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Η Αγία Γραφή είναι ένα από τα πιο πολυσυζητημένα βιβλία στον κόσμο. Έχει παντού θερμούς
οπαδούς καθώς και πολλούς που την εχθρεύονται ή την περιφρονούν. Εσείς σε ποια κατηγορία
ανήκετε; Έχετε ποτέ εξετάσει την Αγία Γραφή; Ο Ντοστογιέφσκι έχει πει: “Σου συνιστώ να
διαβάσεις ολόκληρη τη Βίβλο και θα πεισθείς ότι η ανθρωπότητα δεν έχει ούτε μπορούσε ν’
αποκτήσει άλλο βιβλίο εξίσου πολύτιμο”.

Πολλοί άνθρωποι κατηγορούν ή απορρίπτουν τη Βίβλο, χωρίς ποτέ να την έχουν μελετήσει,
αλλά απλά στηρίζονται στο τι άλλοι είπαν γι’ αυτήν! Και οι άλλοι, μπορεί επίσης την γνώμη τους
να την διαμόρφωσαν από άλλους, χωρίς ποτέ πραγματικά να ασχοληθούν οι ίδιοι!  Μία  βιβλική
παροιμία  λέει:

“ Όταν κάποιος αποκρίνεται σε ένα ζήτημα πριν το ακούσει, αυτό είναι ανοησία από μέρους
του και ταπείνωση”- Παροιμίες 18:13 . Γι’ αυτό αξίζει να εξετάσετε την Αγία Γραφή
απροκατάληπτα και ειλικρινά ώστε να σχηματίσετε προσωπική γνώμη γι’ αυτήν βασισμένη σε
στοιχεία .

Είναι η Βίβλος ένα βιβλίο που μπορεί κανείς να το εμπιστευθεί; Μήπως είναι τα περιεχόμενά
της μύθοι και φανταστικές ιστορίες με ηθικά διδάγματα μόνο;

Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ότι διατηρήθηκε μέχρι τις μέρες μας, παρ’ όλες τις
επιθέσεις που δέχτηκε από εχθρούς και “φίλους”. Έχουν διασωθεί τουλάχιστον 10.000
χειρόγραφα των Γραφών, τα οποία, φθάνουν  όσον αφορά την ‘Παλαιά Διαθήκη’, το 200 π.Χ.,
και όσον αφορά την ‘Καινή Διαθήκη’, τον 1ο αιώνα μ.Χ. Κι έτσι σήμερα η επιστήμη της Κριτικής
των Κειμένων έχει αποδείξει ότι η αντιγραφή των χειρογράφων έγινε πιστά διαμέσου των
αιώνων και πως ελάχιστα λάθη παρεισύφρησαν μέσα στο Πρωτότυπο, τα οποία ήδη έχουν
εντοπιστεί. Η επικεφαλής του ‘Ινστιτούτου για την Έρευνα της Καινής Διαθήκης’ Δρ. Μπάρμπαρα
Άλαντ ανέφερε ότι “Τα κείμενα που αποτελούν τις Ελληνικές Γραφές έχουν αντιγραφεί
σχολαστικά και έχουν παραδοθεί με μεγάλη επιμέλεια”. Φαίνεται η θεϊκή πρόνοια πίσω από την
διατήρηση του κειμένου της Αγίας Γραφής γιατί οι κάτοχοί της αντιμετώπιζαν διωγμούς και
συχνά οι διώκτες τους, καίγανε τα αντίτυπα που έβρισκαν στα χέρια τους. Αυτό είναι εκπλήρωση
μίας βιβλικής προφητείας που έγινε 750 χρόνια προ Χριστού: “Το χορτάρι ξεράθηκε, το άνθος
μαράθηκε. Ο λόγος όμως, του Θεού μας μένει στον αιώνα”- Ησαΐας 40:8.

