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Περίληψη
Σκιαγραφείται η Θεωρία της Μεγάλης Εκρήξεως (ΜΕ) για την Δημιουργία, και τονίζε‐
ται ότι και στη θεωρία αυτή η αγιογραφική ημέρα μία έχει την δομή ημερονυκτίου. Ξε‐
κινά με σκοτάδι, που όταν ξημερώνει μεταβαίνει απ’ ευθείας σε μια κατάσταση μεση‐
μεριού, όπου το Σύμπαν κατακλύζεται από ένα εκτυφλωτικό αρχέγονο φως που έρχε‐
ται από παντού. Ακολούθως εμφανίζεται ένα φαντασμαγορικό δειλινό, που ακολου‐
θείται από νύχτα. Τονίζεται ότι τα υπολείμματα του αρχεγόνου φωτός έχουν μελετη‐
θεί και ότι αποτελούν σημαντική ένδειξη για την ορθότητα της ΜΕ. Ακολούθως περι‐
γράφονται οι υπόλοιπες αγιογραφικές ημέρες, και επιχειρηματολογείται ότι ο Αδάμ
πρέπει να θεωρηθεί ως ανήκων στο είδος του σοφού ανθρώπου της παλαιοντολογίας.
Στην περίπτωση αυτή εξαλείφεται κάθε ουσιαστική διαφωνία μεταξύ Αγίας Γραφής
και Παλαιοντολογίας, σχετικά με την ηλικία του ανθρώπου και των πρώτων κοινωνι‐
κών του δομών στη Γη.

Στις μέρες μας είναι εκπληκτικό το πόσο η περιγραφή της Δημιουργίας στην
Αγία Γραφή συμπίπτει με αυτή της σύγχρονης επιστήμης. Ειδικότερα για την
αρχική περίοδο, όπου η συμβάλλουσα επιστήμη είναι μόνον η φυσική, η επι‐
στημονική περιγραφή συμπίπτει ακόμη και στις λεπτομέρειες με την περιγρα‐
φή της Γενέσεως για την «ημέρα μία» ‐ενός κειμένου γραμμένου πριν περισσό‐
τερο από 3500 χρόνια… Και το ακόμη πιο αξιοσημείωτο είναι ότι η συμφωνία
αυτή άρχισε να εμφανίζεται μετά το 1920. Μέχρι τότε, η επιστήμη πίστευε ότι το
Σύμπαν ήταν άναρχο. Μόλις μετά το 1963 άρχισε να γίνεται αποδεκτό ότι το
Σύμπαν έχει αρχή. Και τα τελευταία μάλιστα χρόνια, (τέλη του 20ου ‐ αρχές του
21ου αιώνα) μετρήθηκε και η ηλικία του Σύμπαντος και βρέθηκε περίπου 13,8
δις έτη.
Επειδή πολλά θα πω γι’ αυτή την μοναδική ημέρα μία, ας αρχίσουμε με την
θαυμάσια Γραφική περιγραφή.
«Εν αρχή εποίησεν ο Θεός τον ουρανόν και την γην. Η δε γη ήν αόρατος και
ακατασκεύαστος, και σκότος επάνω της αβύσσου, και Πνεύμα Θεού επεφέρετο
επάνω του ύδατος, και είπεν ο Θεός∙ γενηθήτω φως∙ και εγένετο φως. Καί εί‐
δεν ο Θεός το φως, ότι καλόν και διεχώρισεν ο Θεός αναμέσον του φωτός και
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αναμέσον του σκότους. Και εκάλεσεν ο Θεός το φως ημέραν και το σκότος εκά‐
λεσεν νύκτα. Και εγένετο εσπέρα και εγένετο πρωϊ , ημέρα μία.» (Γεν. α’, 1‐5)
Τίποτε λοιπόν δεν προϋπήρχε. Ο χρόνος, όπως τον αντιλαμβάνεται η επι‐
στήμη μας, κατασκευάσθηκε και άρχισε να τρέχει με το «εν αρχή». Κατά την
δημιουργία των Αγγέλων που οπωσδήποτε προϋπήρξε, μάλλον δεν υπήρχε ο
χρόνος που αντιλαμβανόμαστε σήμερα. Θα υπήρχε όμως κάποιο άλλο είδος
χρόνου. Ο Κύριος όμως Ιησούς είναι «εκ του Πατρός γεννηθείς προπάντων των
αιώνων». Πριν ακόμη δημιουργηθούν και αρχίσουν να τρέχουν οιοδήποτε είδος
χρόνου, γεννήθηκε ο Υιός – δεν πλάσθηκε.
Αλλά και ο χώρος (ο Ουρανός), με το εν αρχή άρχισε να δημιουργείται. Η ει‐
κόνα που έχουμε σήμερα για τον χώρο ξεκίνησε από την Γενική Σχετικότητα
και τις έρευνές των ανθρώπων της Εικ.1. Την εργασία τους, που ονομάσθηκε

Εικών 1: Αυτοί που ξεκίνησαν την Γενική Σχετικότητα και την ιδέα της Μεγάλης
Εκρήξεως (1916‐1933).

