
Η αξιοπιστία της Καινής Διαθήκης - Ενδιαφέροντα αποσπάσματα 

 
α ευρήματα δείχνουν ότι πάνω από το μισό κείμενο  

της Καινής Διαθήκης, βρέθηκε σε χειρόγραφα που χρονολογούνται  

μέχρι και τον 3ο μ.Χ. αιώνα: 

 

 

 

 

 

Κατά Ματθαίον 1071 148 13,82 γύρω στα 200 μ.Χ. p64 

Κατά Μάρκον 678 250 36,87 γύρω στα 200 μ.Χ. p45 

Κατά Λουκάν 1151 829 72,02 γύρω στα 200 μ.Χ. p45 

Κατά Ιωάννην 879 842 95,79 γύρω στα 125 μ.Χ. p52 

Πράξεις 1007 530 52,63 γύρω στα 200 μ.Χ. p45 

Προς Ρωμαίους 433 295 68,13 γύρω στα 200 μ.Χ. p46 

Προς Κορινθίους Α' 437 435 99,54 γύρω στα 200 μ.Χ. p46 

Προς Κορινθίους Β' 257 257 100 γύρω στα 200 μ.Χ. p46 

Προς Γαλάτας 149 149 100 γύρω στα 200 μ.Χ. p46 

Προς Εφεσίους 155 154 99,35 γύρω στα 200 μ.Χ. p46 

Προς Φιλιππησίους 104 104 100 γύρω στα 200 μ.Χ. p46 

Τ

Σύνολο εδαφίων 

Σύνολο εδαφίων που 

βρέθηκαν σε 

χειρόγραφα μέχρι το 300 

Ποσοστό περιεχομένου 

που βρέθηκε (%) 

Χρονολόγηση 

αρχαιότερου 

χειρογράφου 

Ονομασία του 

αρχαιότερου 

χειρογράφου 



Προς Κολοσσαείς 95 95 100 γύρω στα 200 μ.Χ. p46 

Προς Θεσσαλονικείς Α΄ 89 46 51,69 γύρω στα 200 μ.Χ. p46 

Προς Θεσσαλονικείς Β΄ 47 6 12,77 3ος αιώνας p30 

Προς Τιμόθεον Α΄ 113 0 0 

  

Προς Τιμόθεον Β΄ 83 0 0 

  

Προς Φιλήμονα 25 5 20 3ος αιώνας p87 

Προς Τίτον 46 11 23,91 γύρω στα 200 μ.Χ. p32 

Προς Εβραίους 303 303 100 γύρω στα 200 μ.Χ. p46 

Ιακώβου 108 24 22,22 αρχές 3ου αιώνα p23 

Πέτρου Α΄ 105 105 100 τέλη 3ου αιώνα p72 

Πέτρου Β΄ 61 61 100 τέλη 3ου αιώνα p72 

Ιωάννου Α΄ 105 6 5,71 3ος αιώνας p9 

Ιωάννου Β΄ 13 0 0 

  

Ιωάννου Γ΄ 14 0 0 

  

Ιούδα 25 25 100 τέλη 3ου αιώνα p72 

Αποκάλυψις Ιωάννου 404 128 31,68 3ος αιώνας p47 

ΣΥΝΟΛΑ 7957 4318 54,27 % 

  



Το σημερινό κείμενο της Καινής Διαθήκης, είναι προϊόν συντονισμένων προσπαθειών από 

αναγνωρισμένους και αξιοσέβαστους ειδικούς στον κλάδο τους. Παρά το γεγονός ότι και 

μετά την επικράτηση του χριστιανισμού, επιδρομές διαφόρων λαών εξαφάνισαν τα βιβλικά 

χειρόγραφα από αρκετές περιοχές της χριστιανοσύνης, σώθηκαν μέχρι σήμερα πάνω από 

2.500 ελληνικά χειρόγραφα που περιέχουν είτε πλήρη, είτε αποσπάσματα του κειμένου. Ο 

συνολικός αριθμός παραλλαγών, θελητών και αθέλητων, των ιερών κειμένων, κυμαίνεται 

γύρω στις 200.000, στο μεγαλύτερο μέρος τους όμως πρόκειται για παραλλαγές ασήμαντες 

όσον αφορά το νόημα και την ουσία του κειμένου. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο τεράστιος 

αριθμός χειρογράφων και παραθέσεων χωρίων από τους εκκλησιαστικούς συγγραφείς, μας 

επιτρέπει να έχουμε ένα κείμενο κατά πολύ ανώτερο απέναντι στις περισσότερες σχεδόν 

νεώτερες φιλολογικές συνθέσεις. 

Πηγή: http://el.wikipedia.org/wiki/Καινή_Διαθήκη  

*** 

 ερευνητής-συγγραφέας Ian Wilson στο βιβλίο του "ΙΗΣΟΥΣ: ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ" 

(Εκδόσεις Κονιδάρη), λέει τα εξής: "Οι ανακαλύψεις χειρογράφων της Καινής 

Διαθήκης δείχνουν μια καθυσυχαστική γενική συνοχή. Η αντιγραφή από ένα 

χειρόγραφο σε άλλο με το χέρι έχει σαν αναπόφευκτο αποτέλεσμα λάθη και 

παροράματα...Αλλά στο σύνολό τους τα λάθη και οι διαφορές του κειμένου είναι σχετικά 

ασήμαντα και τα κανονικά ευαγγέλια μπορούν να θεωρηθούν ότι είναι σε μεγάλο βαθμό 

όπως τα έγραψαν οι συγγραφείς τους. Και μόνον ο πλούτος των παλιών ντοκουμέντων 

είναι μια από τις πιο εντυπωσιακές πλευρές τους. Αν και από τα έργα του μεγάλου Ρωμαίου 

ιστορικού Τάκιτου [1ος μ.Χ. αιώνας] υπάρχει μόνον ένα αντίγραφο ενός χειρογράφου, που 

χρονολογείται από το 12ο αιώνα, υπάρχουν επίσης κάπου 274 χειρόγραφα σε περγαμηνή, 

κανονικών έργων που βεβαιώνουν την ύπαρξη του Ιησού...που χρονολογούνται μεταξύ του 

4ου και 11ου αιώνα, και 88 αποσπάσματα παπύρων που χρονολογούνται μεταξύ 2ου και 

4ου αιώνα ... Μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι τα ευαγγελικά κείμενα ήταν γνήσια 

παλιά και ότι οι αντιγραφείς τους ήταν λογικά αξιόπιστοι" (σελίδες 43-44). Είναι 

αξιοσημείωτο ωστόσο, ότι ο συγγραφέας αυτός ΔΕΝ πιστεύει στη θεοπνευστία της Βίβλου, 

και ότι ΟΥΤΕ πιστεύει στον Ιησού. Οπότε η ομολογία του, έχει ιδιαίτερη βαρύτητα! 

Πηγή: http://www.jesusportal.org/magazine/article9a.htm  

*** 
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