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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
 
Στήν παροῦσα πραγματεία ἐπιχειρεῖται διεξοδική ἑρμηνευτική 

καί θεολογική ἀνάλυση τῶν περί Δημιουργίας τοῦ κόσμου καί τοῦ 
ἀνθρώπου διηγήσεων τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Οἱ εὐρέως γνωστές καί 
ἄκρως σημαντικές αὐτές διηγήσεις, μέ τίς ὁποῖες ἀρχίζει ὁ λόγος τῆς 
θείας Ἀποκαλύψεως, ἀποτυπώνονται ἐναργῶς στό πρῶτο βιβλίο της, 
σ’ ἐκεῖνο τῆς Γενέσεως, τό ὁποῖο ἀνήκει στά κορυφαῖα προϊόντα τῆς 
ἀρχαίας θρησκευτικῆς λογοτεχνίας. Ὁ ἀποκαλυπτικός αὐτός λόγος 
τῆς Γενέσεως, ὡς ἐμπνευσμένος ἀπό τό πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, μετουσιώ-
νεται, μέσα ἀπό τόν ἀρχαιοπρεπῆ καί ἐπιβλητικό, τό ρεαλιστικό καί 
εἰλικρινῆ τρόπο καταγραφῆς του, σέ μιά ὄντως ὑψηλή καί μοναδική 
θεολογία. Πρόκειται γιά τή θεολογία τῆς Δημιουργίας, ἡ ὁποία ἐκπη-
γάζει κυρίως ἀπό τίς ἐν λόγω διηγήσεις καί διαποτίζει τή σκέψη ὁλό-
κληρης τῆς Ἁγίας Γραφῆς. 

 Κίνητρο γιά τή διερεύνησή τους ἀπετέλεσε ἡ διαπίστωση ὅτι στό 
περιεχόμενό τους ἀπαντοῦν διατυπωμένες βασικές διδασκαλίες τῆς 
Παλαιᾶς Διαθήκης, οἱ ὁποῖες ἀναδεικνύονται σέ θεμελιώδεις ἀλή-
θειες τῆς χριστιανικῆς πίστεως. Οἱ ἀλήθειες αὐτές ἀφοροῦν γενικά 
στό Θεό, στόν ἄνθρωπο καί στόν κόσμο. Εἰδικότερα ὅμως καλύπτουν 
ἕνα εὐρύ φάσμα θεμάτων σχετικῶν μεταξύ ἄλλων μέ τή θρησκεία καί 
τήν ἠθική, τή ζωή καί τό θάνατο, τό ἀγαθό καί τό κακό, τή χάρη καί 
τήν κρίση, τή δοκιμασία καί τήν ἐλπίδα, τήν ἁμαρτία καί τή σωτηρία. 
Ἡ ἔκθεσή τους στό ἱερό κείμενο γίνεται μέ μιά ἀσυνήθιστη καί μοναδι-
κή γλωσσική ἁπλότητα καί φυσικότητα, ἐκφραστική ἀκρίβεια καί σα-
φήνεια, δυναμικότητα ὕφους καί νοήματος, ζωηρότητα εἰκόνων καί 
συμβολισμῶν, δεξιότητα λογοτεχνικῶν σχημάτων καί μορφῶν. Προ-
σαρμοσμένες ἀπόλυτα στά γλωσσικά καί ἀντιληπτικά δεδομένα τῶν 
ἀνθρώπων τῆς ἐποχῆς καταγραφῆς τους καί ὡς ἐκ τούτου ἀπαλλαγμέ-
νες ἀπό κάθε θεολογική καί φιλοσοφική ἐπιτήδευση, κατανοοῦνται 
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εὐκόλως καί ἀπό τόν πλέον ἁπλό καί ἀδαῆ ἀναγνώστη. Ἔτσι ἐπιτυγ-
χάνουν τό θεολογικό τους στόχο, πού εἶναι τριπλός: Πρῶτον, νά προ-
βάλουν τήν ὑπερφυσική ἀποκάλυψη τοῦ ἑνός Θεοῦ, δημιουργοῦ καί 
κυρίου τοῦ σύμπαντος, θεμελιωτοῦ καί ρυθμιστοῦ τῆς ἠθικῆς τάξεως 
καί ἁρμονίας σ' αὐτό· δεύτερον, νά φωτίσουν τό μυστήριο τῆς ἀνθρώ-
πινης ὕπαρξης, πού ἐγκρύπτει ἡ φύση της, ἡ θέση της στή δημιουργία 
καί ὁ θεῖος προορισμός της· τρίτον, νά προκαλέσουν τό θαυμασμό καί 
τό δέος τῶν πιστῶν γιά τό μεγαλειῶδες ἔργο τῆς Δημιουργίας καί ἐ-
ντεῦθεν νά διεγείρουν τήν πίστη καί τόν αἶνό τους πρός τό Δημιουρ-
γό του. 

Συνεπῶς, ἡ συμβολή τους στή διαμόρφωση τῆς περί θεολογίας, ἀν-
θρωπολογίας καί κοσμολογίας βιβλικῆς διδασκαλίας εἶναι ἄκρως ση-
μαντική καί ὡς ἐκ τούτου ἡ θέση τους περίοπτη στήν Ἁγία Γραφή.  
Γιά τό λόγο αὐτό ἡ Ἐκκλησία μας τίς ἔχει συμπεριλάβει στά Λειτουρ-
γικά της Ἀναγνώσματα. 

