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«Λόγος Θεού» και «Γραφή» είναι ισοδύναμες έννοιες 

 

Λόγος Θεού = Γραφή 
 

 
«και θέλω ευλογήσει τους ευλογούντάς σε, και τους καταρωµένους σε θέλω 
καταρασθή� και θέλουσιν ευλογηθή εν σοι πάσαι αι φυλαί της γης» (Γένεσις ιβ’ 3) 
 
«Προϊδούσα δε η γραφή ότι εκ πίστεως δικαιόνει τα έθνη ο Θεός, προήγγειλεν εις 
τον Αβραάµ ότι θέλουσιν ευλογηθή εν σοι πάντα τα έθνη» (Γαλάτας γ’ 8) 
 

 
«Ούτω λέγει Κύριος [...] και διά τούτο βεβαίως σε διετήρησα, διά να δείξω εν σοι 
την δύναµίν µου και να κηρυχθή το όνοµά µου εν πάση τη γή�» (Έξοδος θ’ 16) 
 
«∆ιότι η γραφή λέγει προς τον Φαραώ ότι δι' αυτό τούτο σε εξήγειρα, διά να 
δείξω εν σοι την δύναµίν µου, και διά να διαγγελθή το όνοµά µου εν πάση τη γη» 
(Ρωµαίους θ’ 17) 
 
 
«διά τούτο ούτω λέγει Κύριος ο Θεός� Ιδού, θέτω εν τη Σιών θεµέλιον, λίθον, 
λίθον εκλεκτόν, έντιµον ακρογωνιαίον, θεµέλιον ασφαλές� ο πιστεύων επ' αυτόν 
δεν θέλει καταισχυνθή» (Ησαΐας κη’ 16) 
 
«διά τούτο και περιέχεται εν τη γραφή� Ιδού, θέτω εν Σιών λίθον ακρογωνιαίον, 
εκλεκτόν, έντιµον, και ο πιστεύων επ' αυτόν δεν θέλει καταισχυνθή»  
(Α’ Πέτρου β’ 6) 
 

 
«Ο δε Κύριος είπε προς τον Άβραµ [...] θέλουσιν ευλογηθή εν σοι πάσαι αι φυλαί 
της γης» (Γένεσις ιβ’ 1-3) 
 
«Προϊδούσα δε η γραφή ότι εκ πίστεως δικαιόνει τα έθνη ο Θεός, προήγγειλεν 
εις τον Αβραάµ ότι θέλουσιν ευλογηθή εν σοι πάντα τα έθνη» (Γαλάτας γ’ 8) 
 
 
«Ιδού, έρχονται ηµέραι, λέγει Κύριος, και θέλω ανεγείρει εις τον ∆αβίδ βλαστόν 
δίκαιον, και βασιλεύς θέλει βασιλεύσει και ευηµερήσει και εκτελέσει κρίσιν και 
δικαιοσύνην επί της γης» (Ιερεµίας κγ’ 5) 
 
«∆εν είπεν η γραφή ότι εκ του σπέρµατος του ∆αβίδ και από της κώµης Βηθλεέµ, 
όπου ήτο ο ∆αβίδ, έρχεται ο Χριστός;» (Ιωάννης ζ’ 42) 
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Γραφή = Λόγος Θεού 
 

 
«∆ιά τούτο θέλει αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την µητέρα αυτού, και 
θέλει προσκολληθή εις την γυναίκα αυτού� και θέλουσιν είσθαι οι δύο εις σάρκα 
µίαν» (αναφορά της Γραφής στη Γένεση β’ 24) 
 
«Ο δε αποκριθείς είπε προς αυτούς� ∆εν ανεγνώσατε ότι ο πλάσας απ' αρχής 
άρσεν και θήλυ έπλασεν αυτούς και είπεν, Ένεκεν τούτου θέλει αφήσει 
άνθρωπος τον πατέρα και την µητέρα και θέλει προσκολληθή εις την γυναίκα 
αυτού, και θέλουσιν είσθαι οι δύο εις σάρκα µίαν;» (Ματθαίος ιθ’ 4-5) 
 

 
«Τίµα τον πατέρα σου και την µητέρα σου» (Έξοδος κ’ 12) 
«Και όστις κακολογή τον πατέρα αυτού ή την µητέρα αυτού, θέλει εξάπαντος 
θανατωθή» (Έξοδος κα’ 17) 
 
«∆ιότι ο Θεός προσέταξε, λέγων� Τίµα τον πατέρα σου και την µητέρα� και, Ο 
κακολογών πατέρα ή µητέρα εξάπαντος να θανατόνηται�» (Ματθαίος ιε’ 4) 
 
 
«Και ως ήκουσεν ο βασιλεύς τους λόγους του νόµου, διέσχισε τα ιµάτια αυτού. [...] 
οι πατέρες ηµών δεν εφύλαξαν τον λόγον του Κυρίου, ώστε να πράξωσι κατά 
πάντα τα γεγραµµένα εν τω βιβλίω τούτω» (Β’ Χρονικών λδ’ 19-21) 
 
 
«∆ιά τι εφρύαξαν τα έθνη και οι λαοί εµελέτησαν µάταια;» (αναφορά της Γραφής 
στον Ψαλµό β’ 1) 
 
«∆έσποτα, συ είσαι ο Θεός, όστις έκαµες τον ουρανόν και την γην και την 
θάλασσαν και πάντα τα εν αυτοίς, όστις είπας διά στόµατος ∆αβίδ του δούλου 
σου� ∆ιά τι εφρύαξαν τα έθνη και οι λαοί εµελέτησαν µάταια;» (Πράξεις δ’ 24-25 
 

 
«∆ιότι δεν θέλεις εγκαταλείψει την ψυχήν µου εν τω άδη, ουδέ θέλεις αφήσει τον 
Οσιόν σου να ίδη διαφθοράν» (λόγια του ∆αβίδ στον Ψαλµό ις’ 10) 
 
«∆ιά τούτο και εν άλλω ψαλµώ λέγει* ∆εν θέλεις αφήσει τον όσιόν σου να ίδη 
διαφθοράν» (Πράξεις ιγ’ 35) 
 
(*λέγει ο Θεός, όπως φαίνεται στο εδάφιο 30 του ίδιου κεφαλαίου) 
 

 


