
Η δημιουργία του κόσμου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
«Καὶ  εἶδεν  ὁ Θεὸς  ὅτι  καλόν»!   

http://ntsireve.blogspot.com/2016/10/12.html


• Το κείμενο είναι γραμμένο σαν μια ιστορία έξι ημερών 
(φάσεις που αντιστοιχούν σε μεγάλα χρονικά διαστήματα) και 
περιέχει πολλές ανθρωπομορφικές εκφράσεις. 

• Είναι εκφράσεις που εμφανίζουν τον Θεό να «μιλάει», να 
«κινείται», να παίρνει πηλό κτλ., όπως θα έκανε ένας 
άνθρωπος. 

• Ο Μωυσής τις χρησιμοποιεί για να διατυπώσει τις αλήθειες 
της πίστης μας, που αλλιώς είναι δύσκολο να κατανοηθούν. 
Επίσης απευθύνεται στους Ιουδαίους, που ήταν λαός απλοϊκός 
και ολιγογράμματος –νομάδες. 

• Αυτές τις αλήθειες θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε 
παρακάτω: 

Η όμορφη διήγηση της Γενέσεως  
(Γένεσ. 1, 1-31 και 2, 2-4) 



Πρώτη ημέρα 

Στην αρχή ο Θεός 
δημιούργησε τον ουρανό και 
τη γη. Η γη όμως ήταν 
αόρατη και ασχημάτιστη. 
Ήταν σκοτάδι πάνω από την 
άβυσσο. Το Πνεύμα του 
Θεού περιφερόταν πάνω 
στην επιφάνεια των υδάτων. 

Η πρώτη μέρα. Ψηφιδωτό 12ος αιών., 
Capella Palatina, Παλέρμο 

http://users.sch.gr/aiasgr/Palaia_Diathikh_Biblio/H_dhmiourgia_tou_kosmou/To_keimeno_ths_dhmiourgias_tou_kosmou.htm


Η εν χρόνω δημιουργία του κόσμου 

Η ιδέα και απόφαση της δημιουργίας του κόσμου υπήρχε 
ανέκαθεν, προαιωνίως στη σκέψη του Θεού, αλλά 
πραγματοποιήθηκε σε ορισμένο χρόνο.  
Ποιος είναι ο χρόνος αυτός; Αδύνατο να το συλλάβει ο νους μας. 
Μπορούμε να πούμε μόνο τούτο· χρόνος και κόσμος είναι 
σύγχρονα και μάλλον ταυτόσημα. Άμα κόσμος, άμα χρόνος. Πριν 
από τον κόσμο, καθώς και πριν από το χρόνο δεν υπάρχει παρά 
αιωνιότητα, μόνος ο αιώνιος και αΐδιος Θεός. 
Δεν υπήρχε πάντοτε χρόνος, όπως δεν υπήρχε πάντοτε και 
κόσμος και σε κάποια στιγμή — ποια ήταν αυτή δεν την ξέρουμε 
— άρχισε ο χρόνος, οπότε έγινε και ο κόσμος. Αυτά τα δύο 
(κόσμος και χρόνος) έγιναν μαζί και τα δυο, συγχρόνως, 
συνδημιουργήθηκαν. Η αρχή του κόσμου γίνεται και η αρχή του 
χρόνου. 



Τότε είπε ο Θεός: «Να 
γίνει φως». Και έγινε 
φως. Ο Θεός είδε ότι 
το φως ήταν καλό και 
το χώρισε από το 
σκοτάδι. Το φως το 
ονόμασε «ημέρα» και 
το σκοτάδι «νύχτα». 

The First Day of Creation: Day and Night 

https://giacobbegiusti9.wordpress.com/2017/09/15/giacobbe-giusti-mosaics-in-monreale-palermo/


Ο Δημιουργός υπήρχε πριν από     την ύπαρξη 
του κόσμου και είναι η αιτία της δημιουργίας 

«Ἐγὼ ἐποίησα γῆν καὶ ἄνθρωπον ἐπ᾿ αὐτῆς, ἐγὼ τῇ 
χειρί μου ἐστερέωσα τὸν οὐρανόν, ἐγὼ πᾶσι τοῖς 
ἄστροις ἐνετειλάμην» (Ησ. μδ΄ 24, με΄ 12, μ΄ 26).  

