρα, σύμφωνα με τα παραπάνω, η τάση του ανθρώπου να επικοινωνήσει βαθύτερο με το 

δημιουργό του είναι φυσιολογική ή αντίθετη/ξένη προς τη φύση του; 
 - Είναι …………………………………… [φυσιολογική] 

5. Τα υπόλοιπα δημιουργήματα του Θεού μοιάζουν ή διαφέρουν από τον άνθρωπο ως προς τις 
δυνατότητές τους και το σκοπό τους; 

- ………………………………………. [Διαφέρουν] 

6. Πώς ονομάζεται η ένωση του ανθρώπου με το Θεό; 
[Βοήθεια: Είναι σύνθετη λέξη που αποτελείται από τις λέξεις: Θεός + ένωση (θέωση)] 

_ _ _ _ _  

 

ΕΚΦΡΑΣΗ/ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

γ) Η δοξολογία του Θεού στη λατρεία 
7. Όταν ο άνθρωπος συνειδητοποιεί τη θεϊκή του προέλευση και τις ευεργεσίες του Θεού, τι 

αισθάνεται; 
- Ευ_ _ _ _ _ _ _ _ _ . [Ευγνωμοσύνη]  

8. Πώς μπορεί να εκφράσει αυτό το συναίσθημά του στο Θεό;  
- Με τη δοξ_ _ _ _ _ _  [Με τη δοξολογία] 

9. Σκέψου και γράψε πώς μπορούν τα μυστήρια να βοηθήσουν τον άνθρωπο να πετύχει την ένωσή του 
με το Θεό και να τον δοξολογήσει. Συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα: 

Μυστήρια Τι προσφέρουν στον άνθρωπο 
Βάπτισμα και Χρίσμα  Τη σφραγίδα του χριστιανού 

Θεία Ευχαριστία  Ένωση με το Θεό 

Εξομολόγηση   Συγχώρηση 

Γάμος  Ένωση με το άλλο φύλο 

Ευχέλαιο  Θεραπεία σώματος και ψυχής 

       Θεϊκή προέλευση 
Άνθρωπος = χώμα  + πνοή ζωής 

 
    υλικός κόσμος  πνευματικός κόσμος 
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Μαθημα 6. «Ποιησωμεν ανθρωπον…» 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
- Διαβάστε τον τίτλο του μαθήματος. Ποιος είπε αυτά τα λόγια;  
- Θυμάστε πότε τα είπε;  

α) Ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού 
Διάβασε το κείμενο 1 στη σελίδα 31 του βιβλίου σου και απάντησε στις ερωτήσεις: 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

1. Από τι δημιούργησε ο Θεός τον άνθρωπο; - Από χ _ _ _ . 

2. Θυμάσαι από το Γυμνάσιο και τι άλλο του έδωσε ο Θεός; - Πνοή ζ _ _ _ . 

 

 

3. Πώς τίμησε ο Θεός τον άνθρωπο; - Του έδωσε την ει_ _ _ _   Του. 

4. Τι υποσχέθηκε ο Θεός στον άνθρωπο; - Αθ_ _ _ _ _ _ . 

5. Ποια ήταν η προϋπόθεση για την υπόσχεση 
αυτή; 

- Η τήρηση των εντ_ _ _ _ του από τον άνθρωπο.  

Αν ανοίξουμε το πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, στο βιβλίο της Γενέσεως, θα διαβάσουμε: 
             

Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο «κατ’ εικόνα» και «καθ’ ομοίωσιν». 
 

 «κατ’ εικόνα» 

6. Είμαστε «εικόνες» του Θεού; Τι 
σημαίνει αυτό; 

- Ο Θεός δημιούργησε (έπλασε) τον άνθρωπο σύμφωνα με 
την εικόνα του. Αυτό μας κάνει να διαφέρουμε από τα άλλα 
………………………….. 

7. Σε τι διαφέρουμε από τα ζώα; - Στη λ _ _ _ _ _  και στην ελ_ _ _ _ _ _  βούληση. 
 

Αυτό είναι το «κατ’ εικόνα». 
 

 «καθ’ ομοίωσιν» 

8. Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο «καθ’ 
ομοίωσίν» Του. Τι σημαίνει αυτό; 

- Σημαίνει ότι ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο τη 
δυνατότητα να του μ _ _ _ _ _ _ . 

9. Πώς το φαντάζεσαι αυτό; (Πώς μπορεί ο 
άνθρωπος να μοιάσει στο Θεό;)  

- ………………………………………………………………… 
………………………………………………………………….. 

