
10 εδάφια από την Αγία Γραφή  

για τη διαστολή του σύμπαντος 

 

1. «Αυτός μόνος εκτείνει τους ουρανούς και πατεί επί τα ύψη της 

θαλάσσης» - Ιώβ 9/θ’: 8 

 

2. «ο περιτυλιττόμενος το φως ως ιμάτιον, ο εκτείνων τον ουρανόν 

ως καταπέτασμα·» - Ψαλμός 104/ρδ’: 2 

 

3. «Αυτός είναι ο καθήμενος επί τον γύρον της γης και οι κάτοικοι 

αυτής είναι ως ακρίδες· ο εκτείνων τους ουρανούς ως 

παραπέτασμα και εξαπλόνων αυτούς ως σκηνήν προς 

κατοίκησιν·» - Ησαΐας 40/μ’: 22 

 

4. «Ούτω λέγει ο Θεός ο Κύριος, ο ποιήσας τους ουρανούς και 

εκτείνας αυτούς· ο στερεώσας την γην και τα γεννώμενα εξ 

αυτής� ο διδούς πνοήν εις τον λαόν τον επ' αυτής και πνεύμα εις 

τους περιπατούντας επ' αυτής·» - Ησαΐας 42/μβ’: 5 

 

5. «Ούτω λέγει ο Κύριος, όστις σε ελύτρωσε και σε έπλασεν εκ 

κοιλίας· Εγώ είμαι ο Κύριος ο ποιήσας τα πάντα· ο μόνος εκτείνας 

τους ουρανούς, ο στερεώσας την γην απ' εμαυτού·» - Ησαΐας 

44/μδ’: 24 

 

6. «Εγώ έκτισα την γην και εποίησα άνθρωπον επ' αυτής· εγώ διά 

των χειρών μου εξέτεινα τους ουρανούς και έδωκα διαταγάς εις 

πάσαν την στρατιάν αυτών» - Ησαΐας 45/με’: 12 

 

7. «και ελησμόνησας Κύριον τον Ποιητήν σου, τον εκτείναντα τους 

ουρανούς και θεμελιώσαντα την γήν· και εφοβείσο πάντοτε καθ' 

ημέραν την οργήν του καταθλίβοντός σε, ως εάν ήτο έτοιμος να 

καταστρέψη; και που είναι τώρα η οργή του καταθλίβοντος;» - 

Ησαΐας 51/να’: 13 



8. «Αυτός εποίησε την γην διά της δυνάμεως αυτού, εστερέωσε την 

οικουμένην εν τη σοφία αυτού, και εξέτεινε τους ουρανούς εν τη 

συνέσει αυτού» - Ιερεμίας 10/ι’: 12 

 

9. «Αυτός εποίησε την γην εν τη δυνάμει αυτού, εστερέωσε την 

οικουμένην εν τη σοφία αυτού και εξέτεινε τους ουρανούς εν τη 

συνέσει αυτού» - Ιερεμίας 51/να’: 15 

 

10.  «Το φορτίον του λόγου του Κυρίου περί του Ισραήλ. Ούτω λέγει 

Κύριος, ο εκτείνων τους ουρανούς και θεμελιών την γην και 

μορφόνων το πνεύμα του ανθρώπου εντός αυτού·» - Ζαχαρίας 

12/ιβ’: 1 

 

 

 

[Χρησιμοποιήθηκε η μετάφραση του Νεόφυτου Βάμβα – Ελληνική Βιβλική Εταιρεία] 


