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Αγία Γραφή: Ένα τέστ
Ορθοδοξία και Ορθοπραξία / Ορθόδοξη πίστη
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πηγή πίστης;

Αν θελήσει κανείς να κάνει ένα «τέστ» ή μία δημοσκόπηση γύρω από την Αγία
Γραφή, θα μείνει έκπληκτος από την άγνοια και την ημιμάθεια που κυριαρχεί, είτε
στους άπιστους, είτε στους πιστούς. Οι μέν πρώτοι αρνούνται κάτι που δεν
γνωρίζουν. Αλλά και οι δεύτεροι πιστεύουν κάτι που και αυτοί δεν γνωρίζουν. Και
όταν συζητούν, οι θέσεις και τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούν, είναι πολύ
χαμηλού επιπέδου, παιδαριώδη. Ένας σοβαρός άνθρωπος που γνωρίζει κάποια
πράγματα, αισθάνεται σ’ ένα τέτοιο περιβάλλον, εξαιρετικά αμήχανα.
Δεν έχει παρά να επιχειρήσει κανείς ένα «τέστ», για να διαπιστώσει που
στηρίζεται η απιστία, αλλά και η πίστη πολλών και πόσο λίγο η καθόλου
γνωρίζουμε την Αγία Γραφή. Σταχυολογούμε μερικές ερωτήσεις και απαντήσεις
που δείχνουν το μέγεθος της άγνοιάς μας και της αποξένωσής μας από την Βίβλο.
1. Αν ρωτήσετε κάποιον, ποιόν καρπό έφαγαν οι πρωτόπλαστοι, χωρίς πολλή
σκέψη θα σας απαντήσει: το μήλο! Όμως στην αγία Γραφή δεν αναφέρεται
κάτι τέτοιο, αλλά το δέντρο της γνώσεως του καλού και τού κακού.
2. Αν πάλι ρωτήσετε, πόσα είναι τα Ευαγγέλια, μην παραξενευτείτε αν αντί για
τέσσερα σας πούν δώδεκα! Αυτή την απάντηση έδωσε κι ένας «σοφός»
καθηγητής Πανεπιστημίου.
3. Αν ακόμη ρωτήσετε τι πρόσφερε στην Παναγία ο Αρχάγγελος Γαβριήλ κατά
την στιγμή του Ευαγγελισμού, σίγουρα θα σας απαντήσουν: ένα κρίνο! Μία
απλή ανάγνωση της σχετικής περικοπής θα δείξει ότι δεν συνέβη κάτι τέτοιο.
Η εντύπωση αυτή έχει δημιουργηθεί από τις αναγεννησιακές θρησκευτικές
ζωγραφιές.
4. Ρωτήστε ακόμη τι σημαίνει η φράση του Χριστού: «Μακάριοι οι πτωχοί τω
πνεύματι». Δεν θα είναι λίγοι αυτοί που θα υποστηρίξουν πως εδώ ο Χριστός
εννοεί τους καθυστερημένους διανοητικά. Η σωστή, βέβαια, ερμηνεία είναι
διαφορετική. Ο Χριστός μιλάει για τους ταπεινούς.
5. Ένα πρόσωπο παρεξηγημένο είναι και η αγία Μαρία η Μαγδαληνή. Θεωρείται
ότι υπήρξε αμαρτωλή γυναίκα και μάλιστα πολλοί την ταυτίζουν με την
πόρνη που μύρωσε τον Χριστό. Αυτή τη γνώμη τη διατύπωσε ένας πάπας της
Ρώμης, που την υιοθέτησαν οι δυτικοί και τη διέδωσαν παντού. Το Ευαγγέλιο
όμως δεν αναφέρει πουθενά κάτι τέτοιο. Το μόνο που αναφέρει είναι ότι ο
Χριστός είχε θεραπεύσει την Αγία Μαρία από δαιμονισμό, κάτι πολύ

συνηθισμένο την εποχή εκείνη. Η Αγία Μαρία τιμάται από την Εκκλησία μας
ως παρθένος και ισαπόστολος.
6. Ένα ακόμη ταλαιπωρημένο χωρίο είναι και η φράση του Απόστολου Παύλου:
«η δε γυνή ίνα φοβήται τον άνδρα». Πολλές φεμινίστριες κατηγορούν τον
Απόστολο Παύλο ότι υποθάλπει την ανισότητα. Αν όμως διαβάσουν όλο το
κεφάλαιο θα αλλάξουν γνώμη. Θα δούν ότι ο Απόστολος ζητάει πολύ
περισσότερες θυσίες από τον άνδρα απέναντι στην γυναίκα. Και βέβαια με
την φράση αυτή δεν εννοείται ο φόβος και ο τρόμος, αλλά ο σεβασμός.
Άλλωστε, όταν υπάρχει αγάπη δεν έχει θέση ο φόβος: «Φόβος ούκ έστιν εν τη
αγάπη, αλλά η τελεία αγάπη έξω βάλλει τον φόβον».
7. «Ο μη εργαζόμενος, μηδέ εσθιέτω», λένε πολλοί, νομίζοντας πως μεταφέρουν
φράση του Απόστολου Παύλου. Και τότε τι θα γίνει με τους ασθενείς, τους
ηλικιωμένους και γενικά όλους όσοι δεν μπορούν να εργάζονται; Δεν πρέπει
και να τρώνε; Ο Απόστολος Παύλος διατυπώνει διαφορετικά: «Ε! τις ου θέλει
εργάζεσθαι, μηδέ εσθιέτω». Δηλαδή όποιος δεν θέλει να εργάζεται να μην
τρώει κιόλας. Η διαφορά είναι εμφανής.
8.«Πίστευε και μή ερεύνα». Γνωστή και αυτή η φράση που χρησιμοποιείται
ευκαίρως – ακαίρως. «Έτσι δεν γράφει το Ευαγγέλιο;» αναρωτιούνται πολλοί. Κι
όμως αυτή η φράση δεν υπάρχει στην Αγία Γραφή, αλλά μάλλον το αντίθετο:
«Ερευνάτε τας γραφάς», λέει κάπου ο Χριστός. Δεν γνωρίζουμε την προέλευση της
φράσης, ούτε από ποιόν, ούτε γιατί ελέχθη. Το σίγουρο είναι πως δεν πρόκειται για
κείμενο αγιογραφικό.
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