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Για Σένα  
 προσωπικά
Κρατάς στα χέρια σου ένα ασυνήθιστο γράμμα 
για σένα.

Ίσως σκέφτεσαι, ότι τα ταχυδρομικά γράμματα 
είναι εκτός μόδας; Είναι αλήθεια. Τα γράμματα 
αντικαθίστανται όλο και περισσότερο από 
σύντομα μηνύματα και email. 

>> Υπάρχουν όμως ιδιαίτερα γράμματα 
τα οποία κατά προτίμηση γράφονται σε 
χαρτί ακόμη και στην ψηφιακή εποχή. Αυτό 
σχετίζεται με την αξία και τη σημασία τους. 

Σίγουρα η βασίλισσα της Αγγλίας δεν έστειλε 
με email το προσκλητήριο για τον εορτασμό 
των γενεθλίων της.
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Το «Ενα Γραμμα για Σενα» ως «αερο-
πορικη αποστολη» υποδεικνυει την 
oypania προελευςη του.

Παρακαλώ πάρε λίγο χρόνο γι’ αυτό το ασυνήθι-
στο γράμμα, το οποίο κρατάς στα χέρια σου. Είναι 
πολύ σημαντικό. Γι’ αυτό διάβασέ το προσεκτικά. 
Δεν θα το μετανιώσεις.
Μέσα σ’ αυτό βρίσκεις εντυπωσιακές πληροφορίες για:

> Ένα άλλο, ακόμη πιο πολύτιμο γράμμα

> Το πιο σημαντικό έγγραφο

> Το καλύτερο μήνυμα και την  
εντυπωσιακή αξιοπιστία κι  
επικαιρότητά του

Αυτό το πλέον πολύτιμο γράμμα 
είναι ένα προσωπικό μήνυμα για 
σένα, απευθείας από τον Θεό.

>>> Θα ωφεληθείς, εάν ανοίξεις  
και διαβάσεις το γράμμα.

 

Η Αγία Γραφή, το γράμμα από τον 
ουρανό, έρχεται απευθείας από τον Θεό!

Ο Θεός είναι ο μεγάλος Δημιουργός του σύμπαντος.

Εκείνος σου έδωσε τη ζωή και σε γνωρίζει 
εντελώς. Δεν είσαι προϊόν κάποιας σύμπτωσης!

Ζητάει την επαφή μαζί σου και απευθύνει σε 
σένα ένα προσωπικό μήνυμα αγάπης.
Δεν γνωρίζεις ακόμη το γράμμα του Θεού; Ίσως βρίσκε-
ται κάπου στο σπίτι σου, χωρίς να το έχεις διαβάσει.

Δεν πετάς έτσι απλά ένα προσωπικό γράμμα. Το 
διαβάζεις αμέσως μ’ ενδιαφέρον. Γι’ αυτό άνοιξε το 
γράμμα του Θεού για σένα: διάβασε την Αγία Γραφή!

Δεν έχεις ακόμη μια δική σου 
Αγία Γραφή; Ευχαρίστως θα σου 
στείλουμε μια Αγία Γραφή δωρεάν. 

Στο τέλος του εντύπου θα βρεις ένα 
κουπόνι.
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Ο Θεός χρησιμοποίησε τις ικανότητες, τη 
μόρφωση, τον κοινωνικό περίγυρο, την κατα-
γωγή από διάφορα κοινωνικά στρώματα, 
ακόμη και το ύφος γραφής τους.  
>>> . Έγραφαν ακριβώς κατά λέξη όσα ήθελε 
ο Θεός να γραφτούν.  
Αυτό ονομάζεται «Θεοπνευστία».

     Ενα μοναδικο γραμμα

Κατάλαβες σωστά, ότι εννοούμε την Αγία Γραφή, 
το Λόγο του Θεού, όπου ταιριάζει πολύ καλά ο 
τίτλος «Ένα Γράμμα για Σένα». Αυτό το μοναδικό 
γράμμα είναι τόσο σπουδαίο, γιατί το έγραψε ο 
Θεός.

Θα φέρεις την αντίρρηση: «Μα η Αγία Γραφή γρά-
φτηκε από περίπου 40 διαφορετικούς ανθρώπους 
κατά τη διάρκεια αρκετών αιώνων. Συχνά δεν 
αναφέρονται ούτε τα ονόματά τους»

Ναι, είναι αλήθεια. Ο Θεός 
όμως ενέπνευσε το μήνυμά του 
προς κάθε άνθρωπο ατομικά:

«Επειδή, δεν ήρθε ποτέ προφητεία 
[τα λόγια της Αγίας Γραφής] από 
θέλημα ανθρώπου, αλλά οδηγού-
μενοι από το Άγιο Πνεύμα, μίλησαν 
οι άγιοι άνθρωποι του Θεού». 
                                                                  Η Αγία Γραφή – Α΄ Πέτρου 1:21

Η Αγία Γραφή , το βιβλίο των βιβλίων

> Αποτελείται από 2 ενότητες:

          > Παλαιά Διαθήκη (39 βιβλία) 
          > Καινή Διαθήκη (27 βιβλία)

     > Η Καινή Διαθήκη περιλαμβάνει:

            > Τα 4 Ευαγγέλια 
            > Τις Πράξεις των Αποστόλων 
            > τις 21 επιστολές  
            > την Αποκάλυψη

Η Αγία Γραφή δίνει απαντήσεις στις 
ερωτήσεις της ζωής σου.

Ιδιαίτερα μαθαίνεις, ποια θετική 
αλλαγή μπορεί να φέρει η αγάπη του 
Θεού στη ζωή σου.

Γένεση
Έξοδος
Λευϊτικό
Αριθμοί
Δευτερονόμιο
Ιησούς του Ναυή

Κριτές
Ρουθ
Α΄ Σαμουήλ
Β΄ Σαμουήλ
Α΄ Βασιλέων
Β΄ Βασιλέων
Α’ Παραλειπομένων
Β’ Παραλειπομένων
Έσδρας
Νεεμίας
Εσθήρ
Ιώβ
Ψαλμοί
Παροιμίες
Εκκλησιαστής
Άσμα Ασμάτων
Ησαΐας
Ιερεμίας
Θρήνοι
Ιεζεκιήλ
Δανιήλ
Ωσηέ
Ιωήλ
Αμώς
Αβδιού
Ιωνάς
Μιχαΐας
Ναούμ
Αββακούμ
Σοφονίας
Αγγαίος
Ζαχαρίας

Μαλαχίας

Ματθαίος
Μάρκος
Λουκάς
Ιωάννης
Πράξεις των  
 Αποστόλων
Ρωμαίους
Α΄ Κορινθίους
Β΄ Κορινθίους
Γαλάτες
Εφεσίους
Φιλιππησίους
Κολοσσαείς
Α΄ Θεσσαλονικείς
Β΄ Θεσσαλονικείς
Α΄ Τιμόθεο
Β΄ Τιμόθεο
Τίτο
Φιλήμονα
Εβραίους
Ιακώβου
Α΄ Πέτρου
Β΄ Πέτρου
Α΄ Ιωάννη
Β΄ Ιωάννη
Γ΄ Ιωάννη
Ιούδα
Αποκάλυψη του 
 Ιωάννη 
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Ειναι επικαιρη  
 η Αγια Γραφη; 

Η γενια με τα κεφαλια κατω

Ανήκεις κι εσύ σ’ αυτήν (Head-Down-
Generation) ή δεν γνωρίζεις καν τί 
εννοούμε; Μήπως κι εσύ κυκλοφο-
ρείς μόνιμα με το κεφάλι προς τα 
κάτω και δίνεις προσοχή μόνο στο 

Smartphone ή το Tablet σου;

Λαμβάνεις μια υπερπληθώρα πλη-
ροφοριών από το διαδίκτυο, όταν είσαι 

μόνιμα και παντού online. Μήπως υπάρχει κάτι 
άλλο από το surf, το messenger και τα tweets; Χωρίς 
να το καταλάβεις περνούν οι ώρες και οι αισθήσεις 
σου υπερφορτίζονται και συχνά λερώνεται η ψυχή. 
Μάλλον το γνωρίζεις, αλλά…;

ΠΡΟΤΑΣΗ: Εάν θέλεις να γνωρίσεις προσωπικά τον Θεό, δεν 
μπορείς να παρακάμψεις την Αγία Γραφή. Για την 
ανάγνωση χρειάζεσαι ησυχία. Γι’ αυτό απενεργο-
ποίησε όλα όσα θα μπορούσαν να σ’ ενοχλήσουν. 
Θα εκπλαγείς πόσο καλό κάνει αυτό. Οι σκέψεις 
σου τότε θα επηρεαστούν μ’ έναν θετικό, αγνό 
τρόπο και ίσως άγνωστο μέχρι τώρα. Έτσι θα 
συναντήσεις στην Αγία Γραφή την αλήθεια και 
θα γνωρίσεις κάποιον, ο οποίος ενδιαφέρεται 
πραγματικά για σένα, ο οποίος σε αγαπάει και ο 
οποίος θέλει να δώσει βαθιά ουσία και αξιόλογο 
σκοπό στη ζωή σου.

Στις σελίδες 62+63 βρίσκεις συμβουλές, πώς μπορείς 
να διαβάσεις την Αγία Γραφή. Παρακαλώ, κάνε μια 

προσπάθεια!

Πολλοί άνθρωποι θεωρούν  πως είναι 
ανόητο ν’ ασχολείται κανείς μ’ ένα «ξεπε-
ρασμένο βιβλίο της Αρχαιότητας». Έχουν 
την άποψη, πως ο σύγχρονος άνθρωπος δεν 
μπορεί πλέον να πιστεύει την Αγία Γραφή.

Χωρίς έλεγχο γίνεται αποδεκτή αυτή η 
άποψη, η οποία ενισχύεται δραστικά από 
τα media. Δεν σχηματίζει πλέον σχεδόν 
κανένας μια δική του γνώμη.

Είναι όμως μια πολύ διαδεδομένη πλάνη, ότι 
πρέπει η λογική και η διάνοια ν’ απορρί-
πτουν την Αγία Γραφή.

Στις επόμενες σελίδες θα βρεις πολλά 
δεδομένα, τα οποία επιβεβαιώνουν την 
επικαιρότητα και σημασία της Αγίας Γραφής.

      «Μακάριοι είναι αυτοί που 
ακούν τον λόγο του Θεού  
             και τον φυλάττουν». 
                            Η Αγία Γραφή – Κατά Λουκά 11:28
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Eνα αρμονικο θαυμα

Ένας γνωστός μου είναι μουσικός 
και ξέρει να παίζει διάφορα 
μουσικά όργανα. Χρησιμοποιεί 
τον υπολογιστή του για τις 
ηχογραφήσεις και συνθέτει 
ενδιαφέροντα έργα τέχνης.

Έδωσε κάποιες εξηγήσεις: «Πρώτα 
παίρνω το όμποε και παίζω τις νότες 
υψιφωνίας. Είναι η πρώτη ζώνη εγγραφής.

Στη δεύτερη ζώνη εγγράφω άλτο, χωρίς 
να σβήσω την πρώτη εγγραφή. Με τον 
τρόπο αυτό προσθέτω άλλα έξι όργανα, 
μέχρι το βαθύ μπάσο. 

Μετά συνδέονται οι οκτώ διαφορετικές ζώνες 
εγγραφής. – Θέλεις ν’ ακούσεις το αποτέλεσμα;»

Τώρα άκουσα μια υπέροχη συμφωνία. Αφάνταστο 
ότι το κατόρθωσε ένας και μοναδικός μουσικός!

Το ίδιο συμβαίνει με την Αγία Γραφή. Γράφτηκε από 
περισσότερα των 40 ατόμων. Όλοι ήταν εμπνευσμένοι 
από τον ασύγκριτο καλλιτέχνη: Ο Θεός, το Άγιο Πνεύμα, ο 
Οποίος ενέπνευσε καθένα από τα σαράντα «όργανα». 
Κάθε βιβλίο της Αγίας Γραφής έχει το δικό του χαρακτήρα, αλλά 
ταιριάζει αρμονικά στο σύνολο κατά το θείο σχέδιο.

Αυτό είναι ένα από τα εντυπωσιακά θαύματα της Αγίας Γραφής!

      >>> Διάβασε την Αγία Γραφή, για ν’ 
ανακαλύψεις τη μοναδική αρμονία της!

Ματαιη 
αναμονη…

Ένας άνδρας δεν είχε σχέση με τη βιβλική πίστη, 
ήθελε να πείσει έναν νεαρό χριστιανό, ότι η Αγία 
Γραφή είναι ξεπερασμένη και βρίσκεται σε αντί-
φαση προς τις σύγχρονες ανακαλύψεις. Ήθελε 
να του στείλει μερικά επιλεγμένα άρθρα από την 
επιστήμη και τη φιλοσοφία για το θέμα αυτό.

Ο νεαρός δεν άφησε να ταλαντευτεί στην πίστη 
του. Η απάντησή του ήταν η εξής: «Εάν γνωρί-
ζετε κάτι καλύτερο από το κήρυγμα στο όρος 
(Κατά Ματθαίο 5-7), κάτι ωραιότερο από την ιστορία 
με τον καλό Σαμαρείτη, με τον άσωτο γιο ή τη 
γυναίκα στην πηγή της Σιχάρ (Κατά Λουκά 10 και 15, 

Κατά Ιωάννη 4), εάν κατέχετε κάτι πιο παρηγορητικό 
από τον Ψαλμό 23 ή γνωρίζετε κάτι το οποίο μου 
αποκαλύπτει την αγάπη του Θεού καλύτερα 
από τη δωρεά του Υιού Του, Ιησού Χριστού ή εάν 
γνωρίζετε κάτι το οποίο περιγράφει σαφέστερα 
τη μελλοντική αιωνιότητα από την Αγία Γραφή – 
τότε στείλτε μου αυτά το συντομότερο δυνατό!».

