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4 Μια γρήγορη ματιά στη Βίβλο 

Εισαγωγή 

Στις μέρες μας κάποιοι ρωτούν, «Γιατί να διαβάσω τη Βίβλο; Είναι ξεπερασμένη.   
Η Βίβλος γράφτηκε πριν 2000 χρόνια.  Πώς μπορεί η Βίβλος να βοηθήσει εμένα με τα 
προβλήματά μου, σήμερα;» 

Μπορούμε άραγε να βρούμε τις απαντήσεις σ’ αυτά τα ερωτήματα;  

Η Βίβλος έχει τις απαντήσεις στα ερωτήματα που έχουν οι άνθρωποι σήμερα, για το 
νόημα και τον σκοπό της ζωής.  Η Βίβλος μας λέει ποιοί είμαστε, ποιός είναι ο σκοπός μας, 
ποιά είναι η πηγή των προβλημάτων μας, και ποιά είναι η λύση στα προβλήματά μας.  
Η Βίβλος περιέχει τον μοναδικό τέλειο τρόπο να ζει κάποιος. 

Σ’ αυτή τη σειρά μαθημάτων, θα ρίξουμε μια γρήγορη ματιά σε ολόκληρη τη Βίβλο. 
Για τί πράγμα μιλάει;  Ποιός την έγραψε;  Πώς έφτασε μέχρι τα χέρια μας, σήμερα; 

Τα θέματα μέσα στον Οδηγό Σπουδών γι’ αυτή τη σειρά μαθημάτων, είναι σχεδιασμένα 
για να σε οδηγήσουν μέσα στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη, ώστε να ανακαλύψεις ο 
ίδιος, το θέμα των αυτών βιβλίων. 

Συστήνουμε να διαβάσεις το βιβλιαράκι «Γνώρισε τη Βίβλο σου», από τον David Fant 
(International Bible Society), για πρόσθετη πληροφόρηση στα θέματα με τα οποία 
καταπιάνεται αυτή η σειρά μαθημάτων.  Το βιβλιαράκι αυτό περιέχει μία εξαιρετική 
περίληψη (περίπου μία παράγραφο), για κάθε ένα από τα 66 βιβλία της Βίβλου. 
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Κεφάλαιο 1 
Γενικές Πληροφορίες για τη Βίβλο 

A. Βασικά στοιχεία της Βίβλου 

1. Πόσα βιβλία περιλαμβάνει η Βίβλος
(Αγία Γραφή);
39 βιβλία στην Παλαιά Διαθήκη 
27 βιβλία στην Καινή Διαθήκη 
66 βιβλία σε ολόκληρη τη Βίβλο 

2. Πόσοι άνθρωποι έγραψαν τα
66 βιβλία της Βίβλου;

Περίπου 40 άνθρωποι έγραψαν όλα τα βιβλία της Βίβλου.  Αυτοί οι άνθρωποι 
προέρχονταν από όλων των ειδών τα περιβάλλοντα: κάποιοι ήταν αγρότες, κάποιοι ήταν 
βασιλιάδες, ψαράδες,  ιεραπόστολοι, γιατροί, κήρυκες, βοσκοί, και κυβερνητικοί 
αξιωματούχοι. 

3. Πόσος χρόνος χρειάστηκε για να γραφτεί η Βίβλος;
Η Βίβλος γράφτηκε μέσα σε μια χρονική περίοδο 1500 χρόνων περίπου.   Το πρώτο 

βιβλίο που γράφτηκε ήταν το βιβλίο του Ιώβ.  Δεν μας δίνεται η ακριβής ημερομηνία που 
γράφτηκε, πιθανότατα όμως την εποχή πριν το 1500 προ Χριστού.  Το τελευταίο βιβλίο που 
γράφτηκε και περιλαμβάνεται στη Βίβλο, ήταν κατά πάσα πιθανότητα το βιβλίο της 
Αποκάλυψης.  Γράφτηκε την εποχή πριν το 100 μετά Χριστού.  Όλα  τα βιβλία της Καινής 
Διαθήκης γράφτηκαν σε διάστημα λιγότερο από 75 χρόνια, μετά τον θάνατο και την 
ανάσταση του Ιησού. 

4. Σε ποιές γλώσσες γράφτηκε αρχικά η Βίβλος;
Η Παλαιά Διαθήκη γράφτηκε στα Εβραϊκά. Μερικά αποσπάσματα της Παλαιάς 

Διαθήκης γράφτηκαν στα Αραμαϊκά. 

Η Καινή Διαθήκη γράφτηκε στα Ελληνικά. 
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Η Παλαιά Διαθήκη γράφτηκε στα Εβραϊκά, γιατί εκείνη την εποχή που γράφονταν τα 
βιβλία, η Εβραϊκή γλώσσα ήταν η πιο κοινή, ομιλούμενη γλώσσα στο Ισραήλ. 

Μέχρι την εποχή που άρχισαν να γράφονται τα βιβλία της Καινής Διαθήκης, τα Εβραϊκά 
δεν ήταν πλέον η κοινή γλώσσα. Η Ελληνική είχε γίνει πια η κοινή γλώσσα. Γι’ αυτό και η 
Καινή Διαθήκη γράφτηκε στα Ελληνικά. 

