ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ από. . .

χαρακτήριζες ως «ΑΓΙΕΣ». Επίσης συχνά αναφέρεται ως ο «ΛΟΓΟΣ
ΤΟΥ ΘΕΟΥ» και «ΙΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ». Οι όροι «Παλαιά ∆ιαθήκη» και
«Καινή ∆ιαθήκη» άρχισαν να χρησιµοποιούνται προς το τέλος του
2ου µ.Χ. αιώνα.

. . . τον ΑΛΚΙΒΙΑ∆Η ΤΖΕΛΕΠΗ

1.

Η Αγία Γραφή αποτελείται από 66 βιβλία και χωρίζεται σε 2
µέρη, στην Παλαιά ∆ιαθήκη (39 βιβλία) και στην Καινή ∆ιαθήκη (27
βιβλία). Γράφτηκε σε διάστηµα 1600 περίπου ετών. Το πρώτο
βιβλίο της, η Γένεση, γράφτηκε από τον Μωϋσή το 1500 π.Χ και το
τελευταίο, που είναι η Αποκάλυψη, γράφτηκε στη νήσο Πάτµο από
τον απόστολο Ιωάννη περίπου το 95 µ.Χ. Οι συγγραφείς της Αγίας
Γραφής ανήκαν σε διάφορες κοινωνικές τάξεις, ήταν από απλοί
άνθρωποι µέχρι βασιλιάδες. Για παράδειγµα, ο Πέτρος ήταν
ψαράς στο επάγγελµα, ο Λουκάς γιατρός, ο Παύλος ήταν µορφωµένος, ο ∆ανιήλ ήταν πολιτικός, ο ∆αβίδ βασιλιάς, κλπ.
Παρ’ όλα αυτά, όταν κάποιος διαβάζει αυτό το βιβλίο αµέσως διαπιστώνει µια θαυµαστή αλληλουχία και αρµονία στις περιγραφές του, σαν να έχει γραφτεί µόνον από έναν άνθρωπο και σε
κάποια συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Πράγµατι, αυτό συµβαίνει
επειδή συγγραφέας του βιβλίου αυτού είναι ο ίδιος ο Θεός που µε
το Πνεύµα Του ενέπνευσε τους αγίους άνδρες Του να καταγράψουν το λόγο Του: «…Υπό του Πνεύµατος του αγίου κινούµενοι ελάλησαν οι άγιοι άνθρωποι του Θεού» (βλ. Β’ Πέτρου Α:19-21).
Η πίστη ότι η Αγία Γραφή είναι ο θεόπνευστος γραπτός Λόγος του Θεού και ότι δεν είναι αποτέλεσµα ανθρώπινης ενέργειας,
είναι η σταθερή βάση επάνω στην οποία πρέπει να στηρίζεται η
οµολογία του κάθε πιστού. ∆εν είναι µερικά µέρη της Γραφής θεόπνευστα, αλλά είναι ολόκληρη: «ΟΛΗ η Γραφή (είναι) ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΟΣ, και ωφέλιµος προς διδασκαλίαν, προς έλεγχον, προς επανόρθωσιν, προς εκπαίδευσιν την µετά της δικαιοσύνης, δια να ήναι
ΤΕΛΕΙΟΣ ο άνθρωπος του Θεού, ητοιµασµένος εις παν έργον αγαθόν»
(Β’ Τιµόθεου Γ:15-17).

2.

«ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ» είναι ένας όρος που δόθηκε από τον άνθρωπο. Παγκόσµια είναι γνωστή ως «ΒΙΒΛΟΣ» (Bible). O Ιησούς αποκαλούσε το νόµο του Θεού «ΓΡΑΦΕΣ» και ο απόστολος Παύλος τις

«Παλαιά ∆ιαθήκη» είναι η διαθήκη (συµφωνία) που έκανε ο
Θεός µε τους Ισραηλίτες επάνω στο όρος ΣΙΝΑ δια µέσου του
Μωϋσή (βλ. Έξοδος, κεφ. ΙΘ΄ και Κ΄). «Καινή ∆ιαθήκη» είναι η νέα συµφωνία που έκανε ο Θεός µε τον άνθρωπο επάνω στο λόφο του
ΓΟΛΓΟΘΑ δια µέσου της θυσίας του Ιησού Χριστού (βλ. Ιερεµίας ΛΑ:3134 /Β’ Κορινθ. Γ:6,14 /Εβραίους Ζ:22, Η:6-13, Θ:15 /κλπ).
Μέσα στη Βίβλο βρίσκουµε ακρίβεια ιστορικών γεγονότων,
λεπτοµερή περιγραφή γεωγραφικών τοπωνυµιών, εκπληκτική
ακρίβεια εκπλήρωσης προφητειών και ποιητική ωραιότητα και
οµορφιά. Η Γραφή περιέχει τα πάντα, αλλά το κέντρο όλων των
περιγραφών της είναι το πρόσωπο του Μεσσία, του Ιησού.