Ματαίως περίμενε να πάρει απάντηση.

Δεν υπάρχει κανένα βιβλίο συγκρίσιμο με την 
Αγία Γραφή. Ο λόγος είναι απλός: Η Αγία Γραφή 
είναι το βιβλίο του Θεού.
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Σε ύστερους αιώνες εκτός από πηλό, πέτρα ή 
ξύλο χρησιμοποιήθηκε ως επιφάνεια γραφής 
ο πάπυρος, ο οποίος παραγόταν από την 
ψίχα του φυτού του πάπυρου. Αργότερα 
χρησιμοποιούνταν ως επιφάνεια γραφής 
περγαμηνές (ειδικά επεξεργασμένα δέρματα 
ζώων), οι οποίες τυλίγονταν ως ρολά 

ΠΩς Εφθασε σε μας η ΑγΙα ΓραφΗ

Πού και πώς γράφτηκε; 
Εάν κάποιος ήθελε πριν 5000 χρόνια να γράψει ένα 
γράμμα, δεν το έκανε με χαρτί και μελάνη. Τότε 
χρησιμοποιούσαν ακόμη σφηνοειδή γραφή: πρόκειται 
για χαρακτήρες ή σύμβολα χαραγμένα σε πήλινες 
πλάκες, τις οποίες μετά στέγνωναν ή έψηναν. 

Σε εκσκαφές αρχαίων πόλεων στη σημερινή Συρία και 
το Ιράκ βρέθηκαν χιλιάδες πήλινες πλάκες και στύλοι 
με αυτή τη γραφή.

Οι Αιγύπτιοι την ίδια εποχή περίπου είχαν αναπτύξει μια 
άλλη γραφή με εικόνες και σύμβολα (Ιερογλυφικά), η οποία 
υπάρχει ήδη στις πυραμίδες. Πέρασαν αιώνες μέχρι ν’ 
αποκρυπτογραφήσουν οι γλωσσολόγοι τη γραφή αυτών 
των αρχαιότερων γλωσσών της ανθρωπότητας.

Όλες αυτές οι γραφές είχαν το μεγάλο μειονέκτημα, ότι 
αποτελούνταν από εκατοντάδες χαρακτήρες. Μόλις περί το 
1500 π.Χ. δημιουργήθηκε η αλφάβητος. 

Με λίγες αλλαγές διαδόθηκε γρήγορα περίπου από το 1000 
π.Χ.. Είναι η βάση για τη σημερινή μας αλφάβητο.

Ο Θεός φρόντισε λοιπόν με θαυμαστό 
τρόπο, ώστε όταν γράφτηκε η Αγία 
Γραφή, να είναι διαθέσιμη μια απλή 
και σαφής γραφή.

Συγγραφή, συλλογή και καλή φύλαξη
Ο Μωϋσής ήταν ένας από τους πρώτους συγγραφείς της 
Αγίας Γραφής. Διαβάζουμε μερικές φορές, ότι ο Θεός έδωσε 
εντολή να καταγράψει κάποια γεγονότα σ’ ένα βιβλίο.

Ο εκλεκτός λαός του Θεού, ο Ισραήλ, είχε συλλέξει και φυλάξει 
με επιμέλεια τα διάφορα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης.

Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ήταν έτοιμη περίπου το 400 π.Χ.. Η συγγραφή 
έγινε στα Εβραϊκά, κάποια σύντομα τμήματα στα Αραμαϊκά.

Μόλις μετά το θάνατο και την ανάληψη του Ιησού Χριστού 
συγγράφηκαν μέχρι τα τέλη του 1ου αιώνα μ.Χ. τα βιβλία 
και οι επιστολές της ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ στα Ελληνικά, την 
τότε ευρύτερα διαδεδομένη γλώσσα. 

Ο Μωϋσής πέθανε περίπου 1400 χρόνια προ Χριστού, 
συνεπώς μπορεί κανείς να πει, ότι η Αγία Γραφή 
συγγράφηκε σε μια περίοδο περίπου 1500 ετών.1
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Έχουν διατηρηθεί πάνω από 
5000 χειρόγραφα και αποσπά-
σματα της Καινής Διαθήκης 
στα Ελληνικά. Το γνωστότερο 
χειρόγραφο είναι το Codex 
Sinaiticus, μια σχεδόν πλήρως 
διατηρημένη ολόκληρη Αγία 
Γραφή στα ελληνικά από τον 3ο 
αιώνα, η οποία ανακαλύφθηκε 
το 1859 από τον μελετητή 
Κωνσταντίνο φον Τίσεντορφ στη μονή Αγίας Αικατερίνης στη 
χερσόνησο του Σινά. Σ’ αυτό το βιβλικό θησαυρό ανεκτίμητης 
αξίας δεν εμπεριέχονταν μόνο τμήματα της Παλαιάς Διαθήκης, 
αλλά επίσης ολόκληρη η Καινή Διαθήκη με τα 27 βιβλία της.

Εκτός από τα πολυάριθμα χειρόγραφα και αποσπάσματα της 
Καινής Διαθήκης υπήρχαν περίπου 9000 παλιές μεταφράσεις 
των Αρχέτυπων. Η εντατική μελέτη αυτών των στοιχείων σε 
συνδυασμό με 36.000 παραπομπές στα γραπτά των Πατέρων 
οδήγησε σε μια σχεδόν εξ ολοκλήρου αναπαράσταση του 
αρχαίου κειμένου.

Καμία από τις εκδοχές των κειμένων δεν θέτει σε αμφι-
σβήτηση την αλήθεια του μηνύματος του Θεού στην Καινή 
Διαθήκη.

Πληρης και ολοκληρωμΕνη
Οι πρώτοι χριστιανοί γνώριζαν δια της οδηγίας 
του Αγίου Πνεύματος ήδη νωρίς, ποια βιβλία 
ανήκουν στην Αγία Γραφή και ποια όχι. Είχαν 
σαφή κριτήρια για την αναγνώριση ενός 
βιβλίου και γι’ αυτό μπορούσαν να διακρίνουν 
καλά, ποια ήταν γνήσια (κανονικά) και ποια 
δεν ήταν γνήσια (δευτεροκανονικά) βιβλία.

Τα δευτεροκανινικά βιβλία έκρινε ήδη ο Μαρτίνους Λούθηρος ότι είναι «μη ισότιμα 
μεν προς την Αγίαν Γραφήν». Κατά την ανάγνωση θα παρατηρήσει κανείς, ότι στα 
κείμενα συμπεριλαμβάνονται κάποιες μεγάλες αντιφάσεις προς τα βιβλία της Αγίας 
Γραφής. Υπάρχουν μυθώδεις αναφορές για τον Κύριο Ιησού και τους αποστόλους, 
παραποιημένες επιστολές βιβλικών προσώπων καθώς επίσης ιστορικά και γεωγραφικά 
λάθη. Μόλις το 1545 θεωρήθηκαν ισότιμα με τα υπόλοιπα βιβλία της Αγίας Γραφής στη 
Σύνοδο του Τρέντου, μεταξύ άλλων προκειμένου να μπορέσουν να υποστηριχθούν 
διδασκαλίες, οι οποίες ξεφεύγουν από τα κείμενα της Αγίας Γραφής. Όλα αυτά 
δείχνουν ξεκάθαρα, ότι τα Απόκρυφα δεν έχουν θεία προέλευση. Γι’ αυτό θα πρέπει να 
προτιμήσει κανείς τις εκδόσεις της Αγίας Γραφής χωρίς τα δευτεροκανονικά βιβλία. 

Ο Λόγος του Θεού συντάχθηκε και ολοκλη-
ρώθηκε για πάντα μέσω της οδηγίας του 
Πνεύματος του Θεού όσον αφορά την επιλογή 
και το εύρος των βιβλίων.

Η Βίβλος αποκαλείται δικαίως Αγία Γραφή, γιατί προ-
έρχεται από τον Θεό. Σήμερα συνεχίζει να έχει ύψιστη 
εξουσία για την πίστη και τη ζωή μας. Ο ζωντανός Θεός 
της απέδωσε αυτή την πληρεξουσιότητα, καμία άλλη 
ανθρώπινη εξουσία.

Η μονή Αγίας Αικατερίνης στο όρος Σινά. Στα μέσα 
του 19ου αιώνα βρήκε εδώ ο φον Τίσεντορφ το Codex 
Sinaiticus.

Είναι μοναδική η λεπτομέρεια της παράδοσης 
των βιβλικών κειμένων μέσα από τις χιλιετίες.

ΑξιΟπιστα 
   χειρΟγραφα

      «Ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν, τα 
λόγια μου όμως δεν θα παρέλθουν».
                                                  Η Αγία Γραφή – Κατά Ματθαίο 24:35
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ִמי ֶהֱאִמין ִלְשֻמָעֵתנּו ּוְזֹרוַע 

ְיהָוה ַעל־ִמי ִנְגָלָתה׃ ַוַיַעל 

ַכיוֵנק ְלָפָניו ְוַכֹשֶֹרש ֵמֶאֶֹרץ 

ִצָיה לֹא־ֹתַאֹר לו ְולֹא ָהָדֹר 
ְוִנְֹרֵאהּו ְולֹא־ַמְֹרֶאה 

ְוֶנְחְמֵדהּו׃ ִנְבֶזה ַוֲחַדל 

ִאיִשים ִאיש ַמְכֹאבות 

ִוידּוַע ֹחִלי ּוְכַמְסֵתֹר ָפִנים 

ִמֶמּנּו ִנְבֶזה ְולֹא ֲחַשְבֻנהּו׃ 
ָאֵכן ֳחָלֵינּו הּוא ָנָשא 

ּוַמְכֹאֵבינּו ְסָבָלם ַוֲאַנְחנּו 

ֲחַשְבֻנהּו ָנגּוַע ֻמֵכה ֱאֹלִהים 
ּוְמֻעֶּנה׃ ְוהּוא ְמֹחָלל 

ִמְפָשֵענּו ְמֻדָכא ֵמֲעוֹנֵתינּו 
מּוַסֹר ְשלוֵמנּו ָעָליו 

ּוַבֲחֻבָֹרתו ִנְֹרָפא־ָלנּו׃ ֻכָלנּו 

ַכצֹאן ָתִעינּו ִאיש ְלַדְֹרכו 

ָפִנינּו ַויהָוה ִהְפִגיַע ֹּבו ֵאת 

ֲעון ֻכָלנּו׃ ִנַגש ְוהּוא ַנֲעֶנה 

ְולֹא ִיְפַתח־ִפיו ַכֶשה ַלֶטַבח 

יּוָבל ּוְכָֹרֵחל ִלְפֵני ֹגְזֶזיָה 

ֶנֱאָלָמה ְולֹא ִיְפַתח ִפיו׃ 

ֵמֹעֶצֹר ּוִמִמְשָפט ֻלָקח 

ְוֶאת־ֹּדוֹרו ִמי ְישוֵחַח ִכי 

ִנְגַזֹר ֵמֶאֶֹרץ ַחִיים ִמֶפַשע 
ַעִמי 

ֶנַגע ָלמו׃ ַוִיֵתן ֶאת־ְֹרָשִעים 

ִקְבֹרו ְוֶאת־ָעִשיֹר ְֹּבמָֹתיו ַעל 

לֹא־ָחָמס ָעָשה ְולֹא ִמְֹרָמה 

ְֹּבִפיו׃  ַויהָוה ָחֵפץ ַֹּדְכאו 

ֶהֱחִלי ִאם־ָתִשים ָאָשם 

ַנְפשו ִיְֹרֶאה ֶזַֹרע ַיֲאִֹריְך 

ָיִמים ְוֵחֶפץ ְיהָוה ְֹּבָידו 

ִיְצָלח׃ ֵמֲעַמל ַנְפשו ִיְֹרֶאה 

ִיְשָֹּבע ְֹּבַדְעתו ַיְצִֹּדיק ַצִֹּדיק 

ַעְבִֹּדי ָלַֹרִֹּבים ַוֲעוֹנָתם הּוא 

ִיְסֹֹּבל׃ ָלֵכן ֲאַחֶלק־לו ָבַֹרִֹּבים 

ְוֶאת־ֲעצּוִמים ְיַחֵלק ָשָלל 

ַתַחת ֲאֶשֹר ֶהֱעָֹרה ַלָמֶות 

ַנְפשו ְוֶאת־ֹפְשִעים ִנְמָנה 

ְוהּוא ֵחְטא־ַֹרִֹּבים ָנָשא 
ְוַלֹפְשִעים ַיְפִגיַע׃    ס

για τη γνησιότητα του χειρόγραφου, το οποίο δημιουργή-
θηκε κατά το 2ο αιώνα π.Χ.. Κατά τη σύγκριση των 1000 
ετών νεότερων (!) μασοριτικών κειμένων (Εβραϊκό κείμενο 
της Αγίας Γραφής) του βιβλίο του Ησαΐα παρατήρησαν 
οι ερευνητές με έκπληξη ότι δεν υπάρχει σχεδόν καμία 
διαφορά! Τα κείμενα έχουν καταπληκτική αντιστοιχία! 

Μέσω του αδιάκοπου κειμένου αυτού του ρολού αναιρέθη-
καν εκ των πραγμάτων όλοι οι κριτικοί της Βίβλου, οι οποίοι 
ισχυρίζονταν ότι το βιβλίο του Ησαΐα συγκεντρώθηκε με το 
πέρας αρκετών αιώνων και ότι περιέχει λάθη.

