
 

 

 
Η ΒΙΒΛΟΣ ΜΕ ΟΔΗΓΗΣΕ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ 

]  Ελληνικά – Greek – يوناين [  
 

 

 

 

 
 

 

Αμπντ Αλ-Μάλικ Λε-Μπλάνκ 
Εγκρίθηκε από τον Σεΐχη Άχμεντ Ντιντάτ 

 

 
 
 

Μετάφραςη :  
EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC)  

& Ρηγάλου Αριςτέα 
Επιμέλεια : Τςεκοφρα Βίβιαν & Άχμαντ Αλ-’Αμίρ 

 

 
 

2014 - 1435 

 
 



 

 

 

 ﴾ اإلجنيل قادين إىل اإلسالم﴿ 
«باللغة ايلونانية »   

 
 

 

 
 

 

 عبد املالك بلالنك
 

 
 

 

  املركز األورويب لدلراسات اإلسالمية :ترمجة

أريستيا رجيالو & 
 تساكورا فيفيان& أمحد األمري  :مراجعة

 

 
 
 

2014 - 1435 

 
 



 

3 

ΠΡΟΛΟΓΟ 

Απηή ε πξνζπάζεηα αθνξά φινπο ηνπο Υξηζηηαλνχο, νη 

νπνίνη αλαγλσξίδνπλ ηελ εζσηεξηθή επζχλε θαη ιαρηάξα γηα 
θαζνδεγεκέλε ιαηξεία ηνπ Δλφο Αιεζηλνχ Θενχ. Λαηξεία 

πνπ δελ βαζίδεηαη ζε θνηλσληθνχο, θνζκηθνχο ή 

νηθνγελεηαθνχο θαλφλεο, αιιά απνηειεί δηθαίσκα θαη 
θαζήθνλ ηνπ/ηεο ην λα ιαηξεχεη ηνλ Γεκηνπξγφ ηνπο (καο). 

Απηφ ην βηβιίν απνηειεί κηα ζπγθέληξσζε απνζπαζκάησλ 
απφ δηάθνξα βηβιία πνπ απεπζχλνληαη ζην Υξηζηηαληζκφ, ηα 

νπνία είρα ηελ επραξίζηεζε λα δηαβάζσ πξηλ θαη αθνχ γίλσ 

Μνπζνπικάλνο. Αθνχ έγηλα Μνπζνπικάλνο, ζπλέρηζα λα 

δηαβάδσ βηβιία ζρεηηθά κε ην Υξηζηηαληζκφ, γηαηί ην 
«δέξκα» ηνπ Υξηζηηαληζκνχ ήηαλ δχζθνιν λα απνβιεζεί 

κεηά απφ 28 ρξφληα ζηε ζξεζθεία· ρξφληα ηα νπνία ζρεδφλ 

κε νδήγεζαλ λα γίλσ ηεξέαο ζε κηα Αθξηθαληθή 
Μεζνδηζηηθή Δπηζθνπηθή Δθθιεζία ζηνπο Great Falls ηεο 

Μνληάλα. 

Πξνζπάζεζα λα ζπγθεληξψζσ θαη λα νξγαλψζσ ζρεηηθέο 

πιεξνθνξίεο απφ απηά ηα επηλνεηηθά βηβιία κε μεθάζαξν 

ηξφπν, ψζηε λα παξάζρσ πξνζαξκνζκέλεο θαη ελνπνηεκέλεο 

πιεξνθνξίεο, ηηο νπνίεο ζα ήζεια λα κνπ είρε πξνζθέξεη 
θάπνηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο κνπ σο Υξηζηηαλφο. 

Χζηφζν, ην ζρέδην ηνπ Αιιάρ γηα ηνλ αζπαζκφ/ηε 

κεηαζηξνθή κνπ ζην Ηζιάκ ήξζε φπσο φξηζε ν Αιιάρ. 

Θα ήζεια λα αλαθέξσ πσο φηαλ αλαθέξνκαη ζηε ιέμε 

«Θεφο» ζε απηφ ην βηβιίν, κηιψ γηα ην Έλα Όςηζην Ολ, πνπ 
δελ έρεη θαλέλαλ εηαίξν θαη δελ είλαη κέξνο θακίαο ηξηάδαο. 
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Πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ε αξαβηθή ιέμε «Αιιάρ» 

ρξεζηκνπνηνχηαλ απφ ηνπο Υξηζηηαλνχο, θαζψο, επίζεο, θαη 
απφ ηνπο Μνπζνπικάλνπο ζχκθσλα κε ηελ έθδνζε ηεο 

Βξεηαληθήο Δγθπθινπαίδεηαο ην 1996 (Βι. ηε ιέμε Αιιάρ). 

ε ελζαξξχλσ λα βάιεηο ζηελ άθξε ηηο πξνθαηεηιεκκέλεο 
αληηιήςεηο ζνπ γηα ηε Υξηζηηαλνζχλε θαη ην Ηζιάκ, θαη λα 

έρεηο αλνηρηφ κπαιφ γηα φζα ζα παξνπζηάζσ. Διπίδσ (κε ηε 

Βνχιεζε ηνπ Αιιάρ) φηη απηή ε πξνζπάζεηα ζα αλάςεη ζε 
ζέλα κηα ζπίζα ελδηαθέξνληνο πνπ ζα ζνπ επηηξέςεη λα 

ζπλερίζεηο λα δηαβάδεηο πέξα απφ ηε Βίβιν, θαη λα ιάβεηο 

κία θαηαξηηζκέλε απφθαζε αθνχ θαηαλνήζεηο θαη ηηο δχν 
ζξεζθείεο. Μηα απφθαζε πνπ βαζίδεηαη ζηε δηθή ζνπ 

επηινγή θαη φρη ζε απηή ησλ γνληψλ ζνπ ή ησλ κίληηα. Μφιηο 

ιάβεηο φια ηα ζηνηρεία, κπνξείο λα νξίζεηο ηνλ εαπηφ ζνπ κε 

ην κφλν ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν δεκηνπξγεζήθακε, δειαδή ηε 
ιαηξεία ηνπ (Αιιάρ) Θενχ. 
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ΑΓΗΑΚΟΠΑ ΝΑ 

ΠΡΟΔΤΥΔΣΔ 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εκεξψλ κνπ σο Υξηζηηαλφο, ππήξραλ 
πνιιά εδάθηα ζηε Βίβιν, ηα νπνία κε έθαλαλ λα ακθηζβεηψ 

ηε ζξεζθεία πνπ αθνινπζνχζα (ην Υξηζηηαληζκφ). Τπήξρε 

έλα ζπγθεθξηκέλν εδάθην, ην 1 Θεζζαινληθείο 5:17, ην 

νπνίν ιέεη, «Αδηάθνπα λα πξνζεύρεζηε», πνπ γπξλνχζε 
ζπλερψο ζην κπαιφ κνπ. πρλά αλαξσηηφκνπλ πψο έλαο 

άλζξσπνο (Υξηζηηαλφο) ππνηίζεηαη φηη πξέπεη λα 

πξνζεχρεηαη (λα βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε ιαηξείαο) 
αδηάθνπα; Υσξίο θάπνηα βηβιηθή ή ζεία θαζνδήγεζε, ν 

κφλνο ηξφπνο πνπ ζθέθηεθα φηη κπνξεί θάηη ηέηνην λα είλαη 

πηζαλφ, είλαη ην λα θάλσ ζπλέρεηα θαιέο πξάμεηο θαη λα 
κλεκνλεχσ κε ηε γιψζζα θαη ηελ θαξδηά κνπ ηνλ Αιιάρ. 

Χζηφζν, ζπλεηδεηνπνίεζα φηη θαη απηφ είλαη θάπσο 

αδχλαην. Αιιά φηαλ γλψξηζα ην Ηζιάκ ην 1987, θαη άξρηζα 

λα δηαβάδσ θαη λα καζαίλσ πεξηζζφηεξα γηα απηφλ ηνλ 
ηξφπν δσήο, αλαθάιπςα φηη ην Ηζιάκ παξείρε ζεία 

θαζνδήγεζε, ηφζν απφ ην Θεφ (Αιιάρ), φζν θαη απφ ηνλ 

Πξνθήηε Μσράκκαλη (εηξήλε θαη νη επινγίεο ηνπ Αιιάρ 
επ’ απηνχ), κε βάζε ηηο νπνίεο κπνξεί έλα άηνκν λα 

πξνζεχρεηαη (λα είλαη ζε θαηάζηαζε ιαηξείαο) αδηάθνπα, αλ 

απηή ήηαλ ε βνχιεζε ηνπ Θενχ. 

Σφζν φηαλ μππλάο, ηξσο, θνηκάζαη, ληχλεζαη, βξίζθεζαη 

θνληά ζε κία γπλαίθα, θνηηάδεηο κία γπλαίθα, ςσλίδεηο, 

πεγαίλεηο ζηελ ηνπαιέηα, θνηηάδεζαη ζηνλ θαζξέθηε, 
ηαμηδεχεηο, επηζθέπηεζαη έλαλ αζζελή, θάζεζαη ζε θάπνηα 

κε ζξεζθεπηηθή ζπγθέληξσζε, θάλεηο κπάλην, έρεηο 
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ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα κε ηε ζχδπγφ ζνπ, 

ραζκνπξηέζαη, θφβεηο ηα λχρηα ζνπ, θηεξλίδεζαη, ραηξεηάο 
αλζξψπνπο, κηιάο, θηινμελείο θαιεζκέλνπο ζην ζπίηη, 

πεξπαηάο, γπκλάδεζαη, πνιεκάο, κπαίλεηο ζην ζπίηη, 

πξνζεχρεζαη ή θάλεηο νηηδήπνηε άιιν, ην Ηζιάκ θαη νη 

νδεγίεο ηνπ Κνξαλίνπ θαη νη πξάμεηο θαη νη ξήζεηο ηνπ 
Πξνθήηε Μσράκκαλη (εηξήλε θαη νη επινγίεο ηνπ Αιιάρ 

επ’ απηνχ) παξείραλ ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξείο λα 

ηεξήζεηο ην εδάθην 1 Θεζζαινληθείο 5:17. Δπηπιένλ, κνπ 
επέηξεςε λα έιζσ ζε εηξήλε κε ηνλ εαπηφ κνπ θαη ζε 

ππνηαγή ζηνλ Έλα Αιεζηλφ Θεφ –ηνλ Αιιάρ. 

Απηή ε ζεία θαζνδήγεζε ηνπ Ηζιάκ κνπ δίδαμε ζεκαληηθά 

πξάγκαηα γηα ηα θαζήθνληά κνπ, ηηο ππνρξεψζεηο κνπ θαη 

ην εθ γελεηήο δηθαίσκά κνπ ζην Γεκηνπξγφ (Αιιάρ) κνπ, 

θαζψο θαη πεξηζζφηεξα πξάγκαηα γηα ηε ζξεζθεία ηνπ 
Υξηζηηαληζκνχ. Χο εθ ηνχηνπ, έρνληαο δηαβάζεη θαη κάζεη 

πεξηζζφηεξα γηα ην Υξηζηηαληζκφ σο Μνπζνπικάλνο, (κε ηε 

βνχιεζε ηνπ Αιιάρ) έλησζα ηελ ππνρξέσζε λα κνηξαζηψ 
καδί ζνπ ην πψο ε Βίβινο κε νδήγεζε ζην Ηζιάκ. 
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ΥΡΗΣΗΑΝΗΜΟ 

Γεδνκέλνπ ηνπ φηη πνηέ ζηελ ηζηνξία ηεο Σνξά (Παιαηάο 

Γηαζήθεο) ε ζξεζθεία ηνπ Θενχ δελ νλνκάζηεθε απφ έλαλ 
Πξνθήηε (δει. Αδακηζκφο, Αβξαακηζκφο, Μσπζηζκφο, 

θιπ), ειπίδσ λα κπνξέζσ λα εμεγήζσ φηη ν Ηεζνχο δελ 

θήξπηηε ηε ζξεζθεία ηνπ Υξηζηηαληζκνχ, αιιά κηα ζξεζθεία 
πνπ δίλεη φιε ηε Γφμα θαη ηε Λαηξεία ζηνλ Έλα Θεφ θαη 

κνλαδηθφ Θεφ. 

Έλα απφ ηα εξσηήκαηα πνπ έζεζα ζηνλ εαπηφ κνπ, θαζψο 

έξημα κηα αληηθεηκεληθή (δεχηεξε) καηηά ζην Υξηζηηαληζκφ, 

ήηαλ ην εμήο: απφ πνχ πξνήιζε ε ιέμε Υξηζηηαληζκφο θαη 

αλαθέξζεθε πνηέ ε ιέμε απηή απφ ηνλ Ηεζνχ; Βαζηθά δελ 
βξήθα ηε ιέμε Υξηζηηαληζκφο ζηε Βίβιν, νχηε θαλ ζε 

θάπνην ιεμηθφ ηεο Βίβινπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, δελ βξήθα 

πνπζελά ζηε Βίβιν ηνλ Ηεζνχ λα απηναπνθαιείηαη 
Υξηζηηαλφο. 

Ζ ιέμε Υξηζηηαλφο αλαθέξζεθε πξψηα απφ έλαλ 
εηδσινιάηξε γηα λα πεξηγξάςεη απηνχο πνπ αθνινπζνχζαλ 

ηνλ Ηεζνχ. Αλαθέξεηαη κία απφ ηξεηο θνξέο ζηελ Καηλή 

Γηαζήθε απφ έλαλ εηδσινιάηξε θαη απφ ηνπο Δβξαίνπο ηεο 

Αληηφρεηαο γχξσ ζην 43 κ.Υ. (Πξάμεηο 11:26, Πξάμεηο 26:28 
θαη 1 Πέηξνπ 4:16) πνιχ θαηξφ αθφηνπ ν Ηεζνχο 

εγθαηέιεηςε απηήλ ηε γε.
8
 Γηα λα δερηνχκε ηα ιφγηα ησλ 

εηδσινιαηξψλ ζαλ λα έρνπλ νπνηαδήπνηε αμία ή ζρέζε κε 
ηε ζεηφηεηα, ηνλ Ηεζνχ ή ην Θεφ αληηβαίλεη ζηα θεξχγκαηα 

φισλ ησλ πξνθεηψλ. 



 

8 

Ο Ηεζνχο πξνθήηεπζε φηη νη άλζξσπνη ζα ηνλ ιαηξεχνπλ 

κάηαηα θαη ζα πηζηεχνπλ ζε δφγκαηα πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ 
απφ αλζξψπνπο (Καηά Μαηζαίνλ 15:9): 

«κάηαηα κάιηζηα κε ζέβνληαη, δηδάζθνληαο δηδαζθαιίεο, 

εληάικαηα αλζξώπσλ.» 

Απηφ ην εδάθην, ην Καηά Μαηζαίνλ 15:9, ππνζηεξίδεηαη 

πεξαηηέξσ απφ απηά ηα ιφγηα ηνπ Κνξαλίνπ, 5:116-117: 

{ Καη (ζπκήζνπ) όηαλ ν Αιιάρ ζα πεη (ηελ Ζκέξα ηεο 

Αλάζηαζεο): «Χ, Ηεζνύ, πηέ ηεο Μαξίαο! Δίπεο ζηνπο 

αλζξώπνπο: ‘Πάξηε εκέλα θαη ηε κεηέξα κνπ σο δύν 

ζενύο εθηόο από ηνλ Αιιάρ.’;» Θα πεη: «Γόμα νη! Γελ 

είλαη πξέπνλ γηα κέλα λα πσ θάηη ην νπνίν δελ έρσ 

δηθαίσκα (λα πσ). Αλ είρα πεη θάηη ηέηνην, Δζύ ζίγνπξα 

ζα ην γλώξηδεο. Γλσξίδεηο ηη βξίζθεηαη ζηνλ εαπηό κνπ, 

ελώ εγώ δελ γλσξίδσ ηη βξίζθεηαη ζηνλ Δαπηό νπ. η’ 

αιήζεηα, Δζύ είζαη ν Παληνγλώζηεο ησλ ανξάησλ. ~ 

Πνηέ δελ ηνπο είπα ηίπνηα εθηόο απ’ απηό πνπ Δζύ κε 

δηέηαμεο λα πσ: ‘Να ιαηξεύεηε ηνλ Αιιάρ, ηνλ Κύξηό κνπ 

θαη Κύξηό ζαο.’ Καη ήκνπλ κάξηπξαο γη’ απηνύο ελώ 

έδεζα αλάκεζά ηνπο, κα όηαλ Δζύ κε πήξεο πάλσ, Δζύ 

ήζνπλ ν Παξαηεξεηήο ζ’ απηνύο. Καη Δζύ είζαη ν 

Μάξηπξαο γηα ηα πάληα.» } 

Αλαθάιπςα φηη εδάθηα ηεο Βίβινπ, φπσο ην Καηά Ησάλλελ 

5:30, ην Καηά Ησάλλελ 12:49,  ην Καηά Ησάλλελ 14:28, ην 

Ζζαΐαο 42:8 θαη ην Πξάμεηο 2:22, ππνζηεξίδνπλ ηα 
πξναλαθεξζέληα εδάθηα ηνπ Κνξαλίνπ. 

Πξηλ εγθαηαιείςνπκε ην ζέκα ηνπ Υξηζηηαληζκνχ, ην νπνίν 
ζα ζπδεηεζεί ζε φιε ηελ έθηαζε απηνχ ηνπ βηβιίνπ, πξέπεη 
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λα αλαθεξζεί έλα κηθξφ, αιιά ζεκαληηθφ ζεκείν 

παξαηήξεζεο. 

