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Μια από τις πολλές έννοιες με τις οποίες είναι 
συνδεδεμένη η Αγία Γραφή ως Λόγος Θεού, 
είναι και η έννοια της δημόσιας διακήρυξης. 
Δεν ήταν συνηθισμένο ο Λόγος του Θεού –
προφορικός ή γραπτός– να είναι κάπου 
καταχωνιασμένος, κρυμμένος, και να μην 
μπορεί κάποιος να έχει πρόσβαση σ’ αυτόν. 

Η «Μεταρρύθμιση του Ιωσία», του ευσεβή 
βασιλιά του Ιούδα (639-609 π.Χ.) 
χαρακτηρίστηκε από ένα σημαντικό γεγονός: 
την ανακάλυψη του «Βιβλίου του Νόμου», που 
είχε ξεχαστεί μέσα στον ναό του Κυρίου για 
πάνω από 50 χρόνια ειδωλολατρίας του 
Ισραήλ. 

Όπως τότε, έτσι και σήμερα ο γραπτός Λόγος 
του Θεού, η Αγία Γραφή, είναι ένα ξεχασμένο 
βιβλίο. Μολονότι οι Βιβλικές Εταιρίες σε όλο 
τον κόσμο και στην Ελλάδα κυκλοφορούν 
ελεύθερα την Αγία Γραφή ή τμήματά της σε 
χιλιάδες αντίτυπα τον χρόνο (2018: 141.154 
αντίτυπα – Οι Ηνωμένες Βιβλικές Εταιρίες 
πάνω από 38 εκ. ολόκληρες Άγιες Γραφές και 
έστω κι ένα κομμάτι της Βίβλου έχει 
μεταφραστεί σε 3.350 γλώσσες και διαλέκτους) 
εντούτοις κάπου ο Λόγος του Θεού έχει 
ξεχαστεί και μάλιστα «μέσα στον ναό του 
Θεού», δηλ. από τους σημερινούς χριστιανούς.

Γιατί ξεχάστηκε η Βίβλος; πώς μπορούμε να 
την ξαναβρούμε; ποια είναι τα αποτελέσματα 
του Λόγου του Θεού στη ζωή μας;

1. Μας οδηγεί σε μετάνοια.

2. Αυξάνει την πνευματική μας Πείνα.

3. Φέρνει αναζωπύρωση στη ζωή μας.

1 Ο Ιωσίας ήταν οχτώ ετών όταν έγινε βασιλιάς, και 
βασίλεψε στην Ιερουσαλήμ τριάντα ένα χρόνια. Η 
μητέρα του ονομαζόταν Ιεδιδά και ήταν κόρη του 
Αδαΐα, από τη Βοσκάθ. 2 Ο Ιωσίας έπραξε το σωστό 
ενώπιον του Κυρίου ακολουθώντας απαρέγκλητα το 
παράδειγμα του Δαβίδ, του προγόνου του.
3 Το δέκατο όγδοο έτος της βασιλείας του, ο Ιωσίας 
έστειλε το γραμματέα Σαφάν, γιο του Ασαλία κι εγγονό 
του Μεσουλλάμ, στο ναό του Κυρίου, με την εξής 
εντολή: 4 «Πήγαινε στο Χελκία, τον αρχιερέα, και 
ζήτησέ του να μετρήσει τα χρήματα που μπήκαν στο 
ναό, που οι φρουροί της πύλης τα εισέπραξαν από το 
λαό. 5 Να τα δώσουν στους εργολάβους που 
επιστατούν στις επισκευές του ναού του Κυρίου, για να 
πληρώσουν τους εργάτες, 6 δηλαδή τους ξυλουργούς, 
τους τεχνίτες και τους χτίστες, και για ν’ αγοράσουν 
ξυλεία και πελεκητές πέτρες για τις επισκευές. 7 Αλλά 
κανείς δε θα τους ζητάει λογαριασμό σχετικά με τα 
χρήματα που τους δίνονται, γιατί αυτοί τα 
διαχειρίζονται τίμια».
8 Τότε ο αρχιερέας ανακοίνωσε στο Σαφάν ότι βρήκε 
το βιβλίο του νόμου στο ναό του Κυρίου. Του το έδωσε 
μάλιστα και το διάβασε. 9 Ο Σαφάν παρουσιάστηκε στο 
βασιλιά και του ανέφερε: «Οι δούλοι σου μάζεψαν τα 
χρήματα που βρέθηκαν στο ναό και τα παρέδωσαν 
στους εργολάβους που επιστατούν στο ναό του Κυρίου. 
10 Ο αρχιερέας Χελκίας», είπε μετά, «μου έδωσε ένα 
βιβλίο». Και το διάβασε μπροστά στο βασιλιά.
11 Μόλις ο βασιλιάς Ιωσίας άκουσε τους λόγους του 
βιβλίου του νόμου, έσκισε τα ρούχα του.
12 Έδωσε αμέσως διαταγή στον αρχιερέα Χελκία, στον 
Αχικάμ γιο του Σαφάν, στον Αχβώρ γιο του Μιχαΐα, στον 
ίδιο το γραμματέα Σαφάν και στον Ασαΐα, έναν από 
τους υπασπιστές του βασιλιά: 13 «Πηγαίνετε», τους 
είπε, «και ρωτήστε τον Κύριο για μένα και για ολόκληρο  
το λαό του Ιούδα, σχετικά με τα λόγια αυτού του 
βιβλίου που βρήκατε. Πραγματικά, θα πρέπει να είναι 
μεγάλη η οργή του Κυρίου εναντίον μας, γιατί οι 
πρόγονοί μας δεν έδωσαν σημασία στα λόγια που είναι 
γραμμένα σ’ αυτό το βιβλίο και δεν τα εφάρμοσαν».
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12 Ο λόγος του Θεού είναι ζωντανός και δραστικός, 
πιο κοφτερός κι από κάθε δίκοπο σπαθί· εισχωρεί 
βαθιά, ως εκεί που χωρίζει την ψυχή απ’ το πνεύμα, το 
κόκαλο απ’ το μεδούλι, και κρίνει τους διαλογισμούς 
και τις προθέσεις της καρδιάς. 13 Δεν υπάρχει 
δημιούργημα στον κόσμο που να μπορεί να κρυφτεί 
απ’ το Θεό· όλα είναι γυμνά και φανερά μπροστά στα 
μάτια του· σ’ αυτόν θα δώσουμε λόγο.

Το ξεχασμένο βιβλίο


