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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
1.

Το βιβλίο αυτό αποτελεί µια συλλογή των βασικών αληθειών
του Λόγου του Θεού, της Αγίας Γραφής. ∆εν είναι πλήρες ερµηνευτικό και ούτε µπορεί να θεωρηθεί σαν ένα βιβλίο συστηµατικής
θεολογίας. Είναι ένα επίτοµο εγχειρίδιο το οποίο εκθέτει µόνον
εκείνα, που η Βίβλος διδάσκει και που θεωρούνται οι θεµελιώδεις
αρχές της χριστιανικής πίστης και οµολογίας.

Η βασική αιτία που γράφτηκε το βιβλίο αυτό, ήταν η ανάγκη να
υπάρχει ένα βιβλίο, που µε απλό, κατανοητό και σύντοµο τρόπο να
εξηγεί αυτές τις αλήθειες και που να µπορεί να τις καταλάβει
οποιοσδήποτε, ακόµα και αυτός που δεν είναι εξοικειωµένος µε την
Αγία Γραφή.

2.

Η ύλη του βιβλίου έχει χωριστεί σε µικρά κεφάλαια για τους
παρακάτω λόγους:

α) Το παρόν βιβλίο απευθύνεται σε όλες τις τάξεις των ανθρώπων, σε θεολόγους, ιεροκήρυκες, οµιλητές, δασκάλους κυριακών
σχολείων, καθώς και σε απλούς ανθρώπους που εκζητούν µε
ταπεινή καρδιά να γνωρίσουν τις αιώνιες αλήθειες της Γραφής και
να µάθουν ποιος είναι ο Κύριος Ιησούς.
β) Ένα µικρό κεφάλαιο (µέχρι δέκα σελίδες περίπου), καθιστά το
βιβλίο αυτό εύκολο στη χρήση και κατάλληλο βοήθηµα για τη
µελέτη ενός κεφαλαίου την ηµέρα.
γ) Είναι πολύ πιο εύκολο ο αναγνώστης να συγκρατήσει ένα
περιορισµένο αριθµό σκέψεων που εκτίθενται σ' ένα σύντοµο κεφάλαιο, παρά να συγκρατήσεις πολλές σκέψεις από ένα µακροσκελές κείµενο.

3.

Κάθε θέµα που αναλύεται, περιλαµβάνει πολλά εδάφια από
την Αγία Γραφή, που αναφέρονται σ' αυτό. Επειδή όµως ο χώρος
του κάθε θέµατος είναι αρκετά περιορισµένος, ο αναγνώστης θα
πρέπει να ανατρέξει στα εδάφια αυτά από τη Βίβλο του και να τα
µελετήσει. Το αποτέλεσµα γι' αυτόν θα είναι διπλό: Πρώτον θα
µάθει να χειρίζεται σωστά το Λόγο του Θεού, και δεύτερον θα
µπορεί µ' αυτό τον τρόπο να αποκτήσει, ανεπηρέαστα από κάθε

άλλη ανθρώπινη άποψη, τη δική του γνώµη και γνώση, όπως
θα του την αποκαλύπτει το άγιο Πνεύµα του Θεού και που θα
την στηρίζει µέσα στην Αγία Γραφή.
Για την εύκολη κατανόηση της γλώσσας της Γραφής, έχει
χρησιµοποιηθεί το κείµενο της µετάφρασης του Αρχιµ. Ν.Βάµβα
(έκδοση "ΒΙΒΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"). Πολλά όµως εδάφια έχουν τεθεί, όπως
αναφέρονται στο κριτικό (αρχαίο) κείµενο. Όσες λέξεις εδαφίων
βρίσκονται µέσα σε παρένθεση, δεν υπάρχουν στο αρχαίο
κείµενο.

4.

Γνωρίζω ότι η µελέτη αυτή, παρουσιάζει ορισµένες ελλείψεις και δεν είναι δυνατόν να συµπεριλάβει και άλλα θέµατα
που πιθανόν να ενδιαφέρουν τον αναγνώστη. Πιστεύω όµως
ότι, αν διαβαστεί µε πνεύµα ειλικρινή και απροκατάληπτο, θα
βοηθήσει ουσιαστικά τον καθένα, γιατί το βιβλίο αυτό γράφτηκε
µε θυσία και µε πολλή προσευχή. Ο εχθρός της ψυχής έβαλε
πολλά εµπόδια, προσπαθώντας να σταµατήσει την αρχική
έκδοση του παρόντος βιβλίου, αλλά ο Κύριος όµως έδωσε τη
νίκη στον αγώνα αυτό, γιατί "εάν ο Θεός (ήναι) υπέρ ηµών, τις
(θέλει είσθαι) καθ ΄ηµών;" (Ρωµαίους Η:31).
Το βιβλίο αυτό ξεκίνησε σαν προσχέδιο το έτος 1986, η
επεξεργασία του άρχισε να συστηµατοποιείται από τον Απρίλιο
του 1991 και ολοκληρώθηκε το Μάϊο του έτους 1992. Το έτος
2001, µετά από διάφορες τροποποιήσεις και µεταβολές στην
ύλη του, κυκλοφορεί στην Γ΄ έκδοσή του, έχοντας φέρει ευλογία
σε πολλούς αναγνώστες. Το 2012 κυκλοφορεί σε ∆΄ έκδοση βελτιωµένη, µε την προσθήκη νέου υλικού. Αρχές του 2020 θα
κυκλοφορήσει σε ολοκληρωµένη Ε΄έκδοση.

5.

Το παρόν εγχειρίδιο ("ΤΙ ∆Ι∆ΑΣΚΕΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ") αφιερώνεται στον Κύριο της δόξας, στον ΙΗΣΟΥ, µε την ελπίδα, την
προσδοκία και την προσευχή ότι θα αποτελέσει, πάντοτε µε τη
δική Του οδηγία, ένα µικρό και ταπεινό µέσο για την αναζωπύρωση, τον αγιασµό και τον καθαρισµό των πιστών των
εσχάτων καιρών από κάθε ψευδοδιδασκαλία και πλάνη του
εχθρού, για τη δόξα του Κυρίου µας Ιησού Χριστού. Αµήν.
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