
Γιατί μελετούμε την Αγία Γραφή; 

http://www.avrabooks.gr/product.php?id_product=136


Ποιες γνώμες έχετε 

ακούσει για τη Βίβλο; 

Τι θα θέλατε να 

μάθετε γι’ αυτή; 

http://www.pentapostagma.gr/2013/05/pos-kanoun-oi-kinezoi-xristianoi-otan-blepoun-prwth-fora-agia-grafh.html


Είναι ένα 

σπουδαίο 

βιβλίο 

 Το πιο πολυδιαβασμένο στον κόσμο.  

 Το πρώτο που τυπώθηκε από τον 

Γουτεμβέργιο (1445). 

 Μεταφράστηκε σε 1600 γλώσσες. 

http://users.sch.gr/aiasgr/Biblos/Agia_Grafh/Ti_elinai_h_Agia_Grafh.htm


Ο Ιωάννης Γουτεμβέργιος (Johannes Gutenberg) ήταν Γερμανός σιδηρουργός, χρυσοχόος, 

τυπογράφος και εκδότης, ο οποίος εισήγαγε την τυπογραφία στην Ευρώπη. Η τελική 

επιτυχία για την αξιοποίηση της εφεύρεσής του ήρθε με την εκτύπωση, το 1455, της Βίβλου 

των 42 γραμμών στα λατινικά, σε 180 αντίτυπα, τα περισσότερα σε κοινό χαρτί και μερικά 

σε χαρτί εξαιρετικής ποιότητας (vellum), μία αισθητικά άριστη τυπογραφική εργασία, αν και 

αποτελεί μόλις το πρώτο τυπογραφικό προϊόν του. Είναι ευρέως γνωστή ως η Βίβλος του 

Γουτεμβέργιου. Αποτελεί το πρώτο βιβλίο μαζικής παραγωγής, που για πολλούς είναι το 

καλύτερο και αρτιότερο τεχνικά βιβλίο που τυπώθηκε ποτέ. Διασώζονται 23 αντίτυπα στην 

ολότητα του έργου, από αυτά που τύπωσε ο Γουτεμβέργιος.  

Η Βίβλος του Γουτεμβέργιου 

http://www.sporeas.gr/?p=7216
http://provocateur.gr/archive/1764/h-biblos-toy-goytembergioy-otan-typwthhke-to-prwto-biblio


Ποιοι διαβάζουν την Αγία Γραφή;  

ΟΙ 

ΙΝΔΟΥΪΣΤΕΣ 

και άλλοι πιστοί  

άλλων θρησκειών. 

ΟΙ  

ΕΒΡΑΙΟΙ 

ΟΙ 

ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 

ΑΛΛΟΙ 

ΖΗΤΟΥΝ 

ΤΟ ΝΟΗΜΑ 

ΤΗΣ ΖΩΗΣ 

ΑΛΛΟΙ  

ΤΗ  

ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ 

ΓΙΑ  

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΗ 

ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ 

(ΘΕΟΛΟΓΟΙ  

ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ κ.ά.) 



Πόσα ονόματα έχει; 

1. Αγία Γραφή 2. Βίβλος 

http://blogs.sch.gr/kantonopou/2009/10/31/kypi%ce%b1kh-e%ce%84-%ce%bboyk%ce%b1-to-%ce%b8%ce%b1ym%ce%b1-th%cf%83-%ce%b1%ce%b3i%ce%b1%cf%83-%ce%b3p%ce%b1%cf%86h%cf%83-%ce%bb%ce%bf%cf%85%ce%ba-1619-31/6828/
http://www.crestock.com/image/2879721-Holy-Bible-and-cross.aspx


 "Αγία Γραφή"  ονομάζουμε το σύνολο των 

Ιερών Βιβλίων - 49 βιβλία της Παλαιάς 

Διαθήκης και 27 της Καινής Διαθήκης – στα 

οποία περιλαμβάνονται όσα έκανε ο Θεός για 

τη σωτηρία των ανθρώπων και γράφτηκαν 

από διαφορετικούς συγγραφείς. 

 Ονομάζεται "Αγία"  επειδή μιλάει για τον 
άγιο Θεό. 

Αγία Γραφή 



Βίβλος 

 Το όνομα Βίβλος προέρχεται από το όνομα μιας 

εμπορικής πόλης (Gubal ή Gebal) στα παράλια της 

Φοινίκης, την οποία οι Έλληνες ονόμαζαν «Βύβλο».  

 Από εκεί έκαναν εισαγωγές παπύρου που, ως γνωστόν, 

ήταν το «χαρτί» της εποχής.  