Αλ νη Υξηζηηαλνί είλαη «ζαλ ηνλ Υξηζηφ», γηαηί δελ 

ραηξεηάλε ν έλαο ηνλ άιιν κε ηηο ιέμεηο «Δηξήλε ζε έλα» 

(Αο-αιάκνπ Αιάηθνπκ), φπσο έθαλε ν Ηεζνχο ζην Καηά 

Λνπθάλ 24:36. πσο ίζσο γλσξίδεηο, ν ραηξεηηζκφο ελφο 

Μνπζνπικάλνπ ζε έλαλ άιιν είλαη Αο-αιάκνπ Αιάηθνπκ, 

κηα ξήζε ζαλ εθείλε ηνπ Υξηζηνχ.  
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ΠΟΗΚΗΛΗΑ ΗΔΡΧΝ ΒΗΒΛΧΝ 

Αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη νη Βηβιηθέο αλαθνξέο πνπ 

παξαηίζεληαη ζε απηφ ην βηβιίν κπνξεί λα κελ είλαη αθξηβψο 

ίδηεο κε ηε Βίβιν πνπ ρξεζηκνπνηείο. Τπάξρνπλ πνιιέο 
Βίβινη ζηελ αγνξά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ δηαθνξεηηθέο 

αηξέζεηο Υξηζηηαλψλ, πνπ φιεο ηνπο ηζρπξίδνληαη φηη ην δηθφ 

ηνπο βηβιίν, παξφηη δηαθνξεηηθφ, είλαη ν ιφγνο ηνπ Θενχ. 
Σέηνηεο Βίβινη είλαη: Ζ Αλαζεσξεκέλε Δπίζεκε Έθδνζε 

1952 & 1971, ε Νέα Ακεξηθαληθή Δπίζεκε Βίβινο, ε Ηεξή 

Βίβινο: Νέα Παγθφζκηα Έθδνζε, ε Εσληαλή Βίβινο, Νέα 

Μεηάθξαζε ησλ Ηεξψλ Γξαθψλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ 
ηνπο Μάξηπξεο ηνπ Ηερσβά, Ρσκαηνθαζνιηθή Έθδνζε θαη ε 

Έθδνζε ηνπ King James. Δηδηθή ζεκείσζε: Γελ βξήθα 

πνπζελά ζηα εδάθηα απηψλ ησλ Βίβισλ λα απνθαιεί ε 
«Καηλή Γηαζήθε» ηνλ εαπηφ ηεο «Καηλή Γηαζήθε», νχηε ε 

«Παιαηά Γηαζήθε» λα απνθαιεί ηνλ εαπηφ ηεο «Παιαηά 

Γηαζήθε.». Δπηπιένλ, ε ιέμε «Βίβινο» είλαη άγλσζηε κέζα 
ζηηο ζειίδεο ηεο Βίβινπ.

10
 

Δθηφο απφ ηηο πνιιέο δηαθνξεηηθέο Υξηζηηαληθέο αηξέζεηο 

θαη Βίβινπο, έκαζα φηη ππάξρνπλ θαη δηάθνξνη άλδξεο, φρη 
πξνθήηεο, νη νπνίνη ίδξπζαλ απηέο ηηο αηξέζεηο θαη 

ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξεο εξκελείεο ηεο Βίβινπ θαη/ή 

αλζξψπηλα δφγκαηα σο ζξεζθεία ηνπο. Ο πίλαθαο ζην ηέινο 
ηνπ κε ηίηιν «Πξνέιεπζε ησλ Κπξηφηεξσλ Αηξέζεσλ ζηηο 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο», απεηθνλίδεη ην ζχγρξνλν 

Υξηζηηαληζκφ ζαλ κηα ζξεζθεία πνπ δέρεηαη ηεξάζηηα 
επηξξνή απφ ηδξπηέο άλδξεο θαη ηα θαηαζθεπαζκέλα απφ 

αλζξψπνπο δφγκαηά ηνπο. 
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Θα ήζεια λα κνηξαζηψ καδί ζαο κεξηθέο ζθέςεηο, ηηο νπνίεο 

κπνξεί λα κελ έρεηε δηαβάζεη ή αθνχζεη ζρεηηθά κε ην φηη ε 
Βίβινο είλαη ν Λφγνο ηνπ Θενχ. Δλ ζπληνκία, ζα ήζεια λα 

αλαθέξσ φηη ζηηο 8 επηεκβξίνπ ηνπ 1957, νη Μάξηπξεο ηνπ 

Ηερσβά ζην πεξηνδηθφ «Awake» έθεξαλ απηφλ ηνλ 

ηξνκαθηηθφ ηίηιν -50.000 ΛΑΘΖ ΣΖ ΒΗΒΛΟ. Αλ 
ξσηήζεηο έλαλ Μάξηπξα ηνπ Ηερσβά ζρεηηθά κε απηφλ ην 

ηίηιν, κπνξεί λα πεη πσο ζήκεξα πεξηζζφηεξα απφ απηά ηα 

ιάζε έρνπλ εμαιεηθζεί. Πφζα έρνπλ εμαιεηθζεί, 5000; 500; 
50; Αθφκε θη αλ κφλν 50 παξακέλνπλ, ζα απέδηδε θαλείο 

απηά ηα ιάζε ζην Θεφ;
10

 

Λέεη ν Ηεξεκίαο (8:8) φηη ν Νφκνο/Σνξά έρεη αιινησζεί θαη 

δε ζπληζηά εληειψο ην ιφγν ηνπ Θενχ; 

«Πώο ιέηε: Δίκαζηε ζνθνί, θαη ν λόκνο ηνύ Κπξίνπ είλαη 

καδί καο; Γέζηε, ζίγνπξα, κάηαηα έγηλε απηό· ην θαιάκη 

ησλ γξακκαηέσλ είλαη αλαιεζέο.» 

Θα ζέζσ έλα αθφκε εξψηεκα: Αλ έλα «ηεξφ» βηβιίν πεξηείρε 

αληηθξνπφκελα εδάθηα, ζα ην ζεσξνχζεο αθφκε ηεξφ; Σν πην 

πηζαλφλ είλαη λα έιεγεο θπζηθά θαη φρη. Θα κνηξαζηψ καδί 
ζνπ κεξηθά αληηθξνπφκελα εδάθηα ηφζν απφ ηελ Παιαηά 

φζν θαη απφ ηελ Καηλή Γηαζήθε: 

ΗΗ ακνπήι 8:4  έλαληη  Η Υξνληθώλ 18:4 

ΗΗ ακνπήι 8:9-10 έλαληη  Η Υξνληθώλ 18:9-

10 

ΗΗ Βαζηιέσλ 8:26 έλαληη  ΗΗ Υξνληθώλ 22:2 

ΗΗ ακνπήι 6:23 έλαληη  ΗΗ ακνπήι 21:8 
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Γέλεζε 6:3  έλαληη  Γέλεζε 9:29 

Καηά Ησάλλελ 5:37 έλαληη  Καηά Ησάλλελ 

14:9 

Καηά Ησάλλελ 5:31 έλαληη  Καηά Ησάλλελ 

8:14 

Έρνπλ αλαθεξζεί κφλν δχν αληηθάζεηο ηεο Καηλήο 
Γηαζήθεο, αιιά ζα αλαθεξζνχλ θαη άιιεο θαηά ηελ εμέηαζε 

ηεο Αγίαο Σξηάδαο, ηεο Θεηφηεηαο ηνπ Ηεζνχ Υξηζηνχ, ηεο 

Θείαο Τηφηεηαο ηνπ Ηεζνχ, ηνπ Πξνπαηνξηθνχ 
Ακαξηήκαηνο θαη ηεο Δμηιέσζεο. 

Πψο είλαη δπλαηφλ ν «εκπλεπζκέλνο ιφγνο» ηνπ Θενχ λα 
αλαθέξεη εζθαικέλα ηε γελεαινγία ηνπ Ηεζνχ (Βι. Καηά 

Μαηζαίνλ 1:6-16, φπνπ αλαθέξνληαη 26 πξφγνλνη κέρξη ηνλ 

Πξνθήηε Γαπίδ θαη Καηά Λνπθάλ 3:23-31, φπνπ 

αλαθέξνληαη 41 ζε αξηζκφ); Ή ηη έρεηο λα πεηο γηα απηφ, λα 
δίλεη κηα γελεαινγία ζηνλ Ηεζνχ, ν νπνίνο δελ είρε παηέξα; 

Γηάβαζε πξψηα ηα ΗΗ Βαζηιέσλ 19:1-37, θαη έπεηηα ηνλ 

Ζζαΐα 37:1-38. Γηαηί νη ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε 
απηά ηα εδάθηα είλαη παλνκνηφηππεο; Καη φκσο, απνδίδνληαη 

ζε δχν δηαθνξεηηθνχο ζπγγξαθείο, ζε έλαλ άγλσζην θαη 

ζηνλ Ζζαΐα, νη νπνίνη απέρνπλ θαηά αηψλεο ν έλαο απφ ηνλ 
άιιν· θαη φκσο, νη Υξηζηηαλνί ηζρπξίδνληαη φηη απηά ηα 

βηβιία έρνπλ εκπλεπζηεί απφ ην Θεφ.
10

 Άξα ν 

Παληνδχλακνο Θεφο «μέραζε» φηη είρε ππαγνξεχζεη απηφ ην 

ρσξίν πξνεγνπκέλσο θαη ην ππαγφξεπζε μαλά ιέμε πξνο 
ιέμε; 

Άιιεο αληηθάζεηο ηεο Βίβινπ κπνξείηε λα βξείηε ζην βηβιίν 
κε ηίηιν 101 Clear Contradictions In the Bible (101 
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Οινθάλεξεο Αληηθάζεηο ζηε Βίβιν), ηνπ ακπίξ Άιη. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη παξαθάησ: 

Αληίθαζε #50 

Ο Ηεζνχο πέζαλε πξηλ ην «θαηαπέηαζκα ηνπ λανχ λα ζρηζηεί 

ζηα δχν; 

(α) Ναη. «
50

Καη ν Ηεζνχο, αθνχ έθξαμε μαλά κε δπλαηή 
θσλή, άθεζε ην πλεχκα. 

51
Καη μάθλνπ, ην θαηαπέηαζκα ηνπ 

λανχ ζρίζηεθε ζηα δχν…» (Καηά Μαηζαίνλ 27:50-51) 

«
37

Ο Ηεζνχο, φκσο, αθνχ έβγαιε κηα δπλαηή θσλή, 

εμέπλεπζε.
 38

Καη ην θαηαπέηαζκα ηνπ λανχ ζρίζηεθε ζηα 

δχν, απφ επάλσ κέρξη θάησ.» (Καηά Μάξθνλ 15:37-38) 

(β) ρη. «
45

Καη ζθνηίζηεθε ν ήιηνο· θαη ην θαηαπέηαζκα ηνπ 

λανχ ζρίζηεθε ζην κέζνλ. 
46

Καη ν Ηεζνχο, αθνχ θψλαμε κε 

δπλαηή θσλή, είπε: Παηέξα, ζηα ρέξηα ζνπ παξαδίλσ ην 
πλεχκα κνπ. Καη, φηαλ ηα είπε απηά, εμέπλεπζε.» (Καηά 

Λνπθάλ 23:45-46) 

Αληίθαζε #54 

Ο Ηεζνχο αλέβεθε ζηνλ Παξάδεηζν ηελ ίδηα κέξα ηεο 
ζηαχξσζεο; 

(α) Ναη. Δίπε ζηνλ θαθνπνηφ πνπ ηνλ ππεξαζπηδφηαλ: «Καη ν 
Ηεζνχο είπε ζ' απηφλ: ε δηαβεβαηψλσ, ζήκεξα ζα είζαη καδί 

κνπ ζηνλ παξάδεηζν.» (Καηά Λνπθάλ 23:43).  

(β) ρη. Δίπε ζηελ Μαξία Μαγδαιελή δχν κέξεο κεηά: 
«

42
Δθεί, ινηπφλ, έβαιαλ ηνλ Ηεζνχ, εμαηηίαο ηήο 
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Παξαζθεπήο ησλ Ηνπδαίσλ, επεηδή ήηαλ θνληά ην κλήκα.» 

(Καηά Ησάλλελ 19:42) 

«
20

ΚΑΗ ηελ πξψηε εκέξα ηήο εβδνκάδαο (Γεπηέξα), ε 

Μαξία ε Μαγδαιελή έξρεηαη ην πξσί ζην κλήκα, ελψ 

αθφκα ήηαλ ζθνηάδη, θαη βιέπεη ηελ πέηξα ζεθσκέλε απφ ην 
κλήκα.» (Καηά Ησάλλελ 20:1) 

«
17

Ο Ηεζνχο ιέεη ζ' απηήλ: Με κε αγγίδεηο· επεηδή, δελ 
αλέβεθα αθφκα πξνο ηνλ Παηέξα κνπ· αιιά, πήγαηλε ζηνπο 

αδειθνχο κνπ, θαη πεο ηνπο: Αλεβαίλσ πξνο ηνλ Παηέξα κνπ 

θαη Παηέξα ζαο, θαη Θεφ κνπ θαη Θεφ ζαο.» (Καηά 

Ησάλλελ 20:17) 

Αληίθαζε #61 

Πσο πέζαλε ν Ηνχδαο; 

(α) «Απηφο, ινηπφλ, απέθηεζε έλα ρσξάθη απφ ηνλ κηζζφ ηήο 
αδηθίαο, θαη αθνχ έπεζε κπξνχκπηα, ζρίζηεθε ζην κέζνλ, 

θαη μερχζεθαλ φια ηα εληφζζηά ηνπ·» (Πξάμεηο 1:18).  

(β) «
5
Καη ξίρλνληαο ηα αξγχξηα κέζα ζηνλ λαφ, αλαρψξεζε· 

θαη θεχγνληαο θξεκάζηεθε.» (Καηά Μαηζαίνλ 27:5). 

Αληίθαζε #75 

χκθσλα κε ηα Δπαγγέιηα, πνηεο ήηαλ νη ηειεπηαίεο ιέμεηο 
ηνπ Ηεζνχ πξηλ πεζάλεη; 

(α) «Καη ν Ηεζνχο, αθνχ θψλαμε κε δπλαηή θσλή, είπε: 

Παηέξα, ζηα ρέξηα ζνπ παξαδίλσ ην πλεχκα κνπ. Καη, φηαλ 
ηα είπε απηά, εμέπλεπζε.»(Καηά Λνπθάλ 23:46) 
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(β) «ηαλ, ινηπφλ, ν Ηεζνχο ην πήξε, είπε: Σεηέιεζηαη· θαη 

αθνχ έγεηξε ην θεθάιη, παξέδσζε ην πλεχκα.» (Καηά 

Ησάλλελ 19:30) 

 

Έςαμα ηε ιέμε Πάζρα ζην ιεμηθφ ηεο Βίβινπ Nelson θαη 

έκαζα φηη ε ιέμε «Πάζρα» (φπσο αλαθέξεηαη ζηηο Πξάμεηο 

12:4) είλαη ειιεληθή θαη ήηαλ ε ίδηα ιέμε πνπ 
ρξεζηκνπνηνχηαλ γηα ην Δβξατθφ Πάζρα. πσο μέξεηο, ην 

Πάζρα ήηαλ γηνξηή ησλ Δβξαίσλ, θαη φρη ησλ Υξηζηηαλψλ, 

ζην νπνίν ζπκκεηείρε θαη ν Ηεζνχο φπσο ππνδεηθλχεη ν 
Μαηζαίνο (26:17-20). Δπνκέλσο, γηαηί νη Υξηζηηαλνί δε 

γηνξηάδνπλ ην Δβξατθφ Πάζρα φπσο έθαλε θαη ν Ηεζνχο, ή 

γηαηί νη «Υξηζηηαλνί» δελ είλαη Δβξαίνη; Ννκίδσ φηη 

αλζξψπηλα ρέξηα, φια ηνπο πνιχ αλζξψπηλα, θαηέζηξεςαλ 
ηε Βίβιν.

10
 

Απφ απηά ηα ζχληνκα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ, 
θαη απφ ην γεγνλφο φηη κειεηεηέο ηεο Βίβινπ έρνπλ απφ 

κφλνη ηνπο αλαγλσξίζεη ηελ αλζξψπηλε θχζε θαη ηελ 

αλζξψπηλε ζχλζεζε ηεο Βίβινπ [Καξη Καρι, The Old 
Testament: Its Origin and Composition, (Παιαηά Γηαζήθε: 

Ζ Πξνέιεπζε θαη ε χλζεζή ηεο) ζει 47, 51, 52], πξέπεη νη 

Υξηζηηαλνί λα δερζνχλ έζησ ζε θάπνην βαζκφ ην γεγνλφο 

φηη ίζσο θάζε ιέμε ηεο Βίβινπ λα κελ απνηειεί ην Λφγν ηνπ 
Θενχ. 