Μεταξύ των εκτεταμένων ευρημάτων του Κουμράν 
βρίσκονταν περίπου 250 ρολά με κείμενα της Παλαιάς 
Διαθήκης, τα οποία αποδεικνύουν, με πόσο ασυνήθιστη 
αξιοπιστία παραδόθηκε το κείμενο της Αγίας Γραφής. 

Τα σπΗλαια του Κουμραν

Την άνοιξη του 1947 βρήκε ένας νεαρός βοσκός την 
είσοδο ενός κρυμμένου σπηλαίου στις άγονες βουνοπλα-
γιές του Κουμράν στη δυτική ακτή της Νεκράς Θάλασσας, 
μάλλον κατά την αναζήτηση μιας χαμένης κατσίκας. 

Πέταξε μια πέτρα στο μικρό άνοιγμα. Προς μεγάλη 
έκπληξη άκουσε το θόρυβο από τη συντριβή πήλινων 
δοχείων. Τί ήταν αυτό;

Με μεγάλη περιέργεια μπήκε σ’ αυτό το μυστήριο 
σπήλαιο και βρήκε εκεί αρκετά πήλινα δοχεία, στα 
οποία βρίσκονταν δερμάτινα ρολά, τυλιγμένα σε 
ληνό ύφασμα. Ήταν παλιά χειρόγραφα εξαιρετι-
κής αξίας, τα οποία ήταν σε εντυπωσιακά καλή 
κατάσταση για την ηλικία των 1900 ετών.

Ο νεαρός βοσκός πήρε ένα ρολό μαζί του και παρατήρησε 
με μεγάλη έκπληξη, ότι οι ερευνητές της αρχαιότητας 
είχαν μεγάλο ενδιαφέρον. Έτσι προκλήθηκε ένα άγριο 
κυνηγητό μεταξύ ανθρώπων με όρεξη για περιπέτεια και 
ερευνητών γι’ αυτά τα μοναδικά χειρόγραφα. 

Οι τιμές για τα ρολά ανήλθαν σε ύψος εκατομμυρίων. 
Τα αξιόλογα ευρήματα στα σπήλαια του Κουμράν 
έβαλα σε κινητικότητα τον κόσμο της επιστήμης.

Για μας έχει μέγιστη σημασία το ρολό με το βιβλίο του 
Ησαΐα, διότι πρόκειται για το παλαιότερο πλήρως 
διατηρημένο αντίγραφο ενός βιβλίου της Αγίας Γραφής. 

Δεν υπάρχει ούτε 
ελάχιστη αμφιβολία 

Ο Θεός  μερίμνησε, ώστε να έχουμε σήμερα 
το Λόγο Του στα χέρια χωρίς παραποιήσεις. 
Ο Λόγος του Θεού μοιάζει με βράχο, δεν 
μπορεί να καταρριφθεί.

«Ο λόγος, όμως, του Κυρίου 
       μένει στον αιώνα». 
                  Η Αγία Γραφή – Α΄ Πέτρου 1:25
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Γραφής, τα οποία δημιουργήθηκαν πριν σχεδόν 3500 
χρόνια, παραδόθηκαν με ακρίβεια μέχρι την εποχή 
μας.

Πώς ήταν δυνατό αυτό; Από σεβασμό προς τον ιερό 
Λόγο του Θεού οι Ιουδαίοι έπρεπε κατά τη σωστή 
αντιγραφή να δώσουν προσοχή σε πολυάριθμους 
κανόνες. Για παράδειγμα γινόταν καταμέτρηση μεμο-
νωμένων γραμμάτων ή της συχνότητας ορισμένων 
λέξεων. Βάσει αυτού γινόταν διαρκής έλεγχος.

Σήμερα μπορούν να παραχθούν 
μεγάλοι αριθμοί Αγίων Γραφών με 
χαμηλά έξοδα μέσω σύγχρονων 
τυπογραφείων σε ελάχιστο χρόνο.

Είναι δωρεάν διαθέσιμες 
πολλές ψηφιακές Αγίες Γραφές 
και εφαρμογές για κινητά.

Παραγωγη της Αγιας Γραφης
<< ΠαλαιΟτερα και σΗμερα >>

Η τέχνη της τυπογραφίας άλλαξε τον 
κόσμο εδώ και περισσότερα από 500 
χρόνια. Εάν σε παλαιότερες εποχές 
χρειαζόταν κάποιος μια Αγία Γραφή, 
έπρεπε με χρονοβόρα διαδικασία 
να γίνει χειρόγραφη αντιγραφή και 
συνεπώς κόστιζε μια περιουσία.

Για να διατηρηθεί το αρχικό κείμενο, ήταν 
αναγκαία η γνώση των παλαιότερων 
χειρόγραφων. Διότι μέσω της αντιγραφής 
υπήρχε ο κίνδυνος αποκλίσεων.

Τα ευρήματα των κειμένων δείχνουν θαυμάσια γεγο-
νότα: τα περισσότερα των 3000 γνωστών αρχαίων 
χειρόγραφων της Εβραϊκής Αγίας Γραφής αναλογούν 
σε αξιοθαύμαστο βαθμό και επιβεβαιώνουν το 
γνωστό κείμενο. Τα παλαιότερα μέρη της Αγίας 

«Ο λόγος, όμως, του Θεού 
αύξανε και πληθυνόταν».
               Η Αγία Γραφή – Πράξεις Αποστόλων 12:24
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Έτσι οφείλει η επιστήμη μετά από πολυετείς έρευνες 
να δικαιώσει την Αγία Γραφή ξανά και ξανά. Επίσης οι 
βιβλικές ρήσεις δεν αντιφάσκουν ως προς τα σύγχρονα 
έγκυρα δεδομένα της επιστήμης και αρχαιολογίας.

Πώς μπορεί ένα βιβλίο γραμμένο πριν από τόσο 
καιρό να έχει πάντοτε σωστές απόψεις για τη φύση 
και την ιστορία; Γιατί δεν μπορεί η Αγία Γραφή να 
αναιρεθεί επιστημονικά; 

Υπάρχει μια σειρά παραδειγμάτων, όπου η σύγχρονη 
επιστήμη έχει «καθυστέρηση» σε σχέση με την Αγία 
Γραφή. Εδώ δυο παραδείγματα:

Η Αγια Γραφη και η επιστημη

Είναι σφαιρική η γη;  

Ο Θεός ποτέ δεν ισχυρίστηκε, ότι η γη έχει 
μορφή δίσκου και ότι ο ήλιος περιφέ-
ρεται γύρω από τη γη, πράγμα το οποίο 
πιστεύουν ακόμη πολλοί επιστήμονες.

Αντίθετα: Ήδη σ’ ένα από τα παλαιότερα βιβλία της 
Αγίας Γραφής λέει στο Ιώβ 26:7: «Απλώνει τον βοριά 
επάνω στο κενό, κρεμάει τη γη επάνω στο μηδέν».

Αναμασάει ο λαγός;
Το Λευϊτικό 11:4+6 λέει: «Δεν θα τρώτε από 
εκείνα που αναμασούν ... τον λαγό, επειδή 
αναμασάει μεν, όμως δεν είναι δίχηλος.» 
Για πολλούς αιώνες θεωρούνταν λανθασμένος 
ο ισχυρισμός πως ο λαγός αναμασάει. 
Οι επιστήμονες παρατήρησαν όμως κατά 
τον 19ο αιώνα, ότι ο λαγός έχει δυο ειδών 
περιττώματα. Τρώει ξανά το ένα είδος, για να 
λάβει βιοτικής σημασίας θρεπτικά συστατικά.

Θα μπορουσε να ειναι διαφορετικα;

Μήπως ο Θεός, ο Δημιουργός του σύμπαντος και 
Συγγραφέας του Λόγου Του (της Αγίας Γραφής) , θα 
μπορούσε να φέρνει αντιφάσεις στον εαυτό Του; 
Όχι, αυτές οι δυο αποκαλύψεις του Θεού επιβεβαιώ-
νουν η μια την άλλη: η Δημιουργία και ο Λόγος.
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Το μηνυμα της Αγιας Γραφης

> Ο Θεός σε δημιούργησε
«Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο σύμφωνα με τη 
δική του εικόνα, σύμφωνα με την εικόνα του Θεού τον 
δημιούργησε. Αρσενικό και θηλυκό τους δημιούργησε».  
                                                                            Η Αγία Γραφή – Γένεση 1:27

Είσαι δημιούργημα του Θεού. Υπάρχεις μόνο μια φορά στον κόσμο. Ο 
Θεός έπλασε με εντυπωσιακό τρόπο το σώμα σου, τη διάπλαση των 
οργάνων και του εγκεφάλου σου. Κανένα σημάδι κάποιου χρόνου 
ή κάποιας σύμπτωσης, όπως ισχυρίζεται η αναπόδεικτη θεωρία της 
εξέλιξης! Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο σύμφωνα με την εικόνα 
Του: η ουσία της ανθρώπινης ζωής είναι να βρίσκεται σε ευτυχή 
κοινωνία με τον Θεό!

Αλλά, ο άνθρωπος έπεσε σε 
αμαρτία και αποστράφηκε από το Θεό.

> Ο Θεός σε χαρακτηρίζει ως «αμαρτωλό»
«Δεν υπάρχει διαφορά, δεδομένου ότι, όλοι 
αμάρτησαν, και στερούνται τη δόξα του Θεού».     
Η Αγία Γραφή – Ρωμαίους 3:22+23

Αμαρτία σημαίνει: ενεργώ εναντίον των καλών εντολών 
του Θεού. Δεν παίζει ρόλο αν η αμαρτία εμφανίζεται ως 
πράξη, αν εκφράζεται ή αν υπάρχει μόνο στη σκέψη. 
Ο Κύριος Ιησούς είπε κάποτε, ότι το μίσος για έναν 
άνθρωπο είναι μια εξ ίσου άσχημη αμαρτία όσο ο φόνος!

> Ο Θεός θα είναι Κριτής σου
«Καθώς είναι αποφασισμένο στους ανθρώπους 
μια φορά να πεθάνουν, ύστερα δε από τούτο είναι 
κρίση…». Η Αγία Γραφή – Εβραίους 9:27

Ο Θεός είναι απόλυτα άγιος και δίκαιος. Γι’ αυτό πρέπει κάποτε να 
κρίνει όλα όσα δεν αναλογούν σ’ Αυτόν. Η Αγία Γραφή ξεκαθα-
ρίζει με ευνόητο τρόπο, ότι κάθε άνθρωπος αναμένει την αιώνια 
απομάκρυνση από τον Θεό, εφ’ όσον πεθάνει χωρίς άφεση των 
αμαρτιών του. Σε αντίθεση προς τον ουρανό, όπου θα βρίσκονται 
όλοι όσοι έχουν μια σχέση ζωής με τον Κύριο Ιησού, υπάρχει ένας 
τόπος, τον οποίο η Αγία Γραφή αποκαλεί «κόλαση» ή «λίμνη του 
πυρός». Ο Θεός δεν θα είναι εκεί, και τότε δεν θα υπάρχει πλέον 
δυνατότητα να έρθει κανείς σ’ επαφή μαζί Του.

Αλλά υπάρχει ελπίδα!

> Ο Θεός έχει μεγάλο ενδιαφέρον για σένα
«Με τούτο φανερώθηκε η αγάπη του Θεού σε μας, επειδή 
ο Θεός τον Υιό του τον μονογενή απέστειλε στον κόσμο για 
να ζήσουμε διαμέσου αυτού». Η Αγία Γραφή – Α  ́Ιωάννου 4:9

Δες στο λόφο του Γολγοθά το σταυρό, όπου ο 
Ιησούς Χριστός υπέφερε με φρικτά παθήματα την 
κρίση τιμωρίας του Θεού για την αμαρτία. Εκείνος 
εγκαταλείφθηκε στο σταυρό από τον Θεό, γιατί ήταν 
φορτωμένος εκεί με τις αμαρτίες μας. Δεν μπορούμε να 
φανταστούμε, τί σήμαινε αυτό για τον Κύριο Ιησού, ο 
Οποίος ήταν εντελώς αναμάρτητος.

Διακρίνεις,  
πόσο πολύ σ’ αγαπάει ο Θεός; 
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Ο Ιησούς Χριστός ζει! Αναστήθηκε από τους 
νεκρούς κι επέστρεψε στον ουρανό.

Αυτή η καλή αγγελία κηρύττεται εδώ και σχεδόν 2000 
χρόνια. Η σωτηρία προσφέρεται έτσι σε όλους τους 
ανθρώπους: καθένας ο οποίος πιστεύει στον Ιησού 
Χριστό – το μοναδικό Σωτήρα – απελευθερώνεται 
από την αιώνια καταδίκη του Θεού. Κάθε άνθρωπος 
δικαιώνεται ενώπιον του Θεού, εφ’ όσον αποδεχθεί με 
πίστη το απολυτρωτικό έργο του Ιησού Χριστού.

Η βοηθεια του Θεου +  
      το σωστικο μεσο

Λόγω της αμαρτίας έχουμε απομακρυνθεί από 
τον Θεό. Ο Θεός δεν μπορεί ν’ αναγνωρίσει καμία 
από τις προσπάθειες μας για βελτίωση. Ο Θεός 
με την αγιότητα και καθαρότητά Του πρέπει να 
καταδικάσει το κακό. Υπάρχει μόνο μια διέξοδος: 
πρέπει ν’ αποδεχθούμε το σωστικό μέσο το οποίο 
προέρχεται από τον Θεό.