θεωρία της Μεγάλης Εκρήξεως (ΜΕ), θα προσπαθήσω να εξηγήσω παρακάτω.
Όμως προηγουμένως να τονίσω ότι συγχρόνως με την δημιουργία του χώρου,
έγινε και η δημιουργία της πρωτόγονης ύλης και ενέργειας. Ύλη και ενέργεια
αποτελούν την αυτή οντότητα στην Γενική Σχετικότητα. Έτσι όταν ομιλούμε
περί ύλης, εννοούμε συγχρόνως και ενέργεια. Ο ουρανός λοιπόν της Αγία
Γραφής είναι ο χώρος, και (στην ερμηνεία που ακολουθούμε στο άρθρο αυτό) η
πρωτόγονη ύλη‐ενέργεια είναι η ακατασκεύαστος γη. Και τα δυο δημιουργή‐
θηκαν μαζί εν αρχή…
Στη Μεγάλη Έκρηξη, εκείνο που εκρήγνυται, και δια της εκρήξεως δημιουρ‐
γείται, είναι ο χώρος. Στην αρχή, όλος ο χώρος του Σύμπαντος ήταν μια απει‐
ροελάχιστη κουκίδα, μέσα στην οποία ήταν μαζεμένη όλη η ενέργεια του Σύ‐
μπαντος, που είτε βρίσκεται υπό μορφή ύλης, είτε εμπεριέχεται στον ίδιο τον
χώρο. Η αρχική πυκνότητα και πίεση αυτής της ύλης‐ενέργειας ήσαν τεράστιες.
Και ξαφνικά, κατά την χρονική στιγμή μηδέν 2 , άρχισαν τα διάφορα μέρη της
κουκίδας να απομακρύνονται μεταξύ τους, και η κουκίδα να μεγαλώνει. Στην
αρχή πολύ βίαια. Μετά πιο αργά… Ακόμη και σήμερα, η αρχική εκείνη κουκίδα,
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πού τώρα πλέον έχει προσλάβει τεράστιες διαστάσεις, συνεχίζει να μεγαλώνει
και το Σύμπαν να διαστέλλεται… Και αυτό το βλέπουμε και το μετρούμε.
Ας επιμείνουμε λίγο περισσότερο σ’ αυτά. Είναι αξιοσημείωτο ότι και αυτός ο
ίδιος ο χώρος χρειάζεται ενέργεια για να αποκτήσει το Σύμπαν μας τις
παρατηρούμενες ιδιότητες. Η συνολική ενέργεια που είτε αφορά τον χώρο, είτε
βρίσκεται υπό μορφή ύλης, είναι θετική. Όμως, σύμφωνα με την Θεωρία της
Σχετικότητας, ίση και αντίθετη ενέργεια βρίσκεται υπό την μορφή ενός ελκτι‐
κού δυναμικού βαρύτητας, που έλκει τα σωμάτια της ύλης μεταξύ των. Έτσι το
σύνολο της ενεργείας του Σύμπαντος είναι μηδέν. Και αυτό ίσχυε από την
αρχή. Όταν το Σύμπαν ξεκινούσε από ένα τίποτα. Αυτό οδήγησε στη φράση ότι
το υλικό Σύμπαν μας είναι μια «ανακατανομή του τίποτα» ‐ μια φράση
ταυτόσημη με την θεολογική έκφραση ότι εκ του μηδενός Δημιουργήθηκε.
Να το πούμε λίγο διαφορετικά: Για να ξεκινήσει η Δημιουργία, πήρε ο Τρια‐
δικός Θεός την μηδενική ενέργεια του τίποτα και την χώρισε στα δύο ένα θετικό
μέρος και ένα (ίσο και αντίθετο) αρνητικό. Το θετικό το έκανε ύλη και ενέργεια
χώρου. Και το αρνητικό το έκανε δυναμική ενέργεια βαρύτητας. Και έτσι το τί‐
ποτα έγινε χώρος με ύλη μέσα σ’ αυτόν, και δυνάμεις βαρύτητας να δρουν πά‐
νω σ’ αυτήν. Το Σύμπαν που κατ’ αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκε, διατήρησε
την αρχική του μηδενική συνολική ενέργεια, για να του θυμίζει ότι εκ μηδενός
προήλθε. Αυτά για το Σύμπαν ως όλο, για το οποίο η Γενική Σχετικότητα φαί‐
νεται να έχει πρωτεύοντα ρόλο.
Για τα έμβια όντα δεν είναι εύκολο να πούμε αντίστοιχες φράσεις, μια και η
Γενική Σχετικότητα γι’ αυτά φαίνεται να είναι εντελώς δευτερεύουσα. Αλλά η
ιδέα ότι και τα έμβια όντα είναι ανεξίτηλα σφραγισμένα με το μηδέν από το
οποίο (με την εντολή του Τριαδικού Θεού) εγεννήθησαν, φαίνεται να είναι ορ‐
θόδοξη.
Μαθηματικά, το όλο φαινόμενο της Δημιουργίας είναι άκρως ασταθές, σαν
την ισορροπία ενός μολυβιού τοποθετημένου όρθια πάνω σ’ ένα τραπέζι. Λίγο
να τ’ αγγίξεις, πέφτει. Λίγο να ξεφύγουν οι αρχικές τιμές της πυκνότητας της
ύλης‐ενέργειας ή της πίεσης από τις απαιτούμενες, καθίσταται αδύνατος η δη‐
μιουργία χώρου που να μπορεί να ζήσει τουλάχιστον όσο έζησε ο δικός μας. Και
αν ακόμη αρχικά δημιουργούνταν κάποιος χώρος, αυτές οι έστω και μικρότατες
διαφοροποιήσεις, θα τον ανάγκαζαν να αρχίσει γρήγορα να συστέλλεται, κα‐
ταλήγοντας πάλι σε μια απειροελάχιστη κουκίδα, σαν την αρχική. Το Σύμπαν
θα πέθαινε χωρίς να προλάβει να αποκτήσει αστέρια ή να φιλοξενήσει ζωή.
Όμως ο χώρος στο Σύμπαν μας επέζησε… Τουλάχιστον ξέρουμε ότι επέζησε
περίπου 13,8 δις έτη 3 , και πρόλαβε να μας φιλοξενήσει…
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Πριν προχωρήσουμε όμως σε μια ερμηνεία της αγιο‐
γραφικής περιγραφής, ας δώσουμε σε εικόνες μερικά
χαρακτηριστικά στοιχεία του Σύμπαντος μας. Και πρώ‐
τα για τον πλανήτη Γη (Εικ. 2). Έχει ακτίνα περί τα 6000
χιλμ, που είναι περίπου 100 φορές μικρότερη από την
ακτίνα το Ηλίου. Από μακριά, η Γη μας φαίνεται σαν μια
όμορφη γαλάζια κουκίδα.
Εικών 2: Ο πλανήτης Γη.

