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Η δηµιουργία του Βιβλικού Μουσείου της Θεολογικής Σχολής είναι η υλοποίηση
ενός παλιού ονείρου, του οµότιµου πια καθηγητή ∆αµιανού ∆όϊκου.
Μετά από αγώνες και προσπάθειες πολλών χρόνων, τον Σεπτέµβριο του 1986, η
Σύγκλητος του Α.Π.Θ. ενέκρινε το σχετικό πρόγραµµα. Η αλληλογραφία µε τα µουσεία
της Ευρώπης και η µάχη µε τα γραφειοκρατικά εµπόδια µόλις έχει αρχίσει. Τα πρώτα
οµοιώµατα φθάνουν από το µουσείο του Λούβρου δύο χρόνια αργότερα (1988). Λίγο
αργότερα ακολουθεί το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και τέλος το Βρετανικό
Μουσείο (1990). Αν και εξακολουθεί να παρουσιάζει ελλείψεις, ο χώρος του Μουσείου
αποτελεί ένα πραγµατικό κόσµηµα για τη Θεολογική Σχολή αλλά και για το Πανεπιστήµιο
Θεσσαλονίκης γενικότερα.
Σήµερα, ο επισκέπτης του Μουσείου, που βρίσκεται στο κέντρο περίπου του 3ου
ορόφου της Θεολογικής Σχολής διαπιστώνει µε έκπληξη πως τα περισσότερα από τα
εκθέµατα δεν έχουν άµεση σχέση µε τη Βίβλο. Αυτό συµβαίνει γιατί ο βασικός σκοπός του
µουσείου δεν είναι η στήριξη της βιβλικής αλήθειας, δεν είναι δηλαδή απολογητικός, είναι η
παρουσίαση µιας κατά το δυνατόν ολοκληρωµένης εικόνας του ευρύτερου ιστορικού,
γεωγραφικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της εγγύς Ανατολής µέσα στο οποίο
γεννήθηκε η Βίβλος.
Από τα µέσα του 19ου αιώνα και µετά οι µεγάλες αρχαιολογικές ανασκαφές έφεραν
στο φως τους ξεχασµένους για αιώνες πολιτισµούς της περιοχής. Ως αποτέλεσµα, η Βίβλος
δεν θεωρείται πια το «αρχαιότερο» βιβλίο της ανθρωπότητας αλλά είναι ενταγµένη µέσα
σ’ένα ευρύτερο ρεύµα παραδόσεων των λαών της Ανατολής. Επειδή οι γλώσσες της
περιοχής είναι κατά το πλείστον άγνωστες σήµερα και για την κατανόηση των κειµένων
απαιτούνται µακρόχρονες και εξειδικευµένες σπουδές, προτιµήθηκαν κυρίως εικονογραφικές
παραστάσεις, που δίνουν στον επισκέπτη τη δυνατότητα να αντιληφθεί τη µορφή των
αντικειµένων που περιγράφονται στα κείµενα και, πολύ περισσότερο, να δεί τον κόσµο µε
τα µάτια των ανθρώπων εκείνης της εποχής και έτσι να κατανοήσει καλύτερα και τα ίδια τα
κείµενα.