B. Η ενότητα της Βίβλου 
Ένα από τα καταπληκτικά της Βίβλου, είναι ο τρόπος με τον οποίο όλα αυτά τα 66 βιβλία 

ταιριάζουν και προσαρμόζονται μαζί – όλο το υλικό αλληλοσυνδέεται.  Η ενότητα στη 
Βίβλο, εξηγείται μόνον όταν κοιτάξουμε τον Συγγραφέα της – τον Θεό. Είναι Εκείνος που 
κατεύθυνε όλους αυτούς τους διαφορετικούς ανθρώπους, που έζησαν διαφορετικές εποχές σε 
διαφορετικές τοποθεσίες, να γράψουν τη Βίβλο. 

Όλα αυτά τα 66 βιβλία, είναι μία πλήρης καταγραφή του μηνύματος που ο Θεός  δίνει 
στον άνθρωπο. Η Βίβλος μας δείχνει τον δρόμο για τον Θεό – μας δείχνει  με ποιό τρόπο να 
ζήσουμε την Χριστιανική ζωή με νίκη, με ειρήνη και με χαρά.  

Γ. Βλέποντας ολόκληρη την εικόνα 
(σταδιακή αποκάλυψη) 

Εάν θέλεις να κατανοήσεις σωστά αυτό που η Βίβλος διδάσκει, πρέπει να δεις ολόκληρη 
την εικόνα.  Εάν κάποιος ξεχωρίσει μέσα στη Βίβλο ένα εδάφιο από αυτό το κομμάτι κι ένα 
εδάφιο ή μέρος  εδαφίου από ένα άλλο κομμάτι, μπορεί να πει πως η Βίβλος υποστηρίζει 
σχεδόν κάθε θρησκευτική θεωρία.  

Για παράδειγμα, ο Ψαλμός 14:1 λέει: «… δεν υπάρχει Θεός».  Ωστόσο, πολλά άλλα 
εδάφια μέσα στη Βίβλο, (ξεκινώντας από το Γένεση 1:1), επισημαίνουν και τονίζουν 
ξεκάθαρα πως ο Θεός υπάρχει. 

Ο Ψαλμός 14:1 δεν έρχεται σε αντίθεση με τα υπόλοιπα εδάφια που διδάσκουν πως ο 
Θεός υπάρχει. Το πρόβλημά μας εδώ, είναι ότι δεν έχουμε ολόκληρη την εικόνα. Δεν έχουμε 
ολόκληρο το εδάφιο, αλλά μόνο μέρος του εδαφίου. Όταν διαβάσουμε ολόκληρο το εδάφιο, 
τότε λαμβάνουμε απ’ αυτό, ένα τελείως διαφορετικό νόημα.  Ο Ψαλμός 14:1 λέει:  
« Ο ΑΦΡΟΝΑΣ είπε στην καρδιά του: Δεν υπάρχει Θεός» .  

Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί προτού βγάλουμε το τελικό μας συμπέρασμα, σχετικά 
με ένα συγκεκριμένο θέμα, και να βεβαιωνόμαστε ότι έχουμε μελετήσει όλα όσα η Βίβλος 
διδάσκει σχετικά με αυτό. Είναι πολύ σημαντικό να εξετάζουμε κάθε βιβλίο, κάθε κεφάλαιο, 
και κάθε εδάφιο, σε σχέση με ολόκληρη τη Βίβλο. 

Η Βίβλος γράφτηκε μέσα σε μια περίοδο περίπου 1500 χρόνων.  Καθώς τα χρόνια 
περνούσαν, ο Θεός αποκάλυπτε όλο και περισσότερο από τον Εαυτό Του, καθώς και τον 
τρόπο με τον οποίο επιθυμεί να ζει ο άνθρωπος. Κάθε επόμενο βιβλίο μέσα στη Βίβλο, μας 
αποκαλύπτει περισσότερα για τον Θεό. 

Αυτό το ίδιο μοτίβο, ισχύει σχεδόν για όλα τα ουσιώδη θέματα που η Βίβλος διδάσκει. 
Αυτή λοιπόν η διαδικασία στην οποία λαμβάνουμε όλο και περισσότερη πληροφόρηση, και 
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αποκτούμε όλο και μεγαλύτερη συνείδηση για κάθε συγκεκριμένη αλήθεια καθώς οι γραφές 
προχωρούν χρονικά, αναφέρεται σαν «σταδιακή αποκάλυψη».  

Δ.  Πώς ο Χριστός εμπεριέχεται σε κάθε σημείο της 
Βίβλου; 

Ο Ιησούς Χριστός είναι το κεντρικό πρόσωπο της Βίβλου. Ολόκληρη η Βίβλος 
επικεντρώνεται στη ζωή του Χριστού. Η Παλαιά Διαθήκη ανυπομονεί για τον ερχομό του 
Ιησού. Είναι Εκείνος που θα έρθει για να φέρει στον άνθρωπο ελευθερία από την αμαρτία 
(σωτηρία).   

Τα βιβλία της Καινής Διαθήκης έχουν όλα γραφτεί, αφού ο Ιησούς επέστρεψε στον 
Ουρανό. Η Καινή Διαθήκη εξιστορεί τη ζωή που ο Ιησούς έζησε εδώ στη γη. Μας λέει 
επίσης τον τρόπο, για να ετοιμαστούμε για τον δεύτερο ερχομό του Χριστού. 

