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Στόχοι συνάντησης

• Να αναφέρουν τα παιδιά την ορθόδοξη διδασκαλία για 
τη Δημιουργία του κόσμου, ειδικότερα την απάντηση 
στα ερωτήματα «ποιος» και «γιατί» δημιούργησε τον 
κόσμο.

• Να διακρίνουν τα ανθρωπομορφικά στοιχεία και τους 
συμβολισμούς στη διήγηση της Γενέσεως για τη 
Δημιουργία.

• Να αξιολογούν τη σχέση της εκκλησιαστικής 
διδασκαλίας με τις επιστημονικές θεωρίες για τη 
δημιουργία του κόσμου.

• Να διακρίνουν την ευθύνη του ανθρώπου για την 
πρόοδο του κόσμου, αλλά και την ευθύνη για την 
σημερινή κατάστασή του – ανάπτυξη οικολογικής 
συνείδησης. 



Δημιουργία του κόσμου

• Ο Θεός «πριν»
δημιουργήσει τον υλικό 
κόσμο δημιούργησε 
τους αγγέλους. 

• Έτσι πρώτα 
δημιούργησε τον νοερό 
κόσμο (αγγέλους). 

• Έπειτα τον αισθητό 
κόσμο (όλη την κτίση).

• Τέλος δημιούργησε τον 
άνθρωπο που 
αποτελείται από νοερό 
και αισθητό στοιχείο.



Δημιουργία του υλικού κόσμου

• Στο πρώτο βιβλίο της 
Αγίας Γραφής, στη 
Γένεση, ο προφήτης 
Μωϋσής περιγράφει 
τη δημιουργία του 
υλικού κόσμου σε έξι 
ημέρες.



Δημιουργία του κόσμου μέσα από 
την Αγία Γραφή:

• Την πρώτη ημέρα ο 
Θεός δημιούργησε το 
φως. Και είδε ο Θεός 
ότι ήταν καλό.



Δημιουργία του κόσμου μέσα από 
την Αγία Γραφή:

• Την δεύτερη ημέρα 
δημιούργησε το 
στερέωμα και χώρισε 
τον ουρανό από την 
γη. Και είδε ο Θεός 
ότι ήταν καλό.



Δημιουργία του κόσμου μέσα από 
την Αγία Γραφή:

• Την Τρίτη ημέρα 
χώρισε την ξηρά από 
την θάλασσα και 
έδωσε εντολή να 
βλαστήσει η γη. Και 
είδε ο Θεός ότι ήταν 
καλό.



Δημιουργία του κόσμου μέσα από 
την Αγία Γραφή:

• Την τέταρτη ημέρα 
έδωσε εντολή να 
εμφανιστούν ο ήλιος, 
η σελήνη και τα 
αστέρια. Και είδε ο 
Θεός ότι ήταν καλό.



Δημιουργία του κόσμου μέσα από 
την Αγία Γραφή:

• Την Πέμπτη ημέρα 
δημιούργησε τα ψάρια
της θαλάσσης και τα 
πατεινά του ουρανού. 
Και είδε ο Θεός ότι 
ήταν καλό.



Δημιουργία του κόσμου μέσα από 
την Αγία Γραφή:

• Την έκτη ημέρα 
δημιούργησε τα ζώα
της ξηράς και τον 
άνθρωπο, κατ’ εικόνα 
και καθ’ ομοίωση δική 
Του. Και είδε ο Θεός 
ότι ήταν καλό.



Ανάλυση της 
αγιογραφικής 

διήγησης 

• Το κείμενο απαντάει στις 
ερωτήσεις: 

• ΠΟΙΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ 
ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ;

• ΓΙΑΤΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ 
Ο ΚΟΣΜΟΣ;

• Απαντάει στο πως (δηλαδή 
στον τρόπο) δημιουργήθηκε 
ο κόσμος;  

• Χρησιμοποιεί 
ανθρωπομορφικές 
εκφράσεις. 

