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ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
 
Ζητάμε από τους μαθητές να μας θυμίσουν αν επιστήμη και θεολογία 
συγκρούονται και γιατί. 
Η επιστήμη περιορίζει την έρευνά της στο πότε και πώς δημιουργήθηκε ο 
κόσμος, ενώ η φιλοσοφία και η θεολογία απαντούν στο ποιος και γιατί 
δημιουργήθηκες ο κόσμος, 
 

I. Επιστημονικές θεωρίες 
Απάντηση επιστημονική σχετικά με τη δημιουργία του κόσμου δεν 
έχει δοθεί. Υπάρχουν πολλές θεωρίες και διατυπώνονται και 
νεότερες, οι οποίες , τις περισσότερες φορές είναι μεταξύ τους 
αντίθετες. Δεν μπορεί να δοθεί απάντηση για την προέλευση της ύλης 
κι έτσι οι επιστήμονες στρέφονται στην ανακάλυψη της δομής της 
ύλης[α) θεωρία της σχετικότητας του Αϊνστάιν, β)κβαντική θεωρία του 
Μαξ Πλανκ, γ) Η αρχή της απροσδιοριστίας και του ενιαίου πεδίου του 
Χάιζεμπεργκ]. 
 

I. Η θεωρία της μεγάλης έκρηξης (big bang theory 1927) 
II. H θεωρία του παλλόμενου σύμπαντος (1965) 

III. ;; Η άποψη δημιουργίας του κόσμου χωρίς δημιουργό. 
IV. ;; Η άποψη της αυτόματης δημιουργίας του κόσμου και της ζωής. 

 
Καμία επιστημονική έρευνα δεν μπορεί να απορρίψει ή υποστηρίξει 
την ύπαρξη δημιουργού του σύμπαντος, αφού αυτό ξεφεύγει των 
ορίων της. 
 
 
 
                        
β) Η χριστιανική διδασκαλία για τη δημιουργία του κόσμου 
 
Ζητάμε από τους μαθητές να μας θυμίσουν το 1ο άρθρο του Συμβόλου 
της Πίστεως. 



    
 
ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ 
 
 1Ο άρθρο 
Πιστεύω είς ένα Θεόν Πατέρα παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών 
τε πάντων και αοράτων. 
 
 
Π. ΔΙΑΘΗΚΗ 
  (Γεν.1,1-31) η Δημιουργία 
 

«εν αρχή»=  

 προηγούμενα δεν υπάρχει χρόνος. Ο χρόνος ξεκινά με τη δημιουργία του 

κόσμου που θα έχει και τέλος. 

 δεν υπάρχει ύλη παρά μόνο ο Θεός. Η δημιουργία του κόσμου από το Θεό 

γίνεται «εκ του μηδενός» 

 

Πώς ο Θεός δημιουγεί τον κόσμο; 

 «είπεν»= αποφάσισε με ελεύθερη βούληση 

 «δια του Υιού»= «δι’ ου τα πάντα εγένετο» (2
ο
 άρθρο συμβόλου της 

Πίστεως). 

 Άμεσα= «γενηθήτω- και εγένετο», «συναχθήτω- και εγένετο»,   

βλαστησάτω- και εξήνεγκεν» 

 

Αιτία δημιουργίας του κόσμου; Για ποιο λόγο δημιουργεί τον κόσμο; 

 Η ελευθερία και  η αγάπη του Θεού. 

 Η συμμετοχή των δημιουργημάτων (ιδιαιτέρως του ανθρώπου) στη 

μακαριότητα του Θεού. 

 

Πόσο κράτησε η δημιουργία; 

Η αγ. Γραφή αναφέρεται σε 6 ημέρες. Το «ημέρες» είναι πέρα από την 

έννοια που δίνουμε εμείς στη λέξη δηλ. 24 ώρες. 

 Μ. Βασίλειος στην «Εξαήμερο»= «είτε πούμε μία ημέρα είτε έναν 

αιώνα είναι το ίδιο». 

 Απ. Πέτρος στην β’ επιστολή του= «μία ημέρα παρά Κυρίου ως χίλια 

έτη, και χίλια έτη ως ημέρα μία» 

 

Υπήρξε μια σειρά στη δημιουργία; 

1. Είχε δυναμικό χαρακτήρα και μια λογική εξέλιξη = από τα 

ατελέστερα και απλούστερα στα τελειότερα και πολυπλοκότερα. 

       (πανσοφία και αγάπη) 

 Από τη θάλασσα βγαίνουν τα ερπετά της ξηράς και τα πτηνά του 

ουρανού 

 Τα θηλαστικά 



 Ο άνθρωπος 

2. «και ίδε ο Θεός ότι καλόν..και ιδού καλά λίαν» 

(αξία και ποιότητα του έργου Του) 

 

3. οικολογική ισορροπία που όταν διαταράσσεται έχει ολέθριες 

συνέπειες για τη ζωή στον πλανήτη μας. 

      (τάξη, αρμονία και σκοπιμότητα, το καθετί έχει τη θέση του) 

 

 

 

γ) η πρόνοια του Θεού για τον κόσμο 
 
Ζητάμε από τους μαθητές να μας πουν αν πιστεύουν ότι ο Θεός μετά 
τη δημιουργία συνεχίζει να ασχολείται με τον κόσμο ή αν πιστεύουν 
ότι δεν επεμβαίνει ξανά σ΄αυτόν (deismus) 
 
Η άποψη των ντεϊστών καταρρίπτεται από τον ίδιο το Χριστό στην επί 
του Όρους ομιλία Του.(Ματθ. στ.,25-34) 
 
Το  ενδιαφέρον του Θεού για τον κόσμο και τα δημιουργήματά του 
είναι έκφραση της αγάπης του και εκδηλώνεται ως: 
συντήρηση του κόσμου   κυβέρνηση του κόσμου 

η πορεία του κατευθύνεται + προς επιτυχία του γενικού  

 από τους φυσικούς νόμους   του σκοπού. 

           =   Θ Ε Ι Α  Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α  

 
Τι είναι το θαύμα; 
Η έκτακτη επέμβαση του Θεού στον κόσμο για χάρη του ανθρώπου. 
 
Τι ακριβώς συμβαίνει στην περίπτωση του θαύματος; 
Αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία των φυσικών νόμων εξαιτίας της 
επέμβασης του παντοδύναμου θελήματος του Θεού. 