Το πιο σημαντικό γεγονός που έχει καταγραφεί μέσα στη Βίβλο, είναι η ανάσταση του 
Ιησού Χριστού. Ήρθε στη γη, μεγάλωσε και έζησε ανάμεσά μας. Μας δίδαξε και μας έδειξε 
ο Ίδιος με τη ζωή Του, πώς να ζούμε τη Χριστιανική ζωή. Κατόπιν πέθανε, για να πληρώσει 
την ποινή για τις δικές μας αμαρτίες.  Αλλά πιο σημαντικό απ’ όλα: αναστήθηκε από τους 
νεκρούς! Έχουμε το προνόμιο να υπηρετούμε έναν ζωντανό Θεό. Δεν είναι πεθαμένος. Είναι 
Θεός των ζωντανών, και είναι ο Ίδιος ζωντανός και αληθινός.  

E. Πώς αριθμούνταν τα χρόνια στη Βίβλο 
Όταν γραφόταν η Βίβλος, οι άνθρωποι δεν αριθμούσαν τα χρόνια τους με τον ίδιο τρόπο 

που εμείς το κάνουμε σήμερα.  Πολλές χώρες μετρούσαν τα χρόνια τους, αρχίζοντας από την 
άνοδο ενός βασιλιά στην εξουσία. Ένας άλλος τρόπος ήταν να αριθμούν τα χρόνια, 
αρχίζοντας από κάποιο σπουδαίο γεγονός που συνέβη. 

Ένα τέτοιο παράδειγμα έχουμε στην Παλαιά Διαθήκη, όταν ο Σολομώντας ήταν 
βασιλιάς. Το Α΄ Βασιλέων 6:1 λέει: «… ΚΑΙ στον 480ό χρόνο από την έξοδο των γιων 
Ισραήλ από την Αίγυπτο, τον τέταρτο χρόνο της βασιλείας τού Σολομώντα επάνω στον 
Ισραήλ,…»  Αυτό το εδάφιο μας δείχνει, πως και οι δύο παραπάνω τρόποι αρίθμησης των 
ετών, χρησιμοποιούνταν εκείνη την εποχή στο Ισραήλ. Η κάθε χώρα  είχε τη δική της μέθοδο 
να αριθμεί τα χρόνια.  

Το σύστημα αρίθμησης των ετών που σήμερα έχουμε, καθιερώθηκε εκατοντάδες χρόνια 
μετά τη γέννηση του Ιησού, και χρησιμοποιείται σήμερα σε όλες σχεδόν τις χώρες του 
κόσμου. 

Το έτος 2013 σημαίνει 2.013 χρόνια από τη γέννηση του Χριστού μέχρι σήμερα. Τα 
χρόνια πριν από τη γέννηση του Χριστού, αριθμούνται προς τα πίσω. Για παράδειγμα, το 
τελευταίο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, το βιβλίο του Μαλαχία, γράφτηκε περίπου το  
400 π.Χ. (προ Χριστού), ή 400 χρόνια πριν τη γέννηση του Χριστού. Ο Μωυσής έγραψε το 
βιβλίο της Γένεσης περίπου το 1500 π.Χ., ή 1.500 χρόνια πριν τη γέννηση του Χριστού.  
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Κεφάλαιο 2 
Πώς γράφτηκε η Βίβλος 

A. Έμπνευση – Τί σημαίνει; 
Τί σημαίνει όταν λέμε «Η Βίβλος είναι εμπνευσμένη από τον Θεό»;  Τρία εδάφια μέσα 

στη Βίβλο εξετάζουν συγκεκριμένα αυτό το θέμα. (Β΄ Τιμόθεου 3:16 και Β΄ Πέτρου 1:20-21) 

Β΄ Τιμόθεου 3:16  Αρχαίο Κείμενο 

«πασα γραφη θεοπνευστος …» 

Β΄ Τιμόθεου 3:16  Μετάφραση Νεόφυτου Βάμβα 

«Όλη η γραφή είναι θεόπνευστος…» 

Β΄ Τιμόθεου 3:16  Μετάφραση Σπύρου Φίλου 

«Ολόκληρη η γραφή είναι θεόπνευστη…» 

Αυτό το εδάφιο μας δείχνει ότι «θεόπνευστη» σημαίνει: 

1. Ο Θεός μας έδωσε τη Βίβλο.

2. Ο Θεός ο Ίδιος εμφύσησε (έπνευσε) τα γραμμένα μέσα στη Βίβλο, και ο Θεός ο
Ίδιος τα ζωοποίησε. Δεν είναι νεκρές λέξεις μέσα σε ένα βιβλίο. Όταν μιλάς με το
στόμα σου τον Λόγο του Θεού και τον βάζεις σε λειτουργία στη ζωή σου, ζωή
παράγεται! Ο Λόγος του Θεού που ζωοποιεί, αρχίζει να αλλάζει τη ζωή σου.

Η Β΄ Πέτρου 1:20-21, μας λέει ακόμα δυο πράγματα που μας βοηθούν να καταλάβουμε 
τί σημαίνει ότι η Βίβλος είναι «θεόπνευστη».  

Β΄ Πέτρου 1:20-21 Μετάφραση Σπύρου Φίλου 

«ξέροντας πρώτα τούτο, ότι καμιά προφητεία τηςγραφής δεν γίνεται από την 
προσωπική εξήγηση εκείνου που προφητεύει. Επειδή, δεν ήρθε ποτέ προφητεία 
από θέλημα ανθρώπου, αλλά, οδηγούμενοι από το Άγιο Πνεύμα, μίλησαν οι άγιοι 
άνθρωποι του Θεού». 

