
Αρχαιολόγοι για την Καινή Διαθήκη 
 

Nelson Glueck 
Ο Nelson Glueck, φημισμένος αρχαιολόγος, στο “Rivers in the Desert” σελ. 31 γράφει: 

«Μπορούμε με κατηγορηματικό τρόπο να πούμε, ότι καμία αρχαιολογική ανακάλυψη δεν 

έχει έρθει ποτέ σε αντίφαση με κάποια βιβλική αναφορά» 

 

Sir William Ramsay 
O Sir William Ramsay, ένας από τους σπουδαιότερους αρχαιολόγους όλων των εποχών, στο 

βιβλίο του με τίτλο “St. Paul, the traveler and the Roman citizen”, εξηγεί ότι ήδη από τις 

σπουδές του στη σχολή Ιστορίας στη Γερμανία είχε πιστέψει ακράδαντα πως το βιβλίο των 

Πράξεων ήταν προϊόν του 2
ου

 αιώνα, και επομένως πλαστό! 

Στο βιβλίο του αυτό, εξιστορεί, πώς μια τοπογραφική μελέτη στη Μικρά Ασία τον ανάγκασε 

να μελετήσει κείμενα του Λουκά, και τελικά παραδέχτηκε πως στο βιβλίο των Πράξεων, 

υπάρχει θαυμαστή αλήθεια, με αποτέλεσμα να αποδώσει στον Λουκά τον χαρακτηρισμό 

«ιστορική αυθεντία»! 

Επίσης στο άλλο βιβλιο του με τίτλο “The Bearing of Recent discovery on the Trust 

Worthiness of the New Testament” αναφέρει: 

«Ο Λουκάς είναι πρώτης τάξεως ιστορικός. Δεν είναι απλώς αξιόπιστη η καταγραφή των 

γεγονότων που κάνει . . . αυτός ο συγγραφέας θα πρέπει να συγκαταλεχθεί μεταξύ των 

μεγαλύτερων ιστορικών» 

 

William Albright 
Ο William Albright, από τους σπουδαιότερους αρχαιολόγους του 20

ου
 αιώνα, δήλωνε στο 

“Archeaology of Palestine” σελ. 127 – 128 : 

«Η μία ανακάλυψη μετά την άλλη, έχουν εδραιώσει την ακρίβεια των πολυάριθμων 

λεπτομερειών και προσδίδουν ολοένα και μεγαλύτερη αναγνώριση στην αξία που έχει η 

Βίβλος ως ιστορική πηγή» 

και στη σελ. 248 του ίδιου βιβλίου: 

«Οι αρχαιολογικές ανακαλύψεις στην Αίγυπτο, Συρία και Παλαιστίνη, έχουν φτάσει μέχρι 

το σημείο να επιβεβαιώνουν ακράδαντα ότι τα πρώτα χρόνια του Χριστιανισμού, 

αποτελούν μοναδικό ιστορικό φαινόμενο» 

 

 



F.F. Bruce 
O F.F. Bruce, κατείχε την έδρα των Βιβλικών Σπουδών στο Παν/μιο Sheffield και ήταν 

καθηγητής Βιβλικής Κριτικής και Εξήγησης στο Παν/μιο του Μάντσεστερ. Στο 

“Archaeological Confirmation of the Νew Testament”, όπως παρατίθεται από τον Carl 

Henry στη σελ. 331, εξηγεί πως χάρη στην αρχαιολογία μπορούμε να διαβάσουμε πλέον την 

Καινή Διαθήκη καταλαβαίνοντάς την ακόμα καλύτερα αφού τα αρχαιολογικά ευρήματα 

συμπληρώνουν στη κατανόησή μας για το ιστορικό πλαίσιο του 1
ου

 αιώνα όπου και 

διαδραματίζονται τα γεγονότα της Καινής Διαθήκης. Το σημαντικό είναι πως τα γεγονότα 

της Καινής Διαθήκης δεν ταιριάζουν στον 2
ο
 αιώνα και μετά· πρόκειται σαφώς για 

γεγονότα του 1
ου

 αιώνα! 

 

Millar Burrows 
Ο Millar Burrows, αρχαιολόγος του Παν/μίου του Yale, όπως παρατίθεται από τον Howard 

Vos στο βιβλίο “Can I trust the Bible” σελ. 176, χαρακτηρίζει ως «υπερβολικό σκεπτικισμό» 

την εναντίωση στην αξιοπιστία της Καινής Διαθήκης, και χαρακτηριστικά λέει: 

«αυτός ο σκεπτικισμός απέναντι στη Βίβλο, δεν πηγάζει από μια προσεκτική αξιολόγηση 

των διαθέσιμων στοιχείων αλλά από μια τεράστια αρνητική προδιάθεση απέναντι στο 

υπερφυσικό» 

Επίσης, ο ίδιος στο βιβλίο του «What mean these Stones» σελ. 42, αναφέρει: 

«Σε κάθε περίπτωση μια τέτοια απόδειξη όπως αυτή που μας έχει προσφέρει μέχρι τώρα 

η αρχαιολογία, ιδιαίτερα παρέχοντας επιπλέον και παλαιότερα χειρόγραφα των βιβλίων 

της Αγ. Γραφής, ενισχύει την εμπιστοσύνη μας στην ακρίβεια με την οποία το κείμενο έχει 

μεταδοθεί διαμέσου των αιώνων» 

 

Merrill Unger 
O Merrill Unger, μελετητής και θεολόγος, συνέγραψε το “Archeological Discoveries” και το 

“Archeology and The New Testament”, όπου με τα γραφόμενά του στη σελ. 24, 

επιβεβαιώνει ότι η αρχαιολογία έχει εξακριβώσει την ακρίβεια της αφήγησης των 

Ευαγγελίων, και κάνει ιδιαίτερη μνεία στον Λουκά. Συγκεκριμένα, αναφέρει: 

«είναι γενικά παραδεκτό απ τους κύκλους των μελετητών πως οι Πράξεις των 

Αποστόλων, είναι έργο του Λουκά, ανήκει στον πρώτο αιώνα, και αποτελεί το μόχθο ενός 

προσεκτικού ιστορικού που ήταν ιδιαιτέρως ακριβής στη χρήση των πηγών του» 

 

(Τα παραπάνω στοιχεία έχουν ληφθεί από το βιβλίο «Ζητώ Αποδείξεις» του Josh Mc 

Dowell) 

 

 



Dr. Eliat Mazar 
Η 48 ετών (2005) Δρ. Eλιάτ Mαζάρ είναι εγγονή διάσημου αρχαιολόγου, με τον οποίο 

εκπαιδεύτηκε. Εκανε διδακτορικό στο εβραϊκό πανεπιστήμιο, είναι χήρα αρχαιολόγου και 

έχει εργαστεί και επιβλέψει σε δεκάδες δικές της ανασκαφές.  

Λέει η ίδια:  

«H αρχαιολογία είναι ένα τεχνικό επάγγελμα, όμως όταν σκάβεις έχοντας στο νου τις 

ιστορικές πηγές, τα πάντα μπορούν να συμβούν. Eργάζομαι με τη Bίβλο στο ένα χέρι και 

τα σκαπτικά εργαλεία στο άλλο, προσπαθώντας να υπολογίζω τα πάντα» τονίζει η 

Mαζάρ. 

Του Steven Erlanger - International Herald Tribune 

Πηγή: http://news.kathimerini.gr/4dcgi/news/columns_2KathiLev&xml/&aspKath/columns&fdate=06/08/2005 

 

 