αλ δεπηεξεχνπζα ζεκείσζε γηα απηφ ην ζέκα, ζα αλαθέξσ 
φηη νξηζκέλνη Υξηζηηαλνί πηζηεχνπλ πσο ηε Βίβιν 

ππαγφξεπζε ζηνλ Πξνθήηε Μσράκκαλη έλαο Υξηζηηαλφο 

κνλαρφο, θαη γη’ απηφ θάπνηεο βηβιηθέο πεξηγξαθέο 
αλαθέξνληαη ζην Κνξάλην. Μεηά απφ θάπνηα έξεπλα, 
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αλαθάιπςα φηη απηφ δελ κπνξεί λα έρεη γίλεη γηαηί δελ 

ππήξρε θακία Αξαβηθή Βίβινο θαηά ηνλ 6
Ο
 αηψλα ηεο 

Υξηζηηαληθήο επνρήο, νπφηε ν Μσράκκαλη έδεζε θαη 

θήξπμε.
11

 πλεπψο, θαλέλαο Άξαβαο, νχηε θαλ ν Πξνθήηεο 

Μσράκκαλη ν νπνίνο ήηαλ εληειψο αλαιθάβεηνο θαη 

αθαηάξηηζηνο δελ ζα είρε ηελ επθαηξία λα εμεηάζεη ην 
γξαπηφ θείκελν ηεο Βίβινπ ζηε γιψζζα ηνπ. Σν Κνξάλην 

5:15-16 ιέεη: 

{ Χ, ιαέ ηεο Βίβινπ! Σώξα έρεη έξζεη ζε ζαο ν 

Αγγειηαθόξνο Μαο (ν Μσράκκαλη), εμεγώληαο ζε ζαο 

πνιιά απ’ απηά πνπ θξύβαηε από ηε Βίβιν, θαη αθήλεη 

(ρσξίο εμήγεζε) πνιιά (απηά πνπ κπνξνύλ λα ζαο 

ληξνπηάζνπλ). Πξάγκαηη, έρεη έξζεη ζε ζαο από ηνλ Αιιάρ 

έλα θσο (ν Πξνθήηεο Μσράκκαλη) θαη έλα μεθάζαξν 

Βηβιίν (ην Κνξάλην). ~ Με ην νπνίν ν Αιιάρ θαζνδεγεί 

όινπο απηνύο πνπ επηδεηνύλ ηελ Δπαξέζηεζή Σνπ, πξνο 

ηνπο δξόκνπο ηεο εηξήλεο, θαη Απηόο ηνπο βγάδεη κε ηε 

Βνύιεζή Σνπ από ην ζθνηάδη (νδεγώληαο ηνπο) ζην θσο 
θαη ηνπο θαζνδεγεί ζηνλ Ίζην Γξόκν. }   (5:15-16) 
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ΣΑ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ 

Αλ δηαβάζεηο ην Καηά Λνπθάλ 1:2-3 ζα κάζεηο, φπσο θη 
εγψ, φηη ν Λνπθάο (ν νπνίνο δελ ήηαλ έλαο απφ ηνπο 12 

καζεηέο θαη δε ζπλάληεζε πνηέ ηνλ Ηεζνχ) είπε φηη ν ίδηνο 

δελ είδε πνηέ κε ηα κάηηα ηνπ ηνλ Ηεζνχ λα πεξπαηά ζηε γε, 
θαη φηη ε γλψζε πνπ ζπγθέληξσζε ήηαλ καξηπξίεο άιισλ 

πνπ ηνλ είδαλ θαη φρη ιφγηα εκπλεπζκέλα απφ ην Θεφ.
8
 

πκπησκαηηθά, γηαηί θάζε Δπαγγέιην μεθηλά κε ηελ 
εηζαγσγή ΚΑΣΑ, ζχκθσλα κε. Γηαηί «θαηά»; Απηφ 

ζπκβαίλεη γηαηί νχηε έλα απφ ηα επαγγέιηα δε θέξεη ην 

απηφγξαθν ηνπ γλήζηνπ ζπγγξαθέα ηνπ! Αθφκε θαη ηα 

εζσηεξηθά ζηνηρεία ηνπ Καηά Μαηζαίνλ 9:9 απνδεηθλχνπλ 
φηη ν Μαηζαίνο δελ ήηαλ ν ζπγγξαθέαο ηνπ πξψηνπ 

Δπαγγειίνπ πνπ θέξεη ην φλνκά ηνπ: 

«Καη ν Ηεζνύο, δηαβαίλνληαο από εθεί, είδε έλαλ άλζξσπν 

λα θάζεηαη ζην ηεισλείν, ν νπνίνο ιεγόηαλ Μαηζαίνο· 

θαη ηνπ ιέεη: Αθνινύζα κε. Καη αθνύ ζεθώζεθε, ηνλ 

αθνινύζεζε.» 

Υσξίο ηδηαίηεξε θαληαζία κπνξεί θαλείο λα αληηιεθζεί φηη 

νη αλησλπκίεο ‘ηνπ’ θαη ‘ηνλ’ ηεο παξαπάλσ δηήγεζεο δελ 
αλαθέξνληαη ζηνλ Ηεζνχ ή ην Μαηζαίν σο ζπγγξαθείο ηεο, 

αιιά έλα ηξίην άηνκν γξάθεη ηη είδε θαη άθνπζε –κηα 

πεξηγξαθή πνπ δηαδφζεθε
10

, θαη φρη ιέμεηο εκπλεπζκέλεο 
απφ ην Θεφ. 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί θαη είλαη ηδηαίηεξα γλσζηφ ζην 
ζξεζθεπηηθφ θφζκν, φηη ε επηινγή ησλ ηεζζάξσλ 
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«επαγγειίσλ» ηεο Καηλήο Γηαζήθεο (Καηά Μαηζαίνλ, 

Μάξθν, Λνπθά θαη Ησάλλε) επηβιήζεθε ζηε χλνδν ηεο 
Νίθαηαο ην 325 κ.Υ. γηα πνιηηηθνχο ιφγνπο ππφ ηελ αηγίδα 

ηνπ παγαληζηή Απηνθξάηνξα Κσλζηαληίλνπ
5
, θαη φρη ηνπ 

Ηεζνχ. 

Σν κπαιφ ηνπ Κσλζηαληίλνπ δε δηαθσηίζηεθε νχηε απφ 

κειέηε, νχηε απφ έκπλεπζε. Ήηαλ παγαληζηήο, ηχξαλλνο θαη 

εγθιεκαηίαο, ν νπνίνο δνινθφλεζε ην γην ηνπ, ηε ζχδπγφ 
ηνπ θαη ρηιηάδεο αζψα άηνκα εμαηηίαο ηεο ιαρηάξαο ηνπ γηα 

πνιηηηθή εμνπζία. Ο Κσλζηαληίλνο επηθχξσζε θαη άιιεο 

απνθάζεηο ζην δφγκα ηεο Νίθαηαο, φπσο ηελ απφθαζε λα 
απνθαιείηαη ν Υξηζηφο «Τηφο ηνπ Θενχ, κνλνγελήο παξά 

ηνπ Παηξφο.»
13.

 

Κπξηνιεθηηθά, εθαηνληάδεο επαγγέιηα θαη ζξεζθεπηηθά 
θείκελα ήηαλ θξπκκέλα απφ ηνπο αλζξψπνπο. Μεξηθά απφ 

απηά γξάθηεθαλ απφ καζεηέο ηνπ Ηεζνχ θαη πνιιά απφ 

απηφπηεο κάξηπξεο πνπ είδαλ ηε δξάζε ηνπ Ηεζνχ. Ζ 
χλνδνο ηεο Νίθαηαο απνθάζηζε λα θαηαζηξέςεη φια ηα 

επαγγέιηα πνπ γξάθηεθαλ ζηα Δβξατθά, πξάγκα πνπ είρε σο 

απνηέιεζκα ην θάςηκν ηξηαθνζίσλ ζρεδφλ Δπαγγειίσλ
13

. 
Αλ απηά ηα θείκελα δελ ήηαλ πεξηζζφηεξν γλήζηα απφ ηα 

ηέζζεξα ζεκεξηλά επαγγέιηα, ήηαλ ηνπιάρηζηνλ ίζεο 

απζεληηθφηεηαο. Μεξηθά απφ απηά είλαη αθφκε δηαζέζηκα, 

φπσο ην Δπαγγέιην ηνπ Βαξλάβα θαη ηνπ Πνηκέλα ηνπ 
Υεξκάο, ηα νπνία ζπκθσλνχλ κε ην Κνξάλην

5
. Σν Δπαγγέιην 

ηνπ Βαξλάβα είλαη ε κφλε κέρξη ζήκεξα απηφπηεο καξηπξία 

ηεο δσήο θαη ηεο απνζηνιήο ηνπ Ηεζνχ
13

. Αθφκε θαη 
ζήκεξα, νιφθιεξνο ν Πξνηεζηαληηθφο θφζκνο, νη Μάξηπξεο 

ηνπ Ηερσβά, νη Αληβεληηζηέο ηεο Έβδνκεο Ζκέξαο θαη άιιεο 

αηξέζεηο θαηαδηθάδνπλ ηε Ρσκαηνθαζνιηθή έθδνζε ηεο 
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Βίβινπ, επεηδή πεξηιακβάλεη εθηά «επηπιένλ» βηβιία. Οη 

Πξνηεζηάληεο δηέγξαςαλ κε ζάξξνο εθηά νιφθιεξα βηβιία 
απφ ηνλ δηθφ ηνπο «Λφγν ηνπ Θενχ.». Μεξηθά απφ απηά 

είλαη ηα Βηβιία ηνπ Ηνπδίζ, ηνπ Σνκπίαο, ηνπ Βαξνχρ θαη 

ηνπ Δζζήξ. 
10

 

ζνλ αθνξά ηε δηδαζθαιία ηνπ Ηεζνχ απφ ην Δπαγγέιην 

(Ηληδήι), νη ζπγγξαθείο ηνπ Δπαγγειίνπ αλέθεξαλ ζπρλά φηη 

ν Ηεζνχο θήξπηηε ην Δπαγγέιην: Καηά Μαηζαίνλ 9:35, Καηά 
Μάξθνλ 8:35 θαη Καηά Λνπθάλ 20:1. Ζ ιέμε «επαγγέιην» 

(‘gospel’ ζηελ Αγγιηθή) ρξεζηκνπνηείηαη επαλεηιεκκέλα 

ζηε Βίβιν. Χζηφζν, ζηελ Διιεληθή έθδνζε ηεο Καηλήο 
Γηαζήθεο, ε ιέμε «Δπαγγέιην» ζεκαίλεη ραξκφζπλεο 

εηδήζεηο. Ζ δηθή κνπ εξψηεζε ήηαλ: Πνην Δπαγγέιην 

θήξπηηε ν Ηεζνχο; Απφ ηα 27 βηβιία ηεο Καηλήο Γηαζήθεο, 

κφλν έλα κηθξφ ηκήκα κπνξεί λα γίλεη απνδεθηφ σο ν ιφγνο 
ηνπ Ηεζνχ

10
, θαη κφλν 4 απφ ηα 27 βηβιία είλαη γλσζηφ φηη 

απνδίδνληαη σο Δπαγγέιην ηνπ Ηεζνχ. Ο Παχινο ππνηίζεηαη 

φηη έγξαςε ηα ππφινηπα 23. Οη Μνπζνπικάλνη πηζηεχνπλ 
φηη ν Ηεζνχο έιαβε ηηο «Υαξκφζπλεο Δηδήζεηο» ηνπ Θενχ. 

Χζηφζν, δελ αλαγλσξίδνπλ ηελ παξνπζία ησλ ηεζζάξσλ 

Δπαγγειίσλ σο ηα ιφγηα ηνπ Ηεζνχ.
14

 

Σν πην παιηφ Δπαγγέιην είλαη απηφ ηνπ Μάξθνπ, ην νπνίν 

γξάθηεθε γχξσ ζην 60-75 κ.Υ. Ο Μάξθνο ήηαλ πηφο ηεο 

αδειθήο ηνπ Βαξλάβα. Ο Μαηζαίνο ήηαλ 
θνξνεηζπξάθηνξαο, κηθξναμησκαηνχρνο πνπ δελ ηαμίδεπε 

καδί κε ηνλ Ηεζνχ. Σν Δπαγγέιην ηνπ Λνπθά γξάθηεθε πνιχ 

αξγφηεξα, θαη κάιηζηα άληιεζε πιηθφ απφ ηηο ίδηεο πεγέο κε 
ην Μαηζαίν θαη ην Μάξθν. Ο Λνπθάο ήηαλ ν γηαηξφο ηνπ 

Παχινπ θαη, ζαλ ηνλ Παχιν, δε γλψξηζε πνηέ ηνλ Ηεζνχ. 

Παξεκπηπηφλησο, γλψξηδεο φηη ηα νλφκαηα ηνπ Μάξθνπ θαη 
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ηνπ Λνπθά δε ζπκπεξηιακβάλνληαλ ζηνπο 12 νξηζκέλνπο 

καζεηέο ηνπ Ηεζνχ φπσο αλαθέξεηαη ζην Καηά Μαηζαίνλ 

10:2-4; 

«Καη ηα νλόκαηα ησλ δώδεθα απνζηόισλ είλαη ηνύηα· 

πξώηνο, ν ίκσλαο, πνπ ιέγεηαη Πέηξνο, θαη ν αδειθόο 

ηνπ, ν Αλδξέαο· ν Ηάθσβνο ηνπ Εεβεδαίνπ, θαη ν αδειθόο 

ηνπ, ν Ησάλλεο· ν Φίιηππνο, θαη ν Βαξζνινκαίνο· ν 

Θσκάο, θαη ν Μαηζαίνο, ν ηειώλεο· ν Ηάθσβνο ηνπ 

Αιθαίνπ, θαη ν Λεββαίνο, ν νπνίνο επνλνκάζηεθε 

Θαδδαίνο· ν ίκσλαο ν Καλαλίηεο, θαη ν Ηνύδαο, ν 

Ηζθαξηώηεο, ν νπνίνο θαη ηνλ παξέδσζε.» 

Σν Δπαγγέιην ηνπ Ησάλλε πξνέξρεηαη απφ δηαθνξεηηθή 

πεγή, θαη γξάθηεθε γχξσ ζην 100 κ.Υ.
7
 Απηφο (ν Ησάλλεο) 

δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηνλ Ησάλλε ην καζεηή, ν νπνίνο 
απνθεθαιίζηεθε απφ ηνλ Αγξίππα ηνλ Η ην έηνο 44 κ.Υ., 

πνιχ πξηλ γξαθηεί ην Δπαγγέιην. Πξέπεη λα αλαθέξσ φηη γηα 

δχν αηψλεο ζπδεηνχηαλ έληνλα ην αλ ην Δπαγγέιην ηνπ 
Ησάλλε ζα έπξεπε λα γίλεη απνδεθηφ σο αμηφπηζηε 

πεξηγξαθή ηεο δσήο ηνπ Ηεζνχ, θαη αλ ζα έπξεπε λα 

ζπκπεξηιεθζεί ζηηο γξαθεο.
7
 

Οη Υξηζηηαλνί, φπσο έθαλα θάπνηε θη εγψ, θαπρηφληαλ γηα 

ηα Δπαγγέιηα Καηά Μαηζαίνλ, Καηά Μάξθνλ, Καηά 

Λνπθάλ, θαη Καηά Ησάλλελ. Χζηφζν, αλ ην ζθεθηνχκε, δελ 
ππάξρεη νχηε έλα επαγγέιην ζχκθσλα κε ηνλ ίδην ηνλ 

Ηεζνχ
10

. χκθσλα κε ηνλ πξφινγν ηεο KJV New Open Bible 

Study Edition, ε ιέμε «Δπαγγέιην» πξνζηέζεθε (δείηε ηηο 
πιεξνθνξίεο παξαθάησ) ζηνπο αξρηθνχο ηίηινπο «Καηά 

Ησάλλελ, Καηά Μαηζαίνλ, Καηά Λνπθάλ, θαη Καηά 

Μάξθνλ». 



 

21 

Παιαηόηεξα, ζε απηό ην επαγγέιην είρε δνζεί ν ηίηινο 

«Καηά Μαηζαίνλ». πσο ππνδειώλεη απηόο ν ηίηινο, θη 

άιιεο επαγγειηθέο καξηπξίεο ήηαλ γλσζηέο εθείλε ηελ 

πεξίνδν (ε ιέμε επαγγέιην πξνζηέζεθε αξγόηεξα). 

Ζ άδεηα γηα λα απνθαινχληαη απηά ηα «Καηά…» θείκελα ην 
Δπαγγέιην, δε δφζεθε απφ ηνλ Ηεζνχ, νχηε απφ θάπνηα ζεία 

νδεγία. Απηά ηα θείκελα, ηνπ Μαηζαίνπ, ηνπ Λνπθά, ηνπ 

Μάξθνπ θαη ηνπ Ησάλλε δελ είραλ πνηέ ηελ πξφζεζε λα 
γίλνπλ ην Δπαγγέιην. πλεπψο ην Καηά Μάξθνλ 1:1 δελ 

κπνξεί λα είλαη αιεζηλή δήισζε, φηη ην θείκελφ ηνπ είλαη ην 

επαγγέιην ηνπ Ηεζνχ. 

Πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη νη Μνπζνπικάλνη πξέπεη λα 

πηζηέςνπλ ζε φιεο ηηο Θετθέο Γξαθέο ζηελ απζεληηθή κνξθή 

ηνπο, ζηνπο Πξνθήηεο ηνπο θαη δελ πξέπεη λα θάλνπλ θακία 
δηάθξηζε αλάκεζά ηνπο: ην φρνπθ (Αβξαάκ), ζηελ Σνξά 

(Μσπζή), ζηνπο Φαικνχο (Γαπίδ), ζην Δπαγγέιην ή Ηληδήι 

(Ηεζνχο) θαη ζην Κνξάλην (Μσράκκαλη). Αλαθέξεηαη 
μεθάζαξα ζην Κνξάλην 3:3 φηη ν Αιιάρ έζηεηιε ζηε γε ηελ 

Σνξά θαη ην Δπαγγέιην, Χζηφζν, θακία απφ απηέο ηηο 

γξαθέο δελ παξακέλεη ζηελ απζεληηθή ηεο κνξθή ζήκεξα, 
παξά κφλν ην Κνξάλην, ην νπνίν εζηάιε ζε φιε ηελ 

αλζξσπφηεηα παληνχ θαη γηα φιεο ηηο επνρέο. 

Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ην Ηεξό Κνξάλην 
εζηάιε ζηελ αλζξσπφηεηα φπσο αλαθέξζεθε ζην 18:4-5, 

ήηαλ γηα λα πξνεηδνπνηήζεη ηνπο Υξηζηηαλνχο γηα ηελ 

ηξνκεξή ηηκσξία ηνπ Θενχ αλ δελ ζηακαηήζνπλ λα ιέλε: 

{ Ο Αιιάρ απέθηεζε έλαλ πηό. } 
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Οη Μνπζνπικάλνη πηζηεχνπλ εηιηθξηλά φηη φια φζα θήξπμε 

ν Ηεζνχο (ε εηξήλε θαη νη επινγίεο ηνπ Αιιάρ επ’ απηνχ) 
ήηαλ απφ ην Θεφ· ην Δπαγγέιην (Ηληδήι): Οη «Υαξκφζπλεο 

εηδήζεηο» θαη ε θαζνδήγεζε ηνπ Θενχ γηα ηα Παηδηά ηνπ 

Ηζξαήι.
10

 Γελ ππάξρεη θαλέλα ζεκείν ζηα ηέζζεξα ζεκεξηλά 

Δπαγγέιηα πνπ λα αλαθέξεη φηη ν Ηεζνχο έγξαςε έζησ θαη 
κία ιέμε απφ ην Δπαγγέιηφ ηνπ, νχηε αλαθέξεηαη φηη ν 

Ηεζνχο ππέδεημε ζε θάπνηνλ άιινλ λα ην θάλεη. Απηφ πνπ 

πιαζάξεηαη σο ηα «Δπαγγέιηα» ζήκεξα είλαη ην έξγν 
αλζξψπσλ. 

10
 

 Σν Κνξάλην 2:79 ιέεη: 

{ Αιίκνλν ζ’ απηνύο πνπ γξάθνπλ ην Βηβιίν (ηε Βίβιν) κε 

ηα δηθά ηνπο ρέξηα θαη έπεηηα ιέλε, «Απηό είλαη από ηνλ 

Αιιάρ.», γηα λα ιάβνπλ σο αληάιιαγκα γη’ απηό πεληρξό 

ηίκεκα! Αιίκνλό ζ’ απηνύο γηα ό,ηη έγξαςαλ ηα ρέξηα 

ηνπο θαη αιίκνλό ζ’ απηνύο γηα ό,ηη θεξδίδνπλ κ’ απηό. } 

Πξηλ θιείζνπκε απηφ ην θεθάιαην, ζα ήζεια λα κνηξαζηψ 

καδί ζνπ κεξηθά ζρφιηα απφ έλα άξζξν πνπ ηππψζεθε ζηε 

U.S. News & Wold Report, Αλαδεηψληαο ηνλ Ηεζνχ, 8 
Απξηιίνπ 1996, ζει. 47-53: 

  Ο Ρφκπεξη Φαλθ, γλσζηφο κειεηεηήο ηεο Βίβινπ, 
θαη 50 θαζεγεηέο ζενινγίαο ζπκπέξαλαλ φηη ιηγφηεξν απφ 

ην 20% ησλ ξήζεσλ θαη αθφκα ιηγφηεξν ησλ πξάμεσλ πνπ 

απνδίδνληαη ζηνλ Ηεζνχ είλαη απζεληηθέο. Αλάκεζα ζε απηέο 

πνπ απνθιείνληαη είλαη: ε Πξνζεπρή ηνπ Κπξίνπ, ε ξήζε 
απφ ην ζηαπξφ θαη νπνηνζδήπνηε ηζρπξηζκφο ηνπ Ηεζνχ πεξί 

ζεφηεηαο, ε παξζέλνο γέλλεζε, ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα 

ζαχκαηά ηνπ θαη ε ζαξθηθή αλάζηαζε. (ζει. 49) 
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 Ο Σδνλ Μέγηεξ, θαζεγεηήο ζην Καζνιηθφ 

Παλεπηζηήκην ηεο Ακεξηθήο ζηελ Οπάζηγθηνλ, ζπκπεξαίλεη: 
 (Ο Ηεζνχο) γελλήζεθε γχξσ ζην 7 π.Υ. ζηε 

Ναδαξέη, φρη ζηε Βεζιεέκ φπσο αλαθέξεη ν Λνπθάο ζην 

επαγγέιηφ ηνπ. 

 Παξά ηηο επίζεκεο Καζνιηθέο δηδαζθαιίεο φηη ε 
Μαξία, ε κεηέξα ηνπ Ηεζνχ, παξέκεηλε παξζέλα γηα φιε ηεο 

ηε δσή, ν Μέγηεξ ιέεη φηη ν Ηεζνχο είρε ηέζζεξηο αδειθνχο 

θαη ηνπιάρηζηνλ δχν αδειθέο, πιεξνθνξίεο πνπ 
πξνέξρνληαη απφ ηα επαγγέιηα ηνπ Μάξθνπ θαη ηνπ Ησάλλε 

θαη ηα θείκελα ηνπ Παχινπ. Ζ παξζέλνο γέλλεζε ηνπ Ηεζνχ, 

ιέεη ν Μέγηεξ, «δελ κπνξεί νχηε λα απνδεηρηεί, νχηε λα 
δηαςεπζηεί» κε ηζηνξηθή έξεπλα.  

 Δίρε κηα ζχληνκε δηαθνλία ζηε Γαιηιαία σο 

δάζθαινο, πξνθήηεο θαη κεξηθέο πξάμεηο ηνπ ζεσξήζεθαλ 

απφ θάπνηνπο ζαχκαηα. 
 πλειήθζε ζηελ Ηεξνπζαιήκ θαη ζηαπξψζεθε 

ππφ ηνλ Πφληην Πηιάην γχξσ ζην 30 κ.Υ. Οη ππνζηεξηθηέο 

ηνπ ηζρπξίζηεθαλ φηη αλαζηήζεθε απφ ηνπο λεθξνχο. (ει. 
50) 

 Ο Σδνλ Κξνζζάκ, έλαο απφ ηνπο πην παξαγσγηθνχο 

απφ ηνπο ζχγρξνλνπο ακθηζβεηίεο, πξψελ Ρσκαηνθαζνιηθφο 

ηεξέαο θαη επίηηκνο θαζεγεηήο ζην Παλεπηζηήκην Depaul 
ζην ηθάγν, ζεσξεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ έρεη ζπιιέμεη ζα 

απνθιείζνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο παξαδνζηαθέο 

Υξηζηηαληθέο δηδαζθαιίεο. Βηβιηθέο θαηαγξαθέο γηα ην 
Μπζηηθφ Γείπλν θαη ηηο εκθαλίζεηο ηνπ αλαζηεκέλνπ Ηεζνχ, 

ιέεη γηα παξάδεηγκα, απνηεινχλ απιψο πξνζπάζεηεο ησλ 

αθνζησκέλσλ ππνζηεξηθηψλ ηνπ λα εθθξάζνπλ ηε 
«ζπλερφκελε εκπεηξία» ηεο παξνπζίαο ηνπ κεηά ηε 

ηαχξσζε. (ζει. 52) 
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ΔΤΑΓΓΔΛΗΟ –ΣΑ ΠΑΗΓΗΑ 

ΣΟΤ ΗΡΑΖΛ 

Πνιινί Υξηζηηαλνί πηζηεχνπλ φηη ην κήλπκα ηνπ Ηεζνχ 

απεπζπλφηαλ ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο. ηαλ ηνλ πιεζίαζε 
κία Υαλααληθή γπλαίθα θαη ηνπ δήηεζε λα ζεξαπεχζεη ηελ 

θφξε ηεο, ζηελ αξρή αξλήζεθε, ιέγνληαο (Καηά Μαηζαίνλ 

15:24): 

«Καη εθείλνο απνθξηλόκελνο είπε: Γελ ζηάιζεθα παξά 

κνλάρα ζηα ρακέλα πξόβαηα ηνπ νίθνπ Ηζξαήι.» 

Δπίζεο, Καηά Μαηζαίνλ 1:21: 

«θαη ζα γελλήζεη έλαλ γην, θαη ζα απνθαιέζεηο ην όλνκά 

ηνπ Ηεζνύ· επεηδή, απηόο ζα ζώζεη ηνλ ιαό ηνπ από ηηο 

ακαξηίεο ηνπο.» 

 Ο Ηεζνχο, δίδαμε, επίζεο ηνπο 12 καζεηέο λα 

θεξχηηνπλ κεηάλνηα ζηα ρακέλα πξφβαηα ηνπ νίθνπ ηνπ 

Ηζξαήι θαη φρη ζηνπο Δζληθνχο ή ηνπο ακαξείηεο (Καηά 

Μαηζαίνλ 10:5-7): 

«Απηνύο ηνπο δώδεθα απέζηεηιε ν Ηεζνύο, θαη ηνπο 

παξήγγεηιε, ιέγνληαο: ε δξόκν εζλώλ κε πάηε, θαη κέζα 

ζε πόιε ακαξεηηώλ κε κπείηε·  

λα πάηε δε κάιινλ πξνο ηα ρακέλα πξόβαηα ηνπ νίθνπ 

Ηζξαήι. Καη πεγαίλνληαο, θεξύηηεηε, ιέγνληαο όηη: 

Πιεζίαζε ε βαζηιεία ησλ νπξαλώλ.» 
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 Δίλαη νινθάλεξν φηη ν Ηεζνχο θαη νη 12 καζεηέο 

εζηάιεζαλ γηα ην ιαφ ηνπ Ηζξαήι θαη φρη γηα φιν ηνλ 
θφζκν. Άξα, ν Ησάλλεο (3:16): 

«Δπεηδή, κε ηέηνηνλ ηξόπν αγάπεζε ν Θεόο ηνλ θόζκν, 

ώζηε έδσζε ηνλ Τηό ηνπ ηνλ κνλνγελή, γηα λα κε ραζεί 

θαζέλαο ν νπνίνο πηζηεύεη ζ' απηόλ, αιιά λα έρεη αηώληα 

δσή»  

δελ ζα έπξεπε λα αλαθέξεηαη ζηνλ «θαζέλα», αιιά ζηα 

παηδηά ηνπ Ηζξαήι. 

 Μηα αθφκε αμηνζεκείσηε ξήζε ηνπ Ηεζνχ 

βξίζθνπκε ζην Καηά Μαηζαίνλ 5:17-18: 

«Με λνκίζεηε όηη ήξζα γηα λα θαηαξγήζσ ηνλ λόκν ή 

ηνπο πξνθήηεο· δελ ήξζα λα θαηαξγήζσ, αιιά λα 

εθπιεξώζσ. Δπεηδή, ζαο δηαβεβαηώλσ, κέρξηο όηνπ 

παξέιζεη ν νπξαλόο θαη ε γε, έλα γηώηα ή κία θεξαία δελ 

ζα παξέιζεη από ηνλ λόκν, έσο όηνπ όια εθπιεξσζνύλ.» 

 ην Καηά Μαηζαίνλ 8:4, ν Ηεζνχο ππέδεημε ζην 
ζεξαπεπκέλν ιεπξφ λα «πάεη ζηνλ Ηεξέα» θαη λα πξνζθέξεη 

απηφ πνπ πξφζηαμε ν Μσπζήο. Μεξηθνί Υξηζηηαλνί 

ελαληηψλνληαη ζε απηφ ην εδάθην θαη ιέλε φηη ε Παιαηά 
Γηαζήθε είλαη απεξραησκέλε θαη έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ 

ηελ Καηλή Γηαζήθε. πσο κπνξείηε λα θαηαιάβεηε, o 

Ηεζνχο δελ παξέβιεςε ηελ Παιαηά Γηαζήθε θαη ηηο 

δηδαζθαιίεο ηεο. Άξα, γηαηί λα ην θάλνπλ απηφ νξηζκέλνη 
Υξηζηηαλνί; 
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 Παξαζέησ εδψ έλα απφζπαζκα απφ ην Λεμηθφ ηεο 

Βίβινπ πνπ αθνξά ηελ εθαξκνγή ησλ Γέθα Δληνιψλ ζην 
Υξηζηηαληζκφ ζήκεξα: 

 Οη δέθα λόκνη πνπ δόζεθαλ από ην Θεό ωο νδεγίεο 

γηα ηελ θαζεκεξηλή δωή. Απνηεινύλ κέξνο ελόο ζπκβνιαίνπ 
αλάκεζα ζην Θεό θαη ην ιαό Τνπ <Εμ. 34:28, Δεπη. 4:13, 

10:4>. Απηνί νη λόκνη απνθαινύληαη ζπρλά Δεθάινγνο, από 

ηελ Ειιεληθή ιέμε πνπ ζεκαίλεη «δέθα ιέμεηο.» 

 Παξφιν πνπ ν Θεφο έδσζε ηηο Γέθα Δληνιέο ζην 

ιαφ Σνπ κέζσ ηνπ Μσπζή ζην ξνο ηλά πεξηζζφηεξν απφ 
3.000 ρξφληα πξηλ, είλαη αθφκε ζρεηηθέο ζήκεξα. Έρνπλ 

ζεβαζηή ζεκαζία γηαηί ν ραξαθηήξαο ηνπ Θενχ είλαη 

ακεηάβιεηνο. Απηνί νη λφκνη μεθίλεζαλ απφ ην Θεφ θαη ηνλ 

αηψλην ραξαθηήξα Σνπ, ζπλεπψο, ε εζηθή ηνπο αμία δελ 
κπνξεί λα αιιάμεη. 

 1.300 πεξίπνπ ρξφληα κεηά ηε ρνξήγεζε ησλ λφκσλ 
απφ ην Θεφ, ν Ηεζνχο ηνπο επηθχξσζε απνθαιψληαο ηνπο 

«εληνιέο» θαη παξαζέηνληαο πέληε απφ απηέο ζην λεαξφ 

πινχζην θπβεξλήηε <Καηά Μαηζαίνλ 19:16-22>. Καη ζην 
Κήξπγκα ζην ξνο, ν Ηεζνχο έδεημε φηη ν εξρνκφο ηνπ δελ 

αθχξσζε ηεο Δληνιέο. Αλέθεξε ζπγθεθξηκέλα ην λφκν θαηά 

ηεο δνινθνλίαο <Καηά Μαηζαίνλ 5:21> θαη ηεο δηάπξαμεο 

κνηρείαο <Καηά Μαηζαίνλ 5:27>.  

Ο Ηεζνχο, κάιηζηα, έζεζε απηνχο ηνπο λφκνπο ζε πςειφηεξε 

ζέζε, απαηηψληαο ηελ ηήξεζε ηνπ πλεχκαηνο, θαζψο επίζεο 
θαη ησλ λνκηθψλ πιεπξψλ ηνπ λφκνπ. Ο Ηεζνχο έβαιε ηελ 

αηψληα ζθξαγίδα έγθξηζεο ζην λφκν, δειψλνληαο, «Με 

λνκίζεηε όηη ήξζα γηα λα θαηαξγήζσ ηνλ λόκν ή ηνπο 
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πξνθήηεο· δελ ήξζα λα θαηαξγήζσ, αιιά λα 

εθπιεξώζσ.» (Καηά Μαηζαίνλ 5:17) 

 Ο Μσπζήο έιαβε ηηο Γέθα Δληνιέο απφ ηελ θνξπθή 

ηνπ ξνπο ηλά <Δμ. 19:16—20:17>. Αξγφηεξα, νη εληνιέο 

ραξάρηεθαλ ζε δχν πιάθεο απφ πέηξα <Δμ. 31:18>.  

 Οη Γέθα Δληνιέο ζρεκαηίδνπλ ηνλ ππξήλα ηνπ 

εηδηθνχ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ αλάκεζα ζην Θεφ θαη ην ιαφ Σνπ. 
Σνπο είπε, «ηώξα, ινηπόλ, αλ πξαγκαηηθά ππαθνύζεηε ζηε 

θσλή κνπ, θαη θπιάμεηε ηε δηαζήθε κνπ, ζα είζηε ζε 

κέλα ν εθιεθηόο ιαόο από όινπο ηνπο ιανύο· επεηδή, δηθή 

κνπ είλαη νιόθιεξε ε γε· θη εζείο ζα είζηε ζε κέλα 

βαζίιεην ηεξάηεπκα, θαη έζλνο άγην.» (Έμνδνο 19:5). Απηά 

ηα εδάθηα επηζεκαίλνπλ, επίζεο, φηη ε ππαθνή ηνπο ζηηο 

Δληνιέο έπξεπε λα απνηειεί ηε βάζε ηεο χπαξμεο ηνπ 
Ηζξαήι σο ηνλ εθιεθηφ ιαφ ηνπ Θενχ. 

