ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΔΙΠΛΑΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΑΞΗ: ____________ ΤΜΗΜΑ: ____________
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: _______________

Δ.Ε.9: ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑ
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΣΤΟΧΟΙ: (ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ)
Να πληροφορηθούν τη διήγηση της Βίβλου και τις άλλες θεωρίες για
τη δημιουργία του κόσμου.
Να συζητήσουν για τις διάφορες θεωρίες, ώστε να κατανοήσουν τα
κοινά και τα ιδιαίτερα σημεία τους.
Να λάβουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη μελλοντική συζήτηση
για τη σχέση πίστης και επιστήμης κατανοώντας τους διαφορετικούς
ρόλους της θρησκείας από τη μια ( ποιος – γιατί) και της επιστήμης
(πότε – πως) από την άλλη, όσον αφορά τη δημιουργία κόσμου –
άνθρωπου.
Να κατανοήσουν ότι πίστη και επιστήμη συμφωνούν ως προς τη
δημιουργία του κόσμου. Ο Μωυσής είναι επιστημονικότατος μέσα
στην απλότητα του.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΔΙΠΛΑΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΟΝΟΜΑ: _______________
ΕΠΩΝΥΜΟ: __________________

Δ.Ε.9: ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑ
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

1. Να αντιστοιχίσετε τις δύο στήλες και να γράψετε τα ζευγάρια στην γραμμή από
κάτω.
1. Κοσμολογία

α. κατάργηση φυσικών νόμων

2. θαύματα

β. εξέλιξη του κόσμου

3. Γένεση

γ. μεγάλη έκρηξη

4. μικρόκοσμος

δ. παλλόμενο σύμπαν

5. Λεμαίτρ

ε. μακρόκοσμος

6. Σαντέιζ

στ. δημιουργία του κόσμου

------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Να βάλετε √ στο αντίστοιχο κουτάκι:
1. Αιτία της δημιουργίας του κόσμου είναι η παντοδυναμία του Θεού.
2. Ο κόσμος δημιουργήθηκε από το μηδέν.
3. Η δημιουργία του κόσμου ακολούθησε μια εξέλιξη από τα απλά στα
σύνθετα.
4. Όλα δημιουργήθηκαν "καλά λίαν" .
5. Οι έκτακτες επεμβάσεις του Θεού στον κόσμο είναι τα θαύματα.
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3. Να αναφέρετε πέντε στοιχεία που υπάρχουν στη διήγηση του βιβλίου της
Γένεσης, για τη δημιουργία του κόσμου.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Να βάλετε σε κύκλο την ορθή απάντηση:
1) Ο κόσμος δημιουργήθηκε:
α. από την Αγία Τριάδα.
β. από το Λόγο του Θεού.
γ. από τον Πατέρα.
δ. από το Άγιο Πνεύμα.
2) Ο Θεός αφού δημιούργησε τον κόσμο:
α. τον άφησε στην τύχη του.
β. τον συντηρεί.
γ. τον κυβερνά με τους φυσικούς νόμους.
δ. επεμβαίνει αδιάκοπα σ΄ αυτόν.
3) Στο ερώτημα για τη δημιουργία του κόσμου η Θεολογία λέει:
α. πότε έγινε ο κόσμος.
β. πως δημιουργήθηκε ο κόσμος.
γ. ποιο είναι το τέλος του κόσμου.
δ. ποιος και γιατί δημιούργησε τον κόσμο.
5. Εργασία για το σπίτι (τετράδιο).
Ποιες άλλες θεωρίες γνωρίζεται για τη δημιουργία του κόσμου;

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