«Επειδή, τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε 
τον Υιό του τον μονογενή, για να μη χαθεί καθένας ο 
οποίος πιστεύει σ’ αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή». 
                                     Η Αγία Γραφή – Κατά Ιωάννη 3:16

Για να μπορέσεις να έρθεις σ’ επαφή με τον Θεό, 
τον Δημιουργό σου, έγινε άνθρωπος ο Υιός του 
Θεού, ο Ιησούς Χριστός, και ήρθε κοντά μας στη γη.

Ο Ιησούς Χριστός μας έδειξε την αγάπη του Θεού. 
Την απέδειξε μ’ εντυπωσιακό τρόπο, πεθαίνοντας 
στο σταυρό του Γολγοθά για σένα. Ως αντικατα-
στάτης ανέλαβε την τιμωρία για τις αμαρτίες σου.

Εάν το αποδεχθείς με πίστη και ομολογήσεις 
τις αμαρτίες σου στον Θεό, τότε Εκείνος σου 
χαρίζει άφεση αμαρτιών και αιώνια ζωή.

«Αν ομολογούμε τις αμαρτίες μας, ο Θεός είναι 
πιστός και δίκαιος ώστε να συγχωρήσει σε  μας τις 
αμαρτίας, και να μας καθαρίσει από κάθε αδικία».   
                                        Η Αγία Γραφή – Α΄ Ιωάννου 1:9

               «Ανακηρύσσονται, όμως, δίκαιοι, δωρεάν, 
με τη χάρη του, διαμέσου της απολύτρωσης που 
έγινε με τον Ιησού Χριστό».   
                                                  Η Αγία Γραφή – Ρωμαίους 3:24
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Θειες υποσχεσεις

Συνοπτικά εκφράζει η Αγία Γραφή, το θείο γράμμα:

Ο Θεός είναι 
άγιος. 

> Πρέπει να καταδικάσει και 
να τιμωρήσει την αμαρτία!

Ο Θεός είναι 
αγάπη

> Θέλει να σου συγχωρήσει 
όλες τις αμαρτίες.

Ο Θεός μπορεί να συγχωρήσει τις αμαρτίες σου. 
Διότι ο Υιός Του, ο Ιησούς Χριστός ανέλαβε στη 
θέση σου την τιμωρία για τις αμαρτίες σου και 
πλήρωσε το χρέος σου.

Πρέπει όμως να έρθεις με ειλικρινή εξομολόγηση 
των αμαρτιών σου στον Θεό και να πιστέψεις, ότι 
ο Ιησούς Χριστός πέθανε για σένα στο σταυρό ως 
Σωτήρας του κόσμου.

Τότε ο Θεός έχει για σένα έτοιμες  
περισσότερες από 1000 αμετάκλητες θείες 

υποσχέσεις μέσα στο Λόγο Του, στην Αγία Γραφή.

Εδώ θα βρεις μερικές υποσχέσεις…

      «Όποιος πιστεύει στον Υιό, έχει αιώνια 
ζωή. Όποιος, όμως, απειθεί στον Υιό, δεν 
              θα δει ζωή, αλλά η οργή του  
  Θεού μένει επάνω του». 
                                                          Η Αγία Γραφή – Κατά Ιωάννη 3:36

«Σας διαβεβαιώνω απόλυτα, ότι εκείνος που  
    ακούει τον λόγο μου, και πιστεύει σ’ αυτόν 
που με απέστειλε, έχει αιώνια ζωή και σε 
              κρίση δεν έρχεται, αλλά έχει ήδη  
   μεταβεί από τον θάνατο στη ζωή».  
                                Η Αγία Γραφή – Κατά Ιωάννη 5:24

         «Όσοι, όμως, τον δέχθηκαν, σ’ 
αυτούς έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά 
               του Θεού, σ’ αυτούς που πιστεύουν 
   στο όνομά του»  
                                Η Αγία Γραφή – Κατά Ιωάννη 1:12

        «Μη φοβάσαι, επειδή, εγώ σε 
λύτρωσα, σε κάλεσα με το όνομά σου, 
                     δικός μου είσαι» 
                                                         Η Αγία Γραφή – Ησαΐα 43:1
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Και ο πατέρας είπε στους 
δούλους του: Φέρτε έξω 
τη στολή την πρώτη, και 
ντύστε τον, και δώστε 
το δαχτυλίδι στο χέρι 
του, και υποδήματα στα 
πόδια. Και φέρνοντας το 
σιτευτό μοσχάρι, σφάξτε 
το, και αφού φάμε, ας 
ευφρανθούμε. Επειδή, 
αυτός ο γιος μου ήταν 
νεκρός, και ξανάζησε. 
Και ήταν χαμένος, και 
βρέθηκε. Και άρχισαν να 
ευφραίνονται.
Ο πιο μεγάλος του γιος, 
όμως ήταν στο χωράφι. 
Και καθώς ερχόταν, και 
πλησίασε στο σπίτι, 
άκουσε όργανα και 
χορούς. Και προσκα-
λώντας έναν από τους 
δούλους, ρωτούσε τί 
σημαίνουν αυτά. Και 
εκείνος είπε σ’ αυτόν ότι: 
Ήρθε ο αδελφός σου. Και 
ο πατέρας σου έσφαξε 
το μοσχάρι το σιτευτό, 
επειδή τον απόλαυσε 

ξανά υγιή. Και οργίστηκε, 
και δεν ήθελε να μπει 
μέσα. Βγήκε λοιπόν, έξω 
ο πατέρας του, και τον 
παρακαλούσε. Και εκείνος 
απαντώντας είπε στον 
πατέρα: Δες, τόσα χρόνια 
σε δουλεύω, και εντολή 
σου ποτέ δεν παρέβηκα. 
Και σ’ εμένα ποτέ ούτε 
ένα κατσικάκι δεν μου 
έδωσες, για να ευφρανθώ 
μαζί με τους φίλους μου. 
Και όταν ήρθε αυτός 
ο γιος σου, αυτός που 
κατέφαγε την περιουσία 
σου με πόρνες, έσφαξες 
γι’ αυτόν το μοσχάρι το 
σιτευτό. Και εκείνος του 
είπε: Παιδί μου, εσύ είσαι 
πάντοτε μαζί μου, και 
όλα τα δικά μου είναι 
δικά σου. Έπρεπε, όμως, 
να ευφρανθούμε και να 
χαρούμε, επειδή αυτός ο 
αδελφός σου ήταν νεκρός, 
και ξανάζησε. Και ήταν 
χαμένος, και βρέθηκε».  

Η Αγία Γραφή – Κατά Λουκά 15:11-32

Μια αφήγηση της Αγίας Γραφής
Ο ασωτος γιος

«Κάποιος άνθρωπος είχε 
δυο γιους. Και ο πιο νέος 
απ’ αυτούς είπε στον 
πατέρα: Πατέρα, δώσ’ μου 
το μέρος της περιουσίας 
που μου ανήκει. Και τους 
μοίρασε τα υπάρχοντά 
του. Και ύστερα από 
λίγες ημέρες, ο νεότερος 
γιος, αφού τα μάζεψε 
όλα, αποδήμησε σε μια 
μακρινή χώρα. Και εκεί 
διασκόρπισε την περιου-
σία του, ζώντας άσωτα. 
Και όταν τα ξόδεψε όλα, 
έγινε μεγάλη πείνα σ’ 
εκείνη τη χώρα, κι αυτός 
άρχισε να στερείται. Τότε, 
πήγε και προσκολλήθηκε 
σε έναν από τους πολίτες 
εκείνης της χώρας, ο 
οποίος τον έστειλε στα 
χωράφια του για να 
βόσκει γουρούνια. Και 
επιθυμούσε να γεμίσει την 
κοιλιά του από τα ξυλο-
κέρατα που έτρωγαν τα 
γουρούνια. Και κανένας 

δεν έδινε σ’ αυτόν τίποτε. 
Και αφού ήρθε στον 
εαυτό του, είπε: Πόσοι 
μισθωτοί του πατέρα μου 
έχουν περίσσιο ψωμί, 
και εγώ χάνομαι από την 
πείνα! Αφού σηκωθώ, θα 
πάω στον πατέρα μου, 
και θα του πω: Πατέρα, 
αμάρτησα στον ουρανό 
και μπροστά σου. Και 
δεν είμαι πια άξιος να 
ονομαστώ γιος σου. Κάνε 
με σαν έναν από τους 
μισθωτούς σου.
Και αφού σηκώθηκε, ήρθε 
στον πατέρα του. Και ενώ 
ακόμα απείχε μακριά, 
ο πατέρας του τον είδε, 
και τον σπλαχνίστηκε. 
Και τρέχοντας, έπεσε 
επάνω στον τράχηλό 
του και τον καταφίλησε. 
Και ο γιος είπε σ’ αυτόν: 
Πατέρα, αμάρτησα στον 
ουρανό και μπροστά σου, 
και δεν είμαι πια άξιος 
να ονομαστώ γιος σου. 
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Πολλες θρησκειες – 
ο ιδιος Θεος;

Τα τελευταία χρόνια ακούς από διάφορες πλευρές της χρι-
στιανοσύνης όλο και περισσότερο, πως όλες οι θρησκείες 
οδηγούν στον ίδιο Θεό, απλώς ακολουθούν διαφορετικούς 
δρόμους.
Αυτό βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση προς το κεντρικό 
μήνυμα της Αγίας Γραφής μέσα από το στόμα του Ιησού 
Χριστού: «Εγώ είμαι ο δρόμος, και η αλήθεια, και η ζωή. 
Κανένας δεν έρχεται προς τον Πατέρα, παρά μόνον 
διαμέσου εμού» (Κατά Ιωάννη 14:6). Αυτή η αλήθεια 
σήμερα απορρίπτεται συνήθως.
Για παράδειγμα δείχνει η σύγκριση Κορανίου και Αγίας 
Γραφής σαφέστατα, ότι ο Αλλάχ του Ισλάμ δεν μπορεί να 
είναι ο Θεός:

ΚΟ
ΡΑ

Ν
Ι «Την αλήθεια. Ο Χριστός Ιησούς, ο γιος της Μαριάμ, δεν 

είναι περισσότερο από απόστολος του Αλλάχ… Πιστεύετε 
λοιπόν στον Αλλάχ και τους αποστόλους του και μη 
λέτε: Τριάδα… Γιατί ο Αλλάχ είναι ο Θεός… Μεγάλη η 
αξιοπρέπειά του, προ παντός απ’ το να έχει παιδί».
The Quran – taken from Surah 4

Η 
ΑΓ

ΙΑ
 ΓΡ

ΑΦ
Η

«Επειδή, τόσο, αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε 
τον Υιό του τον μονογενή, για να μη χαθεί καθένας ο 
οποίος πιστεύει σ’ αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή»  
Η Αγία Γραφή – Κατά Ιωάννη 3:16

ΚΟ
ΡΑ

Ν
Ι «Γιατί ακόμα καυχήθηκαν: Φονεύσαμε τον Ιησού 

Χριστό, το παιδί της Μαριάμ, τον απόστολο του 
Αλλάχ. Κι όμως δεν τον σκότωσαν, κι ούτε τον 
σταύρωσαν, αλλ’ έτσι φαίνεται σ’ αυτούς» 
Το Κοράνι – από τη Σούρα 4

Η 
ΑΓ

ΙΑ
 ΓΡ

ΑΦ
Η «Επειδή, ο λόγος του σταυρού σ’ εκείνους μεν που χάνονται 

είναι μωρία, σε μας, όμως, που σωζόμαστε είναι δύναμη Θεού 
… Εμείς, όμως, κηρύττουμε Χριστόν σταυρωμένον, για μεν 
τους Ιουδαίους σκάνδαλο, για δε τους Έλληνες μωρία». 
Η Αγία Γραφή – Α΄ Κορινθίους 1:18+23

Το Κοράνι αρνείται σαφέστατα , πως ο Αλλάχ έχει έναν 
γιο, πως ο Θεός είναι τριαδικός και πως ο Ιησούς Χριστός 
πέθανε στο σταυρό! Ο Θεός της Αγίας Γραφής όμως είναι 
ένας ζωντανός Θεός. Από αγάπη για σένα και για μένα 
παρέδωσε στο θάνατο και στην κρίση τον Υιό Του ως 
αντικαταστάτη. Ο Αλλάχ λοιπόν δεν μπορεί να είναι ο 
βιβλικός Θεός και Πατέρας του Κυρίου Ιησού Χριστού.

Παρεμπιπτόντως: Ο βιβλικός Χριστιανισμός δεν είναι θρησκεία!

Στις ποικίλες θρησκείες αυτού του κόσμου προσπαθεί ο άνθρω-
πος να βρει έναν δρόμο προς τον Θεό με δικές του προσπάθειες.

Η Αγία Γραφή όμως μας δείχνει έναν άγιο Θεό, ο Οποίος 
στο πρόσωπο του Υιού Του, του Ιησού Χριστού, ήρθε σε μας, 
για να σωθεί όποιος πιστεύει σ’ Αυτόν και εξομολογείται σ’ 
Αυτόν τις αμαρτίες του.

«Σ’ εκείνον, όμως, που δεν εργάζεται, αλλά πιστεύει σ’ 
αυτόν που ανακηρύσσει δίκαιον τον ασεβή, η πίστη του 
λογαριάζεται για δικαιοσύνη».  Η Αγία Γραφή – Ρωμαίους 4:5
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   Προοπτικες  
στο μελλον
Η Αγία Γραφή μας δίνει αξιόπιστες 
πληροφορίες για το μέλλον.

Σήμερα περιβαλλόμαστε παντού 
από πηγές φόβου και ανησυχίας: 
θάνατος, ανηθικότητα, βία, λιμοί, 
πόλεμοι, φυσικές καταστροφές, 
οικονομικές κρίσεις, δυστυχήματα, τρομοκρατία…!