 Ο Θεφο δελ είρε πνηέ ηελ πξφζεζε νη Γέθα Δληνιέο 
λα είλαη έλα ζχλνιν θαλνληζκψλ νη νπνίνη ζα εμαζθαιίζνπλ 

ζην ιαφ ηνπ Ηζξαήι ηε ζσηεξία. Ζ ράξε ηνπ Θενχ είρε ήδε 

ρνξεγεζεί ρσξίο αληάιιαγκα! Απηφ απνδεηθλχεηαη 
εκθαλέζηαηα απφ ηελ απειεπζέξσζε ηνπ Ηζξαήι απφ ην 

δπγφ ησλ Αηγππηίσλ <Γεπη. 4:37>. πλεπψο, ζηελ θαξδηά 

ηεο ζρέζεο ηνπ ζπκβνιαίνπ βξίζθεηαη κηα πξάμε ζείαο 

ΥΑΡΖ. Ο Θεφο πξνιφγηζε αθφκε ηηο Γέθα Δληνιέο κε κηα 
ππελζχκηζε ηεο απειεπζέξσζεο ησλ Ηζξαειηηψλ <Δμ. 

20:2>. 

 Οη Γέθα εληνιέο είλαη αθφκα ζεκαληηθέο ζήκεξα. Ο 

θφζκνο ρξεηάδεηαη απεγλσζκέλα λα δεη ην φλνκα θαη ηνλ 

ραξαθηήξα ηνπ Θενχ λα εθηίζεηαη ζηηο δσέο ησλ Υξηζηηαλψλ 
πνπ παίξλνπλ αθφκε ην Λφγν Σνπ ζηα ζνβαξά. Απηέο νη 
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Δληνιέο, ηδηαίηεξα ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηδαζθαιίεο ηνπ 

Υξηζηνχ, απνηεινχλ αθφκε ηηο θαιχηεξεο νδεγίεο γηα ηνλ 
έκπξαθην ηξφπν δσήο πνπ είλαη γλσζηφο ζηνλ άλζξσπν. 

Γηάβαζε Πξνο Ρσκαίνπο (13:8-9) 

«ε θαλέλαλ λα κε νθείιεηε ηίπνηε, παξά κνλάρα ην λα 

αγαπάηε ν έλαο ηνλ άιινλ· επεηδή, εθείλνο πνπ αγαπάεη 

ηνλ άιινλ, εθπιεξώλεη ηνλ λόκν. Γεδνκέλνπ όηη, ην: «Με 

κνηρεύζεηο, Με θνλεύζεηο, Με θιέςεηο, Με 

ςεπδνκαξηπξήζεηο, Με επηζπκήζεηο», θαη θάζε άιιε 

εληνιή, ζπκπεξηιακβάλεηαη κέζα ζε ηνύην ηνλ ιόγν, ζην: 

«Θα αγαπάο ηνλ πιεζίνλ ζνπ όπσο ηνλ εαπηό ζνπ»». 

Με ηελ αμηνπνίεζε απηψλ ησλ εδάθησλ, ν Παχινο 
απάιιαμε ηνπο Υξηζηηαλνχο απφ ηελ ππνρξέσζε ηεο 

ιαηξείαο ηνπ Θενχ κε φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζψκαηφο 

ηνπο, ιέγνληαο βαζηθά φηη ην κφλν πνπ πξέπεη λα θάλνπλ 

φινη νη άλζξσπνη γηα λα ηεξνχλ ην Νφκν (Σνξά/Παιαηά 
Γηαζήθε), είλαη λα αγαπάλε ν έλαο ηνλ άιιν φπσο ηνλ εαπηφ 

ηνπο. Ο Ηεζνχο δελ απέθιεηζε ηελ πξψηε θαη θχξηα 

ππνρξέσζή καο (ε νπνία είλαη κία απφ ηηο πξψηεο θαη 
ζεκαληηθφηεξεο εληνιέο), ηε ιαηξεία ηνπ Δλφο θαη 

κνλαδηθνχ Θενχ· θαη δεπηεξεπφλησο, ηελ αγάπε πξνο ηνπο 

γείηνλέο καο, φπσο ηφληζε ν Μάξθνο (12:29-31): 

«Καη ν Ηεζνύο απάληεζε ζ' απηόλ όηη: Πξώηε απ' όιεο 

ηηο εληνιέο είλαη: «Άθνπ Ηζξαήι· ν Κύξηνο ν Θεόο καο 

είλαη έλαο Κύξηνο.  Καη ζα αγαπάο ηνλ Κύξην ηνλ Θεό 

ζνπ κε όιε ηελ θαξδηά ζνπ, θαη κε όιε ηελ ςπρή ζνπ, θαη 

κε όιε ηε δηάλνηά ζνπ, θαη κε όιε ηε δύλακή ζνπ», απηή 

είλαη ε πξώηε εληνιή.  Καη δεύηεξε όκνηα κ' απηή είλαη: 
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«Θα αγαπάο ηνλ πιεζίνλ ζνπ ζαλ ηνλ εαπηό ζνπ». Άιιε 

εληνιή, κεγαιύηεξε απ' απηέο, δελ ππάξρεη.» 

 Αθνχ δηάβαζα ην Πξνο Γαιάηεο 5:2, «Πξνζέμηε, 

εγώ ν Παύινο ζάο ιέσ όηη, αλ θάλεηε ηελ πεξηηνκή, ν 

Υξηζηόο δελ ζα ζαο σθειήζεη ζε ηίπνηε», 
3
 έκαζα φηη ν 

Παχινο θαηάξγεζε ηελ πεξηηνκή, ε νπνία 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην λφκν (Σνξά). Δίλαη γεγνλφο φηη ν 

Ηεζνχο θαη ν Ησάλλεο ν Βαπηηζηήο είραλ θαη νη δχν θάλεη 
πεξηηνκή. Απηή ε θαηάξγεζε ηνπ Παχινπ απνηειεί 

αληίθαζε ζηηο δηδαζθαιίεο ηνπ Ηεζνχ θαη ηνπ Αβξαάκ. Γηαηί 

φινη νη Μνπζνπικάλνη θαη νη Υξηζηηαλνί είλαη απφ ηνλ 
ζπφξν ηνπ Αβξαάκ, θαη ε πεξηηνκή είλαη πξάμε 

ππνρξεσηηθή. Μάιηζηα, ν Αβξαάκ δελ ήηαλ νχηε Δβξαίνο, 

νχηε Υξηζηηαλφο, θαη ε ζξεζθεία ηνπ, ε νπνία πξέπεη λα 

αθνινπζείηαη, είλαη ε ιαηξεία θαλελφο άιινπ ζενχ, παξά 
κφλν ηνπ Δλφο Αιεζηλνχ Θενχ. 

 Έρνληαο ζην κπαιφ κνπ ην Καηά Μαηζαίνλ 5:17-

18, ζα αλαγλσξίδσ κηα αθφκε αζπλέπεηα ζηελ Καηλή 

Γηαζήθε. ην Καηά Μάξθνλ 16:15 αλαθέξεηαη φηη ν 

Ηεζνχο είπε: 

«Πεγαίλεηε ζε όιν ηνλ θόζκν, θαη θεξύμηε ην επαγγέιην 

ζε όιε ηελ θηίζε.» 

 Απηφ αληηβαίλεη ζηα Καηά Μαηζαίνλ 1:21, 10:5-6, 

15:24 θαη 28:19. Αλάινγα κε ην πνηα Βίβιν ρξεζηκνπνηείο, 

ην Καηά Μαηζαίνλ 28:19 κπνξεί λα δηαβαζηεί σο «θάζε 

έζλνο» ή «όια ηα έζλε», πνπ ζεκαίλεη ηηο δψδεθα θπιέο 

ηνπ Ηζξαήι φπσο είπε ν Ηεζνχο ζην Καηά Μαηζαίνλ 15:24. 

 



 

30 

ΑΓΗΑ ΣΡΗΑΓΑ 

Ζ Αγία Σξηάδα πνπ έκαζα εγψ δελ είλαη βηβιηθή. Ζ ιέμε 

ηξηάδα δελ αλαθέξεηαη θαλ ζηε Βίβιν, νχηε ζηα ιεμηθά ηεο 
Βίβινπ. Ζ ηξηάδα δελ δηδάρζεθε πνηέ απφ ηνλ Ηεζνχ θαη δελ 

αλαθέξζεθε πνηέ ζπγθεθξηκέλα απφ ηνλ Ηεζνχ.
8
 

 Ζ ζχλζεζε ηεο Αγίαο Σξηάδαο παξνπζηάζηεθε απφ 

ηνλ Αζαλάζην, έλαλ Αηγχπηην δηάθνλν απφ ηελ Αιεμάλδξεηα, 

θαη έγηλε, επίζεο, δεθηή απφ ηε χλνδν ηεο Νίθαηαο 
πεξηζζφηεξν απφ ηξεηο αηψλεο κεηά ηελ απνρψξεζε ηνπ 

Ηεζνχ απφ ηε γε.
8
 Άιιεο ηέηνηεο θαηαζθεπαζκέλεο απφ 

αλζξψπνπο απνθάζεηο ηεο πλφδνπ ζπλεηζέθεξαλ ζηελ 

αλαθήξπμε ηεο Ρσκατθήο Κπξηαθήο σο ην Υξηζηηαληθφ 
άββαην

13
 θαη ζηελ θαζηέξσζε ηεο 25

εο
 Γεθεκβξίνπ σο ηελ 

εκέξα γέλλεζεο ηνπ Ηεζνχ. Απηφ ζπλέβε ψζηε λα ππάξρεη 

κηα γηνξηή πνπ λα ζπκπίπηεη κε ηελ εκέξα γέλλεζεο ησλ 
ζεψλ ησλ παγαληζηψλ φπσο ηνπ Νίκξνλη (ζενχ ησλ 

Βαβπισλίσλ), ηνπ Κξίζλα (ζενχ ησλ Ηλδνπηζηψλ), ηνπ 

Μίζξα (ζενχ ησλ Διιήλσλ θαη ησλ Ρσκαίσλ), θαη ηνπ 
Γηφλπζνπ (ή Βάθρνπ ησλ Διιήλσλ), ν νπνίνο νλνκάζηεθε ν 

κνλνγελήο πηφο ηνπ Γία θαη γελλήζεθε απφ ηελ παξζέλν 

κεηέξα Γήκεηξα ζηηο 25 Γεθεκβξίνπ. Πξνθαλψο, ε Βίβινο 

πξνέβιεςε θαη απαγφξεςε ην ζηνιηζκφ 
(Υξηζηνπγελληάηηθσλ) δέλδξσλ ζην Ηεξεκίαο 10:2-5: 

«Έηζη ιέεη ν Κύξηνο: Με καζαίλεηε ηνλ δξόκν ησλ 

εζλώλ, θαη ζηα ζεκεία ηνύ νπξαλνύ κε θνβάζηε, επεηδή 

ηα έζλε ηα θνβνύληαη. Γεδνκέλνπ όηη, ηα λόκηκα ησλ 

ιαώλ είλαη κάηαηα· επεηδή, θόβνπλ μύιν από ην δάζνο, 

εξγαζία ρεξηώλ ελόο καξαγθνύ κε ηνλ πέιεθπ. Σν 



 

31 

θαιισπίδνπλ κε αζήκη θαη κε ρξπζάθη· ην ζηεξεώλνπλ κε 

θαξθηά θαη κε ζθπξηά, γηα λα κε θηλείηαη. Δίλαη όξζηα 

ζαλ ηνλ θνίληθα, αιιά δελ κηινύλ· έρνπλ αλάγθε λα 

βαζηάδνληαη, επεηδή δελ κπνξνύλ λα πεξπαηήζνπλ. Με 

ηα θνβάζηε· επεηδή, δελ κπνξνύλ λα θαθνπνηνύλ νύηε 

είλαη δπλαηόλ ζ' απηά λα αγαζνπνηήζνπλ.»
3
 

 Δδάθηα ζαλ ην Καηά Μαηζαίνλ 28:19, Καηά 

Ησάλλελ 14:11 θαη 1 Ησάλλε 5:7 & 8 κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνπο Υξηζηηαλνχο γηα λα 

επηβεβαηψζνπλ ηελ Αγία Σξηάδα. Σν δφγκα ηεο Αγίαο 

Σξηάδαο ζπλάρζεθε απφ ην 1 Ησάλλε 5:7, φπνπ αλαθέξεηαη: 

«Δπεηδή, ηξεηο είλαη απηνί πνπ δίλνπλ καξηπξία ζηνλ 

νπξαλό: Ο Παηέξαο, ν Λόγνο, θαη ην Άγην Πλεύκα· θαη νη 

ηξεηο απηνί είλαη έλα.» 

 Απηφ ην εδάθην έρεη απφ θαηξφ πξνβιεζεί σο λφζν, 

κηα παξάλνκε πξνζζήθε ζην θείκελν ηεο Καηλήο Γηαζήθεο. 
Υξηζηηαλνί κειεηεηέο ηεο Βίβινπ αλαθάιπςαλ αξγφηεξα φηη 

απηφ ην δφγκα απνηέιεζε παξεκβνιή ζηελ έθδνζε ηνπ King 

James. Μάιηζηα, φρη ιηγφηεξνη απφ 32 Υξηζηηαλνχο 
εμέρνληεο κειεηεηέο, ζπκβνπιεπκέλνη απφ κηα επηηξνπή 50 

αληηπξνζψπσλ δηάθνξσλ νκάδσλ, παξνπζίαζαλ ην 1949 κηα 

αλαζεσξεκέλε επίζεκε έθδνζε ηεο Καηλήο Γηαζήθεο, θαη 

νιφθιεξεο ηεο Βίβινπ ην 1952, απνξξίπηνληαο ην 
παξαπάλσ απφζπαζκα. 

13
 

 Ζ Καηλή Γηαζήθε αλαθέξεηαη πνιιέο θνξέο ζηνλ 
Ηεζνχ σο δνχιν ηνπ Θενχ (βι. Καηά Μαηζαίνλ 12:18 γηα 

παξάδεηγκα). Σψξα δηάβαζε Πξάμεηο 2:22: 
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«Άλδξεο Ηζξαειίηεο, αθνύζηε ηνύηα ηα ιόγηα· ηνλ Ηεζνύ 

ηνλ Ναδσξαίν, άλδξα πνπ απνδείρζεθε ζε ζαο από ηνλ 

Θεό κε δπλάκεηο θαη ηέξαηα θαη ζεκεία, ηα νπνία ν Θεόο 

έθαλε αλάκεζά ζαο δηακέζνπ απηνύ, όπσο μέξεηε θη 

εζείο.» 

 Πψο είλαη, ινηπφλ, δπλαηφλ λα είλαη ν Ηεζνχο 

δνχινο ηνπ Θενχ θαη Θεφο ηαπηφρξνλα; Γηάβαζε ην Καηά 

Ησάλλελ 17:21 (γηα λα είλαη όινη έλα· όπσο εζύ, Παηέξα, 

είζαη ζε ελόηεηα κε κέλα θαη εγώ ζε ελόηεηα κε ζέλα, λα 

είλαη θη απηνί έλα ζε ελόηεηα κε καο· γηα λα πηζηέςεη ν 

θόζκνο όηη εζύ κε απέζηεηιεο), θαη ζα ζπκπεξάλεηο φηη αλ 
ν Θεφο, ν Ηεζνχο θαη ην Άγην Πλεχκα ζρεκαηίδνπλ κία 

ελφηεηα, ηελ Αγία Σξηάδα, ηφηε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

ησλ καζεηψλ ζα πξέπεη λα ζρεκαηίδνπλ κηα ελφηεηα ησλ 

δεθαπέληε (15).
8
 χκθσλα κε ην Καηά Ησάλλελ 14:9, ν 

Ηεζνχο είλαη Θεφο: 

«…πνηνο είδε εκέλα, είδε ηνλ Παηέξα.» 

 Αο δηαβάζνπκε ην Καηά Ησάλλελ 4:24: «Ο Θεόο 

είλαη πλεύκα…» θαη ην Καηά Ησάλλελ 5:37: «Ούηε θσλή 

ηνπ αθνύζαηε πνηέ νύηε όςε ηνπ είδαηε.» Καη ην 1 

Σηκόζεν 6:16: «…ηνλ νπνίν θαλέλαο από ηνπο αλζξώπνπο 

δελ είδε νύηε κπνξεί λα δεη…» 

 πσο θάλεθε ζην Έμνδνο 33:20, ε αλζξψπηλε 

φξαζε δελ κπνξεί λα αληέμεη λα θνηηάμεη ηε δφμα ηνπ Θενχ 

θαη λα δήζεη, άξα πψο κπνξεί ε αλζξψπηλε ζάξθα λα αληέμεη 
λα έρεη απηή ηε Γφμα ηπιηγκέλε κέζα ηεο; Απηφ πνπ είδαλ νη 

καζεηέο ήηαλ ν Ηεζνχο, ν Πξνθήηεο, θαη φρη ν Θεφο. Καηά 

Ησάλλελ 5:37: 
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«Ούηε θσλή ηνπ (ηνπ Θενύ) αθνύζαηε πνηέ νύηε όςε ηνπ 

είδαηε.», αληηβαίλεη, επίζεο, ζην Καηά Μαηζαίνλ 3:17 ζην 
νπνίν ιέγεηαη φηη ν Θεφο αθνχζηεθε λα ιέεη: «Απηόο είλαη ν 

Τηόο κνπ ν αγαπεηόο, ζηνλ νπνίν επαξεζηήζεθα.» 