 Οι Έλληνες λοιπόν ταύτισαν την πόλη Βύβλο με τους 

πάπυρους και έτσι  

 ο πάπυρος πήρε το ελληνικό του όνομα  βύβλος, βυβλινός, 

 οι συλλογές παπύρων ονομάστηκαν βιβλία και  

 η λέξη «Βίβλος» κατέληξε να σημαίνει το «βιβλίο των 

βιβλίων», δηλαδή την Αγία Γραφή.  



http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:6EL2qaaV-j0J:fourtounis.gr/arthra/2011/09/05/05-09-2011.html+%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%86%CE%B7+%CF%83%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%89%CE%BD+%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B1%CE%BD&cd=4&hl=el&ct=clnk&gl=gr


H θέση της Βίβλου  

στην παγκόσμιο 

πολιτισμό 

http://oodegr.co/oode/grafi/logos_theou.htm


 Η Βίβλος από την παλιά εποχή αποτέλεσε  

πηγή έμπνευσης για όλες τις τέχνες 

3. ΘΕΑΤΡΟ  

4.ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 

1. 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

2. ΜΟΥΣΙΚΗ  

ΕΙΔΗ ΤΕΧΝΗΣ 6.ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 
ΓΛΥΠΤΙΚΗ 

5. ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 



 Η Βίβλος έχει επηρεάσει την καθημερινή ζωή και 

συμπεριφορά (κυρίως των χριστιανών) : 

Την πίστη και 

λατρεία στο Θεό 
Τις γιορτές 

Το πώς φέρονται στις 

απλές αλλά και στις 

κρίσιµες στιγµές της 

ζωής τους. 

Το πώς  αντιμετωπίζουν το 

συνάνθρωπο και τον κόσμο 

Τα έθιμα 



Η Βίβλος  
 

 αποτέλεσε τη βάση για την ανθρωπιστική και 

πολιτιστική ανάπτυξη του δυτικού κόσμου και 

μέσω αυτού  

 έχει επιδράσει σ’ όλη την ανθρωπότητα. 

Η Αγία Γραφή είναι ένα βιβλίο μοναδικό. 

Η τέχνη και η φιλολογία εξαρτώνται απ’ 

αυτό. 

Χωρίς αυτό η Δύση δεν θα ήταν ό,τι είναι. 
Ντάνιελ Ροπς (Γάλλος Ρωμαιοκαθολικός συγγραφέας) 

 

http://www.christianbook.gr/bibles.htm


Τι είναι η Αγία Γραφή 

για τους χριστιανούς; 
Το ιερό τους βιβλίο 

Είναι «ο λόγος του Θεού» 

δοσμένος με τα λόγια των 

ανθρώπων. 
 

Τι σημαίνει αυτό; Ότι περιγράφει την 

επικοινωνία, τη 

σχέση του Θεού με 

τον άνθρωπο. 



Η επικοινωνία Θεού και ανθρώπου  

Ο Θεός Ο άνθρωπος 

Αναζητεί τον άνθρωπο 

με αγάπη μέσα στην 

καθημερινή του ζωή 

και τον στηρίζει, του 

δείχνει την αλήθεια και 

τον θεραπεύει  από το 

κακό. 

Ο άνθρωπος προσπαθεί 

να καταλάβει τις 

ενέργειες του Θεού και 

να ανταποκριθεί θετικά 

και να αλλάξει τη ζωή 

του βελτιώνοντας όλο 

τον κόσμο 
  



 Στη σχέση των ανθρώπων με το Θεό. 

 Στη σχέση των ανθρώπων μεταξύ τους. 

 Στη σχέση των ανθρώπων με τη φύση. 

Σε τι αναφέρεται η Αγία Γραφή ; 



1 2 3 

Θεωρούν  

την  

Αγία Γραφή  

ιερό τους 

βιβλίο. 

Την 

τοποθετούν 

στην Αγία 

Τράπεζα. 

Την 

μελετούν  

και την 

φυλάνε 

στο σπίτι. 

Γι’ αυτό οι χριστιανοί τιμούν και σέβονται τη Βίβλο. 





49 βιβλία 27 βιβλία 

Η Αγία Γραφή 

αποτελείται                          

                                            από δύο μέρη:  

꞊ + 

http://www.christianbook.gr/bibles.htm
http://www.christianbook.gr/bibles.htm
http://www.christianbook.gr/bibles.htm


Τι σημαίνει η λέξη διαθήκη; 

 Σήμερα, όταν λέμε διαθήκη, εννοούμε «την 

τελευταία θέληση» κάποιου ανθρώπου. 

 Στη Βίβλο η λέξη «Διαθήκη» σημαίνει 

συμφωνία, υπόσχεση. 

Συμφωνία ανάμεσα στο Θεό και τους ανθρώπους. 

• Ο Θεός υπόσχεται να απαλλάξει τον άνθρωπο από 

το κακό,  

• αρκεί ο άνθρωπος να συνεργαστεί μαζί Του. 



Ποια είναι η Παλιά 

Διαθήκη (συμφωνία); 

 

Η συμφωνία του 

Θεού με ένα λαό, τον 

Ισραήλ, πριν τον 

ερχομό του Χριστού. 
  