Οι πλανήτες περιστρέφονται γενικά γύρω
από αστέρες (σαν τον Ήλιο), σχηματίζοντας
πλανητικά συστήματα. Τα πλανητικά
συστήματα έχουν την τάση να σχηματίζουν
γαλαξίες. Επειδή οι πλανήτες δεν έχουν δικό
τους φως και οι μάζες τους είναι γενικά
αμελητέες, στις εικόνες γαλαξιών, μόνον οι
αστέρες (Ήλιοι) φαίνονται. Στην Εικ.3
παρουσιάζεται ο δικός μας Γαλαξίας, όπως
θα τον έβλεπε ένας παρατηρητής ευρισκό‐
μενος έξω απ’ αυτόν. Οι διάφορες κουκίδες
Εικών 3: Ο δικός μας Γαλαξίας.
στην Εικ.3 παριστούν αστέρες‐ήλιους, αέρια
και σκόνη. Οι πλανήτες δεν φαίνονται σ’ αυτήν την κλίμακα. Ο Ήλιος μας υπο‐
δεικνύεται με το κίτρινο βελάκι.
Ο Γαλαξίας μας έχει διάμετρο περίπου 4 100 kly. Το φως κάνει περί τα 8 λεπτά
για να μας έλθει από τον Ήλιο, όμως χρειάζεται περίπου 24000 χρόνια για να
πάει από τον Ήλιο στο κέντρο του Γαλαξία μας. Το κέντρο του Γαλαξία μας έ‐
χει το χρώμα του χιονιού, εξ αιτίας του συνωστισμού λαμπρών αστέρων στην
περιοχή του.
Όλη ή ορατή ύλη των γαλαξιών αποτελείται από πυρήνες και ηλεκτρόνια,
σαν αυτά που συναντούμε στα γνωστά άτομα. Την ύλη αυτή αποκαλούμε Γνω‐
στή Ύλη.
Παρατηρώντας εικόνες γαλαξιών, μπορούμε να υπολογίσουμε την μάζα
τους, και εξ αυτών την δύναμη βαρύτητας που τους συγκρατεί. Σ’ όλες τις πε‐
ριπτώσεις διαπιστώνουμε ότι οι μάζες των γαλαξιών που βλέπουμε, δεν αρκούν
για να τους συγκρατήσουν. Κανονικά λοιπόν δεν έπρεπε να υπάρχουν γαλαξί‐
ες. Το ότι υπάρχουν, μας αναγκάζει να δεχτούμε ότι περιέχουν και άλλη ύλη,
που δεν μπορούν να δουν (τουλάχιστον απ’ ευθείας) τα τηλεσκόπιά μας. Η ύλη
αυτή πρέπει να είναι ηλεκτρικά ουδέτερη και εντελώς καινούργιας μορφής. Δεν
μπορεί να είναι κάποια μορφή της γνωστής ύλης που αναφέραμε παραπάνω.
Την ύλη αυτή αποκαλούμε Σκοτεινή ή Αόρατη Ύλη.
4
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Αλλά και οι γαλαξίες έχουν την τάση να
εμφανίζονται σε ομάδες που αποκαλού‐
νται σμήνη. Στην Εικ.4 εμφανίζεται το
σμήνος γαλαξιών Abel 2029, ευρισκόμενο
σε απόσταση 1δισ έτη φωτός. Οι γαλάζιες
κουκκίδες είναι τώρα γαλαξίες. Οι κόκκινες
περιοχές είναι θερμές αέριες μάζες εκα‐
τομμυρίων βαθμών και παρατηρούνται με
ακτίνες X. Και πάλι, η παρατηρούμενη γνω‐ Εικών 4: Το σμήνος γαλαξιών Abel 2029.
στή ύλη δεν επαρκεί για να συγκρατήσει ένα τέτοιο σμήνος. Γενικά, η Σκοτεινή
Ύλη στο Σύμπαν πρέπει να είναι περίπου πενταπλάσια της Γνωστής.
Σε ακόμη μεγαλύτερη κλίμακα, το Σύμπαν μοιάζει με ένα κοσμικών διαστά‐
σεων σφουγγάρι, που αποκαλείται Κοσμικός Ιστός. Στην Εικ.5 παρουσιάζεται
μια υπολογιστική προσομοίωση του Κοσμικού Ιστού σε μια τυπική περιοχή του
Σύμπαντος, ίση περίπου προς το 1/25 του όλου αισθητού Σύμπαντος. Οι κίτρι‐
νες κουκίδες περιγράφουν εδώ σμήνη γαλαξιών και τα συνοδεύοντα αέρια νέ‐
φη, ενώ οι βυσσινί κουκίδες παριστούν Σκοτεινή Ύλη. Οι μαύρες περιοχές, (που
αντιστοιχούν στις τρύπες του σφουγγαριού), υποδηλώνουν τεράστια κενά. Αυ‐
τές διαχωρίζονται από επιφανειακές δομές (σαν τις επιφάνειες που διαχωρί‐

Εικών 5: Ο Κοσμικός Ιστός.