Δηλαδή, εγώ ο Θεός έκανα τα πάντα, έκανα τη γη και 
τον άνθρωπο να κατοικεί επάνω σε αυτή. Εγώ με το 
χέρι μου στερέωσα τον ουρανό. Εγώ έβαλα σε τάξη 
όλα τα αστέρια, εγώ χάραξα τον ουρανό. Εγώ έβαλα 
σε τάξη όλα τα αστέρια, εγώ χάραξα την πορεία του 
καθενός από αυτά.  

«Σύ, Κύριε, τὴν γῆν ἐθεμελίωσας, καὶ ἔργα τῶν 
χειρῶν σού εἰσιν οἱ οὐρανοί» (Ψαλμ. ρα΄ 26, και Εβρ. α΄ 10).  



Ο κόσμος, εκδήλωση της αγάπης του Τριαδικού Θεού 

Ο Θεός,  

 που είναι γεμάτος αγάπη, σοφία και δύναμη, κι ακόμη, 

γεμάτος μακαριότητα και ευδαιμονία,  

 θέλησε από αυτή την ευδαιμονία και μακαριότητά του να 

μεταδώσει και σε άλλα όντα, πλάσματά του αυτά και 

δημιουργήματά του, τους Αγγέλους και τους ανθρώπους.  

 Με τον τρόπο αυτό θα εκδήλωνε και θα έδειχνε και έξω από 

τον εαυτό του τις θείες αυτές και υπερτέλειες ιδιότητές του.  

 Έτσι ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο.  

 Τον δημιούργησε «ὁ Πατήρ δι’ Υἱοῦ ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ». 



Από πού και με τι υλικά   
έφτιαξε ο θεός τον κόσμο; 

 Είχε προηγουμένως ύλη, την οποία διαμόρφωσε (της 
έδωσε σχήματα και μορφή) και έτσι παρουσιάσθηκε ο 
κόσμος; 

 Τον έφτιαξε από τον εαυτό του, ώστε ο κόσμος να 
είναι απόρροια της ουσίας του Θεού; 

 Όχι. Ούτε το ένα ούτε το άλλο. 
 Ο Θεός τα δημιούργησε όλα αυτά από το μηδέν (από 

το τίποτε) «ὅτι ἐξ οὐκ ὄντων ἐποίησεν αὐτὰ ὁ Θεὸς». 
Β΄ Μακκαβ. 7, 28.  

 



Πότε δημιουργήθηκε ο κόσμος; 

 Αυτά τα δύο (κόσμος και χρόνος) έγιναν μαζί και τα 
δυο, συγχρόνως, συνδημιουργήθηκαν.  

 Η αρχή του κόσμου γίνεται και η αρχή του χρόνου.  
 Ο κόσμος δεν υπήρχε. Και τότε ούτε χρόνος υπήρχε.  
 Κάποτε με το πρόσταγμα του Θεού δημιουργείται 

και παρουσιάζεται ο κόσμος. 
 Τότε συγχρόνως αρχίζει και ο χρόνος, έτσι κόσμος 

και χρόνος ταυτίζονται χρονικώς και συνυπάρχουν. 
 Ο κόσμος, λοιπόν, έχει αρχή, δεν είναι άναρχος και 

αιώνιος.  
 Και εφόσον έχει αρχή, θα έχει και τέλος.  



Πώς δημιούργησε ο Θεός τον κόσμο; 

Με μόνο το λόγο του.  

«Τῷ λόγῳ τοῦ Κυρίου οἱ οὐρανοὶ ἐστερεώθησαν καὶ τῷ πνεύματι 
τοῦ στόματος αὐτοῦ πᾶσα ἡ δύναμις αὐτῶν»… Και «αὐτὸς εἶπε 
καὶ ἐγενήθησαν, αὐτὸς ἐνετείλατο καὶ ἐκτίσθησαν» (Ψαλμ. λβ΄ 6, 9). 

