
Το αλάθητο της Αγίας Γραφής 
 

Με τη φράση «αλάθητο της Αγίας Γραφής» εννοούµε το γεγονός ότι η Αγία 

Γραφή δεν περιέχει κανένα λάθος. Με άλλα λόγια, κάθε τι που είναι γραµµένο 

µέσα στην Αγία Γραφή είναι ορθό και αληθές και δεν υπάρχει καµία 

λανθασµένη αναφορά. 

Όσοι αρνούνται το αλάθητο της Αγίας Γραφής, προβάλλουν ως επιχείρηµα το 

γεγονός ότι η Αγία Γραφή πουθενά δεν αναφέρει ότι η ίδια είναι αλάθητη. Το 

επιχείρηµα αυτό όµως δεν στέκει� διότι και το δόγµα της Τριαδικότητας δεν 

αναφέρεται ρητά µέσα στην Αγία Γραφή, γίνεται όµως σαφές και ξεκάθαρο µέσα 

από τις διδασκαλίες της. 

Πράγµατι, πουθενά µέσα στην Αγία Γραφή δεν γράφει «υπάρχουν τρία 

πρόσωπα σε έναν Θεό: ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύµα». Όµως η 

τριαδικότητα του Θεού διδάσκεται ξεκάθαρα και κατηγορηµατικά από δύο 

αρχές που φαίνονται σαφέστατα µέσα στην Αγία Γραφή: 

1. Υπάρχουν τρία πρόσωπα που µέσα στην Αγία Γραφή αποκαλούνται 

«Θεός»: ο Πατέρας (Α’ Κορ. η’ 6), ο Υιός (Ιωάν. α’ 1 & ε’ 18) και το Άγιο 

Πνεύµα (Πράξ. ε’ 3-4). 

2. Υπάρχει µόνο ένας Θεός (Μαρκ. ιβ’ 29). 

Σύµφωνα µε την απλή λογική, προκύπτει το συµπέρασµα ότι ο ένας και 

µοναδικός Θεός έχει τρία πρόσωπα. 

Με τον ίδιο τρόπο διδάσκεται και το αλάθητο της Αγίας Γραφής. ∆εν υπάρχει 

εδάφιο που να αναφέρει ρητά «Η Αγία Γραφή είναι αλάθητη σε όλα όσα 

γράφει». Ωστόσο καταλήγουµε αναπόφευκτα στο αλάθητο της Αγίας Γραφής ως 

συµπέρασµα δύο βασικών αρχών: 

1. Ολόκληρη η Αγία Γραφή αποτελεί αποκάλυψη από τον Θεό.  

(βλ. άρθρα «Η θεοπνευστία της Παλαιάς ∆ιαθήκης», «Η θεοπνευστία της 

Καινής ∆ιαθήκης» και Β’ Τιµ. γ’ 16, Έξοδ. κδ’ 4, Αποκ. κβ’ 19, Β’ Σαµ. κγ’ 

2, Ιερ. κς’ 2, Α’ Κορ. β’ 13) 

2. Η Αγία Γραφή διδάσκει πως ο,τιδήποτε λέει ο Θεός είναι αλήθεια και 

πέρα για πέρα αλάνθαστο! (βλ. Ιωαν. ιζ’ 17, Ψαλ. ριθ’ 160, Εβρ. ς’ 18, 

Τίτον α’ 2, Παροιµ. λ’ 5, Ρωµ. γ’ 4).  

Από αυτές τις δύο αρχές προκύπτει το συµπέρασµα πως καθετί που αναφέρει η 

Αγία Γραφή, είναι η αλάνθαστη αλήθεια του Θεού. ∆ηλαδή το αλάθητο 

προκύπτει λογικά από τη θεοπνευστία. Με άλλα λόγια, αυτός καθαυτός ο 

χαρακτήρας του Θεού, ο Οποίος είναι αληθής και αλάνθαστος, εγγυάται και το 

αλάθητο του Λόγου Του, που είναι η Αγία Γραφή. 
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