Ἡ Ἁγία Γραφή γιά τά παιδιά!
Ἀριθμ. 1
1. Τί εἶναι ἡ Ἁγία Γραφή
Γειά σας, παιδιά!

Σέ αὐτήν τήν σειρά μαθημάτων θά μιλήσουμε γιά τήν Ἁγία Γραφή. Ἡ Ἁγία Γραφή ἤ,
ὅπως ἀλλιῶς τήν λέμε, ἡ Βίβλος εἶναι τό πιό σημαντικό βιβλίο τῆς Ἐκκλησίας μας. Τό
βιβλίο αὐτό περιέχει τήν ἱστορία τοῦ Θεοῦ μέ τούς ἀνθρώπους, ἀπό τήν ἀρχή πού ἔγινε
ὁ κόσμος μέχρι σήμερα, ἀλλά μᾶς λέει ἐπίσης τί θά γίνει μέχρι τό τέλος τοῦ κόσμου.
Ἡ Ἁγία Γραφή χωρίζεται σέ δύο μεγάλα τμήματα, σέ δύο μεγάλα κομμάτια:
α) Στήν Παλαιά Διαθήκη καί β) στήν Καινή Διαθήκη.

Ἡ Παλαιά Διαθήκη μᾶς λέει ὅτι ὁ Θεός δημιούργησε τόν κόσμο καί τόν ἄνθρωπο καί
ὅτι ἔβαλε τόν ἄνθρωπο νά ζήσει στόν παράδεισο. Ἀλλά ὁ ἄνθρωπος ἔπεσε στήν ἁμαρτία
καί ἔχασε τόν παράδεισο καί τήν αἰώνια ζωή. Ὁ Θεός ὅμως δέν ἄφησε τόν ἄνθρωπο
ἀβοήθητο. Τοῦ ὑποσχέθηκε ὅτι θά τοῦ στείλει Κάποιον πού θά τόν ἔσωζε ἀπό τήν ἁμαρτία καί τόν θάνατο. Αὐτός ὁ Σωτήρας ἦταν ὁ Χριστός. Ὅλη λοιπόν ἡ Παλαιά Διαθήκη,
ὅλοι οἱ πρό Χριστοῦ ἄνθρωποι ἀναζητοῦν ἐναγωνίως πότε θά ἔλθει ὁ Σωτήρας καί προσεύχονται γιά τόν ἐρχομό Του. Καί οἱ προφῆτες τόν βλέπουν προφητικά ὅτι θά ἔρθει καί
λένε: «Ἔχετε θάρρος! Νάτος, θά ἔρθει»!
Καί ἦλθε ὁ Χριστός; Ναί, ἀγαπητά παιδιά! Ἦλθε! Πότε; Ὅταν ὁ ἀρχάγγελος Γαβριήλ
ἔφερε τό μήνυμα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ στήν Παρθένο Κόρη τῆς Ναζαρέτ, τήν Παρθένο
Μαρία. Τήν ἱστορία γιά τόν ἐρχομό τοῦ Χριστοῦ στόν κόσμο καί τό πῶς νίκησε τόν θάνατο καί ἔδωσε στούς ἀνθρώπους τήν αἰώνια ζωή μᾶς τήν διηγεῖται ἡ Καινή Διαθήκη.
2. Ἡ Παλαιά Διαθήκη καί τά βιβλία της

Εἴπαμε ὅτι ἡ Ἁγία Γραφή χωρίζεται σέ δύο μέρη: Στήν Παλαιά Διαθήκη καί στήν Καινή
Διαθήκη. Τό κάθε αὐτό μέρος ὅμως ἀποτελεῖται ἐπίσης ἀπό πολλά βιβλία, τά ὁποῖα ἀπό
τά παλαιά ἀκόμη χρόνια ἑνώθηκαν σέ ἕνα βιβλίο. Ἔτσι ἡ Παλαιά Διαθήκη ἀποτελεῖται
ἀπό 49 βιβλία, ἐνῶ ἡ Καινή Διαθήκη ἀπό 27. Ἀπό τά βιβλία αὐτά, εἰδικά γιά τήν Παλαιά
Διαθήκη στήν ὁποία θά ἀναφερθοῦμε πρῶτα, ἄλλα ἐξιστοροῦν τήν ἱστορία τοῦ Θεοῦ
μέ τούς ἀνθρώπους, εἶναι δηλαδή ἱστορικά βιβλία, ἄλλα περιέχουν προφητεῖες καί συνεπῶς τά λέμε προφητικά βιβλία, καί ἄλλα περιέχουν ὅμορφες διηγήσεις, ψαλμούς,
σοφές συμβουλές καί ἄλλα ὠφέλιμα λόγια καί τά λέμε σοφιολογικά ἤ ποιητικά βιβλία.
Ἕνα ἄλλο πράγμα πού πρέπει νά ξέρουμε γιά τήν Παλαιά Διαθήκη εἶναι ὅτι τά βιβλία
της πρῶτα γράφτηκαν στήν Ἑβραϊκή γλώσσα, γιατί οἱ συγγραφεῖς της ἦταν ἅγιοι καί
φωτισμένοι ἄνθρωποι προερχόμενοι ἀπό τόν Ἑβραϊκό λαό. Μετά ὅμως ἀπό τίς κατακτήσεις τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, ἐπειδή διαδόθηκε σέ ὅλη τήν Ἀνατολή ἡ Ἑλληνική
γλώσσα, οἱ ἴδιοι οἱ ἀρχαῖοι Ἑβραῖοι μετέφρασαν τήν Παλαιά Διαθήκη στήν Ἑλληνική
γλώσσα τῆς ἐποχῆς ἐκείνης. Οἱ λόγιοι Ἑβραῖοι πού ἔκαναν αὐτό τό ἔργο ἦταν Ἑβδομήντα ἄνδρες καί γι᾽ αὐτό ἡ μετάφρασή τους ὀνομάστηκε Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα. Αὐτό τό σπουδαῖο κείμενο χρησιμοποιεῖ μέχρι σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας στήν
λατρεία της.