3. Κανένα κομμάτι της Βίβλου δεν επινοήθηκε από άνθρωπο.

4. Αυτοί οι συγγραφείς μίλησαν και έγραψαν αυτό που τους είπε το Άγιο Πνεύμα.
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Όταν λέμε ότι «η Βίβλος είναι θεόπνευστη» εννοούμε: 

Το Άγιο Πνεύμα καθοδήγησε τη σκέψη των συγγραφέων, ώστε 
να γράψουν αυτό που ο Θεός ήθελε να γραφτεί. 

Είναι σημαντικό να καταλάβουμε πως ολόκληρη η Βίβλος είναι θεόπνευστη. Όλα τα 
βιβλία της Βίβλου είναι θεόπνευστα εξίσου. Κανένα από αυτά δεν είναι περισσότερο ή 
λιγότερο θεόπνευστο από τα υπόλοιπα.  

B. Πώς ο Θεός ενέπνευσε τους ανθρώπους αυτούς, 
για να γράψουν τα βιβλία της Βίβλου; 

1. Ο Θεός δεν τους είπε τις ακριβείς λέξεις -στις
περισσότερες περιπτώσεις- που θα γράψουν στο
χαρτί

Δεν άκουσαν ξαφνικά μια φωνή να λέει «σας μιλάει ο Κύριος, Να τί λέει το κεφάλαιο 4 
του Ησαία…». Υπάρχουν όμως και μερικές περιπτώσεις που ο Θεός πράγματι υπαγόρευσε 
σ’ αυτόν που έγραφε, τις ακριβείς λέξεις που θα χρησιμοποιήσει. Οι Δέκα Εντολές, είναι μία 
τέτοια περίπτωση.  

2. Δεν ήταν ο Θεός που κίνησε τα χέρια τους σε
μηχανικό γράψιμο

Όσοι έγραψαν τη Βίβλο, δεν υπνωτίστηκαν από τον Θεό για να γράψουν μηχανικά τα 
κείμενα. Ο Θεός δεν φτιάχνει ρομπότ που απλώς εκτελούν. Οι συγγραφείς των βιβλίων της 
Βίβλου, είχαν πλήρη επίγνωση των όσων έγραφαν.  

3. Το Άγιο Πνεύμα τους έδωσε σκέψεις, που οι
συγγραφείς εξέφρασαν με τον δικό τους τρόπο

Τα βιβλία της Βίβλου είναι Λόγια Θεού, γραμμένα με τον τρόπο των συγγραφέων. 

Ο Θεός διάλεξε πολλούς και διαφορετικούς τύπους ανθρώπων, για να γράψουν τα βιβλία 
της Βίβλου. Κάποιοι ήταν μορφωμένοι, άλλοι όχι. Ο Θεός πήρε καθέναν τους όπως ήταν,  
και τον χρησιμοποίησε για να γράψει ένα ή περισσότερα βιβλία της Βίβλου. Θα συναντήσεις 
πολλούς και διαφορετικούς τρόπους γραφής και εξιστόρησης μέσα στα βιβλία της Βίβλου. 
Κάποιοι είναι πολύ απλοί. Άλλοι είναι πολύπλοκοι. Κάποιοι είναι ακαδημαϊκοί, άλλοι είναι 
αμεσότεροι. 

Οι άνθρωποι αυτοί έγραψαν αυτό που ο Θεός ήθελε να γράψουν. Αγαπούσαν τον Θεό και 
ζούσαν στα διδάγματά Του, αλλά δεν ήταν τέλειοι. Ωστόσο, μπορούμε να είμαστε σίγουροι 
πως η Βίβλος είναι αληθινή. Γιατί; Επειδή ο Θεός  ήταν υπεύθυνος για όλη αυτή τη δουλειά, 
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(τη συγγραφή της Βίβλου), και ο Θεός δεν κάνει τίποτα με προχειρότητα. Η Βίβλος είναι το 
μήνυμα του Θεού στον άνθρωπο. Είναι ολόκληρη αληθινή, και είναι Η ΑΛΗΘΕΙΑ.  
Αυτό διακηρύττεται ξεκάθαρα στην προσευχή του Ιησού (Ιωάννης κεφάλαιο 17).  

 Ιωάννης 17:17  Μτφ. Σπ. Φίλου 

«Αγίασέ τους μέσα στην αλήθεια Σου· ο λόγος ο δικός Σου είναι αλήθεια». 

Γ. Πώς έφτασε η Βίβλος σ’ εμάς 

1. Πώς γράφτηκαν τα βιβλία αρχικά;
Τα είδη χαρτιού που έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας, δεν υπήρχαν χιλιάδες χρόνια πριν, 

όταν τα βιβλία της Βίβλου γράφτηκαν. Έτσι, οι άνθρωποι έγραψαν τα βιβλία αρχικά σε 
δέρματα ζώων, τα οποία ράφτηκαν μαζί σε μακριές λωρίδες και τυλίχτηκαν.  
Αυτά ονομάστηκαν πάπυροι. 

Ασφαλώς δεν υπήρχαν υπολογιστές και εκτυπωτικά μηχανήματα εκείνη την εποχή, οπότε 
όλα τα βιβλία ήταν χειρόγραφα (γράφτηκαν με το χέρι).  