ζουν τις τρύπες ενός πραγματικού σφουγγαριού) και διασχίζονται από άλλες
νηματοειδείς. Όλη η ύλη του Σύμπαντος είναι μαζεμένη σ’ αυτές τις επιφανει‐
ακές και νηματοειδείς δομές. Η οριζόντια λευκή γραμμή στην εικόνα παριστά
μήκος περίπου 145 εκατομμυρίων ετών φωτός, καθορίζοντας έτσι την κλίμακα
της εικόνος.
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Αυτό λοιπόν είναι το Σύμπαν για το οποίο μιλάμε. Μόνο το 5% της ενέργειας
που υπάρχει σήμερα σ’ αυτό, προέρχεται από τη γνωστή ύλη. Ενώ η σκοτεινή
ύλη (που μνημονεύσαμε παραπάνω) αποτελεί σήμερα το 27% περίπου της όλης
ενέργειας. Έτσι η συνολική ύλη του Σύμπαντος, γνωστή και σκοτεινή, συνεισφέ‐
ρει σήμερα το (5+27)%=32%, της όλης ενεργείας του. Το υπόλοιπο 68% δεν φαίνε‐
ται να έχει υλική υφή, αλλά μοιάζει να προέρχεται από την ενέργεια του χώρου.
Αποκαλείται Σκοτεινή Ενέργεια.
Καθώς ο χρόνος κυλά και το Σύμπαν μεγαλώνει, η συνολική ύλη αραιώνει και
το ποσοστό ενεργείας που συνεισφέρει στην ενέργεια του Σύμπαντος μικραίνει.
Όμως η πυκνότητα της σκοτεινής ενέργειας στον χώρο δεν αραιώνει, και δεν με‐
ταβάλλεται με τον χρόνο. Εξ αιτίας αυτού, το ποσοστό ενεργείας που συνεισφέ‐
ρεται από την Σκοτεινή Ενέργεια αυξάνει αντίστοιχα.
Ανωτέρω παραθέσαμε την Γραφική περιγραφή για την «ημέρα την μία» , και
δώσαμε και μερικές γενικές πληροφορίες για τα συστατικά του Σύμπαντος. Στα
επόμενα θα προσπαθήσουμε να εκθέσουμε παράλληλα τις δυο περιγραφές.
Εν αρχή εποίησεν ο Θεός τον ουρανόν και την γην. Η δε γη ήν αόρατος
και ακατασκεύαστος, και σκότος επάνω της αβύσσου, και Πνεύμα Θεού ε‐
πεφέρετο επάνω του ύδατος... Καθώς διαστελλόταν ο χώρος, η αρχική ενέρ‐
γεια‐ύλη άλλαζε ραγδαία μορφές... Η θερμοκρασία που ήταν αρχικά τεράστια,
έπεφτε συνεχώς. Στην αρχή ταχύτατα. Μετά πιο αργά. Πλήθος σωματίων (σαν
αυτά που συναντούμε στους συγχρόνους επιταχυντές) παρήγοντο τότε, και σχε‐
δόν αμέσως διεσπώντο. 5 Λίγο μετά τα πρώτα 20 λεπτά, η γνωστή ύλη του Σύ‐
μπαντος αποτελείτο από πυρήνες υδρογόνου, ηλίου, και ίχνη μερικών άλλων
ελαφρών πυρήνων, και από ηλεκτρόνια και νετρίνο 6 . Οι πυρήνες οξυγόνου θα
γίνουν πολύ αργότερα. Στην συνολική ύλη του Σύμπαντος θα πρέπει να προ‐
στεθεί βεβαίως και η προαναφερθείσα Σκοτεινή Ύλη.
Αυτή λοιπόν ήταν η ακατασκεύαστος γη. Και το ύδωρ, ήταν κι αυτό ακατα‐
σκεύαστο, μια και δεν υπήρχε ακόμη οξυγόνο. Ούτε και άτομα υδρογόνου υπήρ‐
χαν. Μόνο πυρήνες υδρογόνου, που δεν μπορούσαν να δεσμεύσουν τα ηλεκτρό‐
νια, λόγω της υψηλής θερμοκρασίας.
Η ύπαρξη ελευθέρων ηλεκτρονίων και πυρήνων καθιστούσε το Σύμπαν της
εποχής εκείνης αδιαφανές. Το αδιαφανές αυτό Σύμπαν, ο Μωϋσής το περιγράφει
ως σκοτεινό: και σκότος επάνω της αβύσσου, και Πνεύμα Θεού επεφέρετο
επάνω του ύδατος. Και έχει δίκαιο, διότι στο Σύμπαν εκείνο δεν μπορούσε να
διαδοθεί το ορατό φώς. Το αρχαιότερο φως που έχουμε ιδεί ποτέ είναι αυτό που
έλαμψε λίγο αργότερα, όταν το Σύμπαν έγινε διαφανές.
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Ένα εξ αυτόν είναι και το προσφάτως ανακαλυφθέν σωμάτιο Higgs. Το σωμάτιο αυτό είναι απαραίτητο για
την αυτοσυνέπεια της όλης θεωρίας.
6
Τα νετρίνο μοιάζουν με τα ηλεκτρόνια, αλλά είναι ουδέτερα εκατομμύρια φορές ελαφρότερα. Γνωρίζουμε ήδη
τρία διαφορετικά είδη αυτών.
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και είπεν ο Θεός∙ γενηθήτω φως∙και εγένετο φως. To Σύμπαν παρέμεινε α‐
διαφανές τα πρώτα 380000 περίπου χρόνια του. Καθώς όμως συμπλήρωνε την
ηλικία αυτή, η θερμοκρασία του έπεσε στους 3000 βαθμούς Kelvin περίπου, επι‐
τρέποντας στους προαναφερθέντες ελαφρούς πυρήνες να
δεσμεύσουν τα ηλεκτρόνια, σχηματίζοντας ουδέτερα άτο‐
μα. Τότε, λίγο‐πολύ ξαφνικά, το Σύμπαν έγινε διαφανές
και κατακλύσθηκε από φως. Ένα εκτυφλωτικό φως που
ερχόταν από παντού, με σχεδόν την ίδια από παντού έντα‐
ση. Έμοιαζε με το φως ενός καλοκαιριάτικου μεσημεριού,
όπου όλα γύρω ακτινοβολούν και καίνε. Η ημέρα λοιπόν η
μία ξεκίνησε χωρίς αυγή! Από μεσημβρίας ήρξατο. Δεν
γνωρίζω ποιος από τους Πατέρες της Εκκλησίας το πρω‐
τοείπε αυτό, αλλά ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης (Εικ.6)
το ήξερε και έγραψε: … τό γάρ ἐν αὐτῇ γεγονός φῶς οὐχί
ἀπό τό πρωΐ, ἀλλά ἀπό μεσημβρίας ἤρξατο, κατά τούς
Εικ. 6: Ο Άγιος Νικόδημος ο Θεολόγους (Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, ΓΥΜΝΑ‐
Αγειωρήτης
ΣΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ εἰς τήν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου, Με‐
λέτη ΛΒ΄, α΄, σ. 273, Εκδοση 7η Βασ. Ρηγόπουλου, Θεσσαλονίκη 1991. Μου δόθηκε
από Γ. Τακαρίδη.).
Τα μήκη κύματός του αρχεγόνου εκείνου φωτός, όταν πρωτοέλαμψε, ευρίσκο‐
ντο (κατά ένα σηματικό μέρος) στην ευαίσθητη στον ανθρώπινο οφθαλμό περι‐
οχή. Βέβαια δεν υπήρχαν άνθρωποι την εποχή εκείνη, και μόνο το προφητικό
μάτι του Μωϋσέως μπορούσε να το ιδεί. Καθώς όμως ο χρόνος κυλούσε και το
Σύμπαν μεγάλωνε, και το μήκος κύματος του αρχεγόνου εκείνου φωτός μεγά‐
λωνε μαζί του, και η λαμπρότης του ελαττωνόταν. Έτσι σήμερα, η λαμπρότης
του είναι περίπου 100 δισεκατομμύρια φορές μικρότερη της αρχικής, και το μήκος
κύματός του κάπου 1100 φορές μεγαλύτερο. Στην Εικ.7 παρουσιάζεται η λα‐
μπρότης του αρχεγόνου φωτός τότε όταν πρωτοέλαμψε, και τώρα.

Εικών 7: Η λαμπρότης του αρχεγόνου φωτός (κάθετος άξονας), σαν συνάρτηση του μήκους κύματός του,
όταν πρωτοέλαμψε και τώρα.

