Βιβλικές Βάσεις για Μακρές Ηµέρες ηµιουργίας
1. Το µήκος των ηµερών Του Κυρίου: Ο ίδιος ο συγγραφέας του βιβλίου της Γένεσης
(ο Μωυσής) έγραψε στον ψαλµό 90:4, «Διότι χίλια έτη ενώπιόν σου είναι ως ηµέρα η
χθές, ήτις παρήλθε, και ως φυλακή νυκτός». Ο Μωυσής φαίνεται να αναφέρει ότι
καθώς αι βουλές του Κυρίου δεν είναι και δικές µας βουλαί (Ησαΐας 55:9), έτσι και
η ηµέρες Του δεν είναι και δικές µας ηµέρες.
2. Οι Εβραϊκές λέξεις yôm, ,´ereb and boger: Η πρώτη λέξη, η οποία µεταφράζεται
και ηµέρα στο πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης, χρησιµοποιείται µέσα στα βιβλικά
Εβραϊκά µε τρεις διαφορετικές ερµηνείες:
 Από την ανατολή στη δύση του ηλίου.
 Από τη δύση έως τη δύση του ηλίου.
 Ένα χρονικό τµήµα χωρίς καµία συσχέτιση µε της ηλιακές ηµέρες (δηλαδή
οποιοδήποτε διάστηµα µεταξύ µερικών εβδοµάδων, αρκετών χρόνων η µια
χρονική περίοδος-εποχή)
Μερικά παραδείγµατα µόνο αποτελούν τα χωρία: Γένεσης 4:3 (διάρκεια
χρόνου), Γένεσης 30:14 (η περίοδος του θερισµού), Ιησούς του Ναυή 24:7 (µία
µακρά περίοδος), Παροιµίες 25:13 (καιρός θερισµού), Ησαΐας 4:2 (µία µελλοντική
περίοδος), Ζαχαρίας 14:8 (το καλοκαίρι και ο χειµώνας µαζί) όπως επίσης αρκετές
αναφορές στην ηµέρα του Κυρίου η οποία µπορεί να εκτείνεται από 42 µήνες έως
αρκετά περισσότερο, ανάλογα µε την ερµηνεία του εκάστοτε εδαφίου.
Η 2η και η 3η λέξη που µεταφράζονται ως απόγευµα και πρωί αντίστοιχα,
µπορούν να µεταφραστούν ως το άνοιγµα και το κλείσιµο της ηµέρας, µε
οποιοδήποτε τρόπο η λέξη ηµέρα έχει χρησιµοποιηθεί. Για παράδειγµα, όταν
αναφερόµαστε µε την έκφραση «in my grandfathers day», εννοούµε την εποχή που
έζησε ο παππούς µου. Εποµένως το πρωί και το απόγευµα της ηµέρας αυτής είναι η
γέννηση και ο θάνατος του παππού µου.
Επίσης, στον Ωσηέ 6:2 µας δείχνει πως η λέξη ηµέρα µπορεί να χρησιµοποιηθεί
µε το αριθµητικό πρόθεµα µπροστά, χωρίς και πάλι να σηµαίνει ότι εννοεί µία
ηλιακή ηµέρα αλλά µάλλον µια εποχή («Θέλει αναζωοποήσει ηµάς µετά δύο ηµέρας εν
τη τρίτη ηµέρα θέλει µας αναστήσει, και θέλοµεν ζη ενώπιον αυτού.»).