 
 

β)  Ο σκοπός της δημιουργίας του ανθρώπου και ο βαθύτερος σύνδεσμος του Θεού με 
τον άνθρωπο 
 

1. Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο μ’ έναν ιδιαίτερο σκοπό.  

2. Μετά απ’ όσα συζητήσαμε, μπορείς να φανταστείς ποιος είναι αυτός;  
[Συζήτησέ το με το διπλανό σου] 

-Σκοπός του ανθρώπου είναι ………………………………….…………………………………… 
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3. ΑΣΚΗΣΗ 
 
 
 
 
 

Μελέτησε το παραπάνω σχήμα και συζήτησε με το διπλανό σου την ερώτηση: 
Ο άνθρωπος έχει συγγένεια με το Θεό;  

Βρείτε επιχειρήματα! 
 
 
 
4. Άρα, σύμφωνα με τα παραπάνω, η τάση του ανθρώπου να επικοινωνήσει βαθύτερο με το 

δημιουργό του είναι φυσιολογική ή αντίθετη/ξένη προς τη φύση του; 
 - Είναι …………………………………… 

5. Τα υπόλοιπα δημιουργήματα του Θεού μοιάζουν ή διαφέρουν από τον άνθρωπο ως προς τις 
δυνατότητές τους και το σκοπό τους; 

- ………………………………………. 

6. Πώς ονομάζεται η ένωση του ανθρώπου με το Θεό; 
[Βοήθεια: Είναι σύνθετη λέξη που αποτελείται από τις λέξεις: Θεός + ένωση] 

_ _ _ _ _  

 

 

γ) Η δοξολογία του Θεού στη λατρεία 

7. Όταν ο άνθρωπος συνειδητοποιεί τη θεϊκή του προέλευση και τις ευεργεσίες του Θεού, τι 

αισθάνεται; 

- Ευ_ _ _ _ _ _ _ _ _ .   

 

8. Πώς μπορεί να εκφράσει αυτό το συναίσθημά του στο Θεό;  

- Με τη δοξ_ _ _ _ _ _   

 

9. Σκέψου και γράψε πώς μπορούν τα παρακάτω μυστήρια να βοηθήσουν τον άνθρωπο να πετύχει την 

ένωσή του με το Θεό και να τον δοξολογήσει. Συμπλήρωσε τον πίνακα: 

Μυστήρια Τι προσφέρουν στον άνθρωπο 
Βάπτισμα και Χρίσμα   

Θεία Ευχαριστία   

Εξομολόγηση    

Γάμος   

Ευχέλαιο   

       Θεϊκή προέλευση 
Άνθρωπος = χώμα  + πνοή ζωής 

 
    υλικός κόσμος  πνευματικός κόσμος 
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Ερωτησεισ αξιολογησησ (από την Τράπεζα Θεμάτων): 

1. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ 

  
Σωστό (Σ) ή 
Λάθος (Λ); 

1.  Από τη διήγηση της Παλαιάς ∆ιαθήκης για τη ∆ηµιουργία συµπεραίνεται ότι η τάση 
του ανθρώπου να επικοινωνήσει µε τον Θεό είναι φυσιολογική και πηγαία. 

 

2.  Η ανθρώπινη φύση είναι «χοϊκή» και «ουράνια».  

3.  Η γυναίκα µαζί µε τον άνδρα πλάστηκε «κατ' εικόνα» Θεού.  

4.  Η δηµιουργία του ανθρώπου έγινε από θεϊκή ύλη και αγγελική ουσία.  

5.  Η ιδιαιτερότητα του ανθρώπου στη δηµιουργία του από τον Θεό είναι να επικοινωνεί 
και µε τα άλλα όντα της φύσης. 

 

6.  Κατά τη δηµιουργία του ο άνθρωπος πήρε το Βάπτισµα και το Χρίσµα.  

7.  Ο άνθρωπος εξαιτίας της δηµιουργίας του από τον Θεό είναι εξαναγκασµένος να µην 
αµαρτήσει. 

 

8.  Ο άνθρωπος µπορεί να επιτύχει την οµοίωσή του µε τον Θεό.  

9.  Ο άνθρωπος πλάστηκε «κατ' εικόνα» και οι άγγελοι «καθ' οµοίωσιν» Θεού.  

10.  Ο άνθρωπος πλάστηκε σύµφωνα µε την εικόνα του Θεού και µε προοπτική να µείνει 
αθάνατος. 

 

11.  Ο σκοπός της δηµιουργίας του ανθρώπου φανερώνει το βαθύτερο σύνδεσµό του µε 
τον Θεό. 

 

12.  Όλα τα δηµιουργήµατα του Θεού φέρουν την εικόνα Του.  