 Γελ είλαη μεθάζαξνο ν θαζνξηζκφο ηνπ αλ είλαη ην 
άγην πλεχκα, ην πλεχκα ηεο αιεζείαο, ην πλεχκα ηνπ Θενχ ή 

ην πλεχκα γεληθά πνπ ππνηίζεηαη φηη νινθιεξψλεη ηελ «αγία 

ηξηάδα». Τπάξρνπλ δηάθνξα εδάθηα ζηε Βίβιν πνπ 
απεηθνλίδνπλ δηαθνξεηηθέο δξάζεηο ησλ δηαθφξσλ 

πλεπκάησλ: 

 

Δδάθηα Πλεύκαηα 

Καη ν άγγεινο, απαληψληαο, 

ηεο είπε: Πλεχκα Άγην ζα 

έξζεη επάλσ ζνπ. Καηά 

Λνπθάλ 1:35 

Άγην Πλεχκα –Δθηειεί 

ζαχκαηα κε εληνιή ηνπ 

Θενχ. 

Γελ μέξεηε φηη είζηε λαφο ηνχ 

Θενχ, θαη ην Πλεχκα ηνχ 
Θενχ θαηνηθεί κέζα ζαο. 1 

Πξνο Κνξηλζίνπο 3:16 

Πλεχκα ηνπ Θενχ –

Καηνηθεί κέζα ζε έλαλ 
άλζξσπν.= 

ην Πλεχκα ηήο αιήζεηαο, ην 

νπνίν ν θφζκνο δελ κπνξεί λα 

ιάβεη…Καηά Ησάλλελ 14:17 

Πλεχκα ηεο Αιήζεηαο –Σν 

νπνίν ν θφζκνο δελ κπνξεί 

λα ιάβεη 

ν Παηέξαο ν νπξάληνο ζα 

δψζεη Πλεχκα άγην ζ' 

εθείλνπο πνπ δεηνχλ απ' 

Άγην Πλεχκα –Πνπ δίλεηαη 

ζε φζνπο ην δεηνχλ. 
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απηφλ. Καηά Λνπθάλ 11:13 

 ηαλ, φκσο, έξζεη ν 
Παξάθιεηνο, πνπ εγψ ζα 

ζηείισ ζε ζαο απφ ηνλ 

Παηέξα, ην Πλεχκα ηήο 
αιήζεηαο, πνπ εθπνξεχεηαη 

απφ ηνλ Παηέξα, εθείλνο ζα 

δψζεη καξηπξία γηα κέλα.  

Καηά Ησάλλελ 15:26 

Παξάθιεηνο (Άγην Πλεχκα) 
–Πνπ ζα έξζεη κεηά ηνλ 

Ηεζνχ ζηε γε 

 

Πλεχκα ηεο Αιήζεηαο –
απηφ πνπ έξρεηαη απφ ηνλ 

Παηέξα. 

ζηνλ νπνίν θη εζείο ειπίζαηε, 
φηαλ αθνχζαηε ηνλ ιφγν ηήο 

αιήζεηαο, ην επαγγέιην ηεο 

ζσηεξίαο ζαο· ζηνλ νπνίν 
θαη, θαζψο πηζηέςαηε, 

ζθξαγηζηήθαηε κε ην Άγην 

Πλεχκα ηήο 

ππφζρεζεο· Πξνο Δθεζίνπο 

1:13 

Άγην Πλεχκα –ην πλεχκα 
ηεο ππφζρεζεο 

Απνθξίζεθε ν Ηεζνχο: ε 
δηαβεβαηψλσ απφιπηα, αλ 

θάπνηνο δελ γελλεζεί απφ 

λεξφ θαη Πλεχκα, δελ κπνξεί 
λα κπεη κέζα ζηε βαζηιεία 

ηνχ Θενχ.  Καηά Ησάλλελ 

3:5 

Πλεχκα (γεληθά) –Θα 
κπνξνχζε λα εξκελεπηεί σο 

νπνηνδήπνηε απφ ηα 

παξαπάλσ πλεχκαηα 

Ο άγγεινο Γαβξηήι ζηάιζεθε 

απφ ηνλ Θεφ ζηελ… Καηά 

Άγγεινο Γαβξηήι –

(Αλαθέξεηαη ζπγθεθξηκέλα) 
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Λνπθάλ 1:26 

  

 ε απηφ ην ζεκείν ζα αλαθέξσ ηε ιέεη ην Κνξάλην 

(5:73) ζρεηηθά κε ηελ Αγία Σξηάδα: 

{ η’ αιήζεηα απνζηάηεζαλ απηνί πνπ ιέλε: «Ο Αιιάρ 

είλαη ν ηξίηνο ησλ ηξηώλ (Αγία Τξηάδα).» Μα δελ ππάξρεη 

Θεόο, εθηόο από Έλα Θεό. Καη αλ δελ πάςνπλ από απηά 

(ηηο βιαζθεκίεο) πνπ ιέλε, ηόηε ζη’ αιήζεηα έλα επώδπλν 

καξηύξην ζα επέιζεη ζηνπο άπηζηνπο αλάκεζά ηνπο. } 

 Γελ είλαη απηφ εθείλν πνπ αλαθέξεηαη ζην λφκν 

(Σνξά/Παιαηά Γηαζήθε) ηνπ Μσπζή κέζα ζηε ζεκαζία ηεο 

πξψηεο εληνιήο –ηελ Μνλαδηθφηεηα ηνπ Θενχ, ηελ νπνία ν 
Ηεζνχο δελ ήξζε γηα λα θαηαζηξέςεη αιιά γηα λα 

εθπιεξψζεη, φπσο εκθαηηθά ηνλίδεηαη ζην Καηά Ησάλλελ 

(5:46-47);: 

«Δπεηδή, αλ πηζηεύαηε ζηνλ Μσπζή, ζα πηζηεύαηε ζε 

κέλα· δεδνκέλνπ όηη, γηα κέλα εθείλνο έγξαςε. Αιιά, αλ 

ζε όζα εθείλνο έγξαςε δελ πηζηεύεηε, πώο ζα πηζηέςεηε 

ζηα δηθά κνπ ιόγηα;» 

 Ο Μσπζήο δε κίιεζε γηα θακία Σξηάδα, νχηε θαη ν 
Ηεζνχο! πλεπψο γηαηί λα ην θάλνπλ νη Υξηζηηαλνί; 

 Μηα εηδηθή αλαθνξά ζρεηηθά κε ηελ Αγία Σξηάδα ζα 
πξέπεη λα πξνζζέζνπκε εδψ, φπσο ηππψζεθε ζηελ έθδνζε 

ηεο Newsweek ζηηο 25 Απγνχζηνπ 1997, κε ηίηιν Υαίξε 

Μαξία, 
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 Πέξα απφ ηελ Αγία Σξηάδα, έλα απμαλφκελν θίλεκα 

ζηε Ρσκαηνθαζνιηθή Δθθιεζία ζέιεη ν Πάπαο λα 
δηαθεξχμεη έλα λέν, ακθηιεγφκελν δφγκα: φηη ε Μαξία, ε 

κεηέξα ηνπ Ηεζνχ είλαη ζπλ-ιπηξσηήο. πλεπψο, ζηε ζέζε 

ηεο Αγίαο Σξηάδαο, ζα ππήξρε ελφο είδνπο Ηεξνχ 

Κνπαξηέηνπ, κε ηε Μαξία λα παίδεη ηνπο πνιιαπινχο 
ξφινπο ηεο θφξεο ηνπ Παηέξα, κεηέξαο ηνπ Τηνχ θαη 

ζπδχγνπ ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο. 
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Ο ΗΖΟΤ Χ ΘΔΟ 

Δίλαη γλσζηφ φηη ε ζεηφηεηα ηνπ Ηεζνχ εηζήρζε απφ ηνλ 
Παχιν, ν νπνίνο πνηέ δε γλψξηζε ηνλ Ηεζνχ. Καζψο 

παξνπζηάδεηαη ην δφγκα ηεο ζεηφηεηαο ηνπ Ηεζνχ, έρεηε 

θαηά λνπ απηφ ην πνιχ ζεκαληηθφ εδάθην: 

«Με λνκίζεηε όηη ήξζα γηα λα θαηαξγήζσ ηνλ λόκν ή 

ηνπο πξνθήηεο· δελ ήξζα λα θαηαξγήζσ, αιιά λα 
εθπιεξώζσ.» 

(Καηά Μαηζαίνλ 5:17) 

Δίλαη ν Ηεζνχο Θεφο; Μεξηθνί Υξηζηηαλνί ζα έιεγαλ, λαη, 

ρξεζηκνπνηψληαο ην 1:1 ηνπ Καηά Ησάλλελ Δπαγγειίνπ: 

«ηελ αξρή ήηαλ ν Λόγνο, θαη ν Λόγνο ήηαλ πξνο ηνλ 

Θεό, θαη Θεόο ήηαλ ν Λόγνο.» πξνο ππνζηήξημή ηνπο. Μα 

ζπκεζείηε, φπσο πξναλαθέξζεθε ζην 5:37 ηνπ Καηά 

Ησάλλε, θαλείο δελ έρεη δεη ή αθνχζεη ηνλ Θεφ. Έηζη, ην λα 
ρξεζηκνπνηήζεη θαλείο ην Καηά Ησάλλε 1:1 πξνο 

ππνζηήξημε ηεο ζεηφηεηαο ηνπ Ηεζνχ ζα ζήκαηλε φηη 

ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ δχν Θενί (ν Θεφο θαη ν Ηεζνχο). Αο 
δείμσ θαη θάπνηεο άιιεο δηαθσλίεο ηνπ Καηά Ησάλλε 1:1 κε 

ην Γεπηεξνλόκην 4:39, ην Γεπηεξνλόκην 6:4, ην Ηζαάθ 

43:10-11, ην Ηζαάθ 44:6 θαη ην Ηζαάθ 45:18. Γηαηί ην 

Ηζαάθ 43:10-11 ιέεη φηη δελ ππάξρεη ζσηήξαο παξά κφλνλ ν 
Θεφο, θαη ην Ηζαάθ 45:18 θαηαιήγεη φηη ν Θεφο κφλνλ ήηαλ 

ν Γεκηνπξγφο, θαη θαλείο άιινο, νχηε θαλ ν Ηεζνχο, δε 

ζπκκεηείρε ζηε δεκηνπξγία. Άιια εδάθηα πνπ ππνζηεξίδνπλ 
ηε κνλαδηθφηεηα ηνπ Θενχ, φπσο θάλεη θαη νιφθιεξν ην 
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Κνξάλην, βξίζθνληαη ζην Γεπηεξνλόκην 4:35, ζηελ Έμνδν 

8:10, ζην 2 ακνπήι 7:22, ζηελ 1 Βαζηιέσλ 8:23, ζην 1 

Υξνληθώλ 17:20, ζηνπο Φαικνύο 86:8, 89:6 θαη 113:5, 

ζηνλ Χζεέ 13:4 θαη ζηνλ Εαραξία 14:9. 

ηελ Καηλή Γηαζήθε, ν Ηεζνχο εηδηθά είπε φηη δελ ήιζε γηα 
λα θαηαζηξέςεη ην λφκν, θαη ην επηβεβαηψλεη ζε ζρέζε κε ηε 

κνλαδηθφηεηα ηνπ Θενχ ζην Καηά Μάξθνλ 12:29: 

«Καη ν Ηεζνύο απάληεζε ζ' απηόλ όηη: Πξώηε απ' όιεο 

ηηο εληνιέο είλαη: «Άθνπ Ηζξαήι· ν Κύξηνο ν Θεόο καο 

είλαη έλαο Κύξηνο.» 

Καη ζηελ 1
ε
 Δπηζηνιή πξνο Κνξηλζίνπο 8:4: 

«…δελ ππάξρεη θαλέλαο άιινο Θεόο παξά κνλάρα έλαο.» 

Σψξα, είλαη ην Καηά Ησάλλελ 1:1 ζσζηφ θαη φια ηα άιια 

εδάθηα πνπ πξναλαθέξζεθαλ ιαλζαζκέλα, ή ην αληίζηξνθν; 
Δίλαη πνιχ απιφ ην λα δνχκε φηη ν Ηεζνχο πξνζπαζνχζε λα 

δηδάμεη (ηα παηδηά ηνπ Ηζξαήι) ηελ πξψηε Δληνιή ηεο 

Παιαηάο Γηαζήθεο (Καηά Μάξθνλ 12:29-30, Έμνδνο 20:2-

5) θαη φηη ε κεηακέιεηα απφ ηηο ακαξηίεο απαηηνχηαλ γηα ηε 

Βαζηιεία ησλ Οπξαλψλ (Καηά Μαηζαίνλ 4:17 & Καηά 

Μάξθνλ 1:15). Σέινο, ην Καηά Μαηζαίνλ 19:16-17 κηιά 
πάιη γηα ηε Μνλαδηθφηεηα ηνπ Θενχ θαη δίλεη ηελ 

θαζνδήγεζε κε βάζε ηηο Δληνιέο ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο γηα 

ηελ εηζαγσγή ζηε αηψληα δσή: 

«Καη μάθλνπ, πιεζηάδνληαο θάπνηνο ηνύ είπε: Γάζθαιε 

αγαζέ, ηη θαιό λα πξάμσ γηα λα έρσ αηώληα δσή; Καη 

εθείλνο ηνύ είπε: Ση κε ιεο αγαζό; Γελ ππάξρεη θαλέλαο 
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αγαζόο, παξά κνλάρα έλαο, ν Θεόο. Αιιά, αλ ζέιεηο λα 

κπεηο κέζα ζηε δσή, θύιαμε ηηο εληνιέο.» 

Έλαο αθφκε ηξφπνο γηα πεξαηηέξσ δηαζαθήληζε ηνπ Καηά 

Ησάλλε 1:1 είλαη λα ζαο δείμνπκε ηη ιέεη ην Κνξάλην γηα ηνλ 

Ηεζνχ θαη ηνλ Λφγν: ην Κεθάιαην 3:45 

{ (Θπκεζείηε) ηαλ νη άγγεινη είπαλ: «Χ, Μαξία! η’ 

αιήζεηα ν Αιιάρ ζνύ αλαγγέιιεη ηελ επράξηζηε είδεζε 

γηα έλαλ Λόγν («Γελεζήησ!», θαη έηζη έγηλε. Γειαδή 

αλαθέξεηαη ζηε ζαπκαζηή γέλλεζε ηνπ Ηεζνύ κε ην Λόγν 

ηνπ Αιιάρ: «Γελεζήησ») από Απηόλ. Σν όλνκά ηνπ ζα 

είλαη Ηεζνύο Υξηζηόο, πηόο ηεο Μαξίαο, ηηκεκέλνο ζηελ 

εγθόζκηα δσή θαη ζηε Μέιινπζα, θαη ζα είλαη από ηνπο 

θνληηλνύο (ζηνλ Αιιάρ).» } (3:45) 

Απηφ ην Δδάθην θαη ην Δδάθην 3:39 ηνπ Κνξαλίνπ 

αλαθέξνληαη ζηνλ Ηεζνχ σο ιφγν απφ ηνλ Αιιάρ φπσο θαη ε 

1
ε
 Δπηζηνιή πξνο Κνξηλζίνπο 3:23: 

«θη εζείο είζηε ηνύ Υξηζηνύ· ν δε Υξηζηόο είλαη ηνύ 

Θενύ.» 

Ίζσο ην Καηά Ησάλλε 1:1 ζα έπξεπε λα είρε γξαθηεί σο 

«…θαη ν Λόγνο ήηαλ ηνπ Θενύ.»
8
 Τπάξρνπλ άιια εδάθηα 

ζηε Βίβιν πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ν Λφγνο ήηαλ ηνπ Θενχ: 

Καηά Ησάλλε 5:30-31, Καηά Ησάλλε 12:49, 8:40 θαη Καηά 

Ησάλλε 17:3. 

Δίλαη θαλεξφ φηη ν Ηεζνχο πνηέ δελ ηζρπξίζηεθε ζεία θχζε: 

«Ο Ηεζνύο, ινηπόλ, είπε πξνο απηνύο: ηαλ πςώζεηε ηνλ 

Τηό ηνύ αλζξώπνπ, ηόηε ζα γλσξίζεηε όηη εγώ είκαη, θαη 
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από ηνλ εαπηό κνπ δελ θάλσ ηίπνηε, αιιά θαζώο κε 

δίδαμε ν Παηέξαο κνπ, απηά κηιάσ.» (Καηά Ησάλλε 8:28) 

«Αθνύζαηε όηη εγώ ζαο είπα: ‘Φεύγσ αιιά ζα μαλάξζσ 

θνληά ζαο.’ Αλ κε αγαπνύζαηε, ζα ραηξόζαζηαλ όηη είπα: 

Πεγαίλσ πξνο ηνλ Παηέξα· επεηδή, ν Παηέξαο κνπ είλαη 

αλώηεξνο από εκέλα.» (Καηά Ησάλλε 14:28) 

«Καη ν Ηεζνύο απάληεζε ζ' απηόλ όηη: Πξώηε απ' όιεο 

ηηο εληνιέο είλαη: ‘Άθνπ Ηζξαήι· ν Κύξηνο ν Θεόο καο 

είλαη έλαο Κύξηνο.’» (Καηά Μάξθνλ 12:29) 

«Θεέ κνπ, Θεέ κνπ, σο πξνο ηη κε εγθαηέιεηςεο;» (Καηά 

Μάξθνλ 15:34) 

«Παηέξα, ζηα ρέξηα ζνπ παξαδίλσ ην πλεύκα κνπ.» 

