
Το απώτερο νόημα του ανθρώπινου βίου 

 Ο τελικός σκοπός και προορισμός της ανθρώπινης ύπαρξης 

1 Ο σκοπός του ανθρώπου, αποτελεί θεμελιώδες πρόβλημα της χριστιανικής 

ανθρωπολογίας. Η βιβλική ανθρωπολογία, η Αγία Γραφή, καθώς και η 

πατερική γραμματεία έχουν διάχυτες αναφορές για το σκοπό και τον 

προορισμό της ανθρώπινης ύπαρξης. Για να κατανοηθεί ο σκοπός ύπαρξης του 

ανθρώπου, πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στη βιβλική δημιουργία 

του ανθρώπου. 

2 Στην  κατ’ εικόνα Θεού δημιουργία του ανθρώπου, έγκειται η αξία του 

ανθρώπου. Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε από τον Θεό και εκεί βρίσκεται ο 

προορισμός του. Ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο κατ’ εικόνα αυτού, ώστε να 

επιτύχει ούτος το καθ’ ομοίωσιν Θεού. Αναγνωρίζεται ότι το καθ’ ομοίωσιν 

είναι η  προοπτική του κατ’ εικόνα. Κατά τον Ιωάννη τον Δαμασκηνό: «τό μέν γάρ 

«κατ᾿ εἰκόνα», τό νοερόν δηλοῖ καί τό αὐτεξούσιον, τό δέ «καθ᾿ ὁμοίωσιν» τήν τῆς 

ἀρετῆς κατά τό δυνατόν ὁμοίωσιν».  Εάν θεωρηθεί το κατ’ εικόνα ως το είναι, το 

καθ’ ομοίωσιν θα είναι το δυνάμει είναι. Είναι η ζωή η οποία προσφέρεται 

χαριστικά από το Θεό στον άνθρωπο, καλώντας τον στο Πρόσωπο του 

σαρκωμένου και αναστημένου Χριστού. 

  3 Βασική σκέψη και πεποίθηση του Ορθόδοξου χριστιανού αποτελεί τελικά η 

ακλόνητη βεβαιότητα ότι ο άνθρωπος έχει δικαίωμα να γίνει αυτό για το οποίο 

έχει πλασθεί. Έτσι, ο σκοπός ύπαρξης του ανθρώπου, παραμένει πάντοτε ο 

ίδιος: να γίνει εικόνα μέσα από τον Χριστό. Ο Χριστός αποτελεί τη σωτηρία 

του ανθρώπου, λυτρώνοντας τον από τις συνέπειες του προπατορικού 

αμαρτήματος και ολοκληρώνοντας το εικονικό προπτωτικό είναι του. Η θέωση 

του ανθρώπου αρχίζει να πραγματώνεται κατά οντολογικό τρόπο με τη ζωή του 

Ιησού Χριστού και να επεκτείνεται προς όλη την ανθρωπότητα μέσα στην ιστορία 

με τη μετοχή των πιστών μέσα στην Εκκλησία. 

 4  Η  θέωση αποτελεί τον τελικό σκοπό της ζωής του ανθρώπου. Ακόμη και ο 

θάνατός του, δεν σημαίνει οριστική απώλεια, αλλά είναι συνέχεια της ζωής σε 

άλλο επίπεδο. «Η ουσία του ανθρώπου, δεν βρίσκεται στην ύλη από την οποία 

δημιουργήθηκε, αλλά στο αρχέτυπο με βάση το οποίο πλάστηκε και προς το οποίο 

τείνει».  Ο Θεός δεν έπλασε τον άνθρωπο για να ζει μόνο στη γη, αλλά τον 

έπλασε για να ζει με τον Θεό και εν τω Θεώ και να ζει όχι για εκατό ή χίλια 

χρόνια, αλλά να ζει αιώνια. 



 

Συμπεράσματα 

5 Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε από τον άκτιστο Τριαδικό Θεό. Έλαβε σώμα 

και ψυχή, η οποία, αντίθετα από τα υπόλοιπα δημιουργήματα, είναι αιώνια. 

Περαιτέρω, ο άνθρωπος δημιουργήθηκε κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν του 

Θεού, τα οποία αποτελούν το ασύγκριτο μεγαλείο του ανθρώπου. Το πρώτο είναι 

η προίκα του ανθρώπου να δει, να μιμηθεί και να μοιάσει στον Θεό και το δεύτερο 

είναι η δυνατότητα του ανθρώπου να φτάσει στη θέωση. Η επίτευξη του καθ’ 

ομοίωσιν επαφίεται στην ελεύθερη προαίρεση του ανθρώπου, στο αυτεξούσιο, 

ένα δώρο που χάρισε ο Θεός στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος, όμως, χρησιμοποίησε 

την ελευθερία λανθασμένα και θέλοντας να γίνει θεός, οδηγήθηκε στη διακοπή της 

σχέσης του με τον Δημιουργό του. 

     6. Από την υπερβολική αγάπη που τρέφει ο Θεός για τον άνθρωπο, 

προσπάθησε να δώσει του δώσει την ευκαιρία να αγωνιστεί για τη σωτηρία της 

ψυχής του και να φτάσει στη θέωση. Αυτή η προσπάθεια, ονομάζεται σχέδιο 

της Θείας Οικονομίας.   

7.Η αποκάλυψη του Θεού, δεν ήταν δυνατή ώστε να βοηθήσει τον άνθρωπο να 

αποκαταστήσει την καταστροφή που επέφερε η πτώση και χρειαζόταν μια πιο 

δυναμική επέμβαση: «ὅτε δὲ ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν 

υἱὸν αὐτοῦ». Το ακρογωνιαίο λιθάρι του σχεδίου, είναι η ενανθρώπιση του 

Λόγου του Θεού. Ο Θεός απέστειλε τον μονάκριβο Υιό Του στη γη, ο οποίος 

έγινε άνθρωπος και θυσιάστηκε για τη σωτηρία του ανθρώπου. 

    8.  Το πρόσωπο του Ιησού Χριστού καθίσταται θεμέλιο και δέκτης της 

θεολογικής ανθρωπολογίας. Στο πρόσωπό του ενώνεται ἀσυγχύτως, 

ἀδιαιρέτως, ἀτρέπτως καὶ ἀναλοιώτως η θεία με την ανθρώπινη φύση. Εκ 

συλλήψεως, «ο Χριστός είναι Θεός τέλειος και άνθρωπος τέλειος εκ ψυχής λογικής 

και σώματος και έρχεται για να αποκαταστήσει το κατ’ εικόνα, το οποίο αποκτά 

πλέον σωτηριολογική προοπτική.  Εάν ο Χριστός δεν λάμβανε την ανθρώπινη 

φύση, τότε επ’ ουδενί δεν θα ήταν δυνατή η θεραπεία της. Επομένως, η θεολογική 

ανθρωπολογία του Χριστιανισμού, δεν εκτείνεται μόνο στο κτιστό, αλλά ανοίγεται 

και στο άκτιστο, όπου βρίσκεται η ολοκλήρωσή της.  

 


