
Ποίος έγραψε τα βιβλία της Αγίας Γραφής; 

 Σα βιβλία τησ Αγίασ Γραφήσ ςυγγράφηκαν από διαφόρουσ αγίουσ 

ανθρώπουσ κατά διάφορεσ εποχέσ, από τουσ χρόνουσ του Μωυςέωσ 

(περίπου 1500π.Χ.) έωσ του τελευταίου αποθανόντοσ αποςτόλου και 

ευαγγελιςτού Ιωάννου (περί το 100 μ.Χ.). Και τα περιςςότερα των 

βιβλίων τησ Παλαιάσ Διαθήκησ γράφτηκαν ςτην εβραΰκή γλώςςα, 

μερικά ςτην αραμαΰκή και λίγα ςτην ελληνική. Αλλά και αυτά που 

γράφτηκαν ςτην εβραΰκή και αραμαΰκή μεταφράςτηκαν κατά τον 

τρίτο π.Χ. αιώνα ςτη νεοελληνική χάριν των Ιουδαίων, οι οποίοι 

ζούςαν ςε χώρεσ ελληνικέσ, όπου μιλιόταν η ελληνική γλώςςα και 

δεν γνώριζαν πλέον την εβραΰκή. Αυτή  η μετάφραςη είναι η 

περίφημη μετάφραςη των εβδομήκοντα (Ο΄) ελληνιςτών 

αλεξανδρινών φιλολόγων μεταφραςτών. Σα βιβλία τησ Καινήσ 

Διαθήκησ όλα γράφτηκαν ςτην ελληνική γλώςςα, γεγονόσ το οποίο 

αποτελεί εξαιρετική και μοναδική τιμή και ευλογία για το Ελληνικό 

Έθνοσ. 

Ο απόςτολοσ Παύλοσ ορίζει ωσ εξήσ το ςκοπό, για τον οποίο 

ςυγγράφηκαν τα βιβλία τησ Αγίασ Γραφήσ: «Πάςα γραφὴ 

θεόπνευςτοσ καὶ ωφέλιμοσ πρὸσ διδαςκαλίαν, πρὸσ έλεγχον, πρὸσ 

επανόρθωςιν, πρὸσ παιδείαν τὴν εν δικαιοςύνῃ, ίνα άρτιοσ ᾖ ο του 

Θεού άνθρωποσ, πρὸσ παν έργον αγαθὸν εξηρτιςμένοσ» (Β΄ Σιμόθ. 

γ΄16-17). Λέει δηλαδή: ότι όλη η Αγία Γραφή έχει εμπνευςθεί από το 

Θεό και έχει ςυγγραφεί υπό τον άμεςο φωτιςμό και την καθοδήγηςη 

του Αγίου Πνεύματοσ. Αλλά γι’ αυτό ακριβώσ είναι πολύ ωφέλιμοσ 

ςτον άνθρωπο. Διδάςκει την αλήθεια, ελέγχει και φανερώνει τισ 

πλάνεσ και τισ παρεκτροπέσ των ανθρώπων, διορθώνει τουσ 

αμαρτάνοντεσ και παιδαγωγεί τον άνθρωπο, για να αποκτήςει τισ 



αρετέσ που ζητεί από αυτόν ο Θεόσ. Μόνο δε με τον τρόπο αυτόν ο 

άνθρωποσ του Θεού θα είναι τέλειοσ και κατηρτιςμένοσ ςε κάθε 

καλό έργο. 

(Από την έκδοςη τησ Ιεράσ Μητροπόλεωσ Ηλείασ που έχει τίτλο: 

"ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΑΣΗΧΗΗ" - δια μεγάλουσ προςερχομένουσ ςτο άγιο 

Βάπτιςμα - και την επιμελήθηκε ο θεολόγοσ κ. Γεώργιοσ Κομιώτησ, 

Πρόεδροσ τησ Δ.Ε. τησ Πανελληνίου Ενώςεωσ Θεολόγων 

Παραρτήματοσ Νομού Ηλείασ). 

 