Ένα άλλο ενδιαφέρον σημείο είναι η αμεροληψία της. Τολμά και εκθέτει τα ελαττώματα και
τις αποτυχίες των συγγραφέων της ή των ηρώων της!  Αποκαλύπτει π.χ. για τον Μωυσή, ο
οποίος έγραψε τα πέντε πρώτα βιβλία της Γραφής ότι ήταν “βραδύστομος και βραδύγλωσσος”-
Έξοδος 4:10. Περιγράφει την αμαρτία του Μωυσή και του Ααρών, του αδελφού του όταν σε
κάποια περίπτωση απείθησαν στην φωνή του Θεού και τούς κόστισε την...είσοδο στην Γη της
Επαγγελίας! (Δευτερονόμιο 32:50-52). Καταγράφει την αμαρτία του Βασιλιά Δαβίδ ,ο οποίος
διέπραξε μοιχεία και φόνο, καθώς και τον έλεγχό του από τον προφήτη του Θεού (Β΄Σαμουήλ
11:2-17,26-27,12:1-14). Δεν διστάζει να αναφέρει την αμαρτία του προφήτη Ιωνά , ο οποίος
στενοχωρήθηκε επειδή δεν καταστράφηκε η Νινευή, αφού μετανόησε στο κήρυγμά του! (Ιωνάς
4: 1-11). Δεν κρύβει η Βίβλος ούτε την αμαρτία ολόκληρου του έθνους Ισραήλ, το οποίο συχνά
απομακρύνονταν από τον θεϊκό Νόμο καθώς και τον έλεγχό του από τούς προφήτες του Θεού (
Έξοδος 14:11-12, Αριθμοί 14:1-10, Ησαίας 1:3-4). Περιγράφει ακόμη , δύο αμαρτίες που έκανε
ο μαθητής του Χριστού, Πέτρος, ο κορυφαίος των αποστόλων, η μία από τις οποίες ήταν να
αρνηθεί τον ίδιο τον Κύριό του! (Μάρκος 14:66-72, Γαλάτες 2:11-14). Η Αγία Γραφή διαφέρει
ριζικά απ’ όλα τα άλλα αρχαία γραπτά ,τα οποία,  επειδή είναι ανθρώπινα κατασκευάσματα,
προσπαθούν να εξυψώσουν τους ήρωες τους γράφοντας υπερβολές και αποκρύβοντας σκόπιμα
τα ελαττώματά τους. Το ότι αυτό το βιβλίο δεν προσπαθεί να κρύψει τις αδυναμίες ή τις
αμαρτίες των ηρώων του ή και των συγγραφέων του ή και ολοκλήρου του Εβραϊκού λαού,



φανερώνει ότι δεν κρύβεται από πίσω του ένας ανθρώπινος νους, αλλά ο νους του Θεού, ο
οποίος “είναι δίκαιος και ευθύς”-Δευτ.32:4.

Έχει ιδιαίτερη σημασία να δούμε ότι η Βίβλος δεν αναφέρει απλά κάποιες ιστορίες, οι οποίες
όπως κάνουν οι μύθοι, είναι τοποθετημένες αόριστα κάπου στο παρελθόν, σε κάποια άγνωστη
χώρα με άγνωστους ήρωες. Αντίθετα , οι διηγήσεις της είναι τοποθετημένες σε συγκεκριμένο
τόπο και χρόνο, μαζί με πραγματικά ιστορικά πρόσωπα.  Π.χ. διαβάζουμε “Τα λόγια του
Ιερεμία...προς τον οποίο έγινε λόγος του Κυρίου, στις ημέρες του Ιωσία, γιου του Αμών, βασιλιά
του Ιούδα, κατά τον 13ο χρόνο της βασιλείας του. Έγινε και στις ημέρες του Ιωακείμ, γιου του
Ιωσία, του βασιλιά του Ιούδα, μέχρι το τέλος του 11ου χρόνου του Σεδεκία, γιου του Ιωσία,
βασιλιά του Ιούδα, μέχρι την αιχμαλωσία της Ιερουσαλήμ, κατά τον 5ο μήνα” (Ιερεμίας 1: 1-3).
΄Η διαβάζουμε “Και κατά τον 15ο χρόνο της ηγεμονίας του Καίσαρα Τιβέριου, όταν ο Πόντιος
Πιλάτος ηγεμόνευε στην Ιουδαία, και στη Γαλιλαία τετράρχης ήταν ο Ηρώδης, ενώ ο αδελφός
του ο Φίλιππος ήταν τετράρχης της Ιτουραίας ...με αρχιερείς τον Άννα και τον Καϊάφα, έγινε
λόγος Θεού στον Ιωάννη, τον γιο του Ζαχαρία, μέσα στην έρημο” (Λουκάς 3:1-2). Δίνονται
συγκεκριμένες ιστορικές πληροφορίες στη Βίβλο. Γι’ αυτό μαρτυρεί ο απόστολος Πέτρος σχετικά
με το περιστατικό της μεταμόρφωσης του Ιησού “Όχι, δεν σας γνωστοποιήσαμε τη δύναμη και
παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού ακολουθώντας επιτήδεια επινοημένες ψεύτικες
ιστορίες, αλλά έχοντας γίνει αυτόπτες μάρτυρες της μεγαλειότητάς του” (Β’ Πέτρου 1:16-18).
Συνεπώς η Αγία Γραφή αποτελεί αληθινή ιστορία, πραγματικών ανθρώπων, οποίοι έζησαν σε
υπαρκτούς τόπους. Η ιστορικότητα των διηγήσεών της έχει αποδειχτεί από την  αρχαιολογική
σκαπάνη.(Μπορείτε να μας ζητήσετε να σας στείλουμε δωρεάν το βιβλιάριο “Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΓΡΑΦΗ”).