Ο Ιησούς Χριστός όμως σύντομα θα επιστρέψει! Ο Θεός 
λέει ξεκάθαρα στην Αγία Γραφή, ότι θα χαρακτηρίζονται 
από τέτοια γεγονότα οι μέρες πριν την έλευσή Του. Ο ανα-
γνώστης της Αγίας Γραφής γνωρίζει επίσης τη συνέχεια:

Ο Θεός θα κρίνει τον κόσμο, ο οποίος απομακρύνθηκε 
απ’ Αυτόν και βυθίζεται στην αμαρτία. Αλλά ακόμη 
«παραγγέλλει τώρα σε όλους τους ανθρώπους, 
οπουδήποτε και αν είναι, να μετανοούν, επειδή, 
προσδιόρισε μια ημέρα, κατά την οποία πρόκειται να 
κρίνει την οικουμένη…»  (Πράξεις Αποστόλων 17:30+31). 

Αυτό θα εκτελεστεί μέσω του Υιού Του, του Ιησού Χριστού, 
ο οποίος σύντομα θα επιστρέψει από τον ουρανό, για 
να εξασκήσει κρίση. Εκείνος ο περιφρονημένος και 
σταυρωμένος θα επιστρέψει ως νικητής με την εξουσία του 
ανώτατου κριτή: «Είναι ο ορισμένος από τον Θεό κριτής 
ζωντανών και νεκρών» (Πράξεις Αποστόλων 10:42).

Η κρίση είναι βέβαιη – υπάρχει όμως ελπίδα για σένα!

Η Αγία Γραφή προανήγγειλε μερικούς αιώνες πριν με 
λεπτομέρεια τη γέννηση του Ιησού Χριστού, καθώς επίσης 
το θάνατό Του στο σταυρό και την ανάστασή Του. Επειδή 
ο Ιησού Χριστός παρέδωσε για σένα τη ζωή Του, ο Θεός 
συνεχίζει σήμερα να σου προσφέρει την χάρη και άφεσή Του.

Ο Θεός λέει: Έλα σήμερα – αύριο μπορεί να είναι αργά:

   «Δες, τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος, δες,  
 τώρα είναι ημέρα σωτηρίας». Η Αγία Γραφή – Β΄ Κορινθίους 6:2

Αποδέξου το και τότε θα λάβεις αιώνια σωτηρία απ’ 
αυτή την θεία κρίση. Γι’ αυτό πρέπει να έρθεις σ’ Αυτόν 
εξομολογούμενος τις αμαρτίες σου.

Ο παντογνώστης Θεός δίνει απόλυτα αληθείς προα-
ναγγελίες – κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να το κάνει. 
Εκατοντάδες ρήσεις της Αγίας Γραφής έχουν εκπληρωθεί 
αποδεδειγμένα. Η Αγία Γραφή έκανε αναφορές αιώνες 
νωρίτερα σχετικά με αυτοκρατορίες, τη γέννηση του 
Ιησού Χριστού, την καταστροφή της Ιερουσαλήμ το 70 
μ.Χ., τη διασπορά των Ιουδαίων σε ολόκληρη τη γη κ.τ.λ..

Όλα αυτά αποδεικνύουν με μοναδικό τρόπο,  
ότι η Αγία Γραφή είναι ο Λόγος του Θεού.

Η Αγία Γραφή λέει για παράδειγμα σχετικά με το λαό 
των Ιουδαίων (Ισραήλ) στο Δευτερονόμιο 28:64+65: 
«Ο Κύριος θα σε διασπείρει σε όλα τα έθνη, από τη 
μια άκρη της γης μέχρι την άλλη άκρη της γης… Και 
ανάμεσα στα έθνη αυτά, δεν θα βρεις ανάπαυση ούτε 
θα έχει στάση το πέλμα του ποδιού σου».

>> Κρίνε εσύ, αν επαληθεύτηκαν πλήρως όλα αυτά!
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Η ζωη ειναι συντομη! 

    – Περνάει σαν μια ταινία

Σήμερα πρέπει να προετοιμαστείς,  

               για να συναντήσεις κάποτε τον Θεό.  

   Θέλεις ν’ αφήσεις τον καιρό να περάσει,  

        χωρίς να επιστρέψεις στον Θεό;  

  Τότε κάποια μέρα θα είναι αργά για σένα!
πολύ μικρόςπολύ μικρός πολύ ανέμελοςπολύ ανέμελος

πολύ αυτοπεποίθησηπολύ αυτοπεποίθηση πολύ ευτυχισμένοςπολύ ευτυχισμένος πολύ απασχολημένοςπολύ απασχολημένος πολύ ανήσυχοςπολύ ανήσυχος

πολύ ηλικιωμένοςπολύ ηλικιωμένος
πολύ αργάπολύ αργά

     Γι’ αυτό: 

«Συμφιλιωθειτε  

   με τον Θεο» 
                      Η Αγία Γραφή – Β΄ Κορινθίους 5:20
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Αξιοσημειωτα γνωμικα  
         για την Αγια Γραφη

«Δοκίμασα την Αγία Γραφή επί 40 χρόνια, και η 
πίστη μου σήμερα είναι ισχυρότερη απ’ ό, τι πριν 
40 χρόνια. Όλες οι υποσχέσεις είναι αξιόπιστες και 
αληθινές»   Hudson Taylor (1832-1905), Ιεραπόστολος στην Κίνα

«Διάβαζα τα Ιερά Γράμματα τακτικά και με 
προσευχή, και νομίζω πως αυτό το βιβλίο έχει 
μεγαλύτερη εξοχότητα και ομορφιά στη γλώσσα 
απ’ ό,τι όλα τα άλλα βιβλία, σε όποια εποχή και σε 
όποια γλώσσα κι αν γράφτηκαν»

Sir William Jones (1746-1794), ενός από τους μεγαλύτερους 
γλωσσομαθείς (28 γλώσσες) και γνώστης της Ανατολής

«Πόσο φτωχά, πόσο περιφρονητέα είναι τα λόγια 
των φιλοσόφων μας με όλες τις αντιφάσεις τους 
σε σύγκριση με την Αγία Γραφή. Είναι δυνατό, ένα 
βιβλίο τόσο απλό και ταυτόχρονα τόσο τέλειο, να 
είναι απλά ανθρώπινα λόγια;» 

Jean Jacques Rousseau (1712-1778), φιλόσοφος

«Η Αγία Γραφή είναι αφ’ ενός ένα μοναδικό ιστορικό 
έγγραφο και αφ’ ετέρου μια αξιόπιστη ιστορική 
πηγή. Έχει οδηγήσει σε χιλιάδες αρχαιολογικά 
ευρήματα και προκάλεσε τη συγγραφή εκτεταμένης 
βιβλιογραφίας για αρχαίους πολιτισμούς. Η Αγία 
Γραφή αποδείχθηκε αληθινή οπουδήποτε εξετά-
στηκε, στην περιγραφή μικρών λεπτομερειών καθώς 
και στην περιγραφή μεγάλων γεγονότων» 

Dave Balsinger, Charles E. Sellier, Αμερικανοί αρχαιολόγοι

«Στην Αγία Γραφή μπορεί κανείς να βρει μεγάλες 
αλήθειες, οι οποίες ξεπερνούν την αντίληψή μας και 
μας δείχνουν, πόσο επιφανειακή είναι η περιορι-
σμένη νόησή μας. Στις κύριες και θεμελιώδεις της 
θέσεις η Αγία Γραφή όμως δεν είναι δυσνόητη» 

Charles H. Spurgeon (1834-1892), Ιεροκήρυκας

«Η Αγία Γραφή είναι το μοναδικό πληροφοριακό έντυπο 
του Θεού, το οποίο διαθέτουμε σε γραπτή, ανθρώπινη 
γλώσσα. Συνεπώς το βιβλίο αυτό είναι μοναδικό και στο 
σύνολο των ρήσεών του απολύτως αξιόπιστο. 
Δεν μπορεί η επιστήμη, η φιλοσοφία ή κάποια ιδεολογία 
να διορθώσουν την Αγία Γραφή, αλλά αντίστροφα 
ο Λόγος του Θεού είναι ικανός να καθαρίσει τα 
συστήματα της σκέψης μας.»

Prof. Dr. Werner Gitt, τ. Διευθυντής του τμήματος Επιστήμης 
Πληροφοριών του πανεπιστημίου PTB Braunschweig

Είναι εύκολο να κατηγορήσει κανείς την Αγία Γραφή για ανα-
κρίβειες, αλλά είναι μια άλλη υπόθεση να το αποδείξει κανείς.
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Μεταφραση απο  
            τα Αρχετυπα
Η μετάφραση της Αγίας Γραφής είναι μια σύνθετη υπόθεση.
Το Εβραϊκό κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης καθώς και το 
Ελληνικό κείμενο της Καινής Διαθήκης είναι γραμμένα μόνο με 
κεφαλαία, τα οποία ακολουθούν στενά ένα μετά το άλλο, χωρίς 
τελείες και κόμματα. Για τους γλωσσολόγους απαιτείται μεγάλη 
επιμέλεια, για να διακρίνουν, πού ξεκινάει μια νέα πρόταση.
Στα Εβραϊκά επίσης δεν υπάρχουν φωνήεντα, όπως τα 
α, ε, ι, η, ο, υ, αλλά μόνο σύμφωνα (β, κ, τ κ.τ.λ.).

Τα φωνήεντα πρέπει να εννοηθούν. Το Γένεση 1:1 στη 
γλώσσα μας θα φαινόταν ως εξής:

Σ Τ Ν Ρ Χ Δ Μ Ρ Γ Σ Θ Σ Τ Ν Ρ Ν Κ Τ Γ

Θα έβγαζες απ’ αυτό την ακόλουθη πρόταση; «Στην 
αρχή δημιούργησε ο Θεός τον ουρανό και τη γη». 
Συνεπώς χρωστάμε ευγνωμοσύνη στους γλωσσολό-
γους, ότι αναζήτησαν, βρήκαν και μετέφρασαν τα 
παλαιά χειρόγραφα. 

Ακόμη και ο μεγάλος μεταρρυθμιστής Μαρτίνος 
Λούθηρος συνέβαλε σ’ αυτό πριν περίπου 500 
χρόνια, όταν μετέφρασε την Αγία Γραφή στα 
Γερμανικά. Από τότε συνέχισαν πολλοί επιστήμονες 

αυτό το έργο, για να παράγουν όλο και πιο πιστές 
μεταφράσεις της Αγίας Γραφής, ταυτόχρονα 

όμως να παραμένουν ευανάγνωστες. 

Στα Ελληνικά υπάρχει 
ικανός αριθμός 
μεταφράσεων της Αγίας 
Γραφής. Οι διαφορές τους 
έχουν να κάνουν κυρίως με 
την πιστότητα της απόδοσης του Αρχαίου Κειμένου.

Εάν θέλεις να είσαι σίγουρος, ότι διαβάζεις πραγματικά 
όσα κατέγραψε ο Θεός στην Αγία Γραφή, συνιστούμε 
να χρησιμοποιήσεις μια μετάφραση της Αγίας Γραφής, 
πιστή στο Αρχαίο Κείμενο. 

Σήμερα διατίθεται η Αγία Γραφή ή τμήματα αυτής 
σε περισσότερες από 2900 γλώσσες. Περίπου 97% 
του πληθυσμού της γης έχουν έτσι τη δυνατότητα να 
διαβάζουν τμήματα του Λόγου του Θεού.

Οι μεταφραστές συνεχίζουν όμως να εργάζονται 
συχνά σε απομακρυσμένες περιοχές της γης με 
αυτοθυσία, για να μεταφράσουν την Αγία Γραφή σε 
ακόμη περισσότερες γλώσσες. Συχνά πρέπει για το 
λόγο αυτό να δημιουργηθεί με μεγάλους κόπους μια 
γραπτή γλώσσα. 

Η Αγία Γραφή έγινε το πιο γνωστό και ευρέως διαδεδο-
μένο βιβλίο της παγκόσμιας βιβλιογραφίας.

Το 1800   είχαν μεταφραστεί τμήματα της  
 Αγίας Γραφής σε 75 γλώσσες.

Το 1900  είχαν ανέλθει στις 567 γλώσσες,
Το 1953   ήταν ήδη 1167,
Το 1978  έγιναν 1660.
Το 2017  έφθασαν σχεδόν τις 3000 γλώσσες!
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Το βιβλιο για καθε ανθρωπο

>Γράφτηκε από περίπου 40 άτομα,
>μεταφράστηκε από εκατοντάδες άτομα,
>τυπώθηκε από χιλιάδες άτομα,
>διαβάστηκε από εκατομμύρια άτομα. 

Κανένα άλλο βιβλίο δεν διαδόθηκε ποτέ σε τόσες 
γλώσσες και κουλτούρες. Είναι το πιο συχνά 
αναγνωσμένο βιβλίο του κόσμου.

Στις επόμενες τρεις σελίδες αναγράφεται το 
εδάφιο κατά Ιωάννη 3:16 σε διάφορες γλώσσες.

«Επειδή τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, 
ώστε έδωσε τον Υιό του τον μονογενή, για 
να μη χαθεί καθένας ο οποίος πιστεύει σ’ 
αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή»

Αυτό το εδάφιο (ονομάζεται επίσης «καρδιά της 
Αγίας Γραφής») συνοψίζει την καλή αγγελία του 
Θεού προς εμάς τους ανθρώπους:

> Ο Θεός σε αγάπησε τόσο πολύ, ώστε 
παρέδωσε για σένα τον Υιό Του.