  Στα μαθήματα της Α΄ Τάξης θα 

ασχοληθούμε με την Παλαιά 

Διαθήκη. 

Ποια είναι η Καινή 

(καινούργια) Διαθήκη 

(συμφωνία); 
 

 

Η συμφωνία του 

Χριστού με όλους τους 

ανθρώπους. 
 

 

Στα μαθήματα της Β΄ Τάξης θα 

ασχοληθούμε με την Καινή 

Διαθήκη. 

 



Τι είναι ο κανόνας της Αγίας Γραφής; 

Ένας κλειστός κατάλογος βιβλίων  (76) από τον οποίο 

κανείς δεν μπορεί να αφαιρέσει ή να προσθέσει κάτι, 
εφόσον πιστεύεται ότι περιέχουν τον αποκεκαλυμμένο θείο λόγο, 

αποτελούν το μέτρο της πίστεως και της ζωής του θρησκεύοντος 

ανθρώπου και το γνώμονα για την ευθυγράμμιση του 

θρησκευτικού του φρονήματος. 

Τι σημαίνει η λέξη κανόνας στα ελληνικά; 

Η αρχαία ελληνική λέξη κανών δηλώνει το όργανο που 

χρησιμοποιείται για τη χάραξη ευθειών γραμμών (χάρακας) και 

μεταφορικά καθετί που χρησιμεύει ως μέτρο, πρότυπο, κριτήριο ή 

μια γενική αρχή.  



Ελληνικά : 

Βίβλος 

Αγγλικά : 

Bible 

Ιταλικά : 

Bibbia 

Γερμανικά: 

Bibel 

Ρώσικα: 

Библия 
Γαλλικά: 

Bible 
Ισπανικά: 

Biblia 

Η λέξη Βίβλος σε διάφορες γλώσσες 

http://photodentro.edu.gr/photodentro/kef1_en1_biblos_languages/


Τι είναι η παραπομπή; 

Όλα τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης είναι χωρισμένα 

σε κεφάλαια και κάθε κεφάλαιο σε στίχους.  

Όταν θέλουμε να βρούμε ένα συγκεκριμένο απόσπασμα 

(=χωρίο), τότε κάνουμε παραπομπή, στέλνουμε δηλαδή 

κάποιον να μας βρει το κεφάλαιο και τους στίχους που 

θέλουμε. 



Παραδείγματα παραπομπών  

• Τα γράμματα στην αρχή 

είναι η συντομογραφία του 

τίτλου του βιβλίου. 

• Οι αριθμοί μέσα στους 

κύκλους είναι οι αριθμοί των 

κεφαλαίων. 

• Μετά το κόμμα ακολουθούν 

οι αριθμοί των στίχων. Στο 

παράδειγμά μας έχουν 

κόκκινο χρώμα.  

Γεν.    1,     26 

Έξοδ.   20,   2-17 

Ψαλμ.   50,   3-21 



Σ Υ Ν Ο Ψ Η  

Στο σημερινό μας μάθημα είδαμε: 

1. Ποιοι διαβάζουν την Αγία Γραφή. 

2. Ποιους τομείς του πολιτισμού επηρέασε η Αγία 
Γραφή. 

3. Ποια είναι η θέση της Αγίας Γραφής στη ζωή των 
χριστιανών.  

4. Ποια είναι τα μέρη της Αγίας Γραφής. 

5. Τι είναι ο κανόνας της Αγίας Γραφής. 

6. Από πού προέρχεται το όνομα Βίβλος. 

7. Τι είναι μια παραπομπή. 



 

1. Πώς αλλιώς ονοµάζεται η Αγία Γραφή και πού οφείλεται αυτή η 

ονομασία; 

2. Ποια είναι τα δύο µεγάλα µέρη της Αγίας Γραφής; 

3. Πόσα βιβλία περιλαµβάνει το καθένα; 

4. Τι σηµαίνει η λέξη Δαθήκη; 

5. Ποιο είναι το θέµα της Αγίας Γραφής; 

6. Ποια έκφραση χρησιµοποιούν οι χριστιανοί για την Αγία Γραφή 

και τι εννοούν µ’ αυτήν; 

7. Τι ακριβώς είναι ο Κανόνας και πώς συντέθηκε; 

8. Για ποιους λόγους διαβάζουν οι σύγχρονοι άνθρωποι την Αγία 

Γραφή; 

9. Για ποιους λαούς αποτελεί η Αγία Γραφή την κοινή πολιτιστική 

τους κληρονοµιά; Τι εννοούµε µ’ αυτό; 

10. Πότε µπορούµε να πούµε πως η µελέτη της Αγίας Γραφής είναι 

ιδιαίτερα σηµαντική; 

Ελέγχω τι έµαθα 


