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Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ 

 
 Ἀφορμή γιά τό σημερινό μας ἄρθρο ὑπῆρξε ἐκπομπή μικροῦ 
τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ τῆς Ἀττικῆς, στήν ὁποία κάποια κυρία πού 
αὐτοπροσδιοριζόταν «Ἐρευνήτρια πνευματικῶν φαινομένων», μεταξύ τῶν 
ἄλλων παράδοξων ἐπιχειρημάτων της, ὑποστήριξε, ὅτι ἡ Βίβλος σέ πολλά 
σημεῖα ὁμιλεῖ γιά τήν «καταλυτική ἐπίδραση τῶν ἄστρων στή ζωή τοῦ 
ἀνθρώπου». 
 Στοιχειώδης ὅμως γνώση τῆς Ἁγίας Γραφῆς ἀποδεικνύει ἀκριβῶς τό 
ἀντίθετο. Ὄχι μόνο δέν γίνεται λόγος γιά «καταλυτική ἐπίδραση τῶν ἄστρων 
στή ζωή τοῦ ἀνθρώπου» ἀλλά, ἀντιθέτως, ἡ Ἀστρολογία συναριθμεῖται στήν 
Ἁγία Γραφή στίς ἀποκρυφιστικές καί παγανιστικές ἐκεῖνες πρακτικές, οἱ 
ὁποῖες χαρακτηρίζονται ὡς «βδέλυγμα» ἐνώπιον τοῦ Κυρίου. 
 Σύμφωνα μέ τήν Ἁγία Γραφή τά ἄστρα εἶναι δημιουργήματα τοῦ Θεοῦ, 
πού σχετίζονται μέ τόν χρονικό προσδιορισμό τῶν ἡμερῶν, τῶν ἐποχῶν καί 
τῶν ἐτῶν, ἀποκαλύπτουν καί διηγοῦνται τή δόξα, τήν παντοδυναμία καί τήν 
πανσοφία τοῦ Δημιουργοῦ (Ψαλμ. 8, 4. 146, 4. 148, 3. Ἰώβ 9, 7-10. Ἡσ. 40, 26. 
Ἀμώς 5, 8. Α’ Κορ. 15, 41).  
 Ὡς δημιουργήματα πού ἀποκαλύπτουν τή θεϊκή παντοδυναμία 
ἐνισχύουν ταυτοχρόνως τήν πίστη καί τήν πεποίθηση τοῦ ἀνθρώπου στή 
θεία Πρόνοια (Γέν. 15, 5. Δευτ. 1, 10. 10, 22. Ἱερ. 33, 22). Ταυτοχρόνως ἡ Ἁγία 
Γραφή μᾶς ὑπενθυμίζει, ὅτι ἡ Ἀστρολογία ἦταν πρακτική εἰδωλολατρικῶν 
λαῶν καί μάλιστα εἶναι ἀντίθετη στό θέλημα τοῦ Θεοῦ. 
 Ἀρχαῖοι εἰδωλολατρικοί λαοί, μᾶς πληροφορεῖ ἡ Ἁγία Γραφή, ὅτι 
προσκυνοῦν καί λατρεύουν τά ἄστρα καί ἄλλα οὐράνια σώματα, ὡς θεούς 
(Δευτ. 4, 19. 17, 3. Δ’ Βασ. 23, 5. Σοφ.1, 5. Ἰερ. 19, 13. Ἰεζ. 8, 16). 
 Ἐπίσης, ὡς πρακτική πρόγνωσης συναριθμεῖται μαζί μέ τίς ἄλλες 
ἀποκρυφιστικές πρακτικές σέ αὐτά πού χαρακτηρίζονται ὡς «βδέλυγμα» 
ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ (Δευτ. 18, 9-14) καί ταυτοχρόνως τονίζει μετ᾽ ἐμφάσεως, ὅτι 
οὐδεμία ἐπίδραση ἤ βοήθεια μπορεῖ νά προσφέρει στούς ἀνθρώπους (Ἡσ. 47, 
12-14). 
 Εἶναι λοιπόν σαφές, ὅτι ἡ κατά δήλωσή της «Ἐρευνήτριας 
πνευματικῶν φαινομένων», μέ τή διατύπωση τῆς θέσεως, ὅτι τά ἄστρα ἔχουν 
«καταλυτική ἐπίδραση τῶν ἄστρων στή ζωή τοῦ ἀνθρώπου», ἤ ἀγνοοῦσε ἤ 
σκοπίμως παραπλανοῦσε ἀνύποπτους ἀνθρώπους.  