13.  Σύµφωνα µε τη διήγηση της Αγίας Γραφής ο άνθρωπος πλάστηκε από χώµα, είναι 
χοϊκός, αλλά έλαβε και «πνοή ζωής». 

 

14.  Σύµφωνα µε τη διήγηση της Παλαιάς ∆ιαθήκης, ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο από 
χώµα και του έδωσε «πνοή ζωής». 

 

15.  Την «οµοίωση» µε τον Θεό την έχει ο άνθρωπος από την κτίση του.  

16.  Το κατ' εικόνα το έχουµε από την κτίση µας ενώ το καθ' οµοίωση το κατορθώνουµε 
µε την προαίρεσή µας. 

 

17.  Το στοιχείο της εικόνας του Θεού στον άνθρωπο είναι το λογικό και η ελεύθερη 
βούληση. 

 

 
2. ΑΣΚΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΩΝ 

Συμπληρώστε τα κενά του παρακάτω κειμένου επιλέγοντας τη σωστή λέξη από αυτές που βρίσκονται στην 
παρένθεση κάτω από το κείμενο. 
1. « Ο Θεός δημιούργησε και ευλόγησε το πρώτο ______________ καθώς η ______________ ήταν για τον 

Αδάμ ______________ από τη σάρκα του ______________ μαζί του στον δρόμο για την 
______________ και την ένωση με τον Θεό». 

(τελείωση / ζευγάρι / Εύα / σάρκα / συμπορευτής) 
 
2. «Η ______________ από τον άνθρωπο της θεϊκής του ______________ και των ευεργεσιών του Θεού, 

γεμίζει την ψυχή του ανθρώπου από ______________ και ευτυχία, γι' αυτό και θέλει να υμνήσει τον 
Θεό. Η ______________ του Θεού μπορεί να γίνει σε κάθε στιγμή της ζωής του, αλλά η μεγαλύτερη 
ευκαιρία δίνεται με τα μυστήρια και τις ______________ της Εκκλησίας».  

(προέλευσης / δοξολογία / συνειδητοποίηση / ακολουθίες / ευγνωμοσύνη) 
 
3. «Κατά τη ______________ της Εκκλησίας, ο άνθρωπος πλάστηκε σύμφωνα με την ______________ 

του Θεού και με ______________ να μείνει αθάνατος. Η ______________ του ανθρώπου «κατ' εικόνα» 
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του Θεού αποτελεί την τιμητική ______________ του ανθρώπου σε σχέση με την υπόλοιπη 
δημιουργία.  

(διάκριση / προοπτική / διδασκαλία / δημιουργία / εικόνα) 
 
4. «Ο άνθρωπος απομακρύνθηκε από τον δημιουργό του λόγω της ______________ τάσης του για 

ισοθεΐα. Η απολυτοποίηση του εγώ επέφερε την ______________ του ανθρώπου, δηλαδή την 
αποκοπή του από την πηγή της ζωής, τον ______________ του, αλλά και τη διατάραξη των σχέσεών 
του με την υπόλοιπη ______________. Τότε η ______________ του Θεού στον άνθρωπο 
αμαυρώθηκε».  

(δημιουργία / Πλάστη / εγωιστική / αλλοτρίωση / εικόνα) 
 
5. «Ο άνθρωπος πλάστηκε σύμφωνα με την ______________ του Θεού και με προοπτική να μείνει 

αθάνατος. Το στοιχείο της εικόνας του Θεού στον άνθρωπο είναι το λογικό και η ______________ 
______________. Την ______________ με τον Θεό θα επιτύγχανε ο άνθρωπος με τη σωστή χρήση 
τους. Όπως τονίζει ο άγιος Γρηγόριος Νύσσης, «το κατ' εικόνα το έχουμε από την ______________ 
μας, ενώ το καθ' ομοίωση το κατορθώνουμε με την ______________ μας».  

(ομοίωση / εικόνα / κτίση / ελεύθερη βούληση / προαίρεσή) 
 

3. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
1. «Η Γένεση δεν είναι βιβλίο Φυσικής ή Βιολογίας. Η περιγραφή της δημιουργίας του ανθρώπου στα βιβλικά 

κείμενα είναι πολύ συνοπτική... Το σημαντικό που δεν υπάρχει στα ζώα είναι η πνοή ζωής στον άνθρωπο 
και ότι τον "έπλασε κατ' εικόνα και καθ' ομοίωσιν Θεού". ... Ο άνθρωπος έχει ομοιότητα με τα ζώα αλλά 
συγγένεια με τον Θεό... κατά την αιώνια και άφθαρτη εικόνα του» (Μητροπολίτης Μεσογαίας και  

Λαυρεωτικής Νικόλαος). Με βάση το παραπάνω κείμενο, να εντοπίσετε τις ιδιαιτερότητες της 
Δημιουργίας του ανθρώπου και να σχολιάσετε την ιδιαίτερη σχέση του ανθρώπου με τον Δημιουργό 
του, όπως αυτή εκφράζεται στη λατρεία της Εκκλησίας. 