7

Σήμερα ‐13,8 δις χρόνια αργότερα‐ εξακολουθεί να μας έρχεται με σχεδόν την
ίδια ένταση από παντού. Όμως έχει φύγει πια από την οπτική περιοχή, και βρί‐
σκεται στην περιοχή των μικροκυμάτων. Έτσι, δεν μπορούμε να το δούμε με τα
μάτια μας, αλλά μπορούμε να διαπιστώσουμε την ύπαρξη του και να το μελετή‐
σουμε. Η ανακάλυψή του το 1964 από τους A. Penzias και R. Wilson έπαιξε βασι‐
κό ρόλο για την αποδοχή της Θεωρίας της Μεγάλης Εκρήξεως από την επιστη‐
μονική κοινότητα. Άνθρωποι διαπίστωσαν πειραματικά το φως που γεννήθηκε
με την Θεϊκή προσταγή γενηθήτω φως!
Ας επανέλθουμε όμως στην εποχή που πρωτοέλαμψε. Καί είδεν ο Θεός το
φως, ότι καλόν. Γιατί άραγε χρειάζεται ένας τέτοιος έλεγχος, που επαναλαμβά‐
νεται σε κάθε βήμα της βιβλικής περιγραφής; Μήπως υπονοεί την μεγάλη αστά‐
θεια της όλης διαδικασίας, την οποία αναφέρουμε παραπάνω;
Και εγένετο εσπέρα και εγένετο πρωί, ημέρα μία. Όπως αναφέραμε, καθώς
ο χρόνος κυλούσε και το Σύμπαν μεγάλωνε, μεγάλωνε μαζί του και το μήκος
κύματος του αρχεγόνου εκείνου φωτός. Οπτικά, αυτό σημαίνει ότι το φως εκείνο
γινόταν όλο και πιο κόκκινο. Ώσπου τελικά έφυγε από την οπτική περιοχή και
έσβησε μπαίνοντας στην υπέρυθρη. Το πρώτο δειλινό τέλειωσε μέσα σε μια φα‐
ντασμαγορική φωτοπλημμύρα.
Όταν άρχιζε η νύχτα που ακολούθησε την ημέρα την μία, το Σύμπαν ήταν
περίπου 20 εκατομμυρίων ετών... Την νύκτα εκείνη γεννήθηκαν τα άστρα και οι
γαλαξίες. Και η μικροσκοπική μας Γη, που η ηλικία της υπολογίζεται στα 4,6 πε‐
ρίπου δισεκατομμύρια χρόνια, μέσα στην ίδια εκείνη νύκτα δημιουργήθηκε.
Η διαστολή του χώρου (ουρανού) ήταν αρχικά επιβραδυνόμενη 7 . Έγινε όμως
επιταχυνόμενη πριν περίπου 5 δισεκατομμύρια χρόνια (όταν το Σύμπαν ήταν
περίπου 8,8 δις ετών). Πριν δηλαδή 5 δισεκατομμύρια χρόνια, το Σύμπαν άρχισε
να επιταχύνει την αυτοδιάλυσή του. Η επιτάχυνση αυτή προκλήθηκε από την
αναφερθείσα ήδη ενέργεια χώρου (την σκοτεινή δηλαδή ενέργεια) που εκείνη
την εποχή άρχισε να υπερτερεί της επιβραδύνσεως της προκαλουμένης από την
εκ της ύλης ενέργεια. Μια σύντομη περιγραφή της ιστορίας της διαστολής του
Σύμπαντος και της γεννήσεως των αστέρων και γαλαξιών φαίνεται στην Εικ.8.
Ο οριζόντιος άξων στο κάτω μέρος της εικόνος καθορίζει τον χρόνο. Οι κυκλικές
διατομές του κώδωνος της Εικ.8 δεικνύουν πώς αυξάνεται με το χρόνο, το μέγε‐
θος του Σύμπαντος.
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Εκτός ενδεχομένως, από μια απειροελάχιστη χρονική περίοδο, πολύ πριν τελειώσει το πρώτο δευτερόλεπτο,
κατά την οποίαν εμφανίσθηκε το ονομαζόμενο φαινόμενο του κοσμικού πληθωρισμού.
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Εικών 8: Η ιστορία της διαστολής του Σύμπαντος και της γεννήσεως των αστέρων και
γαλαξιών. Ο οριζόντιος άξονας καθορίζει τον χρόνο. Η διατομή του κώδωνος σε κάθε τιμή
χρόνου, περιγράφει το αντίστοιχο μέγεθός του Σύμπαντος.

Ας επαναλάβουμε ότι στην ερμηνεία που παρουσιάζουμε εδώ, η ημέρα μια έ‐
χει την δομή ημερονυκτίου. Ξεκινά με σκοτάδι, που διαρκεί όμως μόλις 380000
χιλ. χρόνια. Το φωτεινό μέρος της ημέρας δεν αρχίζει με αυγή, αλλά από μεσημ‐
βρίας. Και τελικά καταλήγει στο πρώτο δειλινό, που ακολουθείται από νύκτα. Το
φωτεινό μέρος της ημέρας διαρκεί μόλις περί τα 20 εκατομμύρια χρόνια. Η νύχτα
όμως που ακολουθεί διαρκεί κοντά 9,5 δισεκατομμύρια χρόνια.
Οι υπόλοιπες ημέρες της Δημιουργίας αναφέρονται αποκλειστικά σε γεγονό‐
τα που έγιναν πάνω στην μικροσκοπική μας Γη. Δεν αφορούν το Σύμπαν. Εκ
πρώτης όψεως θα μπορούσε κανείς να τα χαρακτηρίσει ως επουσιώδη, μια και η
Γη είναι ένα τίποτε… Όμως δεν είναι, διότι τα γεγονότα αυτά αφορούν τον άν‐
θρωπο για τον οποίο δημιουργήθηκε το Σύμπαν. Οι ημέρες αυτές δεν έχουν δομή
ημερονυκτίου. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι αντιστοιχούν σε μεγά‐
λα χρονικά διαστήματα, κατά την διάρκεια των οποίων έγιναν τα επί της Γης
βασικά βήματα, για την Δημιουργία του ανθρώπου.