Τα αυθεντικά πρωτότυπα χειρόγραφα των βιβλίων της Βίβλου, δεν υπάρχουν σήμερα. 
Ωστόσο, υπάρχουν πολλές χιλιάδες αντίγραφα των διαφορετικών βιβλίων της Βίβλου.  
Ορισμένα από αυτά τα αντίγραφα, φτιάχτηκαν μέσα σε 100 χρόνια από τότε που γράφτηκε 
το πρώτο χειρόγραφο του κάθε βιβλίου.   

2. Πώς αντιγράφηκαν τα βιβλία της Βίβλου;
Τα βιβλία της Βίβλου αντιγράφηκαν όλα με το χέρι. Τις εποχές της Παλαιάς Διαθήκης,  

οι άνθρωποι εργάζονταν πλήρη ημερήσια εργασία για την αντιγραφή της Βίβλου.  
Οι κανονισμοί της αντιγραφής των βιβλίων ήταν εξαιρετικά αυστηροί. Δεν επέτρεπαν κανένα 
λάθος. Εάν κάποιος που αντέγραφε έκανε ένα λάθος, έπρεπε να πετάξει ολόκληρο το 
αντίγραφο και να αρχίσει καινούργιο από την αρχή.   Οι αυστηροί αυτοί κανόνες 
αποδείχτηκαν πολύτιμοι, γιατί βοήθησαν να διατηρηθεί η ακεραιότητα και η ακρίβεια της 
Βίβλου μέσα στα χρόνια.  

Πολλά από αυτά τα χειρόγραφα αντίγραφα των βιβλίων της Βίβλου, υπάρχουν ακόμα και 
σήμερα. Κάποια από αυτά φτιάχτηκαν 100-200 χρόνια πριν τη γέννηση του Χριστού.   
Τα αντίγραφα αυτά της Βίβλου ήταν (και εξακολουθούν να είναι) πολύτιμα. Οι σύγχρονες 
ελληνικές μεταφράσεις της Αγία Γραφής βασίζονται σ’ αυτούς τους Εβραϊκούς και 
Ελληνικούς πάπυρους και αρχαία κείμενα. 
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Κεφάλαιο 3 
Πώς μπορώ να ξέρω ότι η 

Βίβλος είναι ακριβής; 
Η Βίβλος γράφτηκε δύο με τρεις χιλιάδες χρόνια πριν. Πώς μπορούμε να ξέρουμε πως 

είναι ακριβής; Πώς μπορούμε να ξέρουμε ότι λέει την αλήθεια; Πώς μπορούμε να ξέρουμε 
ότι η Βίβλος δεν έχει αλλάξει; Ίσως είναι γεμάτη λάθη. Πώς μπορούμε να ξέρουμε αν οι 
άνθρωποι έχουν παρέμβει και έχουν τροποποιήσει τη Βίβλο; 

Υπάρχουν αρκετά σημεία στα οποία μπορούμε να κοιτάξουμε, για να βρούμε πειστική 
απόδειξη ότι η Βίβλος που σήμερα έχουμε στα χέρια μας, είναι ακριβής, σωστή, και αληθινή. 
Μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι δεν είναι γεμάτη λάθη. 

A. Όλες οι προφητείες αποδείχτηκαν έγκυρες 
(αληθινές) και σωστές 

Η λέξη «προφητεία» έχει δύο κοινούς ορισμούς. 

(1) Ένα μήνυμα από τον Θεό που προφέρεται από έναν Χριστιανό. 

(2) Μία πρόβλεψη – Ένα μήνυμα από τον Θεό, που λέει τί θα γίνει στο μέλλον. 

Η Βίβλος είναι γεμάτη από εκατοντάδες προφητείες.  Αρχίζοντας από το κεφάλαιο 3 της 
Γένεσης, μέχρι το τέλος του βιβλίου της Αποκάλυψης, ο Θεός μας έχει δώσει πολλά 
μηνύματα και προβλέψεις. Ούτε μία από αυτές δεν έχει υπάρξει λανθασμένη. Πολλές 
προφητείες μέσα στη Βίβλο μίλησαν για τον πρώτο ερχομό του Ιησού. Κάθε μία από αυτές 
επαληθεύτηκε με τον τρόπο και στον χρόνο που ο Θεός είπε ότι θα γινόταν.  Το 53 κεφάλαιο 
του Ησαία και ο Ψαλμός 22 είναι δύο γραφές, όπου δίνονται προφητείες για τον Ιησού.  Δες 
επίσης στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου 5:17-18, στον Ιερεμία 28:9, και στον Λουκά 21:24. 

Υπάρχουν ακόμα προφητείες που δεν έχουν ακόμα εκπληρωθεί. Πολλές από αυτές, 
μιλούν για τον δεύτερο ερχομό του Ιησού. Καθώς κοιτάζουμε στο παρελθόν και στον τρόπο 
που όλες οι προηγούμενες προφητείες εκπληρώθηκαν, εμπιστευόμαστε με θάρρος τον Θεό, 
γιατί Αυτός θα εκπληρώσει και όλες τις υπόλοιπες προφητείες, που σχετίζονται με τον 
δεύτερο ερχομό του Ιησού. 

B. Η Βίβλος διακηρύττει ότι είναι ο Λόγος του Θεού 
Οι άνθρωποι που έγραψαν τη Βίβλο, ξεκάθαρα διακηρύττουν πως είναι ο Λόγος του 

Θεού. Ο Θεός τους καθοδήγησε και τους έδωσε αυτό που έγραψαν. Οι συγγραφείς της 
Βίβλου αναγνωρίζουν τον Θεό σε όλα όσα γράφουν. 

