ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ: ΤΟ ΠΙΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
Είδαµε στα προηγούµενα παραθέµατα, γιατί τα 4 ευαγγέλια της Καινής
∆ιαθήκης είναι οι καταλληλότερες πηγές για να πάρουµε πληροφορίες για
τη διακονία του Ιησού.

Η ένσταση των σκεπτικιστών
Μια ένσταση όµως που µπορεί να έχει κανείς, και µάλιστα δικαιολογηµένα,
είναι το κατά πόσο ίδια είναι τα ευαγγέλια, που περιέχονται σήµερα στην
Καινή ∆ιαθήκη, µε τα πρωτότυπα που έγραψαν οι ευαγγελιστές πριν από
20 αιώνες.
Πώς ξέρουµε πως δεν τα άλλαξαν ή αλλοίωσαν, άνθρωποι που είχαν
συµφέρον να τα παραποιήσουν;

Η απάντηση
Στις µέρες µας, άλλοτε η µεθοδευµένη αντιχριστολογία και άλλοτε η άγνοια
παραβλέπουν µια απόλυτη αλήθεια. ∆υστυχώς σήµερα οι περισσότεροι
άνθρωποι δεν γνωρίζουν πως η Καινή ∆ιαθήκη είναι ...
το ΠΙΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ !!!
Θα το δείξουµε αυτό µε λίγα απλά λόγια...

Τα δεδομένα
Αρχαιολογικές σκαπάνες και ευρήµατα έχουν φέρει στο φως αρχαίους
παπύρους, θραύσµατα και κώδικες (κώδικας είναι φύλλα παπύρου δεµένα
σε µορφή βιβλίου).
Έχουν βρεθεί περίπου 24.000 χειρόγραφα!
∆ιαφορές µεταξύ τους;
-

-

Τα φυσιολογικά ακούσια λάθη αντιγραφής και παροράµατα, δεν είναι
σηµαντικά και δεν αλλοιώνουν το δογµατικό µέρος τής Καινής
∆ιαθήκης.
Σηµειώσεις αντιγραφέων, που σε ορισµένα αντίγραφα είχαν
προσαρµοστεί στο κείµενο, βρέθηκαν και αποµονώθηκαν εύκολα
λόγω του πλήθους των αντιγράφων.

Η σύγκριση και η υπεροχή
Έχουµε λοιπόν 24.000 χειρόγραφα (του κειµένου της Κ. ∆ιαθήκης), µε
ελάχιστη χρονική απόσταση από τα πρωτότυπα, σχεδόν µηδενική!
Αναφέρουµε χαρακτηριστικά το µικρό κοµµάτι παπύρου που φέρει εδάφια
από το κατά Ιωάννη ευαγγέλιο και χρονολογήθηκε στο πρώτο µισό του 2ου
αιώνα!
http://www.library.manchester.ac.uk/specialcollections/collections/stjohnfragment/

Κάτι που αποδεικνύει ότι το ευαγγέλιο του Ιωάννη ήταν ήδη γνωστό στην
Αίγυπτο (όπου βρέθηκε) λίγα µόλις χρόνια µετά τον θάνατο του Ιωάννη!
Φυλάσσεται στην Βιβλιοθήκη Rylands του Manchester στην Αγγλία.

Η υπόθεση και το τελικό συμπέρασμα
Το ότι έχουµε χειρόγραφα των πρώτων αιώνων (όπως π.χ. αυτό του 2ου
µ.Χ. αιώνα) οφείλεται σε σειρά ανακαλύψεων που δεν ήταν φυσικά
γνωστές π.χ. στη διάρκεια του µεσαίωνα.
Αν λοιπόν ένα «σκοτεινό κέντρο» κατοπινών αιώνων ή του µεσαίωνα ήθελε
να παράγει από υστεροβουλία µια αλλοιωµένη Καινή ∆ιαθήκη, θα το έκανε
µε αφέλεια µη ξέροντας πως ο κριτικός κειµένου του 20ου αιώνα θα είχε
στη διάθεσή του ένα τόσο µεγάλο πλήθος χειρογράφων.
ΑΝ λοιπόν είχε συµβεί κάτι τέτοιο, σήµερα θα µπορούσε να εντοπιστεί πολύ
εύκολα. Φαίνεται όµως ότι δεν συνέβη ποτέ...!
Λόγω του πλήθους των χειρογράφων και της µεταξύ τους διαφοράς
(χρονικής και γεωγραφικής) καθώς και της µικρής χρονικά απόστασης από
τα πρωτότυπα, τα κείµενα της Αγίας Γραφής που σήµερα παρατίθενται θα
πρέπει να θεωρούνται ίδια µε αυτά που γράφτηκαν πρωτοτύπως.