Έτσι, την δεύτερη ημέρα γίνεται η διαμόρφωσή της Γης και της ατμόσφαιράς
της, ενώ στο πρώτο μέρος της τρίτης ημέρας εμφανίζονται οι θάλασσες και οι
στεριές. Για την Γη και την μεγάλη ποσότητα του ύδατος σ’ αυτήν εντυπωσιάζει
στο β’ κεφάλαιο της Γενέσεως η καταπληκτική φράση ότι το πρώτο νερό που πό‐
τισε τη Γη, πριν δημιουργηθεί ο άνθρωπος, δεν προήλθε από βροχή, αλλά ανά‐
βλυσε από τα έγκατά της. Η πλήρης φράση είναι:
«Αὕτη ἡ βίβλος γενέσεως οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὅτε ἐγένετο· ᾗ ἡμέρᾳ ἐποίησε
Κύριος ὁ Θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ πᾶν χλωρὸν ἀγροῦ πρὸ τοῦ γε‐
νέσθαι ἐπὶ τῆς γῆς καὶ πάντα χόρτον ἀγροῦ πρὸ τοῦ ἀνατεῖλαι· οὐ γὰρ
9

ἔβρεξεν ὁ Θεὸς ἐπὶ τὴν γῆν καὶ ἄνθρωπος οὐκ ἦν ἐργάζεσθαι αὐτήν· πηγὴ δὲ
ἀνέβαινεν ἐκ τῆς γῆς καὶ ἐπότιζε πᾶν τὸ πρόσωπον τῆς γῆς». (Γεν β’ 4‐6).
Όμως και οι ψαλμοί και οι ύμνοι και το ευχολόγιο της ορθοδόξου εκκλησίας
μας είναι γεμάτα από εκφράσεις που τονίζουν το σημαντικό ρόλο των υδάτων
στη Γη και το μεγάλο πλήθος των. Όπως το «Συ εστερέωσας την γην επί των
υδάτων», παρμένο από την ακολουθία του Αγίου Βαπτίσματος και Ευχή του
Μεγάλου Αγιασμού κατά την Εορτή των Θεοφανείων. Και το «Ο στερεώσας
κατ΄ αρχάς τούς ουρανούς εν συνέσει καί τήν γην επί υδάτων εδράσας, εν τη
πέτρα με Χριστέ, των εντολων σου στήριξον∙ οτι ουκ εστι πλήν σου, αγιος
μόνε φιλάνθρωπε» (κανών εις την Αγία Τριάδα).
Εκείνο που εντυπωσιάζει είναι ότι όλα αυτά μοιάζουν να συμφωνούν με ορι‐
σμένα ευρήματα της σύγχρονης γεωλογικής έρευνας. Το νερό, σε υγρά ή στερεά
μορφή, καλύπτει το 75% της επιφανείας της Γης. Από το υγρής μορφής νερό, μό‐
νον το 0.76%, είναι γλυκό∙ το υπόλοιπο είναι αλμυρό.
Όταν το Ηλιακό Σύστημα δημιουργήθηκε πριν από 4.6 δισεκατομμύρια χρόνι‐
α, οι κεντρικές του περιοχές, εκεί που σήμερα βρίσκονται οι πλανήτες Ερμής,
Αφροδίτη, Γη και Άρης, ήταν πολύ θερμές για να συγκρατήσουν μεγάλες ποσό‐
τητες νερού. Πώς λοιπόν κατάφερε η Γη να έχει τόσο πολύ περισσότερο νερό απ’
ότι οι άλλοι τρεις πλανήτες; Μια παλαιότερη άποψη θεωρούσε ότι το πολύ νερό
που παρατηρείται στη Γη προήλθε από κομήτες πασπαλισμένους από πάγους
νερού που την βομβάρδιζαν πριν περίπου 3.9 δισ χρόνια. Τέτοιοι κομήτες ξέρου‐
με ότι υπάρχουν στις παρυφές του ηλιακού μας συστήματος.
Όμως μια ανακάλυψη που δημοσιεύθηκε το καλοκαίρι του 2014, ενισχύει την
πιθανότητα ότι ένας όγκος νερού σχεδόν τριπλάσιος εκείνου των ωκεανών, δη‐
μιουργήθηκε (και δημιουργείται) απ’ ευθείας στα έγκατα της Γης. Ο μεγάλος
αυτός όγκος νερού, χρησιμοποιώντας τους ίδιους γεωλογικούς μηχανισμούς που
μετατοπίζουν τις τεκτονικές πλάκες, έρχεται σε επαφή με τους ωκεανούς και
τους συντηρεί.
Πριν εξηγήσουμε τι είναι οι τεκτονικές
πλάκες, ας στραφούμε πρώτα στην Εικ.9 που
απεικονίζει μια διατομή της Γης. Το πιο
κοντινό στην επιφάνεια μέρος της, είναι
βέβαια ο φλοιός που είναι βραχώδης και το
πλάτος του είναι μεταξύ 5 και 75χμ∙ Λόγω της
λεπτότητος του, ο φλοιός δεν φαίνεται στην
Εικ.9.
Μετά τον φλοιό ακολουθεί το ανώτερο
κομμάτι του άνω μανδύα (upper mantle),
πάχους 50 έως 120 χμ, που επίσης είναι
βραχώδες. Το κομμάτι αυτό, μαζί με τον
Εικ. 9: Ο άνω Μανδύας (upper mantle), η
μεταβατική ζώνη (transition zone) και ο
φλοιό αποτελούν την λιθόσφαιρα. Τα συνήθη
κάτω μανδύας (lower mantle)
υπόγεια ύδατα βρίσκονται μέσα στην
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λιθόσφαιρα. Οι τεκτονικές πλάκες της Γης είναι επτά ή οκτώ, φτιαγμένες από
στερεούς βράχους, και βρίσκονται επίσης στην λιθόσφαιρα.
Όσο καταβαίνουμε βαθύτερα μέσα στον άνω μανδύα, κάτω από την λιθό‐
σφαιρα, η θερμοκρασία και η πίεση συνεχώς αυξάνονται, οι βράχοι όλο και πε‐
ρισσότερο μαλακώνουν, και η όλη ύλη μοιάζει σαν μια παχύρευστη σούπα πάνω
στην οποία επιπλέουν οι τεκτονικές πλάκες. Ο άνω μανδύας (upper mantle)
φθάνει περίπου μέχρι βάθος 410χμ. Στην Εικ.9 ο άνω μανδύας παριστάνεται με
μια κοκκινωπή φλούδα.
Ακολούθως βρίσκεται η μεταβατική ζώνη (transition zone) που ξεκινά από τα
410χμ και φθάνει μέχρι το βάθος των 660χμ. Και αυτή ακολουθείται από τον κα‐
τώτερο μανδύα (lower mantle) που ξεκινά από τα 660χμ και φθάνει μέχρι τα
2900χμ. Στην Εικ.9, η μεταβατική ζώνη φαίνεται σαν μια μωβ γραμμή, ενώ ο κα‐
τώτερος μανδύας εμφανίζεται κοκκινωπός στο πάνω μέρος του και κιτρινίζει στο
κατώτερο, δείχνοντας έτσι την κατεύθυνση αυξήσεως της θερμοκρασίας του.
Τα πετρώματα στον άνω μανδύα, κάτω από την λιθόσφαιρα, καθώς και εκεί‐
να στον κάτω μανδύα, όπως η συνήθης πρασινωπή
ολιβίνη της Εικ.10, ουσιαστικά δεν περιέχουν νερό.
Η πρόσφατη ανακάλυψη με την οποία ασχολείται εδώ,
Εικ.10: Ένα σύνηθες πέτρωμα
των μανδυών είναι η εικονιζό- είναι ότι στην μεταβατική ζώνη, δηλαδή εκατοντάδες
μενη πρασινωπή ολιβίνη.
χιλιόμετρα κάτω απ’ τους πυθμένες των ωκεανών,
υπάρχουν τεράστια αποθέματα νερού δεσμευμένα σε ένα
γαλαζωπό πέτρωμα, τον ρινγκουδιτη (ringwoodite), Εικ.11. Το πέτρωμα αυτό,
που στο φλοιό της Γης και στον άνω και κάτω μαν‐
δύα της είναι ασταθές και σπανιότατο, καθίσταται
σταθερό στην μεταβατική ζώνη, και είναι το επι‐
κρατούν πέτρωμα εκεί.
Ο ρινγκουδίτης περιέχει ένα σχετικά μικρό πο‐
σοστό μοριακά δεσμευμένου νερού. Όμως, η συνο‐
λική ποσότης που ρινγκουδίτη στην μεταβατική
ζώνη είναι τόσο μεγάλη, ώστε να οδηγεί στην ύ‐
Εικ.11: Προσομοίωση της καταστάσεως
παρξη τεραστίου αποθέματος νερού, πιθανώς τρι‐
στην μεταβατική ζώνη: πετρώματα
ρινγκουδίτη περιβαλλόμενα από ύδατα. πλάσιου από τον συνολικό όγκο νερού που διαθέ‐
τουν όλοι μαζί οι ωκεανοί του πλανήτη μας 8 .
Εκτός από το δεσμευμένο σε ρινγκουδίτες νερό, στην μεταβατική ζώνη υπάρ‐
χει και ελεύθερο νερό, που οφείλεται στην αστάθεια του ρινγκουδίτη στην αμέ‐
σως συνορεύουσα περιοχή του κάτω μανδύα. Στην Εικ.11 φαίνεται μια υπολογι‐
στική προσομοίωση της καταστάσεως αυτής: κομμάτια ρινγκουδίτη περιβαλλό‐
μενα από ύδωρ σε υγρά μορφή. Η ύπαρξη νερού στην μεταβατική ζώνη, ελέγ‐
χθηκε πειραματικά, μετρώντας την ταχύτητα μεταδόσεως σεισμικών κυμάτων
στην περιοχή.