Β΄ Τιμόθεου 3:16 Β΄ Πέτρου 1:20-21 
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Γ. Ο Ιησούς είπε ότι η Βίβλος είναι ο Λόγος του 
Θεού 

Πολλές φορές ο ίδιος ο Κύριος διακήρυξε ότι η Βίβλος είναι αλήθεια, ότι είναι ο Λόγος 
του Θεού. Ο Ιησούς έδειξε την ακλόνητη πεποίθησή Του στη Βίβλο, εφαρμόζοντας τις 
διδασκαλίες της, σε όλες τις πλευρές της γήινης ζωής Του. 

Ιωάννης 17:17 
Ιωάννης 10:35 
Ματθαίος 5:17-18 

Εάν η Βίβλος δεν είναι ο Λόγος του Θεού, και αν η Βίβλος δεν είναι αλήθεια, τότε ο 
Ιησούς είπε ψέματα στο κεφάλαιο 17:17 του Ιωάννη. Εάν ο Ιησούς είπε ψέματα, αυτό 
σημαίνει ότι αμάρτησε. Εάν ο Ιησούς αμάρτησε, τότε ο θάνατός Του στον σταυρό δεν 
ξεπληρώνει την ποινή για τις αμαρτίες μας. Διάβασε όμως τις παρακάτω γραφές, και δες τί 
λένε για τη ζωή του Ιησού. 

Εβραίους 4:15 
Εβραίους 5:8-9 
Α΄ Πέτρου 3:18 

Δ. Δεν υπάρχουν αντιφάσεις μέσα στη Βίβλο 
Τι είναι αντίφαση; 

Αντίφαση είναι όταν δύο διαφορετικές δηλώσεις αξιώνουν και οι δύο ότι είναι αλήθεια, 
ωστόσο η κάθε μία από αυτές είναι εντελώς αντίθετη με την άλλη. Αυτό σημαίνει ότι εάν μία 
από αυτές είναι αληθινή, τότε η άλλη πρέπει να είναι λάθος (ψεύτικη). Για παράδειγμα, οι 
παρακάτω δηλώσεις αντιφάσκουν η μία στην άλλη: «Ο σκύλος είναι πεθαμένος» και  
«Ο σκύλος είναι ζωντανός». Εάν μία από αυτές είναι αληθινή, τότε αυτομάτως η άλλη είναι 
ψεύτικη.  Δεν γίνεται και οι δύο να είναι ταυτόχρονα αλήθεια. 

Η Βίβλος δεν αντιφάσκει. Δεν λέει σε ένα σημείο για κάτι ότι είναι αλήθεια, και μετά σε 
άλλο σημείο για το ίδιο πράγμα να λέει πως ισχύει το αντίθετο.    Η Βίβλος δεν λέει σε ένα 
σημείο ότι «ο Θεός είναι πεθαμένος» και σε άλλο σημείο πως «ο Θεός είναι ζωντανός».   
Η Βίβλος σε κάθε σημείο και χρονική στιγμή, διακηρύττει πως ο Θεός είναι ΖΩΝΤΑΝΟΣ. 
Μερικές φορές φαίνεται σαν να υπάρχουν αντιφάσεις μέσα στη Βίβλο. Πολλές φορές το 
πρόβλημα είναι ότι κάποιος αναφέρει μόνον ένα μέρος του εδαφίου, και δεν κατανοεί 
ολόκληρο το εδάφιο ή το κεφάλαιο στο οποίο αναφέρεται.   

Στη Βίβλο υπάρχει μοναδική ενότητα. Ολόκληρη η Βίβλος δίνει ένα ενοποιημένο 
μήνυμα.   Ο μόνος τρόπος για να συμβαίνει κάτι τέτοιο, είναι να υπάρχει μόνον ένας 
συγγραφέας. Ο Θεός είναι αυτός ο Συγγραφέας, όσον αφορά τη Βίβλο. Εκείνος διεύθυνε  
την καταγραφή όλων των 66 βιβλίων της. Γι’ αυτό η Βίβλος δεν περιέχει καμία αντίφαση. 
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E. Η επιστήμη της αρχαιολογίας, αποδεικνύει ότι η 
Βίβλος είναι ακριβέστατη 

Η επιστήμη της αρχαιολογίας παρέχει απόδειξη για την ακρίβεια της Βίβλου. Τί είναι η 
αρχαιολογία;  Ένα λεξικό την καθορίζει ως εξής:  «Η επιστήμη του παρελθόντος και της 
ιστορίας, μέσω ανασκαφών, όπου ανακαλύπτονται θαμμένες πόλεις, ναοί, εργαλεία, κ.λπ.» 
(The Courtis-Walter Illustrated Golden Dictionary for Young Readers, Golden Press) 

1. Οι αρχαιολόγοι έχουν ξοδέψει πολλά χρόνια,
ξεθάβοντας και μελετώντας αρχαίες πόλεις, που
υπήρχαν όταν γραφόταν η Βίβλος

Εκατοντάδες βιβλίων έχουν γραφτεί σχετικά με διάφορες αρχαιολογικές ανακαλύψεις. 
Ούτε ένα στοιχείο της Βίβλου δεν έχει υπάρξει, που να έχει αποδειχτεί λάθος. Δεν έχει 
υπάρξει ούτε ένας αρχαιολόγος, που να μπορέσει να αποδείξει ότι η Βίβλος είναι 
λανθασμένη στα στοιχεία, και στα γεγονότα που καταγράφει για πόλεις, βασιλιάδες,  
και έθιμα.  