Ἡ ἔρευνα, πού διενεργεῖται ἐπισταμένως στίς δημιουργικές 
διηγήσεις τῶν τριῶν πρώτων κεφαλαίων τῆς Γενέσεως, σκοπεύει ν'        
ἀποκαλύψει τόν κεκρυμμένο θησαυρό τῶν σωτηριωδῶν ἀληθειῶν καί 
αἰωνίων ἀξιῶν τοῦ περιεχομένου τους καί δι'αὐτῶν νά φωτίσει κατά 
τό δυνατόν τό μυστήριο τοῦ Δημιουργοῦ καί τῆς Δημιουργίας, τό ὁ-
ποῖο προβάλλει ἀνεξιχνίαστο στόν ἄνθρωπο κάθε ἐποχῆς. Ἡ παράθε-
σή τους γίνεται ἀπό τό κείμενο τῆς Μεταφράσεως τῶν Ἑβδομήκοντα 
(Ο′), ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τήν ἐπίσημη ἐκκλησιαστική μας Βίβλο. Παράλ-
ληλα ὅμως χρησιμοποιεῖται καί τό Μασωριτικό Ἑβραϊκό κείμενο     
(ΜΚ), κυρίως ὅπου ὑπάρχουν διαφοροποιήσεις σέ σχέση μ' αὐτό, γιά 
τήν καλύτερη κατανόηση τοῦ θεολογικοῦ νοήματος. 

Ἡ ἑρμηνεία τοῦ περιεχομένου τους βασίζεται στήν ἑρμηνευτική 
παράδοση τῆς ἀρχαίας χριστιανικῆς Ἐκκλησίας, ὅπως ἀποτυπώνεται 
στά ὑπομνήματα τῶν πατέρων καί ἐκκλησιαστικῶν συγγραφέων. Συ-
νάμα λαμβάνει ὑπόψιν της καί τά πορίσματα τῆς παλαιότερης καί 
σύγχρονης ἐπιστημονικῆς ἔρευνας τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, τά ὁποῖα 
καταγράφονται στά ἔργα τῶν εἰδικῶν βιβλικῶν ἑρμηνευτῶν. Ἐννοεῖ-
ται ὅτι στήν ἐφαρμογή της εἶναι συνεπής πρός τήν ἀρχή τῆς Βιβλικῆς 
Ἑρμηνευτικῆς, ἡ ὁποία ὁρίζει ὅτι ὁ ὀρθόδοξος ἑρμηνευτής ὀφείλει 
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πρωτίστως νά κατανοεῖ ὀρθῶς, νά ἐκθέτει σαφῶς καί νά μεταδίδει ἀ-
κριβῶς στούς πιστούς τήν ἀποκεκαλυμμένη στήν Ἁγία Γραφή καί ἀ-
ποθησαυρισμένη στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία σωτηριώδη ἀλήθεια, αἰ-
τούμενος πρός τοῦτο τόν παρά τοῦ Θεοῦ φωτισμό. 

Ἡ μέθοδος πού ἐφαρμόζεται στή διευθέτηση τοῦ ὑλικοῦ τῶν ἑρμη-
νευομένων δημιουργικῶν διηγήσεων ἔχει ὡς ἑξῆς: Πρῶτον, παρατίθε-
νται σέ δίστηλο τό κείμενο τῶν περικοπῶν, πού περιέχουν τίς διηγή-
σεις, ἀπό τή Μετάφραση τῶν Ο′ καί ἡ ἀπόδοσή του στή νεοελληνική 
γλῶσσα. Δεύτερον, γίνεται σύντομη εἰσαγωγική ἀναφορά στή φιλο-
λογική διάρθρωση καί θεολογική ἀξιολόγηση τοῦ κειμένου τῶν διη-
γήσεων. Τρίτον, ἑρμηνεύεται καί σχολιάζεται ἐκτενῶς τό περιεχόμενό 
τους κατά στίχο, μέ βάση τή σχετική διαίρεσή του σέ θεματικές ἑνότη-
τες. Τέταρτον, συνοψίζεται ἡ θεολογική, ἀνθρωπολογική καί κοσμο-
λογική διδασκαλία τῶν διηγήσεων, ἡ ἰδιαίτερη ἀξία τῆς ὁποίας ἐμ-
φαίνεται στή θεμελίωση ἐπ' αὐτῆς τῆς ἀντίστοιχης περί Θεοῦ, ἀνθρώ-
που καί κόσμου διδασκαλίας τῆς Καινῆς Διαθήκης καί γενικά τοῦ 
Χριστιανισμοῦ. 
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τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου γιά τήν πολύτιμη συνδρομή του 
στήν ἐπιμέλεια τῆς μελέτης, καθώς καί τήν κ. Χριστίνα Καραπετσᾶ, 
γιά τήν τεχνική της ὑποστήριξη. Ἰδιαιτέρως εὐχαριστῶ ἐπίσης τόν κ. 
Ἰωάννη Τσαχουρίδη, ὑπεύθυνο τῶν ἐπιστημονικῶν ἐκδόσεων ΓΡΑΦΗ-
ΜΑ, ὁ ὁποῖος ἀνέλαβε εὐγενῶς τήν ἐκτύπωση καί διάθεσή της. 
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