8

Τα αποτελέσματα αυτά βασίσθηκαν σε πρόσφατες μετρήσεις ερευνητικών ομάδων των Northwestern University of Illinois, University of New Mexico και Ohio State University των ΗΠΑ.
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Το τελικό συμπέρασμα είναι ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος του νερού της Γης
φαίνεται να παρήχθη (και συνεχίζει να παράγεται) στα έγκατα της, δεσμευ‐
μένο σε πετρώματα ρινγκουδιτη στην μεταβατική ζώνη.
Εν συνεχεία το νερό αυτό πρέπει να αναδύεται από την μεταβατική ζώνη στην
επιφάνεια της Γης, ακλουθώντας τις ίδιες γεωλογικές διαδικασίες που προκα‐
λούν την κίνηση των τεκτονικών πλακών. Αυτή η ανάδυση παρουσιάζεται σχη‐
ματικά στην Εικ.12: 1) με έναν «σωλήνα» όπου ρέουν γαλάζιοι όγκοι νερού και
ρινγκουδίτες από την μεταβατική ζώνη απ’ ευθείας στους ωκεανούς (είδε λεζά‐
ντα), και 2) με τις μαύρες γραμμές που δια των ηφαιστείων μεταφέρουν τα ίδια
υλικά επίσης στην επιφάνεια της Γης.
Έτσι ο κύκλος του νερού στον πλανήτη μας δεν περιλαμβάνει μόνο την σχετι‐
κά ταχεία κυκλοφορία νερού μεταξύ των ωκεανών, της ατμοσφαίρας και του α‐
μέσου υπεδάφους.
Πολύ περισσότερα ύδατα φαίνεται να
διακινούνται
γεωλογικά,
μέσω
των
μανδυών, που κατ’ ανάγκην πηγαίνουν
πολύ βραδύτερα, έχοντας περιόδους της
τάξεως δισεκατομμυρίων ετών.
Σύμφωνα με τους ερευνητές, αυτό θα
μπορούσε να εξηγήσει την διαχρονική
σταθερότητα του όγκου των υδάτων των
ωκεανών.

Εικ.12: Οι αποθηκευμένοι στην μεταβατική ζώνη
ρινγκουδίτες και νερό. Το νερό παρίσταται από
γαλάζιες φυσαλίδες, και οι ρινγκουδίτες από το
λευκό υπόβαθρο. Ο σωλήνας που ενώνει την μεταβατική ζώνη με τους ωκεανούς παριστά την απ’
ευθείας γεωλογική τους μεταφορά εκεί, ενώ οι
μαύρες γραμμές παριστούν την μεταφορά ρινγκουδιτών μέσω ηφαιστείων.

Δε ξέρουμε αν αυτές οι έρευνες αντέ‐
ξουν στο χρόνο. Δίδουν όμως μια ερμηνεία
στην αινιγματική φράση της Γενέσεως: οὐ
γὰρ ἔβρεξεν ὁ Θεὸς ἐπὶ τὴν γῆν καὶ
ἄνθρωπος οὐκ ἦν ἐργάζεσθαι αὐτήν·
πηγὴ δὲ ἀνέβαινεν ἐκ τῆς γῆς καὶ
ἐπότιζε πᾶν τὸ πρόσωπον τῆς γῆς. Φαί‐
νεται πράγματι δυνατόν, η Γη αρχικά να
ποτιζόταν από πηγές που ανέβλυζαν από
τα έγκατα της, προτού η πρώτη βροχή
πέσει επάνω της!