2. Οι πάπυροι της Νεκράς Θάλασσας αποδεικνύουν
ότι η Βίβλος είναι ακριβής

Οι πάπυροι της Νεκράς Θάλασσας είναι ένα από τα πιο σημαντικά αρχαιολογικά 
ευρήματα του 20ου αιώνα.  Ανακαλύφθηκαν το 1947 σε ένα μέρος που σήμερα είναι κομμάτι 
της χώρας του Ισραήλ. Οι πάπυροι αυτοί περιλαμβάνουν αντίγραφα (ή κομμάτια) από όλα τα 
βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, εκτός από ένα. Πολλοί από αυτούς τους παπύρους, γράφτηκαν 
100 με 200 χρόνια πριν να γεννηθεί ο Ιησούς.  Τα αντίγραφα αυτά των βιβλίων της Παλαιάς 
Διαθήκης, είναι 1.000 χρόνια αρχαιότερα, από κάθε άλλο αντίγραφο της Παλαιάς Διαθήκης 
που γνωρίζουμε να υπάρχει.  

Όταν οι πάπυροι της Νεκράς Θάλασσας συγκρίθηκαν με τη σημερινή Βίβλο, δεν βρέθηκε 
ούτε μία αξιόλογη ή σπουδαία διαφορά. Οι πάπυροι αυτοί είναι ένα ισχυρό αποδεικτικό 
στοιχείο ότι η Βίβλος είναι και σήμερα ακριβής και αξιόπιστη.  Οι πάπυροι αυτοί μας 
αποδεικνύουν πως η Βίβλος που κρατάμε σήμερα στα χέρια μας, λέει το ίδιο πράγμα που 
έλεγε όταν πρωτογράφτηκε. 

Ζ. Ιατρικές μέθοδοι μέσα στη Βίβλο, αποδεικνύουν 
πως είναι ακριβής 

Οι ιατρικές οδηγίες μέσα στη Βίβλο, έχουν αποδειχτεί (μερικές μόλις πρόσφατα) 
απόλυτα ακριβείς, με την ιατρική γνώση της δικής μας εποχής.  

Ο Δρ. S. I. McMillen έγραψε το βιβλίο «Καμία από τις Αρρώστιες» (Spire Books).  
Καταπιάνεται με πολλούς από τους ιατρικούς νόμους που αναγράφονται μέσα στη Βίβλο, 
και δείχνει πόσο ακριβείς είναι αυτοί, συγκρινόμενοι με μοντέρνες ιατρικές μεθόδους. 
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Η. Απόδειξε στον εαυτό σου πως η Βίβλος είναι 
αλήθεια, δοκιμάζοντας τη διδασκαλία της στην 
ίδια σου τη ζωή 

Εάν η διδασκαλία της Βίβλου είναι αλήθεια, τότε θα παράγει αλλαγές καθώς την 
εφαρμόζεις στην προσωπική σου καθημερινότητα. Εάν όμως είναι ψεύτικη, τότε δεν θα 
υπάρξει στη ζωή σου καμία αλλαγή, όταν βάλεις σε εφαρμογή τη Βίβλο.  

Εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εφαρμόσει και εφαρμόζουν τη διδασκαλία της Βίβλου 
στην προσωπική τους ζωή, αποδεικνύοντας στον εαυτό τους αλλά και στους άλλους, ότι η 
Βίβλος πράγματι είναι αλήθεια. Ακόμα και μέσα στην ίδια τη Βίβλο συναντάμε περιπτώσεις 
ανθρώπων που δοκίμασαν όσα η Βίβλος συστήνει, αποδεικνύοντας πως η διδασκαλία του 
Θεού είναι η αλήθεια.  

Μάρκος 16:20  Μετάφραση Σπ. Φίλου 

«… Και εκείνοι, αφού βγήκαν έξω, κήρυξαν παντού, ενώ ο Κύριος συνεργούσε, 
και βεβαίωνε το κήρυγμα με τα θαύματα που επακολουθούσαν».  

Η προσωπική σου εμπειρία, καθώς αποδεικνύεται στη ζωή σου η αλήθεια και η ακρίβεια 
της Βίβλου, είναι μία εμπειρία συναρπαστική. 

Μαλαχίας 3:10 
Κολοσσαείς 1:5-6 
Ιωάννης 7:16-17 
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Κεφάλαιο 4 
Μια γρήγορη ματιά  

στην Παλαιά Διαθήκη 
Η Βίβλος είναι χωρισμένη σε δύο μέρη, που ονομάζονται διαθήκες.  Διαθήκη σημαίνει 

Συμφωνία (Σύμβαση), Συνομολογία, ή Συνθήκη.  Η Βίβλος είναι η διαθήκη του Θεού με μας. 

Η Παλαιά Διαθήκη δόθηκε στους Εβραίους.  Καλύπτει το χρονικό διάστημα από την 
δημιουργία του κόσμου μέχρι περίπου 400 χρόνια πριν τη γέννηση του Ιησού.   