 
2. «Η δοξολογία του Θεού μπορεί να πραγματοποιηθεί στην κάθε στιγμή της ανθρώπινης ζωής. Η 

μεγαλύτερη, όμως, ευκαιρία δίνεται μέσα από τα μυστήρια και τις ακολουθίες, δηλαδή με τη λατρεία της 
Εκκλησίας». Να αναλύσετε το παραπάνω κείμενο. 

 
3. «Ο δημιουργός λόγος του Θεού από την ορατή και αόρατη φύση δημιουργεί ένα ζωντανό πλάσμα, τον 

άνθρωπο. Πήρε το σώμα από την ύλη που ήδη είχε δημιουργηθεί και έβαλε μέσα σ' αυτό πνοή από τον 
εαυτό του..., τον τοποθετεί πάνω στη γη ως ένα δεύτερο κόσμο, μεγάλο αυτόν μέσα σ' ένα μικρό κόσμο, 
έναν άλλο άγγελο, προσκυνητή γης και ουρανού, επιτηρητή του ορατού κόσμου..., βασιλιά των επιγείων 
και υπήκοο στην άνω βασιλεία, επίγειο και ουράνιο, πρόσκαιρο και αθάνατο, ορατό και αόρατο, στη 
μέση μεγαλείου και ταπεινότητας, το ίδιο πνεύμα και σάρκα, μια ζωντανή ύπαρξη... που φτάνει στη 
θέωσή του με την κλίση του προς τον Θεό» (Γρηγόριος Θεολόγος). Να εξετάσετε κατά πόσον ο 
σύγχρονος άνθρωπος έχει αντιληφθεί την αξία της ύπαρξής του, όπως αυτή προσδιορίζεται από το 
κείμενο. 

 
4. «Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο μ' έναν ιδιαίτερο σκοπό: να φθάσει σε βαθύτερη κοινωνία μαζί του. ... 

Σύμφωνα με τη διήγηση της Παλαιάς Διαθήκης, ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο από χώμα και του έδωσε 
"πνοή ζωής". Άρα, η ανθρώπινη φύση μετέχει και στον υλικό αλλά και στον πνευματικό κόσμο».  
Να αναπτύξετε και να σχολιάσετε το απόσπασμα. 

 
5. Το στοιχείο της εικόνας του Θεού στον άνθρωπο είναι το λογικό και η ελεύθερη βούληση. Ο Ιωάννης 

ο Χρυσόστομος αναφέρει: «Ο καθένας εκλέγει την κακία ή την αρετή με τη δική του ελεύθερη 
απόφαση. ... Ο Θεός άφησε το καθετί στην ελεύθερη βούληση του ανθρώπου για να αποκομίζει κανείς τα 
αποτελέσματα των επιλογών του». Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του πιστού προς τον κόσμο, τον 
συνάνθρωπο και τον Θεό, με βάση την κατ' εικόνα δημιουργία του από Αυτόν; 
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4. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

     Απάντηση 

1.  Η αμαρτία α. αποξενώνει από τον Θεό και 
τον κοινωνικό περίγυρο 

β. είναι η καλύτερη αφορμή 
για να γίνει κανείς χριστιανός 
 

γ. αποτελεί παράγοντα 
δημιουργικό στη χριστιανική 
ζωή 

 

2.  Η ομοίωση του ανθρώπου με 
τον Θεό ονομάζεται 

α. πνοή ζωής β. θέωση γ. θεία οικονομία  

3.  Η Παλαιά Διαθήκη 
περιγράφοντας τη δημιουργία 
του ανθρώπου δηλώνει την 

α. αναγκαιότητα να 
εμπλουτιστεί η φύση με όντα 

β. επιλογή του Θεού για 
συντροφιά στη μοναξιά του 
Σύμπαντος 

γ. τιμητική διάκριση του 
ανθρώπου σε σχέση με την 
υπόλοιπη δημιουργία 

 

4.  Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε 
κατ' εικόνα και καθ' ομοίωσιν... 