(Καηά Λνπθάλ 23:46)
8
 

Δπηπιένλ, ζην Καηά Λνπθάλ 4:1-13 κάο ιέεη φηη ν Ηεζνχο 
κπήθε ζε πεηξαζκφ απφ ην αηαλά γηα 40 κέξεο. ην 

Δπηζηνιή Ηαθψβνπ 1:13, ιέεη: 

«Καλέλαο από απηνύο πνπ κπαίλνπλ ζε πεηξαζκό λα κε 

ιέεη: ‘Ο Θεόο κε βάδεη ζε πεηξαζκό’. Γηαηί ν Θεόο νύηε 

κπαίλεη ζε πεηξαζκό από ην θαθό, νύηε ν ίδηνο βάδεη ζε 
πεηξαζκό θαλέλαλ.» 

Σέινο, ε Καηλή Γηαζήθε αλαθέξεηαη πνιιέο θνξέο ζηνλ 
Ηεζνχ σο «δνχιν ηνπ Θενχ» (βι.γηα παξάδεηγκα Καηά 

Μαηζαίνλ 12:18). Πψο ζα κπνξνχζε ν Ηεζνχο λα είλαη 

δνχινο ηνπ Θενχ θαη Θεφο ηαπηφρξνλα;
14
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Πξηλ θιείζνπκε ην ζέκα, αο παξνπζηάζσ αθφκα κηα ζθέςε. 

ην Καηά Λνπθάλ 5:16, φηαλ ν Ηεζνχο απνζχξζεθε ζηελ 
εξεκηά γηα λα πξνζεπρεζεί, ζε πνηνλ πξνζεπρήζεθε;  

ηνλ εαπηφ ηνπ ή ζηνλ Θεφ; Γηαβάζηε ην Καηά Λνπθάλ 

11:2-4: 

«Καη ηνπο είπε: ηαλ πξνζεύρεζηε, λα ιέηε: Παηέξα καο, 

πνπ είζαη ζηνπο νπξαλνύο, αο αγηαζηεί ην όλνκά ζνπ, αο 

έξζεη ε βαζηιεία ζνπ, αο γίλεη ην ζέιεκά ζνπ, όπσο ζηνλ 

νπξαλό, θη επάλσ ζηε γε. Σν θαζεκεξηλό καο ςσκί δίλε 

ζε καο θάζε εκέξα. Καη ζπγρώξεζε ζε καο ηηο ακαξηίεο 

καο· επεηδή, θη εκείο ζπγρσξνύκε ζε θαζέλαλ πνπ 

ακαξηάλεη ζ' εκάο· θαη κε καο θέξεηο κέζα ζε πεηξαζκό, 

αιιά ειεπζέξσζέ καο από ηνλ πνλεξό.» 

Λέεη πνπζελά ν Ηεζνχο λα ιέκε ζ’ απηήλ ηελ πξνζεπρή: «εηο 

ην φλνκα ηνπ Ηεζνχ» φηαλ πξνζεπρφκαζηε; Απηή ε 

πξνζεπρή είλαη ε απάληεζε ζηελ εξψηεζε: πψο πξέπεη λα 
πξνζεπρφκαζηε: φ,ηη κπνξεί λα ρξεηαζηεί ή λα δεηήζεη απφ 

ηνλ Θεφ θάζε ζενθνβνχκελνο άλζξσπνο βξίζθεηαη ζ’ απηήλ 

ηελ πξνζεπρή. Σν πην ζεκαληηθφ, ε ζπγρψξεζε απφ ηηο 
ακαξηίεο καο. Απηή ε πξνζεπρή ππνζηεξίδεη ην επαγγέιην 

(επράξηζηε είδεζε) ηνπ Ηεζνχ, φηη νη ακαξηίεο 

ζπγρσξνχληαη απφ ηνλ Θεφ κφλν φηαλ έλαο άλζξσπνο 

κεηαλνήζεη θαη ζηακαηήζεη λα θάλεη ηηο ακαξηίεο ή ηα 
ζθάικαηά ηνπ. Απηφ ην κήλπκα ήηαλ ε αξρή ηνπ 

θεξχγκαηνο ηνπ Ηεζνχ, φπσο αλαθέξεηαη ζην Καηά 

Μαηζαίνλ 4:17: 

«Από ηόηε ν Ηεζνύο άξρηζε λα θεξύηηεη θαη λα ιέεη: 

Μεηαλνείηε· επεηδή, πιεζίαζε ε βαζηιεία ησλ νπξαλώλ.» 
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Ο Ηεζνχο πξνθήηεπζε φηη νη άλζξσπνη ζα ηνλ ιαηξεχνπλ 

κάηαηα θαη ζα πηζηεχνπλ ζε δφγκαηα πνπ δε θηηάρηεθαλ απφ 
ηνλ Θεφ, κα απφ αλζξψπνπο (Καηά Μαηζαίνλ 15:9): 

«κάηαηα κάιηζηα κε ζέβνληαη, δηδάζθνληαο δηδαζθαιίεο, 

εληάικαηα αλζξώπσλ.» 

Απηφ ην εδάθην κηιά γηα ηνπο Υξηζηηαλνχο. Γηαηί δελ 

ππάξρεη άιιε ζξεζθεία πνπ ιαηξεχεη ηνλ Ηεζνχ εθηφο ηνπ 
Υξηζηηαληζκνχ, θαη ε ίδηα ε πξάμε ιαηξείαο πξνο ηνλ Ηεζνχ 

αληηηίζεηαη κε ηα Έμνδνο 20:3-6, Καηά Μαηζαίνλ 4:10 θαη 

Καηά Λνπθάλ 4:8, πνπ ιέλε: 

Έμνδνο 20:3-6 

«Μελ έρεηο άιινπο ζενύο εθηόο από κέλα. Με θάλεηο γηα 

ηνλ εαπηό ζνπ είδσιν κήηε νκνίσκα θάπνηνπ, από όζα 

είλαη ζηνλ νπξαλό επάλσ ή όζα είλαη ζηε γε θάησ ή όζα 

είλαη ζηα λεξά θάησ από ηε γε· κε ηα πξνζθπλήζεηο 

κήηε λα ηα ιαηξεύζεηο· επεηδή, εγώ ν Κύξηνο ν Θεόο ζνπ 

είκαη Θεόο δειόηππνο, πνπ αληαπνδίδσ ηηο ακαξηίεο ησλ 

παηέξσλ επάλσ ζηα παηδηά, κέρξη ηξίηεο θαη ηεηάξηεο 

γελεάο εθείλσλ πνπ κε κηζνύλ· θαη θάλσ έιενο ζε 

ρηιηάδεο γελεέο εθείλσλ πνπ κε αγαπνύλ, θαη ηεξνύλ ηα 

πξνζηάγκαηά κνπ.» 

Καηά Μαηζαίνλ 4:10 

«Σόηε, ν Ηεζνύο ιέεη ζ' απηόλ: Πήγαηλε, ζαηαλά· επεηδή 

είλαη γξακκέλν: «Σνλ Κύξην ηνλ Θεό ζνπ ζα 

πξνζθπλήζεηο θαη κνλάρα απηόλ ζα ιαηξεύζεηο».  

Καηά Λνπθάλ 4:8 
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«Καη ν Ηεζνύο, απαληώληαο ζ' απηόλ, είπε: Πήγαηλε πίζσ 

κνπ, ζαηαλά· επεηδή, είλαη γξακκέλν: ‘Σνλ Κύξην ηνλ 

Θεό ζνπ ζα πξνζθπλήζεηο, θη απηόλ κνλάρα ζα 

ιαηξεύζεηο’».  
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Ο ΗΖΟΤ Χ ΤΗΟ ΣΟΤ 

ΘΔΟΤ 

Δίλαη ν Ηεζνχο πηφο ηνπ Θενχ; Σν Καηά Μαηζαίνλ 3:17, 
πνπ αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, σο αληίθαζε ζρεηηθά κε ην 

άθνπζκα ηεο θσλήο ηνπ Θενχ, ζα κπνξνχζε λα 

ρξεζηκνπνηεζεί απφ θάπνηνπο Υξηζηηαλνχο γηα λα 

ππνζηεξίμνπλ ηε ζεία θχζε ηνπ Ηεζνχ σο Τηνχ ηνπ Θενχ. 
Αλ ην Καηά Μαηζαίνλ 3:17: «Καη μάθλνπ, κηα θσλή από 

ηνπο νπξαλνύο, πνπ έιεγε: Απηόο είλαη ν Τηόο κνπ ν 

αγαπεηόο, ζηνλ νπνίν επαξεζηήζεθα.» ρξεζηκνπνηεζεί σο 
ππνζηήξημε ηνπ Ηεζνχ σο πηνχ ηνπ Θενχ, ηφηε δελ πξέπεη λα 

ππάξρεη θαλέλα άιιν εδάθην πνπ λα αληηθάζθεη κ’ απηφ ή 

λα πξνζδίδεη πηφ ζην Θεφ ζε θάπνηνλ άιιν εθηφο ηνπ Ηεζνχ 
ζηελ Παιαηά θαη ζηελ Καηλή Γηαζήθε. Χζηφζν, πνιιέο 

αλαθνξέο έρνπλ βξεζεί ζηελ Παιαηά θαη ηελ Καηλή 

Γηαζήθε, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο θάπνηνο άιινο εθηφο ηνπ 

Ηεζνχ απνθαιείηαη πηφο ηνπ Θενχ. Βι. Έμνδνο 4:22: 

«θαη ζα πεηο ζηνλ Φαξαώ: Έηζη ιέεη ν Κύξηνο· γηνο κνπ 

είλαη, πξσηόηνθόο κνπ, ν Ηζξαήι·» 

2 ακνπήι 7:14 / 1 Υξνληθώλ 22:10 

«θη απηόο (ν νινκώλ) ζα είλαη ζε κέλα γηνο·» 

Ηεξεκίαο 31:9 

«είκαη παηέξαο ζηνλ Ηζξαήι, θαη ν Δθξατκ είλαη ν 

πξσηόηνθόο κνπ.» 
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Φαικνί 2:7 

«Δγώ ζα αλαγγείισ ην πξόζηαγκα· ν Κύξηνο είπε ζε 

κέλα: Τηόο κνπ είζαη εζύ· εγώ ζήκεξα ζε γέλλεζα·» 

Ζ ιέμε «πηφο» δελ πξέπεη λα εθιακβάλεηαη θπξηνιεθηηθά 

γηαηί ν Θεφο αλαθέξεηαη ζε πνιινχο απφ ηνπο εθιεθηνχο 

δνχινπο Σνπ σο πηνχο. Οη Δβξαίνη ηζρπξίζηεθαλ, επίζεο, φηη 

ν Έδξα είλαη πηφο ηνπ Θενχ. Οη ειιεληθέο ιέμεηο παηο θαη 
παίδα, πνπ ζεκαίλνπλ «δνχινο», ή πηφο κε ηελ έλλνηα ηνπ 

δνχινπ, κεηαθξάδνληαη πνιιέο θνξέο σο «πηφο» αλαθνξηθά 

κε ηνλ Ηεζνχ θαη σο «δνχινο» αλαθνξηθά κε άιινπο ζε 
κεξηθέο κεηαθξάζεηο ηεο Βίβινπ.

5
 Δπηπιένλ, ν φξνο 

«Παηέξαο» φπσο ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ Ηεζνχ αληηζηνηρεί 

πεξηζζφηεξν κε ηνλ φξν «Ρακπ», δει. απηφλ πνπ ηξέθεη θαη 

παξέρεη ην βηνπνξηζκφ, έηζη ψζηε ζην δφγκα ηνπ Ηεζνχ ν 
Θεφο είλαη ν «Παηέξαο» –  Απηφο πνπ ηξέθεη θαη παξέρεη ην 

βηνπνξηζκφ – γηα φινπο ηνπο αλζξψπνπο.
14

 Ζ Καηλή 

Γηαζήθε επίζεο εξκελεχεη ηνλ φξν «πηφο ηνπ Θενχ» σο 
αιιεγνξηθφ: «Δπεηδή, όζνη δηνηθνύληαη από ην Πλεύκα 

ηνύ Θενύ, απηνί είλαη γηνη ηνύ Θενύ. (Ρσκαίνπο 8:14)»
9
 

Απηή ε αιιεγνξηθή πξφηαζε ππνζηεξίδεηαη επηπιένλ κε ην 
φηη ν Ηεζνχο θαιείηαη ν κφλνο γελλεζείο πηφο ηνπ Θενχ. 

ηνλ Φαικνί 2:7 ν Κχξηνο είπε ζηνλ Γαπίδ: 

«…Τηόο κνπ είζαη εζύ· εγώ ζήκεξα ζε γέλλεζα·» 

Απηφ ζεκαίλεη φηη ν Θεφο είρε δχν πηνχο; Ο Ηεζνχο είπε, 
επίζεο, φηη ν Θεφο είλαη φρη κφλνλ Παηέξαο ηνπ, κα θαη 

Παηέξαο ζαο (Καηά Μαηζαίνλ 5:45-48). Σν Καηά Λνπθάλ 

3:38 ιέεη: 
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«(πηόο) ηνπ εζ, (πηνύ) ηνπ Αδάκ, (πηνύ) ηνπ Θενύ.» 

Πνηνο αλαθέξεηαη ζηελ Δβξαίνπο 7:3 σο Τηφο ηνπ Θενχ; 

Δίλαη ν Μειρηζεδέθ, βαζηιηάο ηήο αιήκ, φπσο αλαθέξεηαη 

ζηελ Δβξαίνπο 7:1. Απηφο είλαη πην μερσξηζηφο απφ ηνλ 

Ηεζνχ ή ηνλ Αδάκ. Γηαηί δελ πξνηηκάηαη λα είλαη ν Τηφο ηνπ 
Θενχ;

5
 Δπηπιένλ, ν Αδάκ δελ είρε κεηέξα θαη παηέξα, κα 

ήηαλ ν πξψηνο άλζξσπνο πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ Θεφ. 

Απηφ δελ πξνζδίδεη πεξηζζφηεξα δηθαηψκαηα ζηνλ Αδάκ λα 
απνθαιείηαη πηφο ηνπ Θενχ κε ηελ αιεζέζηεξε ζεκαζία; 

Θα ήζεια λα κνηξαζηψ καδί ζαο κηα εκθαλέζηαηε αληίθαζε 
κεηαμχ ηνπ Καηά Ησάλλε 3:16, ηνπ Καηά Λνπθάλ 10:25-

28 θαη ηνπ Καηά Μαηζαίνλ 19:16-17. ην Καηά Ησάλλε 

3:16 ιέεη: 

«Δπεηδή, κε ηέηνηνλ ηξόπν αγάπεζε ν Θεόο ηνλ θόζκν, 

ώζηε έδσζε ηνλ Τηό ηνπ ηνλ κνλνγελή, γηα λα κε ραζεί 

θαζέλαο ν νπνίνο πηζηεύεη ζ' απηόλ, αιιά λα έρεη αηώληα 

δσή.» 

Σψξα, αο δηαβάζνπκε ην Καηά Λνπθάλ 10:25-28: 

«Καη μάθλνπ, θάπνηνο λνκηθόο ζεθώζεθε, πεηξάδνληάο 

ηνλ, θαη ιέγνληαο: Γάζθαιε, ηη ζα κπνξνύζα λα πξάμσ 

γηα λα θιεξνλνκήζσ αηώληα δσή; Καη εθείλνο είπε ζ' 

απηόλ: Ση είλαη γξακκέλν κέζα ζηνλ λόκν; Πώο 

δηαβάδεηο; Κη απηόο απάληεζε: «Θα αγαπάο ηνλ Κύξην 

ηνλ Θεό ζνπ κε όιε ηελ θαξδηά ζνπ, θαη κε όιε ηελ ςπρή 

ζνπ, θαη κε όιε ηε δύλακή ζνπ, θαη κε όιε ηε δηάλνηά 

ζνπ»· θαη «ηνλ πιεζίνλ ζνπ ζαλ ηνλ εαπηό ζνπ». Καη ηνπ 

είπε: σζηά απάληεζεο· απηό θάλε, θαη ζα δήζεηο. » 
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Απηά ηα Δδάθηα κάο ιέλε φηη ε θιεξνλνκηά ηεο αηψληαο 

δσήο είλαη γηα ηνλ θαζέλα πνπ πηζηεχεη, θαη δε ιαηξεχεη 
άιινλ ζεφ, παξά κφλνλ ηνλ Έλαλ Αιεζηλφ Θεφ. Σν Καηά 

Λνπθάλ 10:25-28 ζπκθσλεί κε ην Καηά Μαηζαίνλ 19:16-

17, πνπ ιέεη: 

«Καη μάθλνπ, πιεζηάδνληαο θάπνηνο ηνύ είπε: Γάζθαιε 

αγαζέ, ηη θαιό λα πξάμσ γηα λα έρσ αηώληα δσή; Καη 

εθείλνο ηνύ είπε: Ση κε ιεο αγαζό; Γελ ππάξρεη θαλέλαο 

αγαζόο, παξά κνλάρα έλαο, ν Θεόο. Αιιά, αλ ζέιεηο λα 

κπεηο κέζα ζηε δσή, θύιαμε ηηο εληνιέο. » 

Γελ ππάξρεη εληνιή πνπ λα ιέεη λα ιαηξεχνπκε ηνλ Ηεζνχ, 

κα ππάξρεη κία πνπ καο ιέεη λα ιαηξεχνπκε κφλν ηνλ Θεφ. 

