
Τι έχουν πει Χριστιανικές προσωπικότητες για  

τη θεοπνευστία και το αλάθητο της Αγίας Γραφής 

 

Αυγουστίνος 
«Τιµώ µόνο τα κανονικά βιβλία της Γραφής. Μονάχα αυτών των βιβλίων οι 

συγγραφείς ήταν εντελώς αλάθητοι» (Επιστολές LXXXII) 

Θωμάς Ακινάτης 
«Κανένα ψεύδος δεν µπορεί να υποκρύπτεται στο κυριολεκτικό νόηµα της 

Γραφής» (Summa Theologica, 1, 1, 10 ad 3) 

 

Ιωάννης Χρυσόστομος 
«Τίποτε περιττό δεν υπάρχει στις Άγιες Γραφές, ούτε προφέρεται τίποτε χωρίς λόγο. 

[...] Αλλά δυστυχώς µερικοί είναι τόσο χονδροειδείς και βραδείς στη σκέψη [...] 

ώστε νοµίζουν ότι είναι περιττά όχι µόνον ονόµατα, αλλά και ολόκληρα βιβλία [...] 

Ούτε όσα φαίνονται µικρά στη Γραφή υπάρχουν τυχαίως χωρίς λόγο και σκοπό» 

(Εις την Προς Ρωµαίους οµιλία 31η IX, 821) 

«Ούτε µια συλλαβή, ούτε µια κεραία υπάρχει µέσα στην Αγία Γραφή, στο βάθος 

της οποίας να µην έχει αποτεθεί πολύς θησαυρός» (Εις το επιτίµησις κατά των 

απολειφθέντων ΙΙΙ, 159) 

«Αυτά που λέγουν οι Γραφές, τα είπε ο Κύριος. Ώστε κι αν νεκρός αναστηθεί κι αν 

άγγελος εξ ουρανού κατεβεί, οι Γραφές θα πρέπει να θεωρούνται πιο αξιόπιστες» 

(Migne P.G.T.M.H, 1009) 

«Ακούσατε, παρακαλώ, πάντες οι βιωτικοί, και κτάσθε βιβλία, φάρµακα της 

ψυχής. Ει µηδέν έτερον βούλεσθε, την γουν Καινήν κτήσασθαι, τον Απόστολον, 

τας Πράξεις, τα Ευαγγέλια, διδασκάλους διηνεκείς» (Οµιλία Θ´) 

 

Συμεών Κούτσας1 
«Πώς ακριβώς αποδεχόµαστε το ευαγγέλιο; Πρώτον πιστεύοντας ακλόνητα στην 

αλήθεια και την δύναµή του. Το ευαγγέλιο είναι τα ρήµατα του Θεού, ο αιώνιος 

Λόγος του Θεού» («ΚΗΡΥΞΑΤΕ» έκδοση Αποστολικής ∆ιακονίας Α΄ έκδοση 1997 – 

Η αποδοχή του ευαγγελίου, σελ. 111) 

                                                           
1
 Ο Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης κ.κ. Συμεών (κατά κόσμον Περικλής Κούτσας) γεννήθηκε στην Πτερούντα το 1945. Το 1968 

αποφοίτησε από τη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διάκονος χειροτονήθηκε το 1973 και Πρεσβύτερος το 1975. 

Κατά τα έτη 1970-72 υπηρέτησε ως γραμματεύς της Μητροπόλεως Αττικής. Το 1973 διηκόνησε ως Ιεροκήρυξ στις 

Μητροπόλεις Αττικής, Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης και Νέας Σμύρνης. Την περίοδο 1981 - 84 πραγματοποίησε μεταπτυχιακές 

σπουδές στο Παρίσι και στο Στρασβούργο, όπου και αναγορεύτηκε διδάκτωρ. Συμμετέσχε σε διάφορα συνέδρια θεολογικά, 

ιερατικά, κατηχητικά. Συνέγραψε πολλά βιβλία, μετέφρασε από τα γαλλικά κείμενα ορθοδόξων θεολόγων της Διασποράς και 

επιμελήθηκε διάφορους λειτουργικές εκδόσεις.  Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης εξελέγη το 2002. 