> Σώζεσαι μέσω πίστης σ’ Αυτόν.

Αγγλικά Μεγάλη Βρετανία 

Αμχαρικά  Αιθιοπία

Αραβικά  Αίγυπτος και Μέση Ανατολή

Βουρμανέζικα  Μυανμάρ 

Γαλλικά  Γαλλία

Γερμανικά                          Γερμανία 
So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingebo-
renen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht 
verloren gehe, sondern ewiges Leben habe.
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Ιαπωνικά  Ιαπωνία Πολωνικά  Πολωνία

Πορτογαλικά  Πορτογαλία

Ρωσικά  ΡωσίαDe tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo

unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda,

mas tenga vida eterna.

Ισπανικά  Ισπανία

Τελούγκου  Ινδία
Κινέζικα  Κίνα 

Μπεγκάλι  Ινδία

Ουγγρικά  ΟυγγαρίαΕβραϊκά  Ισραήλ 

Τουρκικά  Τουρκία
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Μπορεις να διαβασεις την Αγια 
Γραφη με διαφορους τροπους:

Εν
δι

αφ
έρ

ον

Η μικροτερη εντυπη μορφη της 
Αγιας Γραφης                    > complete Bible
Η μικρότερη γνωστή έντυπη μορφή της Αγίας 
Γραφής ξεπερνά κατ’ ελάχιστο τις διαστά-
σεις ενός νομίσματος των 2€. Έχει ύψος 
2,8cm, πλήρης έκδοση 3,4cm και πάχος 
1cm με 1514 σελίδες. Μπορεί κανείς 
άνετα να διαβάσει όλο το περιεχόμενο 
με μεγεθυντικό φακό.

Η μικροτερη Αγια Γραφη
         > Ψηφιακή σ’ ένα micro-chip
Το 2008 κατάφερε ένας Ισραηλινός επιστήμονας του Ιδρύ-
ματος Τεχνολογίας στη Χάιφα να καταγράψει την Παλαιά 
Διαθήκη σε μισό τετραγωνικό χιλιοστό. Στο chip σιλικόνης 
(μεγέθους ενός κρυστάλλου ζάχαρης) αποθηκεύτηκαν 
πάνω από 300.000 λέξεις της Παλαιάς Διαθήκης στα 
Εβραϊκά. Αυτή η μικρή μνήμη μπορούσε να παραχθεί μόνο 
με τη βοήθεια της Νανοτεχνολογίας. Για να μπορέσει κανείς 
να διαβάσει το κείμενο, θα πρέπει τα περιεχόμενα να 
μεγεθυνθούν κατά περισσότερες από 10.000 φορές. 

Γινεται σε ακομη μικροτερο μεγεθος;
                                 > Μέσω αποθήκευσης DNA του μέλλοντος
Ο Θεός-Δημιουργός έβαλε σε κάθε κύτταρο του σώματός μας ένα 
ευφυέστατο μέσο αποθήκευσης. Ο αποθηκευτικός χώρος ξεπερνά 
κατά πολύ τα ως τώρα γνωστά δεδομένα. Είναι το καλούπι του DNA, 
το οποίο έχει διάμετρο δυο εκατομμυριαστά του χιλιοστού. Περιέχει 
αμέτρητες πληροφορίες για το γενετικό υλικό κάθε ανθρώπου. 

Εάν είχαμε μια μάζα υλικού DNA σε μέγεθος ενός κρυστάλλου 
ζάχαρης και την αντίστοιχη τεχνολογία εγγραφής και ανάγνωσης, 
θα μπορούσαμε ν’ αποθηκεύσουμε εκεί περίπου ένα τρισεκατομμύ-
ριο ολόκληρες Αγίες Γραφές. Οι επιστήμονες θεωρούν, πως σε λίγα 
χρόνια θα έχουμε διαθέσιμα γιγαντιαία αποθηκευτικά μέσα DNA.

Μπορείς να την διαβάσεις   
ως έργο της αρχαίας λογοτεχνίας, για να 
ικανοποιήσεις την περιέργεια σου.

Μπορείς να την διαβάσεις   
ως ιστορικό βιβλίο, για ν’ αντλήσεις 
πληροφορίες για περασμένες εποχές.

Μπορείς να την διαβάσεις   
καθαρά διανοητικά, για ν’ αναλύσεις και ν’ 
αξιολογήσεις το περιεχόμενό της.

Μπορείς να διαβάσεις την Αγία Γραφή επίσης   
με πίστη ως το μήνυμα το οποίο απευθύνει 
σήμερα ο Θεός σε σένα.

 Εάν διαβάσεις την Αγία Γραφή ως το μήνυμα 
του Θεού, τότε μπορεί ν’ αγγίξει την καρδιά 
σου  η αγάπη του Θεού, την οποία διακρίνεις 
στον Ιησού Χριστό. Τότε η συνείδησή σου 
τοποθετείται στο θείο φως, το οποίο εξέπεμψε 
ο Ιησούς στις πράξεις και στα λόγια Του. 



46 4746 47

Και τί ευτυχία: Δεν παρέμεινε στο θάνατο. Ανα-
στήθηκε από τον τάφο. Ζει! Είναι στον ουρανό. 
Μας βλέπει. Σε γνωρίζει. Μας συμπονάει πάντοτε. 
Θέλει να σου συγχωρήσει τώρα όλη την ενοχή 
σου, αν μετανοήσεις και ομολογήσεις σ’ Αυτόν τις 
αμαρτίες σου, όπως η γυναίκα προηγουμένως.

«Ναι» λέει τότε «τώρα μπορώ να σου συγχωρήσω 
τις αμαρτίες, διότι σήκωσα την τιμωρία γι’ αυτές 
στο σταυρό».

Ο καλυτερος φιλος!

Τον αγαπούσαν όλα τα παιδιά. Αγκά-
λιαζε τα μικρά. 

Ήταν δυνατός! Η τρικυμία σήκωσε τα 
κύματα και βρισκόταν σε εξαιρετικό 
κίνδυνο το πλοίο, στο οποίο επέβαινε. 
Επιβλήθηκε στον άνεμο και η λίμνη 
ησύχασε.

Θεράπευσε άρρωστους και είχε συμπόνια για 
όλους τους ανθρώπους, για τους φτωχούς και τους 
πλούσιους.

Έβλεπε την αμαρτία στις καρδιές μας, την πηγή κάθε 
αθλιότητας. Μια γυναίκα αμφίβολης φήμης δεν Τον 
φοβήθηκε. Κλαίγοντας για την αθλιότητά της ήρθε σ’ 
Αυτόν, κι Εκείνος της συγχώρησε όλες τις αμαρτίες της.

Κάποια μέρα Τον συνέλαβαν! «Έπρεπε» να φύγει. 
Ήταν τόσο καλός και τόσο καθαρός ώστε δεν 
ταίριαζε στην αμαρτωλή μας κατάσταση. Γι’ αυτό 
καλύτερα να φύγει.

Τον κάρφωσαν σ’ ένα σταυρό. Εκεί «έπρεπε» να 
πεθάνει.

Και δεν κατανόησαν καν, ότι Εκείνος τα γνώριζε όλα εκ 
των προτέρων! Ήρθε ο Υιός του Θεού από τον ουρανό, 
για να πεθάνει. Ήθελε να σώσει από τον αιώνιο 
θάνατο όλους εμάς, οι οποίοι πρέπει να πεθάνουμε.

Τότε ξεκινάει μια νέα ιστορία: Η ιστορία της 
αλλαγμένης, νέας ζωής σου. Διότι αλλάζει πλέον 
ολοκληρωτικά. Εκείνος θα γίνει ο καλύτερος 
Φίλος σου. Μαζί Του μπορείς να συζητήσεις 
τα πάντα (αυτό λέγεται: προσευχή). Τότε θα 
διαβάζεις αυτομάτως την Αγία Γραφή, για να Τον 
γνωρίσεις καλύτερα.

Τότε η Αγία Γραφή θα γίνει ένα καταπληκτικό 
βιβλίο για σένα. Θα θέλεις κάθε μέρα να 
διαβάζεις κάτι γι’ Αυτόν.

Εκεινος θελει 
να ειναι ο 
καλυτερος 
Φιλος σου!
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Ο γενικος καθαρισμος
Τί εικόνα έδειχνε ο τοίχος του υπνοδωματίου του! 
Παντού ήταν γεμάτος με άσεμνα αποκόμματα, φωτο-
γραφίες και αφίσες χαμηλού επιπέδου. Κάποτε τον 
επισκέφθηκε ο θείος του, ένας καλλιτέχνης ζωγράφος. 
Λυπήθηκε για την εικόνα αυτή, αλλά δεν είπε τίποτα.

Λίγες μέρες μετά ο θείος έστειλε στον ανηψιό έναν 
ιδιαίτερα όμορφο και ακριβό πίνακα ζωγραφικής. Το 
έργο τέχνης έλαβε μια τιμητική θέση στον τοίχο του 
υπνοδωματίου, και κατέβηκαν κάποιες φωτογραφίες.

Φαίνεται πως στο δωμάτιο αυτό επικρατούσε πλέον μια 
διαφορετική, καθαρότερη ατμόσφαιρα, διότι μια μετά 
την άλλη οι αφίσες έφευγαν. Δεν ταίριαζαν πλέον.

Εάν ξεκινήσεις να διαβάζεις την Αγία Γραφή, μπορεί να 
εξαφανιστούν διάφορα στοιχεία από τον τοίχο, από τη 
βιβλιοθήκη ή τη θήκη με τα CD. Κάποια αρχεία, παιχνίδια 
ή links στον Η/Υ ή το smartphone. Ποιος ξέρει, ίσως φύγει 
κάτι ακόμη από τις σκοτεινές γωνίες της καρδιάς σου. 

«Γι’ αυτό, αν κάποιος είναι εν Χριστώ, είναι 
καινούργιο κτίσμα, τα αρχαία πέρασαν, δέστε, τα 
πάντα έγιναν καινούργια… 
Ποια κοινωνία έχει το φως προς το σκοτάδι;»   

Η Αγία Γραφή – Β΄ Κορινθίους 5:17, 6:14

Το πιο ενδιαφερον  

αναγνωστικο του κοσμου

«Μαμά, μην σταματάς, συνέχισε να διαβάζεις! Η 
ιστορία μ’ ενδιαφέρει, παρακαλώ, διάβασέ την μέχρι 
το τέλος!». Ναι, η ιστορία  πράγματι έχει ενδιαφέρον:

Οι αδελφοί του μισούν τον Ιωσήφ, τον 
ρίχνουν σ’ ένα πηγάδι νερού, αργότερα 
τον βγάζουν πάλι και τον πωλούν ως 
σκλάβο στην Αίγυπτο. Εκεί καταλήγει 
αθώος στη φυλακή, και όμως στο τέλος 
έγινε δεύτερος μετά το βασιλιά της 
Αιγύπτου, ενώ στην περίοδο πείνας σώζει 
την οικογένεια και όλη την χώρα του.

Στην Αγία Γραφή βρίσκεις πάρα πολλές ενδιαφέρου-
σες ιστορίες και θαύματα τα οποία έκανε ο Θεός.

Σκέψου και μόνο τους τρεις φίλους 
του Δανιήλ, οι οποίοι δεν ήθελαν 
να γονατίσουν μπροστά στο 
είδωλο το βασιλιά και ρίφθηκαν 
γι’ αυτό στη φωτιά, απ’ όπου 
όμως βγήκαν χωρίς να έχουν 
πάθει το παραμικρό.

Η Αγία Γραφή είναι ένα καταπληκτικό 
βιβλίο, ακόμη και για νέους ανθρώπους!
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Αυτός ο Ψαλμός απευθύνεται σε κάθε άνθρωπο. Τί 
υπάρχει καλύτερο από το να πεις: «Ο Κύριος είναι ο 
Ποιμένας μου»;

Σε περιόδους κρίσης, ακόμη και εν όψει του 
θανάτου, μπορεί κανείς να βρει εδώ παρηγοριά: 
«Και μέσα σε κοιλάδα σκιάς θανάτου αν περπα-
τήσω … εσύ είσαι μαζί μου».

Ούτε μην τα φέρεις στο σπίτι σου! Απόφυγε όλα όσα δεν 
αντιστοιχούν στις σκέψεις του Θεού. Μέσω της ανάγνωσης 
της Αγίας Γραφής ο Θεός θέλει να μας προστατέψει από αυτές 
τις αμαρτωλές επιρροές και τους κακούς δρόμους. Ο Λόγος 
του Θεού είναι αγνός κι αληθινός, είναι ζωντανός κι αιώνιος. 
Σου δείχνει το δρόμο προς την αληθινή ευτυχία και την 
πραγματική ειρήνη.

Εφαγες ποτε μουρα  
απο μπελαντονα;
                  (Atropa belladonna)

Το δηλητήριο απ’ αυτά τα μούρα είναι επικίνδυνο για την 
ανθρώπινη ζωή. «Μα πρέπει να τα έχει φάει κανείς, για να 
ξέρει πώς επιδρά το δηλητήριο».

Εάν κάποιος θα έλεγε κάτι τέτοιο, θ’ αμφισβητούσαμε δικαίως 
τη νοημοσύνη του. Μήπως δεν ενεργούμε συχνά με παρόμοιο 
τρόπο; Διεισδύουμε όλο και πιο βαθιά στον κόσμο των media, 
όπου αναποδογυρίζονται οι θείες αρχές περί γάμου και 
οικογένειας. Διαβάζουμε ρομάντζα, όπου περιγράφονται 
αποκρυφιστικές πρακτικές, όπου το ψέμα και οι συνομωσίες 
είναι σύνηθες φαινόμενο. Θέλουμε πρώτα να «φάμε» αυτά τα 
κακά πράγματα, για να πειστούμε, ότι πράγματι είναι κακά και 
βλαβερά για μας.

