
Σί είλαη ε Αγία Γξαθή; 

ηνπ Νηθνιάνπ Χξηζηνδνπιάθε, Θενιόγνπ 

Ο Θεόο πνπ πηζηεύνπκε σο Οξζόδνμνη Χξηζηηαλνί είλαη Θεόο 

Απνθάιπςεο. 

Ση ζεκαίλεη απηό; Όηη ν Θεόο παίξλεη ηελ πξσηνβνπιία θαη 

θαλεξώλεηαη ζηνλ άλζξσπν, γηαηί ζέιεη όινη νη άλζξσπνη λα ηνλ 

γλσξίζνπλ, λα ηνλ δήζνπλ θαη λα θηάζνπλ ζ’ απηό πνπ ιέκε 

ζσηεξία. 

«Ο Θεόο πάληαο αλζξώπνπο ζέιεη ζσζήλαη θαη εηο επίγλσζηλ 

αιεζείαο ειζείλ». (Α΄ Σηκ. 2,4) 

Απηή ινηπόλ ηελ Απνθάιπςε – θαλέξσζε ηνπ Θενύ ζε 

ζπγθεθξηκέλα πξόζσπα θαηέγξαςαλ άγηνη άλζξσπνη θαη καο 

παξέδσζαλ ηελ Παιαηά Γηαζήθε, πνπ καο πξνεηνηκάδεη γηα ηνλ 

εξρνκό ηνπ Χξηζηνύ θαη κε ηε δεκηνπξγία – ίδξπζε ηεο 

Δθθιεζίαο ηνπ, απόζηνινη θαη καζεηέο ηνπ θαηέγξαςαλ ηελ 

Καηλή Γηαζήθε. 

Οη δύν ηώξα Γηαζήθεο, Παιαηά θαη Καηλή, απνηεινύλ ηελ Αγία 

Γξαθή ή Βίβιν. 

Σα βηβιία ηεο Π.Γ. είλαη ηα εμήο: 

Γέλεζηο, Έμνδνο, Λεπηηηθόλ, Αξηζκνί, Γεπηεξνλόκσλ, Ηεζνύο 

Ναπή, Κξηηαί, Ρνπζ, Βαζηιεηώλ Α΄, Β΄, Γ΄, Γ΄, Παξαιεηπνκέλσλ 

Α΄, Β΄, Έζδξαο Α΄. Β΄, Νεεκίαο, Σσβίδ, Ηνπδήζ, Δζζήξ, 

Μαθθαβαίσλ Α΄, Β΄, Γ΄, Ψαικνί, Παξνηκίαη, Δθθιεζηαζηήο, 

Άζκα Αζκάησλ, Ηώβ, νθία νινκώληνο, νθία εθάρ, Ωζεέ, 

Ακώο, Μηραίαο, Ησήι, Οβδηνύ, Ησλάο, Νανύκ, Αββαθνύκ, 

νθνλίαο, Αγγαίνο, Εαραξίαο, Μαιαρίαο, Ζζαΐαο, Ηεξεκίαο, 

Βαξνύρ, Θξήλνο, Δπηζηνιή Ηεξεκίνπ, Ηεδεθηήι, Γαληήι. 



Δίλαη, δειαδή, 49 θαη ε Οξζόδνμε Δθθιεζία καο, σο επίζεκν 

θείκελν ηεο Π.Γ. έρεη ηελ κεηάθξαζε ησλ Ο΄(εβδνκήθνληα), 

πνπ έγηλε ζηελ Αιεμάλδξεηα ηεο Αηγύπηνπ ηνλ Γ΄ π.Χ. αηώλα κε 

πξσηνβνπιία ηνπ βαζηιηά Πηνιεκαίνπ Β΄ ηνπ Φηιαδέιθνπ, 

ζηελ ηόηε θαζνκηινπκέλε γιώζζα, ηελ Διιεληζηηθή – Κνηλή. 

Καη ηνύην γηαηί κεηά από ηηο θαηαθηήζεηο ηνπ Μεγάινπ 

Αιεμάλδξνπ θαη ησλ δηαδόρσλ ηνπ ε Διιηληζηηθή-Κνηλή, ήηαλ ε 

δηεζλήο γιώζζα ηεο επνρήο, γη’ απηό θαη ε Χξηζηηαληθή 

Δθθιεζία από ην μεθίλεκά ηεο ρξεζηκνπνίεζε απηή ηε γιώζζα. 

Όζνλ αθνξά ηώξα ηελ Καηλή Γηαζήθε, απηή γξάθηεθε από ηνπο 

καζεηέο θαη απνζηόινπο ηνπ Χξηζηνύ καο, κέζα ζην θιίκα ηεο 

Ηεξάο Παξαδόζεσο, πνπ είλαη ε δώζα πξαγκαηηθόηεηα ηεο 

Δθθιεζίαο. 

Γειαδή, ό,ηη είρε θαη έρεη δηαζσζεί κέρξη ζήκεξα είηε 

πξνθνξηθώο είηε εγγξάθσο. 

εκεησηένλ, όηη εθηόο ηεο Κ.Γ. θαη ην ύκβνιν ηεο Πίζηεσο 

θαζώο θαη ε Παηεξηθή Γξακκαηεία είλαη θαξπόο θαη γέλλεκα 

ηεο Ηεξάο Παξαδόζεσο. 

Σα βηβιία ηεο Κ.Γ. είλαη ηα εμήο: Σα Δπαγγέιηα ηνπ Μαηζαίνπ, 

ηνπ Μάξθνπ, ηνπ Λνπθά, ηνπ Ησάλλε, νη Πξάμεηο ησλ 

Απνζηόισλ, νη επηζηνιέο ηνπ Παύινπ πξνο Ρσκαίνπο, πξνο 

Κνξηλζίνπο Α΄ θαη Β΄, πξνο Γαιάηαο, πξνο Δθεζίνπο, πξνο 

Φηιηππεζίνπο, πξνο Κνινζζαείο, πξνο Θεζζαινληθείο Α΄ θαη 

Β΄,  πξνο Σηκόζενλ Α΄ θαη Β΄, πξνο Σίηνλ, πξνο Φηιήκνλα, πξνο 

Δβξαίνπο, ηνπ Ηαθώβνπ, ηνπ Πέηξνπ Α΄ θαη Β΄,  ηνπ Ησάλλνπ 

Α΄, Β΄, Γ΄,  ηνπ Ηνύδα ηνπ Αδειθνζένπ θαη ε Απνθάιπςηο ηνπ 

Ησάλλνπ. Δίλαη ινηπόλ 27.   

εκεησηένλ, όηη εκείο νη Οξζόδνμνη πηζηεύνπκε, όηη νη 

ζπγγξαθείο θαη ησλ δύν Γηαζεθώλ ήηαλ ζεόπλεπζηνη. 



Ση ζεκαίλεη απηό; Δίραλ θσηηζηεί από ην Άγην Πλεύκα ζην 

πεξηερόκελν ησλ αιεζεηώλ πνπ έγξαςαλ. 

Γελ έγξαςαλ δηθά ηνπο πξάγκαηα, αιιά ηελ Απνθάιπςε – 

Αιήζεηα, πνπ ηνπο θώηηζε θαη θαλέξσζε ν Σξηαδηθόο Θεόο πνπ 

πηζηεύνπκε. Βεβαίσο έγξαςαλ θη σο άλζξσπνη ηεο επνρήο ηνπο, 

κε ηηο αλάινγεο κνξθσηηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο.  