Ίσως επίσης η επιμονή των ψαλμών και
ύμνων της Εκκλησίας μας να παριστούν τα
ύδατα σαν το θεμέλιο της Γης, να οφείλεται σε κάποια βαθύτερη αλήθεια, πέρα
από την ποιητική ελευθερία.

Στο δεύτερο μέρος της τρίτης ημέρας εμφανίζονται τα φυτά – πρώτα τα
απλούστερα, και μετά τα πιο σύνθετα. Ακολούθως, τα σύννεφα που κατέκλυζαν
την ατμόσφαιρά της (που δεν είναι θολή όπως του Άρη ή της Αφροδίτης) αραιώ‐
νουν, και φαίνονται τ’ άστρα. Στη συνέχεια, την πέμπτη και έκτη ημέρα, δημι‐
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ουργούνται οι ιχθύες, τα πτηνά και τα ζώα – πάλι πρώτα τα απλούστερα, και
μετά τα πιο σύνθετα. Και πάντα με εντολή του Θεού, ο Οποίος σε κάθε βήμα ε‐
λέγχει ότι το αποτέλεσμα είναι πράγματι «καλόν λίαν».
Τέλος, κατά το δεύτερο μέρος της έκτης ημέρας, λαμβάνει χώρα πάνω στη
Γη, το μεγαλειωδέστερο γεγονός της υλικής Δημιουργίας. Ο τριαδικός Θεός, τρό‐
πον τινά σε σύσκεψη των τριών προσώπων, αποφασίζει: ποιήσωμεν άνθρωπον
κατ’ εικόναν ημετέραν και καθ’ ομοίωσιν (Γεν. α’ 26). Και πλάθει από χώμα το
σώμα του πρώτου ανθρώπου, του Αδάμ, και εμφυσά σ’ αυτόν πνοήν ζωής (Γεν.
β’ 7). Όπως φαίνεται από το όλο κείμενο, ο Αδάμ πλάσθηκε όμορφος (καλός λί‐
αν, Γεν. α’ 31) και βαθύτατα σοφός (Γεν. β’ 18‐20). Και η Εύα βέβαια. Και πρέπει
να διατήρησαν αυτή την ομορφιά και σοφία, και όταν ακόμη είχαν ήδη εκδιωχθεί
από τον επίγειο Παράδεισο. Αυτό συνάγεται από την πληροφορία ότι πολύ σύ‐
ντομα μετά την εξορία τους, εμφανίζεται ανάπτυξη του πολιτισμού στη Γη (Γεν.
δ’).
Ας στραφούμε τώρα στα παλαιοντολογικά ευρήματα. Από την αρχή πρέπει να
επισημάνουμε ότι ο ορισμός του ανθρώπου στην παλαιοντολογία δεν ταυτίζεται
με εκείνον της Αγίας Γραφής. Διότι η παλαιοντολογία αγνοεί παντελώς το τι ση‐
μαίνει πνοή ζωής, που αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό και προτέρημα του αν‐
θρώπου. Πώς όμως μετράται επιστημονικά η πνοή ζωής; Υπάρχουν οντότητες
που με την επιστημονική μέθοδο δεν προσεγγίζονται. Μόνον στους ταπεινούς
αποκαλύπτονται. Οντότητες ου του αιώνος τούτου, ουδέ των αρχόντων του
αιώνος τούτου των καταργουμένων (Α’ Κορ. β’ 6).
Η αγιογραφική περιγραφή του Αδάμ στην προ‐προηγουμένη παράγραφο, α‐
ποκλείει την ταύτισή του με τα άσχημα εκείνα πιθηκοειδή της παλαιοντολογίας,
όπως ο λεγόμενος άνθρωπος του Neanderthal και οι άλλοι. Όλοι αυτοί θα πρέπει
να θεωρηθούν είδη πιθήκων. Κατ’ ανάγκη λοιπόν, ο Αδάμ πρέπει να ανήκει στο
είδος που οι παλαιοντολόγοι αποκαλούν Σοφό Άνθρωπο. Αν το παραδεχθούμε
αυτό, τότε εξαλείφεται κάθε ουσιαστική διαφωνία μεταξύ Αγίας Γραφής και
Παλαιοντολογίας, σχετικά με την ηλικία του ανθρώπου και των πρώτων κοινω‐
νικών του δομών στη Γη.
Έτσι, και η υλική κτίση, που από την αρχή πλάσθηκε φθαρτή 9 , δέχεται κάποια
στιγμή τον ʺβασιλέαʺ της. Τον άνθρωπο, που καίτοι φθαρτός, θα μπορούσε να
ζήσει αιώνια, αν τηρούσε την μία και μοναδική πρώτη εντολή. Όμως ο άνθρωπος
δεν κράτησε την εντολή… Και ο Κύριος το ήξερε ότι δεν θα την κρατούσε…
Και μετά από μερικές χιλιάδες χρόνια, στην απειροελάχιστη γαλάζια κουκίδα,
την Γη, έρχεται ο ίδιος ο Θεός. Ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Αυτή την φορά,
όχι απλώς για να δημιουργήσει με το λόγο Του, ούτε για να πλάσει με τα χέρια
Του. Αλλά έρχεται να παλέψει, να πονέσει και να ματώσει, για να πληρώσει Αυ‐

9

«ουχ εκούσα» όμως, αλλά «διά τον υποτάξαντα επ’ ελπίδι» » (Ρωμ η’ 20).
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τός τα λύτρα και να εξαγοράσει τον άνθρωπο, από την τραγική κατάσταση στην
οποία είχε περιπέσει.
Η αρχική Δημιουργία τολμώ να πω ότι δεν είχε κοστίσει στον τριαδικό Θεό. Η
αναδημιουργία όμως κόστισε αίμα θεϊκό. Και κατά έναν παράδοξο τρόπο, εμείς
οι φταίχτες άνθρωποι που με την πρώτη και τις μετέπειτα αμαρτίες προκαλέσα‐
με όλη αυτή την τραγωδία, δεν επανήλθαμε απλώς στην παλαιά μας θέση, αλλά
θεώθηκαμε. Ελάβαμεν πνεύμα υιοθεσίας, εν ώ κράζομεν∙ αββά ο πατήρ (Ρωμ
η’ 15). Και στην τελική κατάσταση, μας έχει επαγγελθεί ότι όμοιοι αυτώ εσόμε‐
θα, ότι οψόμεθα τον Θεόν καθώς εστί (Α’ Ιω. γ’ 2).
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