Η Αγία Γραφή λέει να βουλώνουμε τα αυτιά μας και να 
κλείνουμε τα μάτια μας, για να μην ακούμε και να μην βλέπουμε 
το κακό (Ησ. 33:15). Γι’ αυτό δίνουμε την καλή συμβουλή:

>>> Μην φας μούρα από μπελαντόντα!

«Λύχνος στα πόδια μου είναι ο λόγος 
σου, και φως στα μονοπάτια μου»  
Η Αγία Γραφή – Ψαλμός 119:105

  Ψαλμος 23
>> Ένα πολύ γνωστό απόσπασμα της Αγίας Γραφής <<

«Ο Κύριος είναι ο ποιμένας μου, τίποτε δεν θα 
στερηθώ.
Σε βοσκές χλοερές με ανέπαυσε, σε νερά 
ανάπαυσης με οδήγησε.
Ανόρθωσε την ψυχή μου, με οδήγησε μέσα 
από μονοπάτια δικαιοσύνης, χάρη του 
ονόματός του.
Και μέσα σε κοιλάδα σκιάς θανάτου αν 
περπατήσω, δεν θα φοβηθώ κακό, επειδή, εσύ 
είσαι μαζί μου. Η ράβδος σου και η βακτηρία 
σου, αυτές με παρηγορούν.
Ετοίμασες μπροστά μου τραπέζι απέναντι από 
τους εχθρούς μου. Άλειψες το κεφάλι μου με 
λάδι, το ποτήρι μου ξεχειλίζει.
Σίγουρα, χάρη και έλεος θα με ακολουθούν 
όλες τις ημέρες της ζωής μου, και θα κατοικώ 
στον οίκο του Κυρίου σε μακρότητα ημερών»

 ΨΑΛΜΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ
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Στην αγορά καθόταν η μανάβισσα πίσω από τον 
πάγκο της. Όταν έρχονταν οι πελάτες, την έβλεπαν 
συχνά να κάθεται με την Αγία Γραφή της στο χέρι. 
Διάβαζε με ευχαρίστηση αυτό το βιβλίο, το οποίο είχε 
τόση αξία γι’ αυτήν.

«Ποιο βιβλίο διαβάζετε συνέχεια;» την ρώτησε ένας 
μόνιμος πελάτης. «Την Αγία Γραφή μου, το Λόγο του 
Θεού». «Μάλιστα, και πώς ξέρετε ότι η Αγία Γραφή 
είναι ο Λόγος του Θεού; Ποιος σας το είπε;». «Ο Θεός 
ο Ίδιος!». «Α, σας μίλησε προσωπικά ο Θεός;» 
ρώτησε ο άνδρας με μια δόση ειρωνείας.

Η μανάβισσα δίστασε για μια στιγμή, πώς ν’ 
αποδείξει ότι η Αγία Γραφή είναι ο Λόγος του Θεού. 
Μετά έδειξε τον φωτεινό ήλιο και είπε στον πελάτη 
της: «Μπορείτε να μου αποδείξετε, ότι αυτός είναι ο 
ήλιος;». «Να σας το αποδείξω;» απάντησε εκείνος 
«Είναι σχετικά εύκολο. Η καλύτερη απόδειξη είναι, 
ότι μου παρέχει φως και ζεστασιά». 

«Σωστά, ακριβώς αυτό είναι!» απάντησε ζωηρά 
η πωλήτρια. «Η απόδειξη, ότι αυτό το βιβλίο 
είναι πράγματι ο Λόγος του Θεού, είναι ακριβώς 
Εκείνος ο Οποίος μου παρέχει εσωτερικό φως και 
εσωτερική ζεστασιά».

Η καλυτερη αποδειξη

Η ψημενη Αγια Γραφη
Ο Ιωάννης Ούσιος μπορεί να ονομαστεί μεταρρυθμιστής, αλλά 
επίσης μάρτυρας της Βοημίας. Μέσω της ζωντανής μαρτυρίας 
του άνοιξαν τα μάτια χιλιάδων ανθρώπων για το τετελεσμένο 
απολυτρωτικό έργο του Ιησού Χριστού. 

Το Ευαγγέλιο όμως δεν μπορούσε για πολύ καιρό να κηρυχθεί 
δημόσια σ’ αυτή τη χώρα. Ο Ιωάννης Ούσιος κάηκε στην πυρά, ενώ 
έρευσαν ρεύματα αίματος άλλων χριστιανών και 
παντού έψαχναν Αγίες Γραφές, για να τις κάψουν. 

«Κύριε, ο Θεός μου, σε σένα ελπίζω. Σώσε με απ’ όλους 
εκείνους που με καταδιώκουν, και ελευθέρωσέ με!»   
Η Αγία Γραφή – Ψαλμός 7:2

Εκείνη την εποχή μια γυναίκα είχε ως 
μεγαλύτερο θησαυρό της το Λόγο του Θεού. 
Ήταν έτοιμη να βάλει το ψωμί της στο φούρνο. 
Ξαφνικά άκουσε, ότι οι άνδρες της Ιεράς 
Εξέτασης βρίσκονταν στο χωριό ερευνώντας 
και φυλακίζοντας όλους όσοι είχαν στο σπίτι τους 
μια Αγία Γραφή. 

Με μια γρήγορη απόφαση πήρε την Αγία Γραφή της και την 
τύλιξε σ’ ένα μεγάλο κομμάτι ζυμαριού. Το έβαλε στο φούρνο, 
ακολούθησαν κι άλλα ψωμιά. 

Λίγο αργότερα ξεκίνησαν οι έρευνες στο σπίτι της. Αναποδογύρι-
σαν τα πάντα από το υπόγειο μέχρι τη σοφίτα, όμως μάταια.

Όταν πλέον έφυγαν οι διώκτες από το σπίτι, το ψωμί είχε ψηθεί 
και το έβγαλε από τον καυτό φούρνο. Και ιδού, η Αγία Γραφή 
έπαθε κατά το ψήσιμο την ίδια ζημιά όπως οι τρεις άνδρες 
Σεδράχ, Μισάχ και Αβδενεγώ, τους οποίους έριξε ο βασιλιάς 
Ναβουχοδονόσορ στο καμίνι με φωτιά. Η Αγία Γραφή αναφέρει, 
ότι ο Θεός τους έβγαλε αβλαβείς από αυτό το καμίνι. 

Η Αγία Γραφή – Δανιήλ 3
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Πετυχημενο;

«Δεν είναι για μένα η Αγία Γραφή» λέει ο 
Πέτρος στον φίλο του «γιατί γράφει πολλά 
ακατανόητα για μένα».

Ο Κώστας συλλογίστηκε μια στιγμή. Ήξερε 
καλά, ότι ο Πέτρος έψαχνε μόνο υπεκφυγές. 
Μόλις χθες έκλεψε κάτι από έναν γείτονα. 
Γι’ αυτό απάντησε ο Κώστας: «Υπάρχει ένα 
πράγμα στην Αγία Γραφή, το οποίο μπορείς 
σε κάθε περίπτωση να καταλάβεις». «Τί 
δηλαδή;». «Μην κλέβεις!».

Αυτό ήταν σαν βέλος το οποίο διείσδυσε 
βαθιά στην καρδιά του Πέτρου. θυμήθηκε 
την προηγούμενη μέρα, κι εξαφανίστηκε 
σιωπηλά.

   «Ο στρεβλός στην καρδιά δεν 
βρίσκει καλό. Και ο διεστραμμέ-
νος στη γλώσσα του πέφτει σε 
συμφορά»     Η Αγία Γραφή – Παροιμίες 17:20

Η πεταμενη Αγια Γραφη

Όταν βρίσκονται στρατιώτες μαζί σ’ ένα χώρο, συχνά υπάρχει 
μια ατμόσφαιρα εκτόνωσης. Δυστυχώς συνοδεύεται συχνά 
από χυδαιότητα και απρέπεια. 
Ένα σαββατοκύριακο επέστρεφαν μερικοί στο σπίτι τους με 
το τρένο. Ένας νεαρός στρατιώτης καθόταν σ’ ένα κάθισμα 
στην άκρη  και διάβαζε την μικρή Αγία Γραφή τσέπης. Ξαφνικά 
σηκώθηκε ένας άλλος στρατιώτης με τα λόγια: «Για να 
σπάσουμε πλάκα με το θρήσκο φλώρο». Το είπε, άρπαξε την 
Αγία Γραφή από το χέρι του και την πέταξε από το παράθυρο. 
Ήταν υπόθεση δευτερολέπτου, μέχρι να βρεθεί η Αγία 
Γραφή στις ράγες του τρένου. Μήπως έχασε την ψυχραιμία 
του ο νεαρός στρατιώτης να σηκωθεί μέσα στην οργή του; 
Όχι, θυμήθηκε τα λόγια του Κυρίου Ιησού: «Είμαι πράος και 
ταπεινός στην καρδιά» (Κατά Ματθαίο 11:29). Ήταν λυπημένος, 
αλλά σιωπούσε.  

Μερικες εβδομαδες αργοτερα  
έλαβε αυτός ο νεαρός στρατιώτης ένα δεματάκι με την Αγία 
Γραφή του μέσα. Συνοδευόταν από ένα ενδιαφέρον γράμμα. 
Ένας εργάτης στη σιδηροδρομική γραμμή βρήκε την Αγία 
Γραφή. Όταν την άνοιξε και διάβασε, ο Θεός μίλησε στην 
καρδιά του. Μέχρι τότε φοβόταν πολύ λόγω της ενοχής των 
αμαρτιών του. Μέσω της ανάγνωσης της Αγίας Γραφής όμως 
βρήκε άφεση αμαρτιών μέσω της πίστης στο απολυτρωτικό 
έργο του Κυρίου Ιησού. Τότε κατάλαβε ο στρατιώτης, γιατί 
έπρεπε να στερηθεί μερικές εβδομάδες την Αγία Γραφή του. 
Ο Θεός έχει θαυμαστούς τρόπους, για να προσεγγίσει τις 
καρδιές των ανθρώπων, και ο διάβολος, ο μεγάλος αντίδικος 
του Θεού, εισέπραξε πάλι μια ήττα.

«Εσείς θελήσατε κακό εναντίον μου. Ο Θεός, όμως, 
θέλησε να το μετατρέψει σε καλό…» Η Αγία Γραφή – Γένεση 50:20
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Πριν πολλές δεκαετίες εκποιήθηκαν οικιακά είδη σε 
μια μικρή πόλη. Μεταξύ αυτών ήταν και μια μεγάλη, 
παλιά Αγία Γραφή, για τον οποία όμως δεν ενδια-
φερόταν κανείς. Επί τέλους έδωσε προσφορά ένας 
έμπορος και μπορούσε να την πάρει για λίγα ψιλά. 

Ο πρακτικά σκεπτόμενος 
έμπορος ήθελε να 
χρησιμοποιήσει τα μεγάλα 
φύλλα, για να τυλίγει τα 
εμπορεύματα για τους 

πελάτες. Δεν σκέφθηκε όμως, πόσο μεγάλη αξία 
έχουν τα φύλλα αυτού του βιβλίου, ακόμη κι αν είναι 
σκισμένα ή λερωμένα. Ο Θεός είπε: «Ο λόγος μου … 
δεν θα γυρίσει σε μένα αδειανός» (Ησαΐα 55:11).

Στην πόλη αυτή ζούσε ένας άνθρωπος, τον οποίο 
ταλαιπωρούσε η ενοχή για τον θάνατο ενός ανθρώ-
που. Μέρα-νύχτα δεν έβρισκε ηρεμία. Μπροστά 
στα μάτια του έβλεπε μονίμως γραμμένη τη λέξη 
«δολοφόνος» με φλεγόμενα γράμματα. Κάποια μέρα 
έστειλε το γιο του να ψωνίσει κάτι από το μαγαζί. 
Επέστρεψε λοιπόν με όσα επιθυμούσε ο πατέρας, 
τα οποία ήταν τυλιγμένα σ’ ένα φύλλο από την 
παλιά Αγία Γραφή. Ξαφνικά είδε εκεί μπροστά του το 
εδάφιο από το Εβραίους 9:22: «Χωρίς χύση αίματος 
δεν γίνεται άφεση».

Η σκισμενη Αγια Γραφη

Αρχικά δεν κατάλαβε το νόημα αυτών των λόγων. 
Αναζητούσε όμως άφεση. Έπρεπε να μάθει 
περισσότερες πληροφορίες. Έστειλε λοιπόν ξανά 
το γιο του στον έμπορο, ο οποίος πλέον είχε φθάσει 
την Α΄ επιστολή Ιωάννου στα σκισμένα φύλλα. Ο 
ταλαιπωρημένος από την ενοχή του άνθρωπος 
διάβασε επίσης αυτό το φύλλο. Τότε ξαφνικά έφυγε 
το βάρος από την ψυχή του: υπάρχει άφεση, υπάρχει 
καθαρισμός από κάθε αμαρτία, διότι εκεί έγραφε: 
«Το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού του, μας 
καθαρίζει από κάθε αμαρτία», και: «Αν ομολογούμε 
τις αμαρτίες μας, ο Θεός είναι πιστός και δίκαιος 
ώστε να συγχωρήσει σε μας τις αμαρτίες, και να 
μας καθαρίσει από κάθε αδικία» (Α΄ Ιωάννου 1:7+9).