• Έτσι εμφανίζει τον Θεό να 
«μιλάει», να «κινείται», να 
παίρνει πηλό για να πλάσει 
τον άνθρωπο, όπως θα έκανε 
ένας άνθρωπος.

• Μία «ημέρα» της 
Δημιουργίας = εκατομμύρια 
χρόνια ιστορικού χρόνου.
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Γιατί έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο 
και τον κόσμο;

• Ο Θεός δημιουργεί τον κόσμο από 
αγάπη και με ελευθερία, 
προκειμένου και τα δημιουργήματά 
Του να κοινωνούν της 
μακαριότητας που Εκείνος 
απολαμβάνει.

• Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος λέγει, ότι 
ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο, 
«επειδή δεν ήταν αρκετό για το Θεό 
να κινείται μονάχα γύρω από την 
θεωρία του εαυτού Του (δηλαδή να 
είναι μόνος Του), αλλά έπρεπε η 
αγαθότητά Του να ξεχυθεί στα 
πολλά κτίσματα Του που παρέλαβαν 
την ευεργεσία Του».

• Ο Θεός δημιούργησε πρώτα το 
«σπίτι» (τον κόσμο) και στη 
συνέχεια έβαλε τον άνθρωπο να 
«κατοικήσει» μέσα σε αυτό.



Ο Θεός ορίζει τον άνθρωπο 
διαχειριστή του κόσμου  

Ευλόγησε ο Θεός τον άνθρωπο και είπε:
«Να εξουσιάσετε στης θάλασσας τα ψάρια, στου 
ουρανού τα πτηνά και σε κάθε ζώο που κινείται 
πάνω στη γη».
«Να, όλα τα φυτά πάνω στη γη, που βγάζουν 
σπόρους, σας τα δίνω, καθώς και όλα τα δέντρα 
που έχουν καρπούς γεμάτους σπόρους. Αυτά θα 
είναι η τροφή σας.
Και όλα τα χλωρά χόρτα τα δίνω για τροφή στα 
ζώα της γης, σε όσα πετούν στον ουρανό και σε 
όσα έρπουν στη γη κι έχουν ζωή». 



Ο Θεός ορίζει τον άνθρωπο 
διαχειριστή του κόσμου 

• Διαχειριστής (βασιλέας) = 
να χρησιμοποιεί τη φύση 
σύμφωνα με τις ανάγκες 
του.

• Αλλά και σύμφωνα με το 
θέλημα του Θεού.

• Δηλαδή: Χρήση της φύσης 
ως μέσο συνάντησης του 
ανθρώπου με τον Θεό.

• Ο άνθρωπος μέσα από την 
φύση προσπαθεί να 
συναντήσει το Θεό.

• Ο σωστός χριστιανός 
ευχαριστιέται και χαίρεται 
από την ομορφιά της φύσης.



Είπε ο άντρας «Θεέ μου μίλησέ μου» και κελάηδησε 
κορυδαλλός, 
ο άνδρας δεν τον άκουσε, γι’ αυτό και φώναξε «Θεέ μίλησέ 
μου!» Και η βροντή κύλησε από τον ουρανό, αλλά ο 
άνθρωπος δεν άκουγε… 
Ο άνδρας κοίταξε γύρο του και είπε· «Θεέ, άσε με να δω 
το πρόσωπό σου» κι ένα λαμπρό έφεξε αστέρι. Αλλά ο 
άντρας δε το πρόσεξε. 
Τότε ο άντρας κραύγασε, «Θεέ δείξε μου ένα θαύμα» και 
γεννήθηκε μωρό, μια καινούρια ζωή, αλλά ο άντρας δεν το 
έμαθε. 
Έτσι ο άντρας φώναξε απελπισμένος: «Ακούμπησέ με Θεέ, 
να δω πως είσαι εδώ!» Την ώρα αυτήν… ο Θεός πλησίασε 
…και άγγιξε τον άντρα… αλλά εκείνος… γύρισε και έδιωξε την 
πεταλούδα
… κι έφυγε από εκεί χωρίς να ‘χει καταλάβει…



Τα κυριότερα καθήκοντα του 
βασιλιά – διαχειριστή του κόσμου 

• Η φροντίδα του 
κόσμου.