α. του Θεού β. του ανθρώπου γ. των αγγέλων  

5.  Ο άνθρωπος θα πετύχαινε την 
ομοίωσή του με τον Θεό 

α. με τη σωστή χρήση της 
ελεύθερης βούλησης 

β. με τη σωστή άσκηση της 
δύναμής του 

γ. με τη δοξολογία του Θεού  

6.  Ο άνθρωπος, κατά τη Γραφή, 
πλάστηκε 

α. «καθ' ομοίωσιν » του Θεού β. όμοιος με τα άλλα ζώα γ. παρόμοιος με τους αγγέλους  

7.  Ο άνθρωπος, κατά την Αγία 
Γραφή, πλάστηκε σύμφωνα 
με... 

α. την εικόνα του Θεού 
 

β. τις παραδόσεις των λαών γ. τον μωσαϊκό νόμο  

8.  Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο α. από χώμα και του έδωσε 
πνοή ζωής 

β. από πνεύμα γ. από πνοή ζωής  

9.  Στη γνωστή διήγηση της 
Παλαιάς Διαθήκης η δημιουργία 
του ανθρώπου 

α. διαφέρει από τη δημιουργία 
της υπόλοιπης κτίσης 
 

β. ακολουθεί την ίδια ακριβώς 
διαδικασία με τη δημιουργία 
της υπόλοιπης κτίσης 

γ. σχετίζεται με τη δημιουργία 
των αγγέλων 

 

10.  Στη δημιουργία του ανθρώπου, 
το λογικό και η ελεύθερη 
βούληση συνδέονται με 

α. την εικόνα του Θεού β. ολόκληρη την πλάση 
 

γ. με τον πνευματικό κόσμο  

11.  Σύμφωνα με τη διήγηση της 
Παλαιάς Διαθήκης η ανθρώπινη 
φύση είναι 

α. θνητή και ατελής β. χοϊκή και ουράνια 
 

γ. πνευματική και άυλη  

12.  Σύμφωνα με την Εκκλησία, η 
δοξολογία του Θεού 
πραγματοποιείται 

α. σε κάθε στιγμή της ζωής του β. με το Βάπτισμα και το 
Χρίσμα 

γ. με την ειδική ιεροσύνη  
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13.  Σύμφωνα με την Παλαιά 
Διαθήκη ο Θεός έπλασε τον 
άνθρωπο από χώμα και του 
έδωσε 

α. «πνεύμα δυνάμεως» β. «αύρα αθανασίας» γ. «πνοή ζωής»  

14.  Σύμφωνα με την Παλαιά 
Διαθήκη, από τη δημιουργία 
του ο άνθρωπος έχει την τάση 
να 

α. αποφεύγει την αμαρτία  β. να συνδέεται με τα 
πνεύματα 

γ. επικοινωνεί με τον Θεό  

15.  Σύμφωνα με την πίστη της 
Εκκλησίας για τη δημιουργία, 
προοπτική του ανθρώπου είναι 

α. να δοκιμαστεί από την 
αμαρτία 
 

β. να φτάσει στη θέωση 
 

γ. να ενωθεί με τη φύση 
 

 

16.  Το στοιχείο της εικόνας του 
Θεού στον άνθρωπο είναι 

α. η πίστη και η ελευθερία β. η λογική και η αγάπη 
 

γ. η λογική και η ελεύθερη 
βούληση 

 

 
 
5. ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ με ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση και δικαιολογήστε σύντομα την επιλογή σας. 

1.  Κατά την Παλαιά Διαθήκη, ο 
σκοπός της δημιουργίας του 
ανθρώπου είναι... 

α. να φθάσει σε  
κοινωνία με τον Θεό 
 

β. να επιβληθεί στη 
γυναίκα 

γ. να ενωθεί με τη 
φύση 

  

2.  Σύμφωνα με την Παλαιά 
Διαθήκη ο άνθρωπος 

α. πλάστηκε κατ' εικόνα 
και καθ' ομοίωσιν του 
Θεού 
 

β. κατ' εικόνα του 
ανθρώπου 
 

γ. καθ' ομοίωσιν του 
ανθρώπου 

δ. αποκλειστικά και 
μόνο κατ' εικόνα του 
Θεού 

 

3.  Σύμφωνα με το πρώτο βιβλίο 
της Παλαιάς Διαθήκης ο Θεός 

α. μετέτρεψε το χώμα 
σε άνθρωπο 

β. έδωσε στον άνθρωπο 
έμπνευση ζωής 
 

γ. έπλασε τον 
άνθρωπο από χώμα 
και του έδωσε πνοή 
ζωής 

δ. έπλασε την Εύα και 
μετά τον Αδάμ 
 

 

 

 

 
 


