
Η Αγία Γραφή δεν λανθάνει σε «επιστημονικές» αναφορές 
 

Σε πολλά σηµεία της Αγίας Γραφής γίνεται αναφορά σε φυσικά φαινόµενα και 

γενικότερα αναφορές που εµπίπτουν στα πλαίσια των επιστηµών (όπως π.χ. της 

Ιατρικής). Σε αυτές τις αναφορές και µε τις γνώσεις της εποχής εκείνης, τα 

λόγια της Αγίας Γραφής είναι ορθά και συνεπή ως προς τις σύγχρονες 

επιστηµονικές γνώσεις. Ας δούµε µερικά παραδείγµατα: 

 

Ο αριθµός των άστρων: 

"... θέλω πληθύνει το σπέρµα σου ως τα άστρα του ουρανού" - Γένεσις κβ' 17 

"Καθώς η στρατιά του ουρανού δεν δύναται να αριθµηθή ουδέ η άµµος της 

θαλάσσης να µετρηθή, ούτω θέλω πληθύνει το σπέρµα ∆αβίδ του δούλου µου και 

τους Λευΐτας τους λειτουργούντας εις εµέ" - Ιερεµίας λγ' 22 

Ο αριθµός των κόκκων άµµου σε όλη τη Γη εκτιµάται µεταξύ 1020 και 1024. Ο 

αριθµός των άστρων στο σύµπαν εκτιµάται ότι είναι 1021 ή 1022. Αυτοί οι 

αριθµοί δεν είναι δυνατόν να µετρηθούν, ακριβώς όπως αναφέρει ο προφήτης 

Ιερεµίας. Βλέπουµε λοιπόν ότι οι τάξεις µεγέθους που επιλέγει η Αγία Γραφή 

να συγκρίνει, δεν είναι τυχαίες ούτε αποτελούν υπερβολή αλλά είναι 

µαθηµατικώς συγκρίσιµες. Και αυτή η αναφορά γίνεται σε µια εποχή όπου δεν 

υπάρχουν τηλεσκόπια και µε γυµνό µάτι είναι δυνατόν να παρατηρηθούν 

περίπου µόλις 3.000 αστέρια στο νυχτερινό ουρανό. 

 

Η Γη αιωρείται και είναι στρογγυλή: 

«Εκτείνει τον βορέαν επί το κενόν� κρεµά την γην επί το µηδέν» - Ιώβ κς’ 7 

«∆εν εγνωρίσατε; δεν ηκούσατε; δεν ανηγγέλθη προς εσάς εξ αρχής; δεν ενοήσατε 

από καταβολής της γης; Αυτός είναι ο καθήµενος επί τον γύρον της γης και οι 

κάτοικοι αυτής είναι ως ακρίδες�» - Ησαΐας µ’ 21-22 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι το βιβλίο του Ιώβ χρονολογείται τον 15ο αιώνα προ 

Χριστού. Επίσης το βιβλίο του προφήτη Ησαΐα γράφτηκε τον 8ο αιώνα π.Χ., 

δηλαδή περίπου 4 αιώνες προτού ο Αριστοτέλης διατυπώσει την άποψη ότι η Γη 

µπορεί να έχει σφαιρικό σχήµα. 

 

Το βάρος του αέρα: 

«Επειδή αυτός θεωρεί έως των περάτων της γης, βλέπει υποκάτω παντός του 

ουρανού, διά να ζυγίζη το βάρος των ανέµων, και να σταθµίζη τα ύδατα µε 

µέτρον.» - Ιώβ κη’ 24-25 



Η ιδέα ότι ο αέρας µπορεί να έχει βάρος ήταν ασύλληπτη την εποχή εκείνη. 

Ακόµα και σήµερα ακούγεται παράξενο ιδιαίτερα σε ανθρώπους που δεν 

γνωρίζουν Φυσική ή Χηµεία. Γνωρίζουµε σήµερα ότι ο αέρας, η ατµόσφαιρα 

δηλαδή, είναι µίγµα χηµικών στοιχείων σε αέρια µορφή που έχουν µάζα και 

µάλιστα το βάρος του αέρα είναι αυτό που διατηρεί το στρώµα της ατµόσφαιρας 

γύρω από τη Γη. 