• Ο σεβασμός του 
κόσμου.
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Τι ισχύει σήμερα
• Πως συμπεριφέρεται ο 

άνθρωπος στη φύση; 
• Ο άνθρωπος δεν εκτίμησε σωστά 

τα δώρα του Θεού. 
• Νόμισε ότι είναι παντοδύναμος, 

ότι η φύση εξαρτάται από αυτόν, 
με τις καταχρήσεις του 
αλλοίωσε το περιβάλλον σε 
τέτοιο βαθμό, ώστε αυτό να 
γίνει πλέον αφιλόξενο -
εχθρικό. 

• Όλα αυτά έγιναν αιτία να 
διαταραχθούν οι σχέσεις των 
ανθρώπων μεταξύ τους και με το 
Θεό, αφού απομακρύνθηκαν από 
το θέλημά του, που είναι η 
προστασία, η αγάπη και ο 
σεβασμός της φύσης και του 
περιβάλλοντος. 



Μόλυνση του αέρα 



Μόλυνση των υδάτων



Απορρίμματα



Εξαφάνιση των ζώων 



Εξάντληση 
των συμβατικών πηγών ενέργειας



Καταστροφή του δασικού πλούτου



Κατά τη Δευτέρα Παρουσία:

• Διαχειρίστηκες την 
φύση σύμφωνα με το 
θέλημά μου;

• Θυμάσαι για ποιο 
λόγο σου την έδωσα; 



Η Εκκλησία 
εξαγιάζει τη Δημιουργία

• Το νερό γίνεται 
αγιασμός με τις ευχές 
της Εκκλησίας.



Η Εκκλησία 
εξαγιάζει τη 
Δημιουργία

• Ο καρπός της γης, το 
σιτάρι, γίνεται ψωμί
και προσφέρεται στον 
Θεό για να γίνει 
Σώμα Χριστού κατά 
την Θεία Κοινωνία.



Η Εκκλησία 
εξαγιάζει τη Δημιουργία

• Ο καρπός του 
αμπελιού, το σταφύλι, 
γίνεται κρασί και 
μεταβάλλεται σε Αίμα 
Χριστού.



Οι Άγιοι μας δείχνουν τον δρόμο

• Στη σκέψη τους 
βρίσκονται όλα τα 
δημιουργήματα που 
είναι πλάσματα του 
Θεού και έχουν 
ανάγκη τη φροντίδα 
τους.



• Όλοι μπορούμε να 
ελαττώσουμε τη μόλυνση 
του περιβάλλοντος 
χωρίς να περιορίσουμε 
την πρόοδο και την 
τεχνολογική μας 
ανάπτυξη. 

• Αρκεί να δεχτούμε και 
πάλι τη φύση ως δώρο 
της σοφίας του Θεού 
προς τον άνθρωπο, να 
την αγαπήσουμε και να 
την προστατέψουμε.



Πώς θα συμβάλλει ο σύγχρονος Χριστιανός στην 
αποκατάσταση της ισορροπίας στη φύση; 

• Ανακύκλωση: εφημερίδες, 
γυαλί, αλουμίνιο, 
πλαστικό.

• Αφήνω το νερό να τρέχει 
όταν πλένω τα δόντια ή 
όταν κάνω μπάνιο;

• Χρησιμοποιώ το πίσω 
μέρος χρησιμοποιημένων 
χαρτιών για πρόχειρες 
σημειώσεις;

• Δωρίζω χρησιμοποιημένα 
ρούχα και έπιπλα σε 
γνωστούς οργανισμούς 
(δηλαδή στους φτωχούς);