3. Η µοναδικότητα της έβδοµης ηµέρας: Η έβδοµη ηµέρα της δηµιουργίας δεν
τελειώνει και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα από το γεγονός ότι ο συγγραφέας δεν
ολοκληρώνει την ηµέρα αυτή µε τη διήγηση «Και έγεινεν εσπέρα και έγεινε πρωΐ,
ηµέρα δευτέρα.». Περισσότερες λεπτοµέρειες για την έβδοµη ηµέρα µας δίνονται στο
95ο Ψαλµό (εδάφια 7-11) και στο 4ο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής
(εδάφια 4-11), όπου µαθαίνουµε ότι η έβδοµη ηµέρα αναπαύσεως του Κυρίου
συνεχίζεται µέχρι και στις ηµέρες µας:
Rιότι είπεν εν µέρει τινί περί της εβδόµης ούτω Και κατέπαυσεν ο
Θεός εν τη ηµέρα τη εβδόµη από πάντων των έργων αυτού … Επειδή
λοιπόν µένει να εισέλθωσί τινές εις αυτήν … Άρα µένει κατάπαυσις εις
τον λαόν του Θεού. Rιότι ο εισελθών εις την κατάπαυσιν αυτού και
αυτός κατέπαυσεν από των έργων αυτού, καθώς ο Θεός από των
εαυτού. Ας σπουδάσωµεν λοιπόν να εισέλθωµεν εις εκείνην την
κατάπαυσιν…
(Εβραίους 4:4-11)

Σύµφωνα µε αυτά τα εδάφια λοιπόν, η έβδοµη ηµέρα Του Κυρίου συνεχίζεται
µέσα στους αιώνες από τον Αδάµ και την Εύα, διαµέσου της εξέλιξης του λαού
Ισραήλ ως έθνους, συνεχίζεται στην επίγεια διακονία του Χριστού και µέχρι τη
σύγχρονη εκκλησία και τις µέρες µας. Σύµφωνα λοιπόν µε αυτά, το ελάχιστο
χρονικό πλαίσιο της έβδοµης ηµέρας είναι τα 7 χιλιάδες χρόνια.
Επίσης διαβάζοντας στο 5ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου και στο
εδάφιο 17 λέει ο Ιησούς ότι «Ο Πατήρ µου εργάζεται έως τώρα, και εγώ εργάζοµαι»,
αναφερόµενος στην ηµέρα του Σαββάτου. Ο Θεός έπαψε από τη δηµιουργία την
εβδόµη ηµέρα το οποίο βέβαια δεν σηµαίνει ότι σταµάτησε να θεραπεύει ή να
ευεργετεί.
Αυτό φαίνεται και περίτρανα µέσα από τα επιστηµονικά καταγεγραµµένα
απολιθώµατα. Σύµφωνα µε αυτά, την περίοδο πριν από την εµφάνιση του
ανθρώπου, ο αριθµός των ειδών που εξαφανίζονταν ήταν παρόµοιος µε αυτόν που
εµφανιζόντουσαν στο προσκήνιο (λόγω προφανώς της δηµιουργίας τους από τον
Θεό). Από την εµφάνιση του ανθρώπου και µετά (το τελευταίο είδος που
δηµιουργήθηκε από το Θεό), ο ρυθµός εξαφάνισης παρέµεινε ο ίδιος (ίσως και
αυξηµένος λόγω της κακής διαχείρισης από τον άνθρωπο) ενώ ο ρυθµός εµφάνισης
έπεσε στο µηδέν.
Όπως αναφέρουν και οι βιολόγοι Paul και Anne Ehrlich, «Η δηµιουργία νέων
ζωικών ειδών στη φύση δεν έχει ακόµη παρατηρηθεί. Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει
µία τροµερή ανισορροπία µεταξύ εξαφανίσεων και διαφοροποιήσεων προς νέα
είδη»
4. Τα γεγονότα της έκτης ηµέρας: Η έκτη ηµέρα καθώς περιγράφεται µέσα στο Λόγο
Του Θεού περικλείει γεγονότα που είναι αδύνατον να συντελεστούν µέσα στα όρια
µίας ηλιακής ηµέρας. Ο Θεός δηµιουργεί ζώα έµψυχα κατά το είδος αυτών, κτήνη
και ερπετά και ζώα της γης κατά το είδος αυτών. Ακολούθως φτιάχνει τον Αδάµ
από το χώµα της γης. Στη συνέχεια φυτεύει παράδεισο και κάνει να βλαστήσει εκ
της γης παν δένδρο ωραίο εις την όραση και καλόν εις την γεύση. Παίρνει τον Αδάµ
τον τοποθετεί µέσα στον παράδεισο και του δίνει σαφείς οδηγίες για την διαχείριση
του Παραδείσου, εντολές για να τον φυλάει και να τον εργάζεται όπως επίσης και
εντολές να απέχει από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Τον βάζει
να ονοµάσει όλα τα ζώα του παραδείσου. Μέσα από αυτή τη διαδικασία ο Αδάµ
έρχεται σε κοντινή επαφή µε όλα τα ζώα και από την αλληλεπίδρασή του αυτή
συνειδητοποιεί ότι δεν υπάρχει βοηθός όµοιος µε αυτόν. Ο Θεός παίρνει τον Αδάµ
τον κοιµίζει και δηµιουργεί την Εύα από την πλευρά του, και κάπου εκεί τελειώνει
η έκτη ηµέρα.