«Καὶ εἶπεν ὁ Θεός· γενηθήτω φῶς· καὶ ἐγένετο φῶς… εἶπεν ὁ 
Θεός· γενηθήτω στερέωμα καί… ἐγένετο οὕτως» (Γεν. α΄ 3, 6). 
Και είπε ο Θεός…  

Και κάθε λόγος, κάθε προσταγή του Θεού γινόταν έργο ευθύς. 
Γινόταν έργο, διότι ο λόγος που τα δημιουργούσε, δεν ήταν 
ανθρώπινος λόγος, αλλά ο παντοδύναμος λόγος του 
παντοκράτορος Θεού. Δηλαδή λόγος γεμάτος δύναμη και 
εξουσία θεϊκή. Και επομένως, μόλις δοθεί και ακουστεί, παράγει 
τα πάντα και τίποτε δεν είναι αδύνατο στου Θεού τον 
παντοδύναμο λόγο. 



Δεύτερη ημέρα Μετά είπε ο Θεός: 
«Να γίνει ουράνιος 
θόλος… Στερέωμα 
να γίνει στα νερά 
ανάμεσα, για να 
χωρίζει νερά από 
νερά». Έτσι και 
έγινε. Κι ονόμασε ο 
Θεός τον ουράνιο 
θόλο «ουρανό». 
Και είδε ο Θεός ότι 
το έργο του αυτό 
ήταν καλό. 

 
The Second Day: Creation of Light 

https://giacobbegiusti9.wordpress.com/2017/09/15/giacobbe-giusti-mosaics-in-monreale-palermo/


Ονόμασε  
ο Θεός 

 Σύμφωνα µε τις αντιλήψεις 

της εποχής, όποιος έδινε 

όνομα σε κάποιον είχε και 

απόλυτη εξουσία επάνω 

του.  

 Ο Θεός είναι κυρίαρχος του 

κόσμου αλλά και αυτός που 

φροντίζει και νοιάζεται γι’ 

αυτόν.  

 Δίνει ένα ιδιαίτερο ρόλο και 
αξία σε κάθε δημιούργημα. 



Τρίτη ημέρα 

Τότε είπε ο Θεός: 
«Να 
συγκεντρωθούν τα 
νερά… και να φανεί 
η στεριά». Έτσι κι 
έγινε. Κι ονόμασε ο 
Θεός «γη» τη 
στεριά και τα 
συγκεντρωμένα 
νερά τα είπε 
«θάλασσες».  

The Third Day: Separation of the Waters from the Land 

https://giacobbegiusti9.wordpress.com/2017/09/15/giacobbe-giusti-mosaics-in-monreale-palermo/


Μετά είπε: «Να 
πρασινίσει η γη». 
Έτσι κι έγινε. Και 
είδε ο Θεός ότι ήταν 
καλό. 



Τέταρτη ημέρα 
Τότε είπε ο Θεός: «Να γίνουν 
φωτεινά σώματα στο 
στερέωμα του ουρανού, για να 
χωρίζουν τη μέρα από τη νύχτα, 
για να είναι σημάδια για τις 
εποχές, τις ημέρες και τα έτη, 
ώστε από το στερέωμα του 
ουρανού να φωτίζουν τη γη. 
Έτσι κι έγινε. Δημιούργησε ο 
θεός τα δύο μεγάλα φωτεινά 
σώματα, το μεγαλύτερο για να 
κυριαρχεί τη μέρα και το 
μικρότερο για να κυριαρχεί τη 
νύχτα. Δημιούργησε και τ’ 
αστέρια και τα έβαλε στον 
ουρανό για να φωτίζουν τη γη. 
Και είδε ο Θεός ότι ήταν καλό. 

https://gr.pinterest.com/pin/43558321375835792/?lp=true


Αποκλείεται η θεοποίηση και 
η λατρεία των αστέρων, κάτι 
που ήταν τόσο συνηθισμένο 
την εποχή εκείνη στο 
περιβάλλον του Ισραήλ. 