ΠΑΛΑΙΑ ∆ΙΑΘΗΚΗ: Το κύρος και η θεοπνευστία της εδραιώνονται από το πλήθος των αποδείξεων που υπάρχουν, όπως:

3.

Η ΟΜΟΦΩΝΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΙΟΥ∆ΑΙΩΝ. Ο Έσδρας το 457 π.Χ.
συνέλεξε και τακτοποίησε όλα τα ΓΡΑΠΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ των Ιουδαίων.
Το 300 π.χ. µε το βιβλίο του προφήτη Μαλαχία συµπληρώθηκε ο
Κανόνας της Παλαιάς ∆ιαθήκης. Οι Ιουδαίοι είχαν και άλλα βιβλία
(όπως το Ταλµούδ), ποτέ όµως δεν τα ανάµειξαν µε τις Ιερές Γραφές.

(α)

Η ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ και των ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, οι οποίο πάντοτε χρησιµοποιούσαν περικοπές και αποσπάσµατα από την Παλαιά ∆ιαθήκη (βλέπε: Ματθαίος ∆:4, Ε:21 /Λουκάς ∆:18 /Μάρκος ΙΒ:29 /Πράξεις Β:16,34, ∆:25,
Η:32 /Ρωµαίους Γ:10 /Α’ Πέτρου Α:24 /κλπ).
(β)

ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ, οι οποίες εκπληρώθηκαν µε καταπληκτική
ακρίβεια, ενώ είχαν γραφτεί εκατοντάδες χρόνια πριν και ήταν
αδύνατον να έχουν προβλεφθεί από άνθρωπο (βλέπε: Ησαϊας Ζ:14-Ματθαίος Α:18 /Ζαχαρίας ΙΑ:12--Ματθαίος Κς΄:15 /Ψαλµός ΚΒ:18--Μάρκος ΙΕ:24 /Ησαϊας
ΝΓ:9--Ματθαίος ΚΖ:57-60 /κλπ).
(γ)

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ. Υπάρχει πληθώρα αρχαιολογικών και
ιστορικών ανακαλύψεων που στη σύντοµη αυτή µελέτη δεν µπορούν να καταγραφούν.
4. ΚΑΙΝΗ ∆ΙΑΘΗΚΗ: Κάθε διαθήκη ισχύει µόνο µε το θάνατο
του διαθέτη (βλ. Εβραίους Θ:16-17) και η νέα διαθήκη του Θεού µε τον
άνθρωπο έχει ισχύ, γιατί ο Ιησούς πέθανε και µε το αίµα Του της
(δ)

έδωσε την ισχύ και η κληρονοµία που µας άφησε είναι άφθαρτη,
αµίαντη και αµάραντη (Α’ Πέτρου Α:4).

αιώνα σε 3 γλώσσες (Ελληνική, Λατινική, Συριακή) από τον µεταρρυθµιστή Μπέζα και βρέθηκε το 1562 µ.Χ..

Υπάρχουν πλούσιες µαρτυρίες για τη θεοπνευστία και την
αξιοπιστία των κειµένων της Καινής ∆ιαθήκης. Στα συγγράµµατα
των εκκλησιαστικών πατέρων (βλ. Ιουστίνος, Ιγνάτιος Αντιοχείας, Πολύκαρπος Σµύρνης, Κλήµης Ρώµης, κλπ) περιλαµβάνονται πλήθος περικοπών από τα βιβλία της Κ.∆. Ο απ. Πέτρος αναγνώριζε τα συγγράµµατα του απ. Παύλου (βλ. Β’ Πέτρου Γ:15-16), ενώ ο Παύλος
προέτρεπε την ανάγνωση των γραπτών επιστολών στις τοπικές
εκκλησίες (βλ. Κολοσσαείς ∆:16 /Β’ Τιµόθεου ∆:13 /κλπ.). Τέλος υπάρχουν
µαρτυρίες από ειδωλολάτρες συγγραφείς (Κέλσος, Μαρκίων, κλπ),
που επικαλούνται µαρτυρίες από τα κείµενα της Κ.∆ιαθήκης.

6.