Ένα άλλο χαρακτηριστικό της Βίβλου είναι ότι παρ’ όλο που δεν είναι κάποιο επιστημονικό
εγχειρίδιο, περιέχει πολλές επιστημονικές αλήθειες, οι οποίες όχι μόνο ήταν παντελώς άγνωστες
στην εποχή τους, αλλά και οι οποίες δεν ανακαλύφθηκαν παρά μόνο στους τέσσερις τελευταίους
αιώνες! Ενώ πολλοί στην αρχαία εποχή πίστευαν ότι η γη στηρίζεται πάνω σε κάτι (γιγάντιους
ελέφαντες ή χελώνες ή κολόνες κλπ), η Βίβλος διακήρυξε από 15 αιώνες προ Χριστού ότι ο
Θεός “κρεμάει τη γη στο τίποτα”- Ιώβ 26:7. Ενώ οι περισσότεροι πίστευαν ότι η Γη ήταν
τετράγωνη ή ένα πελώριο...ταψί, η Βίβλος διακήρυξε ότι ο Θεός “κατοικεί πάνω από τον κύκλο
της γης”- Ησαΐας 40:22. Επίσης αποκαλύπτει έμμεσα την σφαιρικότητα της Γης όταν δηλώνει ότι
κατά την Δεύτερη Έλευση του Μεσσία την ίδια στιγμή αλλού θα είναι νύχτα και αλλού ημέρα !
Δείτε Λουκάς 17:34-36. Ενώ μέχρι τον προηγούμενο αιώνα δεν γνώριζαν τίποτε περί μικροβίων
και της χρησιμότητας του πλυσίματος και της απολύμανσης, η Βίβλος από 35 αιώνες πριν (!)
περιέχει άριστους κανόνες υγιεινής. Π.χ. διέταζε ο Θεός τούς αρχαίους Ισραηλίτες να σκεπάζουν
με χώμα τα περιττώματά τους έξω από το στρατόπεδο (Δευτ.23:13), να βάζουν σε καραντίνα
όσους μολύνονται με λέπρα για να μην μολυνθούν άλλοι (Λευιτ.13:1-5), να πλένουν κάθε
πράγμα που θα ακουμπήσει σε ψόφια ζώα (Λευιτ.11:27-28,32-33) κλπ.  Πώς η Αγία Γραφή
κατάφερε να περιέχει επιστημονικές γνώσεις που ήταν πέρα από την δυνατότητα των ανθρώπων
της εποχής της ; Πώς , αν δεν κρύβεται από πίσω της, η σοφία του Παντογνώστη Θεού ;

Ναι, η Αγία Γραφή είναι ένα σπουδαίο βιβλίο. Διατηρήθηκε θαυμαστά μέχρι σήμερα, είναι
αμερόληπτη, ιστορικά εχέγγυα, και επιστημονικά αξιόπιστη. Είναι ένα βιβλίο που από πίσω του
βρίσκεται ο Θεός, ο Δημιουργός του Σύμπαντος. Γι’ αυτό έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που
κανένα άλλο ανθρώπινο σύγγραμμα δεν περιέχει. Αξίζει να το εμπιστευθείς! Έχει μοναδικό
περιεχόμενο επειδή δεν περιέχει την ανθρώπινη, αλλά την θεία σοφία! Διάβασέ την, Μελέτησέ
την, κάνε την οδηγό στη ζωή σου επειδή εκεί θα βρεις ποιος είναι ο αληθινός Θεός, ποιο είναι το
σχέδιό του για την ανθρωπότητα , τι ο Θεός απαιτεί από σένα προκειμένου να τον ευαρεστείς.
Πράγματι, όπως είπε ο Δαβίδ “Λύχνος στα πόδια μου είναι ο λόγος σου, και φως στα μονοπάτια
μου”- Ψαλμός 119:105. Άραγε θα αρχίσεις να μελετάς το καταπληκτικό αυτό βιβλίο ; Είθε να
αφήσεις το φως του να λάμψει στη ζωή σου!
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