Σαμάς ονομαζόταν η ηλιακή θεότητα της 
Μεσοποταμίας, ήτοι ο θεός Ήλιος του Ακκαδικού, 
Ασσυριακού, Βαβυλωνιακού και Εβραϊκού 
Πανθέου. Μια ονομασία που έχει διατηρηθεί έως 
σήμερα στην εβραϊκή και αραβική γλώσσα, όπου ο 
ήλιος ονομάζεται ש מֶׁ  شمس šemeš στα εβραϊκά και שֶׁ

šams στα αραβικά. 

Τα ουράνια σώματα είναι 
δημιουργήματα του Θεού 

https://xromata.com/?p=8053


Πέμπτη ημέρα 

Τότε είπε ο Θεός: «Να 
γεμίσουν τα νερά με ζωντανές 
υπάρξεις πλήθος και να 
πετάνε πτηνά πάνω από τη γη 
προς το στερέωμα του 
ουρανού». Έτσι δημιούργησε ο 
Θεός όλα τα είδη των 
ζωντανών οργανισμών που 
κολυμπούν και γεμίζουν τα 
νερά. Επίσης δημιούργησε όλα 
τα είδη των πτηνών. Και είδε ο 
Θεός ότι ήταν καλό. Και τα 
ευλόγησε λοιπόν όλα. Η πέμπτη μέρα. Ψηφιδωτό 12ος αιών., 

Monreale, Παλέρμο 

https://gr.pinterest.com/pin/43558321375835792/?lp=true


Τα ευλόγησε και τα αγίασε ο Θεός όλα. 

 Ό,τι δημιουργεί ο Θεός είναι καλό.  

 Το κακό δεν προέρχεται απ’ Αυτόν.  

 Όλα όσα προέρχονται από το Θεό είναι  καλά λίαν 

και ευλογημένα.  

 Όλα έχουν την αξία τους και το σκοπό τους, η ζωή 

όλων είναι δώρο του Θεού. 



Έκτη ημέρα 

Τότε είπε ο Θεός: «Να βγάλει η γη κάθε είδους ζωντανού οργανισμού, όλα 
τα είδη των ζώων, των ερπετών και των θηρίων». Έτσι κι έγινε. Και είδε 
ο Θεός ότι ήταν καλό. Μετά είπε ο Θεός: «Ας φτιάξουμε τον άνθρωπο…». 

Ο Θεός είδε τα δημιουργήματά Του και ήταν όλα πάρα πολύ καλά. 

Η έκτη μέρα. Ψηφιδωτό  
12ος αιών., 

Capella Palatina, Παλέρμο 

http://users.sch.gr/aiasgr/Palaia_Diathikh_Biblio/H_dhmiourgia_tou_kosmou/To_keimeno_ths_dhmiourgias_tou_kosmou.htm


Τι σημαίνει  
η φράση: 

 
«Ο Θεός είδε τα 
δημιουργήματά 

Του και ήταν 
όλα πάρα πολύ 

καλά!» 

 Μέσα στη δημιουργία 

διαπιστώνεται η τάξη, η 

αρμονία και η σκοπιμότητα. 

  Όλα έχουν δημιουργηθεί 

«καλά λίαν» με κάποιο σχέδιο 

και κάποια σκοπιμότητα. 

  Πρόκειται για την οικολογική 

ισορροπία, όπου όλα τα όντα 

έχουν τον προορισμό τους και 

τη θέση τους στη δημιουργία. 

  Αν διαταραχθεί αυτή η 

ισορροπία αυτό θα έχει 

ολέθριες επιπτώσεις για τη ζωή 
στον πλανήτη μας. 