 

Το αίµα είναι ζωή: 

«διότι η ζωή της σαρκός είναι εν τω αίµατι [...] ∆ιότι η ζωή πάσης σαρκός είναι το 

αίµα αυτής� διά την ζωήν αυτής είναι� όθεν είπα προς τους υιούς Ισραήλ, ∆εν 

θέλετε φάγει αίµα ουδεµιάς σαρκός� διότι η ζωή πάσης σαρκός είναι το αίµα 

αυτής� πας ο τρώγων αυτό θέλει εξολοθρευθή» - Λευιτικόν ιζ’ 11, 14 

Σήµερα γνωρίζουµε ότι όντως αυτό ισχύει, διότι το αίµα αφενός µεταφέρει τα 

θρεπτικά συστατικά στους ιστούς και αφετέρου κάνει την ανταλλαγή αερίων, 

δηλαδή δίνει οξυγόνο στα κύτταρα για να κάνουν καύσεις και αποµακρύνει το 

διοξείδιο του άνθρακα που είναι το προϊόν των καύσεων. Και αυτή ουσιαστικά 

είναι η βασική λειτουργία της ζωής ενός οργανισµού. 

Σε άγνοια αυτού, κατά το Μεσαίωνα πραγµατοποιούνταν αφαιµάξεις στην 

προσπάθειά των γιατρών της εποχής να αποµακρύνουν την ασθένεια που 

«κυλούσε µέσα στο αίµα του ασθενή». 

 

Η ανθρώπινη σάρκα είναι φτιαγµένη από χώµα 

«και επλασε κυριος ο θεος τον ανθρωπον απο χωµατος εκ της γης και ενεφυσησεν 

εις τους µυκτηρας αυτου πνοην ζωης και εγεινεν ο ανθρωπος εις ψυχην ζωσαν» 

Γένεσις β’ 7 

«εν τω ιδρωτι του προσωπου σου θελεις τρωγει τον αρτον σου εωσου επιστρεψης εις 

την γην εκ της οποιας εληφθης επειδη γη εισαι και εις γην θελεις επιστρεψει» 

Γένεσις γ’ 19 

Τα συστατικά του ανθρώπινου σώµατος είναι: Οξυγόνο, άνθρακας, υδρογόνο, 

άζωτο, ασβέστιο, φώσφορος, θείο, κάλιο, χλώριο, νάτριο και άλλα µέταλλα. 

Όλα τα παραπάνω στοιχεία περιέχονται στο χώµα της γης. 

 

Η σωµατική υγεία συνδέεται µε την ψυχική κατάσταση 

«η υγιαινουσα καρδια ειναι ζωη της σαρκος ο δε φθονος σαπρια των οστεων» 

Παροιµίαι ιδ’ 30 

«η ευφραινοµενη καρδια διδει ευεξιαν ως ιατρικον το δε κατατεθλιµµενον πνευµα 

ξηραινει τα οστα» Παροιµίαι ιζ’ 22 



Η σύγχρονη ιατρική και ψυχολογία επιβεβαιώνουν ότι η ψυχική κατάσταση 

επηρεάζει καθοριστικά τη σωµατική υγεία. 

 

Η Αγία Γραφή, ως βιβλίο του οποίου συγγραφέας είναι το Άγιο Πνεύµα, δεν 

µπορεί παρά να είναι απολύτως αληθής� και αυτό συµπεριλαµβάνει όχι µόνο 

τις θεολογικές αλήθειες αλλά και περιγραφές, οι οποίες είναι εξίσου ορθές και 

συνεπείς, όσες φορές χρειάζεται να αναφερθούν ιστορικά γεγονότα ή φυσικά 

φαινόµενα. Άλλωστε τα γεγονότα που περιέχονται στην Αγία Γραφή και οι 

ενέργειες του Θεού δεν λαµβάνουν χώρα έξω από την ιστορική πραγµατικότητα 

αλλά τοποθετούνται µέσα σε συγκεκριµένα ιστορικά και φυσικά πλαίσια.  

Η Αγία Γραφή όµως δεν είναι επιστηµονικό εγχειρίδιο ή κάποιο είδος 

εγκυκλοπαίδειας ώστε να απαιτούµε αυστηρά επιστηµονική γλώσσα ή 

περιγραφή σύµφωνα µε την ορολογία του 21ου αιώνα. Αλλά όλες αυτές οι 

περιγραφές που εµπίπτουν στα πλαίσια της επιστήµης, αποδίδονται µέσα στην 

Αγία Γραφή µε απλή και κατανονητή γλώσσα αλλά ταυτόχρονα και µε 

θαυµαστή συνέπεια ως προς τις σηµερινές επιστηµονικές απόψεις. Άλλωστε, 

σκοπός της Αγίας Γραφής δεν είναι η επιστηµονική περιγραφή των φυσικών 

φαινοµένων αλλά η σωτηρία του ανθρώπου διά του Ιησού Χριστού. 

 

Η οµάδα «Χριστιανισµός και Επιστήµη» 

 

∆ιαβάστε περισσότερα... 

http://en.wikipedia.org/wiki/Science_and_the_Bible  

http://www.clarifyingchristianity.com/science.shtml  

http://www.jesusportal.org/magazine/article7-2.htm  