Εξιστορεί και καταγράφει τη σχέση του Θεού με τον άνθρωπο, πριν ο Ιησούς έρθει στη 
γη. Η Παλαιά Διαθήκη καλύπτει τα τρία τέταρτα της Βίβλου. Αρχικά γράφτηκε στην 
Εβραϊκή γλώσσα, αλλά κάποια κομμάτια από αυτή, έχουν γραφτεί στα Αραμαϊκά.   

Στη Καινή Διαθήκη, ο Θεός μας εξηγεί τον λόγο ύπαρξης της Παλαιάς Διαθήκης. 

Α΄ Κορινθίους 10:11  Μτφ. Σπ. Φ. 

« Όλα αυτά έγιναν παραδείγματα σ' εκείνους, και γράφτηκαν για τη νουθεσία 
μας, στους οποίους έφτασαν τα τέλη των αιώνων».  

Δύο ακόμα εδάφια μας δείχνουν τη μεγάλη αξία που δίνει ο Θεός στο περιεχόμενο της 
Παλαιάς Διαθήκης.  

Β΄ Τιμόθεου 3:16-17  Μτφ. Σπ. Φ. 

« Ολόκληρη η γραφή είναι θεόπνευστη, και ωφέλιμη για διδασκαλία, για έλεγχο, 
για επανόρθωση, για διαπαιδαγώγηση, που γίνεται με δικαιοσύνη· για να είναι ο 
άνθρωπος του Θεού τέλειος, ετοιμασμένος για κάθε έργο αγαθό».  

Εβραίους 4:12  Μτφ. Σπ. Φ.   

«Επειδή, ο λόγος τού Θεού είναι ζωντανός, και ενεργός, και κοφτερότερος 
περισσότερο από κάθε δίκοπη μάχαιρα, και εισχωρεί βαθιά, μέχρι διαίρεσης και 
της ψυχής και του πνεύματος, μέχρι τους συνδέσμους και τους μυελούς, και 
διερευνάει τούς συλλογισμούς και τις έννοιες της καρδιάς». 

Διάβασε το βιβλίο «Γνώρισε τη Βίβλο σου», για μια περιεκτική περίληψη σχετικά με το 
τί διδάσκει το κάθε βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης. Ακολουθεί λίστα των βιβλίων της 
Παλαιάς Διαθήκης, και των ενοτήτων στις οποίες χωρίζεται. 



16 Μια γρήγορη ματιά στη Βίβλο 

Πέντε ενότητες της Παλαιάς Διαθήκης 

Βιβλία του Μωυσή 
(Πεντάτευχος) 

Γένεση 

Έξοδος 

Λευιτικό 

Αριθμοί 

Δευτερονόμιο 

Ιστορικά βιβλία 

Ιησούς του Ναυή 

Κριτές 

Ρούθ 

Α΄ Σαμουήλ 

Β΄ Σαμουήλ 

Α΄ Βασιλέων 

Β΄ Βασιλέων 

Α΄ Χρονικών 

Β΄ Χρονικών 

Έσδρας 

Νεεμίας 

Εσθήρ 

Ποιητικά Βιβλία 

Ιώβ 

Ψαλμοί 

Παροιμίες 

Εκκλησιαστής 

Άσμα Ασμάτων 

Μεγάλοι Προφήτες 

Ησαίας 

Ιερεμίας 

Θρήνοι 

Ιεζεκιήλ 

Δανιήλ 

Μικροί Προφήτες 

Ωσηέ 

Ιωήλ 

Αμώς 

Αβδιού 

Ιωνάς 

Μιχαίας 

Ναούμ 

Αββακούμ 

Σοφονίας 

Αγγαίος 

Ζαχαρίας 

Μαλαχίας 
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Κεφάλαιο 5 
Μια γρήγορη ματιά  
στην Καινή Διαθήκη 

Τα 27 βιβλία της Καινής Διαθήκης, καταγράφουν τη ζωή του Ιησού, και όσα συνέβηκαν 
αφού ο Κύριος επέστρεψε στον Πατέρα Του. Πολλά από τα βιβλία εξιστορούν και 
καταγράφουν τη διακονία των μαθητών του Ιησού, καθώς και του απόστολου Παύλου.  

Διάβασε το βιβλίο «Γνώρισε τη Βίβλο σου», για μια περιεκτική περίληψη σχετικά με το 
τί διδάσκει το κάθε βιβλίο της Καινής Διαθήκης. Ακολουθεί λίστα των βιβλίων της Καινής 
Διαθήκης, και των ενοτήτων στις οποίες χωρίζεται. 

Πέντε ενότητες της Καινής Διαθήκης 

Ευαγγέλια 

Ματθαίος 

Μάρκος 

Λουκάς 

Ιωάννης 

Ιστορία της 
Εκκλησίας 

Οι Πράξεις των 
Αποστόλων 

Επιστολές του 
Παύλου 

Ρωμαίους 

Α΄ Κορινθίους 

Β΄ Κορινθίους 

Γαλάτες 

Εφεσίους 

Φιλιππησίους 

Κολοσσαείς 

Α΄ Θεσσαλονικείς 

Β΄ Θεσσαλονικείς 

Α΄ Τιμόθεο 

Β΄ Τιμόθεο 

Τίτο 

Φιλήμονα 

Γενικές Επιστολές 

Εβραίους 

Ιάκωβος 

Α΄ Πέτρου 

Β΄ Πέτρου 

Α΄ Ιωάννη 

Β΄ Ιωάννη 

Γ΄ Ιωάννη 

Ιούδα 

Βιβλίο Προφητείας 

Αποκάλυψη 
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