Ο Θεός δημιούργησε τα πάντα από αγάπη και προνοεί συνεχώς γι’ αυτά. 

https://nefthalim.blogspot.com/2013/08/16-22_31.html


«Έτσι ολοκληρώθηκαν ο 
ουρανός και η γη και ό,τι 
υπάρχει σ’ αυτά. Μέχρι την 
έκτη ημέρα ο Θεός είχε 
τελειώσει το έργο του και την 
έβδομη μέρα σταμάτησε να 
δημιουργεί. Την έβδομη ημέρα 
την ευλόγησε και την 
καθαγίασε, γιατί αυτή την 
ημέρα ολοκλήρωσε τη 
δημιουργία του και 
αναπαύθηκε. Έτσι, λοιπόν, 
δημιουργήθηκαν σταδιακά ο 
ουρανός και η γη». Γέν. 2, 2-4. 

Έβδομη ημέρα 

Η έβδομη μέρα. Ψηφιδωτό 12ος αιών., 
Capella Palatina, Παλέρμο 

http://users.sch.gr/aiasgr/Palaia_Diathikh_Biblio/H_dhmiourgia_tou_kosmou/To_keimeno_ths_dhmiourgias_tou_kosmou.htm


Η ζωή εμφανίζεται πρώτα στις 
θάλασσες και από εκεί 
βγαίνουν τα ερπετά στην ξηρά 
και τα πτηνά στον αέρα.  
Έπειτα δημιουργούνται τα 
θηλαστικά και τέλος ο 
άνθρωπος. 
Την αλήθεια αυτή επικυρώνει 
μετά από αιώνες η σημερινή 
εξέλιξη της επιστήμης της 
βιολογίας.  
Στη δημιουργία διαπιστώνεται 
η κατευθυνόμενη από το Θεό 
εξέλιξη, η οποία εντάσσεται 
στα πλαίσια της πανσοφίας και 
της αγάπης Του γι' αυτήν.  

κατευθυνόμενη από το Θεό εξέλιξη 

http://voyager.jpl.nasa.gov/spacecraft/images/image052.gif


Από ποιες αιτίες και προς ποιο σκοπό 
δημιούργησε τον κόσμο ο Θεός; 

Τον δημιούργησε από ανάγκη δική του και προς 
ικανοποίηση δικών του πόθων και βλέψεων; 
Όχι, ο Θεός είναι ανενδεής και δεν έχει καμία ανάγκη. 
 
Τον δημιούργησε για να ικανοποιήσει άλλους; 
Ναι. Ο Θεός, που είναι γεμάτος αγάπη, σοφία και 
δύναμη, μακαριότητα και ευδαιμονία, θέλησε να 
χαρίσει από αυτήν τη  χαρά και ευτυχία και σε άλλα 
όντα, πλάσματά του,  τους Αγγέλους και τους 
ανθρώπους. Πρώτον αυτό. 
Και δεύτερον, Τον δημιούργησε για να διαλαλείται 
διαμέσου του κόσμου η θεία του δύναμη και εξουσία.  



Οι επτά ημέρες της Δημιουργίας 

Πρόκειται για μακρά, μακρότατα χρονικά 
διαστήματα, ίσως και εκατοντάδων, ίσως και 
χιλιάδων, ίσως και εκατομμυρίων ετών, που η 
Γραφή τα ονομάζει μέρες. Δεν είναι μέρες της 
καθημερινής ζωής μας. Είναι μέρες της θείας 
δημιουργίας. Και κάθε μία μέρα από αυτές είναι 
αιώνες ολόκληροι!  

Λέει και ο ψαλμωδός στο Θεό· «ὅτι χίλια ἔτη ἐν 
ὀφθαλμοῖς σου ὡς ἡμέρα ἡ ἐχθές, ἥτις διῆλθε, καὶ 
φυλακὴ ἐν νυκτί» (Ψαλμ. πθ΄ 4). Χίλια χρόνια στα μάτια 
Σου σαν τη μέρα τη χτεσινή, που πέρασε και σαν τη 
βάρδια τη νυχτερινή. 



ΗΜΕΡΕΣ  
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 

ΤΙ  ΛΕΕΙ Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ ΑΙΩΝΕΣ 
ΤΙ  ΠΑΡΑΔΕΧΕΤΑΙ  

Η  ΕΠΙΣΤΗΜΗ 

 

1η 

«Εν αρχή εποίησεν ο Θεός τον ουρανόν 

και την γήν» (Γέν.1,11). 