Συµπεραίνουµε λοιπόν ότι η έκτη ηµέρα περικλείει γεγονότα που είναι
αδύνατον να συντελεσθούν µέσα σε µία γήινη ηλιακή 24-ωρη ηµέρα.
5. Γένεσης β’4: «Αύτη είναι η γένεσις του ουρανού και της γης, ότε εκτίσθησαν αυτά, καθ' ην
ηµέραν εποίησε Κύριος ο Θεός γην και ουρανόν». Εδώ η λέξη «ηµέρα» αναφέρεται σε
όλες τις έξι ηµέρες της δηµιουργίας, αποτελώντας µία περίληψη της δηµιουργίας
του Θεού. Προφανώς λοιπόν αποτελεί αναφορά σε µια χρονική περίοδο
µεγαλύτερη από ένα 24-ωρο.
Βιβλικές µεταφορές για την ηλικία της γης: Περιγράφοντας την αιωνιότητα της
υπάρξεως του Θεού, πολύ συγγραφείς την παροµοιάζουν µε την µακροβιότητα των
βουνών και τα θεµέλια της γης. Μερικά παραδείγµατα αποτελούν τα χωρία στους
Ψαλµοί 90:2-6 (Πριν γεννηθώσι τα όρη, και πλάσης την γην και την οικουµένην, και από

του αιώνος έως του αιώνος, συ είσαι ο Θεός… Κατακλύζεις αυτούς είναι ως όνειρον της
αυγής, ως χόρτος όστις παρέρχεται το πρωΐ ανθεί και παρακµάζει το εσπέρας κόπτεται
και ξηραίνεται.), Παροιµίαι 8:22-31 (Ο Κύριος µε είχεν εν τη αρχή των οδών αυτού, προ
των έργων αυτού, απ' αιώνος. Προ του αιώνος µε έχρισεν, απ' αρχής, πριν υπάρξη η γη.),
Εκκλησιαστής 1:3-11 (Υπάρχει πράγµα, περί του οποίου δύναταί τις να είπη, Ιδέ, τούτο
είναι νέον; τούτο έγεινεν ήδη εις τους αιώνας οίτινες υπήρξαν προ ηµών.) και Μιχαίας 6:2
(Ακούσατε, όρη, την κρίσιν του Κυρίου, και σεις, τα ισχυρά θεµέλια της γης). Το µικρό

χρονικό διάστηµα των τριών χιλιάδων χρόνων δεν µπορεί να θεωρηθεί αρκετό για
να υποστηρίξει τέτοιες µεταφορές.
6. Ρητές αναφορές στην αρχαιότητα της γης: Στον Αββακούµ 3:6 αναφέρεται ότι τα
βουνά και τα όρη είναι αιώνια- αρχαία (Εστάθη και διεµέτρησε την γήν επέβλεψε και
διέλυσε τα έθνη και τα όρη τα αιώνια συνετρίβησαν, οι αιώνιοι βουνοί εταπεινώθησαν αι
οδοί αυτού είναι αιώνιοι). Επίσης στην Β’ Πέτρου 3:5 αναφέρεται ότι οι ουρανοί (τα
αστέρια και το σύµπαν) «έγειναν έκπαλαι».
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