Τα λόγια αυτά έλαμψαν σαν φως στη σκοτεινή ψυχή 
του. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός έχυσε το αίμα Του 
στο σταυρό. Τώρα λοιπόν βίωσε, ότι Εκείνος είναι 
σε θέση να καθαρίσει απ’ όλες τις αμαρτίες. Όλοι 
όσοι ομολογούν την ενοχή τους μπροστά στον Θεό, 
μπορούν έτσι να βρουν πλήρη ειρήνη για την καρδιά 
και τη συνείδησή τους.

Ο Λόγος του Θεού ήταν ευλογία για εκατομμύρια 
ανθρώπων. Συχνά ήταν μόνο ένα μεμονωμένο εδάφιο 
ή ένα φύλλο από την Αγία Γραφή. «Ο Λόγος του Θεού 
είναι ζωντανός, και ενεργός… και εισχωρεί βαθιά» 
(Εβραίους 4:12). Ο Θεός μεταμόρφωσε με τον τρόπο αυτό 
πολλές σκληρές και απογοητευμένες καρδιές.

Ακόμη και μια σκισμένη Αγία Γραφή μπορεί να δείξει 
στους ανθρώπους το δρόμο για την αληθινή ευτυχία…
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Ο Λογος του Θεου ειναι η αληθεια

Ο Λόγος του Θεού είναι η αλήθεια, η οποία 
συναρπάζει τον άνθρωπο βαθιά στη συνείδηση και 
δεν τον αφήνει να ησυχάσει. Γι’ αυτό προσπαθούν ν’ 
απαλλαγούν από την Αγία Γραφή σαν έναν άστεγο 
ο οποίος έσπασε έναν καθρέφτη, γιατί του έδειχνε 
πόσο άσχημη και βρώμικη ήταν η εμφάνισή του.

Ο Λογος του Θεου υπαρχει αιωνια

Ο Θεός φρουρεί το Λόγο Του, συνεπώς δεν χρειάζε-
ται εμείς να υπερασπιζόμαστε την Αγία Γραφή.

Εάν τοποθετήσεις ένα πάνω 
στο άλλο όλα τα βιβλία, τα 
οποία γράφτηκαν εναντίον 
της Αγίας Γραφής, θα έχεις 
ένα σωρό ψηλότερο και 
από το Λευκό Πύργο της 
Θεσσαλονίκης. Τοποθέτησε 
δίπλα την Αγία Γραφή. Είναι 
άθικτη. Είναι νικητής και ζει 
περισσότερο απ’ όλους,  
όσοι της επιτέθηκαν.

    «Ο λόγος, όμως, του Κυρίου 
             μένει στον αιώνα» 
                                                                Η Αγία Γραφή – Α΄ Πέτρου 1:25

    «Κύριε, ο λόγος σου παραμέ-
νει για πάντα στον ουρανό»  
                                                                  Η Αγία Γραφή – Ψαλμός 119:89

     «Το σύνολο του λόγου σου 
         είναι αλήθεια, και όλες οι  
   κρίσεις της δικαιοσύνης σου  
          παραμένουν στον αιώνα» 
                                             Η Αγία Γραφή – Ψαλμός 119:160
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Η Αγια Γραφη ειναι σαν…

ΨωμιΨωμι
«Μονάχα με ψωμί δεν θα ζήσει ο 
άνθρωπος, αλλά με κάθε λόγο που 
βγαίνει από το στόμα του Θεού»    
Κατά Ματθαίο 4:4

ΦωτιαΦωτια
«Δεν είναι ο λόγος μου σαν φωτιά; 
λέει ο Κύριος»   Ιερεμία 23:29

ΦωςΦως
«Λύχνος στα πόδια μου είναι ο 
λόγος σου, και φως στα μονοπάτια 
μου»    Ψαλμός 119:105

ΓαλαΓαλα
«Επιποθήστε, ως νεογέννητα 
βρέφη, το λογικό άδολο γάλα, να 
αυξηθείτε διαμέσου αυτού»     
Α΄  Πέτρου 2:2

ΜελιΜελι
«… περισσότερο γλυκιές και από το μέλι και 
τα σταλάγματα της κερήθρας»    Ψαλμός 19:10

ΧρυσαφιΧρυσαφι
«… πιο επιθυμητές και από το χρυσάφι, 
μάλιστα και από πλήθος καθαρό χρυσάφι»  
                                                                 Ψαλμός 19:10

ΑσημιΑσημι
«Τα λόγια του Κυρίου είναι λόγια καθαρά. 
Ασήμι δοκιμασμένο σε πήλινο χωνευτήρι, 
καθαρισμένο επτά φορές»    Ψαλμός 12:7

ΚαθρεφτηςΚαθρεφτης
«Ο λόγος του Θεού … διερευνάει τους συλλογισμούς 
και τις έννοιες της καρδιάς. Και κανένα κτίσμα δεν 
είναι αφανές μπροστά του»  Εβραίους 4:12.13

Σφυρι Σφυρι 
«Δεν είναι ο λόγος μου … σαν σφυρί που 
κατασυντρίβει το βράχο;»    Ιερεμία 23:29

ΜαχαιραΜαχαιρα
«… τη μάχαιρα του Πνεύματος, που 
είναι ο Λόγος του Θεού»    
Εφεσίους 6:17 και Εβραίους 4:12

ΣπερμαΣπερμα
«… όχι από φθαρτό σπέρμα, αλλά 
από άφθαρτο, διαμέσου του λόγου του 
ζωντανού Θεού»                Α΄ Πέτρου 1:23

ΜελιΜελι
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Συμβουλες για το διαβασμα 
της Αγιας Γραφης
Διάβασε την Αγία Γραφή, για να έχεις άμεση επαφή με τον Θεό. 
Μπορείς να ξεκινήσεις για παράδειγμα με το Ευαγγέλιο κατά 
Λουκά στην Καινή Διαθήκη, το οποίο αποτελεί ιστορική αναδρομή 
στη ζωή του Ιησού Χριστού. Επίσης, η Καινή Διαθήκη είναι το 
κλειδί για την κατανόηση της Παλαιάς Διαθήκης.

Εάν θέλεις να διαβάσεις την Αγία Γραφή με χαρά 
και κέρδος, θα σε βοηθήσουν τα εξής 7 σημεία:

1. Χρησιμοποίησε μια καλή μετάφραση
> Χρησιμοποίησε μια ευανάγνωστη Αγία Γραφή, η οποία 

αποδίδει το Αρχαίο κείμενο όσο πιο πιστά γίνεται. 
(Δυστυχώς υπάρχουν εκδόσεις της Αγίας Γραφής, στις οποίες  
βρίσκονται αποκλίσεις από το αρχικό βιβλικό μήνυμα).

2. Αφιέρωσε χρόνο
> Πάρε απόφαση, κάθε μέρα να κρατάς ελεύθερο ένα τέταρτο 

της ώρας με ηρεμία για την επαφή με τον Θεό. 
Η μέρα έχει 96 τέταρτα της ώρας, δώσε ένα απ’ αυτά στον Θεό. Θέλει να 
μιλήσει μαζί σου 

3. Χρειάζεσαι ησυχία
> Διάβασε την Αγία Γραφή σ’ ένα ήσυχο μέρος.

Μπορείς να διαβάσεις την Αγία Γραφή online ή να κατεβάσεις μια 
δωρεάν εφαρμογή. Όταν όμως διαβάζεις την Αγία Γραφή σε έντυπη 
μορφή, δεν σε αποτραβούν τόσα άλλα πράγματα και μπορείς να 
συγκεντρωθείς καλύτερα.

4. Προσευχήσου στον Θεό
> Παρακάλεσε τον Θεό να κατανοήσεις όσα διάβασες.

Δεν μπορεί να σου εξηγήσει κανένας καλύτερα την Αγία Γραφή από τον Ίδιο 
το Συγγραφέα.

> Ρώτα τον Θεό: «Τί έχει να μου πει αυτό; Πώς μπορώ να το εφαρμόσω;»
Μόνο Εκείνος βλέπει την καρδιά σου, και γνωρίζει τις κρίσεις και περιστάσεις σου.

> Ευχαρίστησε τον Θεό για τον πολύτιμο Λόγο Του.
Το διάβασμα της Αγίας Γραφής είναι ευλογία για τις περιστάσεις.  
Διάβασε Ψαλμό 119:162. 

5. Συλλογίσου
> Συλλογίσου όσα διάβασες

Το όφελος θα είναι μικρό, εάν διαβάζεις την Αγία Γραφή μόνο επιφανειακά. 
Διάβασε Ψαλμό 119:15+27+48

> Υπογράμμισε τα σημεία τα οποία θεωρείς σημαντικά και 
σημείωνε σχετιζόμενα εδάφια.
Αργότερα θα τα βρεις ευκολότερα και θα τα θυμάσαι καλύτερα.

6. Μάθε απ’ έξω
> Μάθε απ’ έξω τα σημεία τα οποία θεωρείς σημαντικά

Μπορείς τότε να τα φέρεις σε κάθε στιγμή στη μνήμη σου. Έτσι θα 
σε βοηθήσουν σε πολλές περιστάσεις της ζωής. Διάβασε Ψαλμό 119:11, 
Κολοσσαείς 3:16

7. Εφάρμοσε στην πράξη
> Κάνε όσα σου δείχνει και λέει ο Θεός μέσα στην Αγία Γραφή.

Η υπακοή απέναντί Του δίνει ευτυχία και εμβαθύνει στη σχέση με 
τον Θεό. Διάβασε Ιακώβου 1:22

«Μακάριοι είναι μάλλον αυτοί που ακούν τον λόγο 
του Θεού και τον φυλάττουν!»  Η Αγία Γραφή – Κατά Λουκά 11:28
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Χρειαζεται μια αποφαση!
Έλαβες πολλές οδηγίες και πληροφορίες για την Αγία 
Γραφή, το «γράμμα» του Θεού για σένα. Δώσε τώρα μια 
απάντηση στον Θεό. Μην αναβάλλεις την απόφασή 
σου! Γνωρίζεις πόσο σπουδαίο είναι ν’ ακούς τον Θεό. 
Ίσως δεν λάβεις καμία ευκαιρία πλέον.

Ο Θεός θέλει να σε συναντήσει με αγαθότητα και χάρη, 
όχι ως Κριτής. Σε καλεί σε επιστροφή. Εάν όμως συνε-
χίσεις αδιάφορος ν’ απορρίπτεις την αγγελία του Θεού, 
ο δρόμος σου θα σε οδηγήσει στον αιώνιο χωρισμό από 
τον Θεό, δηλαδή στην κόλαση.

Ο Θεός όμως σου κάνει μια θαυμάσια προσφορά στο 
πρόσωπο του Ιησού Χριστού, του Υιού Του:

Με απλά, ειλικρινή λόγια μπορείς να ξεφορτωθείς όλες 
τις αμαρτίες σου με προσευχή στον Θεό. Εκείνος ευχα-
ρίστως θα τις συγχωρήσει, εφ’ όσον τις ομολογήσεις σ’ 
Αυτόν. Πες Του ότι έζησες χωρίς Αυτόν και ότι αμάρτησες 
εναντίον Του. Εάν το κάνεις με ειλικρίνεια, μπορείς να 
πιστέψεις με βεβαιότητα, ότι ο Ιησούς Χριστός πλήρωσε 
τη δική σου ενοχή, όταν πέθανε στο σταυρό.

Εφ’ όσον αποδεχθείς αυτή την τεράστια προσφορά με 
πίστη, ανοίγει για σένα ο δρόμος για τον ουρανό, για 
την αιώνια, ευτυχισμένη κοινωνία με τον Θεό. Τότε η 
ζωή σου θ’ αποκτήσει ουσία και σκοπό.

Ο Θεός ενδιαφέρεται πολύ για σένα. Γι’ αυτό σου 
μιλάει μέσω του γράμματός Του, της Αγίας Γραφής. 
Θέλει να σωθείς και να λάβεις πραγματική ειρήνη. 
Σε αγαπάει ειλικρινά και μεριμνάει για σένα.

Διάβασε την Αγία Γραφή χωρίς προκαταλήψεις 
με ανοικτή καρδιά. Δώσε απάντηση στον Θεό! 
Ευχαρίστησέ Τον στην προσευχή, ότι σε πλησίασε 
με τον καλό Του Λόγο και ότι τον αποδέχθηκες. 
Αυτή θα ήταν η μεγαλύτερη χαρά για τον Θεό!

«Έτσι θα είναι χαρά στον ουρανό 
για έναν αμαρτωλό που μετανοεί»
                                                        Η Αγία Γραφή – Κατά Λουκά 15:7
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Η μεγαλύτερη χαρά σου θα ήταν, εάν κι εσύ 
θα μπορούσες να πεις στον Θεό:

«Την αμαρτία μου φανέρωσα σε σένα, και 
την ανομία μου δεν έκρυψα. Είπα: Στον Κύριο 
θα εξομολογηθώ τις παραβάσεις μου, κι εσύ 
συγχώρεσες την ανομία της αμαρτίας μου»  

Η Αγία Γραφή – Ψαλμός 32:5

Τότε ισχύουν αιώνια για σένα οι υποσχέσεις 
του Θεού: 

«… εγώ δίνω σ’ αυτά αιώνια ζωή, και 
δεν θα χαθούν στον αιώνα, και κανένας 
δεν θα τα αρπάξει από το χέρι μου»  
                                                                     Η Αγία Γραφή – Κατά Ιωάννη 10:28

«Δέστε, εγώ είμαι μαζί σας όλες τις 
ημέρες, μέχρι τη συντέλεια του αιώνα» 
                                    Η Αγία Γραφή – Κατά Ματθαίο 28:20

Εδώ θα βρεις το 
«Ένα Γράμμα για σένα» 

– και πολλές άλλες εκδόσεις – 
σε πολλές γλώσσες:
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