Κοσμικός αιώνας, πριν 

14.500 εκατομ.έτη. 
Δημιουργία του Σύμπαντος. 

 

2η 

«Και είπεν ο Θεός, γενηθήτω το 

στερέωμα εν μέσω του ύδατος» . 

(Γέν.1,6) 

Αρχαϊκός ή Αζωικός αιώνας 

1000 εκατ. έτη. 

Σχηματισμός της γης. 

 

3η 

«Και είπεν ο Θεός , βλαστησάτω η γήν 

βοτάνην χόρτου» .                           

(Γεν.1,11). 

Προτεροζωικός ή 

Αρχαιοζωικος αιώνας 2.900 

εκατ. έτη. 

Παγετώνες. Αλλαγές 

κλιμάτων. Τα πρώτα φυτά. 

4η 

« Και είπεν ο Θεός, γενηθήτωσαν 

φωστήρες εν τω στερεώματι του 

ουρανού εις φαύσιν επί της γης»( Γεν. 

1,14)[εννοεί την εμφάνιση των 

αστέρων, αφού προηγουμένως 

διαλύθηκαν τα πυκνά σύννεφα ] 

 

Παλαιοζωικός ή 

Πρωτογενής αιώνας 

400 εκατομ. χρόνια. 

Μεγάλα φυτά. 

Λεπιδόδενδρα  (Η ανάπτυξη 

των φυτών και η εμφάνιση 

των δένδρων προϋποθέτουν 

μεγάλη ηλιοφάνεια) 

5η 

«Και εποίησεν ο Θεός τα κήτη τα 

μεγάλα  και πάσαν ψυχήν ζώσαν 

ερπετών» (Γεν.1,21). 

Μεσοζωικός ή 

Δευτερογενής αιώνας. 135 

εκατομμύρια έτη 

Θηλαστικά, δεινόσαυροι, 

πτηνά, οστεϊχθύες. 

6η 

«Και είπεν ο Θεός , εξαγαγέτω η 

γη…τετράποδα…και θηρία…και 

εποίησεν ο Θεός τον ΑΝΘΡΩΠΟΝ 

…άρσεν και θήλυ εποίησεν αυτούς 

(Γεν.1,24-27). 

Καινοζωικός (Παρούσα 

ζωή). 

65 εκατ. χρόνια.. 

Εκρηκτική ανάπτυξη των 

θηλαστικών. Πλούσια 

βλάστηση. 

Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ 

ΑΝΘΡΩΠΟΥ 



Η Αγία Γραφή μας διδάσκει ότι: 

 τον κόσμο ολόκληρο τον δημιούργησε ο Θεός, 

 από το τίποτα, «εκ του μηδενός», 

 από απέραντη αγάπη,  

 μόνο με τον παντοδύναμο λόγο Του. Αυτός, που υπήρχε 

πριν από τον κόσμο, πρόσταξε και έγιναν όλα  

 μέσα σε έξι δημιουργικές μέρες, σε έξι δηλαδή χρονικά 

διαστήματα, πού δεν ξέρουμε πόση διάρκεια είχαν. 



 «Καινοὺς δὲ οὐρανοὺς καὶ γῆν καινὴν κατὰ τὸ ἐπάγγελμα αὐτοῦ 
προσδοκῶμεν, ἐν οἷς δικαιοσύνη κατοικεῖ» (Β΄ Πέτρ. 3,13).  

http://vatopaidi.wordpress.com/2011/01/04/%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CF%86%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CE%BF%CE%B2%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B8%CE%B5%CE%BF%CF%8D-%CE%BC%CE%AD%CF%83/


Ανακαίνιση της κτίσεως  

«Ὡσεὶ περιβόλαιον ἑλίξεις αὐτούς, καὶ ἀλλαγήσονται» (Εβρ. 1,12). 

http://toeilhtarion.blogspot.gr/