Ο 1ος Κανόνας της Κ.∆. συντάχτηκε, κατά διαταγή του Μ.
Κωνσταντίνου, από τον ιστορικό και επίσκοπο Καισαρείας Ευσέβειο (264-340 µ.Χ.). Στη συνέχεια η Σύνοδος της Λαοδίκειας (363
µ.Χ.) επικύρωσε τα 27 βιβλία της Κ.∆. Πιο αργότερα, επειδή
υπήρχε αµφισβήτηση για την αυθεντικότητα 3-4 βιβλίων συνήλθε η
Σύνοδος της Ιππόνης (393 µ.Χ.) που επιβεβαίωσε την αξιοπιστία
των 27 βιβλίων της Κ.∆.. Μετά από 4 χρόνια η Σύνοδος της Καρθαγένης (397 µ.Χ.) επικύρωσε επίσηµα τα 27 βιβλία της Κ.∆., αλλά
και της Π.∆.. Τέλος η Σύνοδος των Τριάκοντα (1445-1563 µ.Χ.) της
Καθολικής Εκκλησίας πρόσθεσε στα «κανονικά» βιβλία της Παλαιάς ∆ιαθήκης τα λεγόµενα «δευτεροκανονικά» ή «απόκρυφα»,
τα οποία δεν θεωρούνται ως θεόπνευστα (Έσδρας, Τωβίτ, Ιουδίθ, Μακαβαίων, Σοφία Σολοµώντος, Σοφία Σειράχ, Βαρούχ και Επιστολή Ιερεµία). Εκτός από
τα 27 «κανονικά» βιβλία της Καινή ∆ιαθήκης υπάρχουν και τα λεγόµενα «νόθα», ή «πλαστά», ή «απόκρυφα» βιβλία (Ποιµήν του Ερµά,
Αποκάλυψις του Πέτρου, Επιστολή του Βαρνάβα, ∆ιδαχή των 12 Αποστόλων, Ευαγγέλια
των Πέτρου, Θωµά, και Ματθία, Πράξεις των Παύλου, Ανδρέα και Ιωάννη, κλπ).

5.

ΚΩ∆ΙΚΕΣ: Οι βασικότεροι κώδικες των κειµένων της Καινής

∆ιαθήκης που υπάρχουν είναι: Βατικανός (Β): Γράφτηκε το 350
µ.Χ. και περιέχει από τον Ματθαίο µέχρι Εβραίους Θ:14. Σιναϊτικός (S): Γράφτηκε το 375 µ.Χ. και περιέχει µέρος της Π.∆., ολόκληρη την Κ.∆., την Επιστολή του Βαρνάβα και τον Ποιµένα του
Ερµά. Αλεξανδρινός (Α): Γράφτηκε το 425 µ.Χ. και λείπουν το 2ο
κεφ. του Ιωάννη, οι Επιστολές προς Κορινθίους και µεγάλο µέρος
από τον Ματθαίο. Παλίµψιστος του Εφραϊµ ( C ): Γράφτηκε το
450 µ.Χ από τον καλόγερο Εφραϊµ και λείπουν η Β΄ Θεσσαλονικείς
και η Β’ Τιµόθεου. Κώδικας του Μπέζα (D): Γράφτηκε τον 6ο

Η Αγία Γραφή έφθασε σε µας δια µέσου των αιώνων. Πέρασε από πολλά χέρια, εκδόθηκε σε διάφορα σχήµατα και µεγέθη,
πολεµήθηκε σκληρά σε όλες τις εποχές από τους αρνητές της,
αλλά όµως, ούτε οι βανδαλισµοί των βαρβάρων, ούτε η µόρφωση
των «πολιτισµένων» λαών, ούτε οι φλόγες της Ιεράς Εξέτασης,
ούτε οι ύβρεις και οι συκοφαντίες των διανοουµένων, κατόρθωσαν
να την εξαφανίσουν. Οι υποσχέσεις της Γραφής παρέµειναν αµετάβλητοι: «Ο ουρανός και η γη θέλουσι παρέλθει, ΟΙ δε ΛΟΓΟΙ ΜΟΥ
δεν θέλουσι παρέλθει» (Ματθαίος Κ∆:35).

Ο Λόγος του Θεού έχει ιδιότητες και ενέργειες επάνω στον
άνθρωπο, που καµιά ανθρώπινη παράδοση και κανένα άλλο ανθρώπινο βιβλίο δεν έχει. Όσοι διαβάζουν το βιβλίο αυτό βρίσκουν
θεραπεία στην ψυχή και στο σώµα, βρίσκουν τη λύση στα προβλήµατά τους, βρίσκουν τη ζωή, γιατί το βιβλίο αυτό αποκαλύπτει
Αυτόν που είναι «η αλήθεια, η δρόµος και η ΖΩΗ», βρίσκουν τον
Ιησού Χριστό. Το βιβλίο αυτό πρέπει να το µελετάµε ηµέρα και
νύχτα, γιατί τα λόγια που περιέχει για µας είναι:
•

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ από τις επιθέσεις του ∆ιαβόλου, από τις δοκιµασίες,
τις θλίψεις και από τα προβλήµατά µας.

•
•
•
•
•

ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ, καταφυγή και θαλπωρή.
ΨΩΜΙ πνευµατικό, που τρέφει την πεινασµένη µας ψυχή.
ΓΑΛΑ, απαραίτητο για να αυξηθούµε πνευµατικά.
ΦΩΤΙΑ που κατακαίει την αµαρτία και µας καθαρίζει.
ΑΙΩΝΙΑ και ΑΓΙΑ, γραµµένα µέσα στις καρδιές µας.
Εάν θέλεις να σε βοηθήσουµε πνευµατικά
ή να σου στείλουµε µια Καινή ∆ιαθήκη ∆ΩΡΕΑΝ σε Νεο-Ελληνική µετάφραση,
γράψε µας στην παρακάτω διεύθυνση, ή τηλεφώνησέ µας:
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