ην Καηά Λνπθάλ 4:41 ν Ηεζνχο αξλήζεθε λα απνθαιείηαη 

απφ ηα δαηκφληα Τηφο ηνπ Θενχ. Πηζηεχεηε φηη ν Ηεζνχο ζα 

επέπιεηηε ηα δαηκφληα, ή θαλέλαλ άιινλ γη’ απηφ ην ζέκα, 

επεηδή είπε ηελ αιήζεηα; Αλακθίβνια φρη! Ο Ηεζνχο άζθεζε 
δξηκεία επίπιεμε ζηα δαηκφληα επεηδή έιεγαλ θάηη ςεπδέο 

απνθαιψληαο ηνλ Τηφ ηνπ Θενχ. Δπίζεο, αλ ηα δαηκφληα 

γλψξηδαλ φηη ν Ηεζνχο είλαη ν Υξηζηφο, επεηδή ν Ηεζνχο ηνπο 
είπε λα πάςνπλ επεηδή ηνλ απνθαινχζαλ Υξηζηφ, είλαη 

αληηθαηηθφ κε ηελ απνζηνιή ηνπ Ηεζνχ. 

ην Καηά Λνπθάλ 9:20-21, ν Ηεζνχο είπε ζηνπο καζεηέο: 

«Δζείο, όκσο, γηα πνηνλ κε ιέηε όηη είκαη; Καη 

απαληώληαο ν Πέηξνο είπε: Δίζαη ν Υξηζηόο πνπ έζηεηιε 

ν Θεόο. Καη ηνπο πξόζηαμε κε απζηεξόηεηα, θαη 

παξήγγεηιε λα κε ην πνπλ ζε θαλέλαλ.» 
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Δπηπιένλ, εδάθηα φπσο ην Καηά Ησάλλε 3:2, ην Καηά 

Ησάλλε 6:14, ην Καηά Ησάλλε 7:40, ην Καηά Μαηζαίνλ 

21:11, ην Καηά Λνπθάλ 7:16 θαη 24:19 επηβεβαηψλνπλ φηη 

ν Ηεζνχο απνδέρηεθε ηνλ ηίηιν ηνπ δαζθάινπ, ηνπ πξνθήηε 

θαη απηναπνθιήζεθε πηφο ηνπ αλζξψπνπ ζηα Καηά 

Μαηζαίνλ 8:20, 12:40, 17:9 &12, 26:24, Καηά Λνπθάλ 

9:26, 22:48, 22:69 θαη 24:7. 

Σν πην πεηζηηθφ εδάθην πνπ ιέεη φηη ν Ηεζνχο είλαη ν πηφο 
(δνχινο) ηνπ αλζξψπνπ είλαη ην Καηά Μάξθνλ 14:62, φπνπ 

ν Ηεζνχο αλαθέξεη ηε ζέζε ηνπ θαηά ηελ Ζκέξα ηεο 

Αλάζηαζεο. Ο Ηεζνχο είπε ζπγθεθξηκέλα φηη ζα βιέπακε 
ηνλ πηφ ηνπ αλζξψπνπ, φρη ηνλ πηφ ηνπ Θενχ, λα θάζεηαη ζην 

δεμί ρέξη ηεο δχλακεο, θαη λα έξρεηαη ζηα ζχλλεθα ηνπ 

νπξαλνχ. 

Ζ πξάμε ηεο γέλλεζεο είλαη κηα ζσκαηηθή πξάμε, θαη θάηη 

ηέηνην είλαη αληίζεην κε ηε θχζε ηνπ Θενχ
9
. Σν Κνξάλην 

19:35 ιέεη: 

{ Γελ ηαηξηάδεη ζηνλ Αιιάρ (ζηε Μεγαινπξέπεηά Τνπ) λα 

απνθηήζεη έλαλ γην (Αλαθέξεηαη ζηελ ύβξη ησλ 

Χξηζηηαλώλ ελάληηα ζηνλ Αιιάρ, κε ην λα ηζρπξίδνληαη όηη 

ν Ηεζνύο είλαη ν πηόο Τνπ). Γνμαζκέλνο λα είλαη (Δίλαη 

πάλσ απ’ ό,ηη Τνπ απνδίδνπλ). ηαλ απνθαζίζεη θάηη, 

απιώο ηνπ ιέεη: «Γελεζήησ!» θαη γίλεηαη. } (19:35) 

Σα δηδάγκαηα ηνπ Ηεζνχ σο πηφ ηνπ Θενχ δελ θεξχρζεθαλ 

απφ ηνλ Ηεζνχ, νχηε έγηλαλ απνδεθηά απφ ηνλ ίδην ηνλ 
Ηεζνχ, αιιά δηδάρηεθαλ απφ ηνλ Παχιν, φπσο 

ππνζηεξίδεηαη απφ ηηο Πξάμεηο Απνζηόισλ 9:20. 
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«…ησλ νπνίσλ είλαη νη παηέξεο, θαη από ηνπο νπνίνπο 

γελλήζεθε ν Υξηζηόο, όζνλ αθνξά ηε ζάξθα, απηόο πνπ 

είλαη επάλσ ζε όινπο επινγεηόο Θεόο ζηνπο αηώλεο. 

Ακήλ.» 

Ηζρπξίζηεθε πνηέ ν Ηεζνχο φηη είλαη Θεφο, ή είπε, «Να ’καη, 
ν Θεφο ζαο, ιαηξέςηε κε.»; Ζ απάληεζε είλαη αξλεηηθή. 

Γηαηί δελ ππάξρεη θακηά αδηακθηζβήηεηε δήισζε ζηε Βίβιν 

φπνπ ν Ηεζνχο δειψλεη, «Δίκαη Θεφο, άξα ιαηξέςηε κε.». 
ηελ νπζία φια απφ ηα πάλσ απφ δχν ρηιηάδεο εδάθηα ησλ 

επηζηνιψλ ηνπ Παχινπ απνηεινχλ δηθά ηνπ 

θαηαζθεπάζκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Πξνο 
Ρσκαίνπο 9:5, πνπ ιέεη (αλάινγα κε ην πνηα έθδνζε ηεο 

Βίβινπ δηαβάδεηο): 

«… γελλήζεθε ν Υξηζηόο, όζνλ αθνξά ηε ζάξθα, απηόο 

πνπ είλαη επάλσ ζε όινπο επινγεηόο Θεόο ζηνπο αηώλεο. 

Ακήλ.»
13

 

Οη Υξηζηηαλνί ζα πξέπεη λα κάζνπλ φηη ν ίδηνο ν Παχινο 

αλαθέξεη ην δηθφ ηνπ Δπαγγέιην, φρη ηνπ Ηεζνχ, ζηελ 

επηζηνιή ηνπ Πξνο Ρσκαίνπο 2:16, ιέγνληαο: 

«θαηά ηελ εκέξα, όηαλ ν Θεόο ζα θξίλεη ηα θξπθά ησλ 

αλζξώπσλ δηακέζνπ ηνύ Ηεζνύ Υξηζηνύ, ζύκθσλα κε ην 

επαγγέιηό κνπ.» 

Μάιηζηα, ε Παπιηθή επηζηνιή πξνο Ρσκαίνπο ιεηηνπξγεί σο 

ζεκέιην ηνπ ζεκεξηλνχ Υξηζηηαληζκνχ.
13

 Δπνκέλσο, ησλ 
Υξηζηηαλψλ νη πξνζπάζεηεο ζ’ απηήλ ηε δσή είλαη πνπ ζα 

πάλε ρακέλεο, θαζψο λνκίδνπλ φηη απνθηνχλ ακνηβή 

θάλνληαο ην θαιφ, ελψ απνδίδνπλ εηαίξνπο ζηνλ Θεφ, φπσο 
ιέεη ζην 18:103-106 ηνπ Κνξαλίνπ: 
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{ Πεο (σ, Μσράκκαλη): «Να ζαο πνύκε πνηνη είλαη νη πην 

ρακέλνη αλαθνξηθά κε ηηο πξάμεηο (ηνπο); Δίλαη απηνί νη 

πξάμεηο ησλ νπνίσλ παξαπιαλήζεθαλ ελώ πίζηεπαλ όηη 

έθαλαλ θαιά (λόκηδαλ όηη θάλνπλ ηηο νξζέο πξαμεηο, ελώ ε 

αιήζεηα είλαη ην αληίζεην). ~ Δίλαη εθείλνη πνπ απίζηεζαλ 

ζηα Αγηάη (Δδάθηα, Σεκεία, Απνδείμεηο) ηνπ Κπξίνπ ηνπο 

θαη ζηε πλάληεζε καδί Σνπ (ζηε Μέιινπζα Εσή). Έηζη, 

νη (θαιέο) πξάμεηο ηνπο (πνπ έθαλαλ θαηά ηελ εγθόζκηα 

δσή ηνπο) έγηλαλ άθπξεο (θαηά ηελ Ζκέξα ηεο Κξίζεσο), 

θαη ηελ Ζκέξα ηεο Αλάζηαζεο, δε ζα Οξίζνπκε βάξνο 

(ηηκή) γη’ απηνύο (δει. ζα είλαη αηηκαζκέλνη θαη 

αμηνθαηαθξόλεηνη). ~ Απηή είλαη ε πνηλή ηνπο, ε Κόιαζε, 

γηα ηελ απηζηία ηνπο, θαη γηα ην όηη πήξαλ ηα Αγηάη 

(Δδάθηα) Μνπ θαη ηνπο Αγγειηαθόξνπο Μνπ κε 

γεινηνπνίεζε.» }  

(Ηεξφ Κνξάλην 18:103-106) 

Πξάγκαηη, είλαη ηφζν παξάμελν θαη εηξσληθφ ην λα γλσξίδεη 
θαλείο φηη θακία απφ ηηο επηζηνιέο ηνπ Παχινπ πξνο ηνπο 

Ρσκαίνπο, πάλσ απφ 430 εδάθηα, δε δηακνξθψζεθαλ απφ 

ηνλ Ηεζνχ. Ο Παχινο ζα έπξεπε λα ρξεζηκνπνηήζεη άκεζεο 
αλαθνξέο ζηα αγλά δηδάγκαηα ηνπ Ηεζνχ, αλ ν ηζρπξηζκφο 

ηνπ φηη ήηαλ απφζηνινο ηνπ Θενχ ήηαλ αιεζηλφο. Αλη’ 

απηνχ, κεγάια κέξε απφ ηηο Βηβιηθέο αλαθνξέο ησλ 

επηζηνιψλ ηνπ (θπξίσο ζηελ Πξνο Ρσκαίνπο) ειήθζεζαλ 
απφ ηελ Παιαηά Γηαζήθε – ηε Γέλεζε, ηελ Έμνδν, ην 

Λεπηηηθφ, ην Γεπηεξνλφκην, ην 2 ακνπήι, ην 1 Βαζηιέσλ, 

ηνπο Φαικνχο, ηηο Παξνηκίεο, ηνλ Ζζαΐα, ηνλ Ηεδεθηήι θαη 
ηνλ Χζεέ. Οη επηζηνιέο ηνπ ήηαλ, πξάγκαηη, πξντφλ 

θνπξαζηηθήο πξνζπάζεηαο, κα απηφ δελ θαζηζηά ηνλ Παχιν 
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θαιχηεξν απφ νπνηνλδήπνηε άιινλ άλδξα πνπ ζπλέγξαςε ηε 

Βίβιν, νχηε ηνλ θάλεη πξνθήηε
13

. 

Άιιεο πξαθηηθέο πνπ πηνζεηήζεθαλ από ηνλ Παύιν ήηαλ 

νη εμήο: ε Ρσκατθή Κπξηαθή αληί ηνπ Υξηζηηαληθνύ 

αββάηνπ. Ζ παξαδνζηαθή γελέζιηα εκέξα ηνπ ζενύ 

ήιηνπ σο ε γελέζιηα κέξα ηνπ Ηεζνύ. Σν έκβιεκα ηνπ 

ζενύ ήιηνπ (ν ζηαπξόο ηνπ θσηόο) σο ην έκβιεκα ηνπ 

Υξηζηηαληζκνύ. Καη ε ελζσκάησζε όισλ ησλ ηειεηώλ 

πνπ ηεξνύληαλ θαηά ηνπο ενξηαζκνύο ηεο γελέζιηαο 

εκέξαο ηνπ ζενύ ήιηνπ.
7
 

Κιείλνληαο φζνλ αθνξά ηε ζέζε ηνπ Υξηζηνχ, ζα ήζεια λα 

ξσηήζσ ηνλ Υξηζηηαλφ αλαγλψζηε κνπ λα πξνζεπρεζεί 

ζνβαξά ζηνλ Θεφ θαη λα Σνπ δεηήζεη λα ξίμεη ηελ θαηάξα 

Σνπ πάλσ ζηνλ ίδην, ηε γπλαίθα ηνπ, ηνπο γηνπο ηνπ, ηηο 
θφξεο ηνπ, αλ απηά πνπ πηζηεχεη γηα ηνλ Ηεζνχ (φηη είλαη 

Θεφο, πηφο ηνπ Θενχ, κέξνο ηεο Αγίαο Σξηάδαο) είλαη ςεπδή. 

Παξνκνίσο, έρσ κάζεη φηη αλ δεηήζεηε απφ έλαλ 
Μνπζνπικάλν λα πξνζεπρεζεί εηιηθξηλά ζηνλ Θεφ λα ξίμεη 

ηελ θαηάξα Σνπ πάλσ ζηνλ ίδην, ηε γπλαίθα ηνπ, ηνπο γηνπο 

ηνπ θαη ηηο θφξεο ηνπ αλ απηά πνπ ιέεη γηα ην Υξηζηφ (φηη 
είλαη Πξνθήηεο, Αγγειηαθφξνο ηνπ Θενχ, Λφγνο απφ ην 

Θεφ) είλαη ςεπδή, ν Μνπζνπικάλνο δε ζα δίζηαδε λα 

πξνζεπρεζεί. Οη Μνπζνπικάλνη είλαη ζηαζεξνί ζηελ πίζηε 

ηνπο γλσξίδνληαο φηη ν Ηεζνχο δελ είλαη Θεφο, νχηε ν πηφο 
ηνπ Θενχ, θαη δελ είλαη κέξνο ηεο Αγίαο Σξηάδαο. Απηή ε 

άζθεζε ηνπ λα δεηήζεηε απφ ηνλ Θεφ λα θαηαξαζηεί εζάο 

θαη ηελ νηθνγέλεηά ζαο ίζσο αθνχγεηαη ιίγν ζθιεξή, κα ζα 
απνδείμεη δχν πξάγκαηα: (1) ζα κάζεηε φηη βξίζθεζηε ζηνλ 

ιαλζαζκέλν δξφκν θαη (2) ζα ζαο βάιεη ζηνλ ζσζηφ δξφκν.  
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Ζ ΣΑΤΡΧΖ ΚΑΗ Ζ 

ΔΞΗΛΔΧΖ 

Έλαο πνιχ ζεκαληηθφο ππιψλαο ηνπ Υξηζηηαληθνχ δφγκαηνο 
είλαη ε ζηαχξσζε γηα ηελ άθεζε ησλ ακαξηηψλ. Απηφο ν 

ππιψλαο ηνπ Υξηζηηαληζκνχ θαη ε ζχλδεζή ηνπ κε ην 

αλζξψπηλα θαηαζθεπαζκέλν δφγκα εμεγείηαη πεληαθάζαξα 

ζην αθφινπζν απφζπαζκα απφ ην βηβιίν Σωηεξία κέζω ηεο 
Μεηακέιεηαο ηνπ Άκπνπ Ακίλα Μπηιάι Φίιηπο, ζ.ζ. 15-17: 

Ζ άθεζε ακαξηηψλ θαη εμηιέσζε ζηελ Παιαηά Γηαζήθε 
ήηαλ κηα εηήζηα ηειεηή πνπ ζρεδηάζηεθε γηα ηνλ εμαγληζκφ 

ηνπ λανχ, ησλ ηεξέσλ θαη ηνπ ιανχ απφ ηηο ακαξηίεο ηνπο 

ελψ αλαλέσλαλ ηελ ηδηαίηεξε ζρέζε ηνπο κε ην Θεφ. Σν 
ηειεηνπξγηθφ πεξηειάκβαλε λεζηεία θαη ζπζία. Δμαθνινπζεί 

λα ηεξείηαη ζηνλ Ηνπδατζκφ, ηνλίδνληαο ηελ εμνκνιφγεζε 

θαη ηελ κεηακέιεηα απφ ηηο ακαξηίεο θαηά ηελ εκέξα Γηνκ 

Κηκπνχξ, πνπ ζεσξείηαη σο ε ηεξφηεξε κέξα ηνπ ρξφλνπ. 

Γηα λα δηθαηνινγήζεη ηελ αηξεηηθή πεπνίζεζε ηεο 

ελζάξθσζεο ηνπ Θενχ σο Ηεζνχο Υξηζηφο θαη ηνπ 
θαηλνκεληθνχ ζαλάηνπ ηνπ ζηνλ ζηαπξφ, ν Παχινο ζηηο 

επηζηνιέο ηνπ πξνο Γαιάηεο θαη Ρσκαίνπο ππνζηήξηδε φηη ε 

εμηιέσζε απφ ην λφκν απαηηνχζε απφιπηε ππαθνή, γηα ηελ 
νπνία ν άλζξσπνο ήηαλ αλίθαλνο. Πξφηεηλε, αλη’ απηνχ, φηη 

ν ζάλαηνο ηνπ Υξηζηνχ είρε ηελ ηδηφηεηα ηεο εμφθιεζεο, θαη 

παξείρε εμηιέσζε γηα φινπο ηνπο ακαξησινχο πνπ πίζηεπαλ 

ζ’ απηφλ. 
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Ζ Παπιηθή άπνςε φηη νη αλζξψπηλεο ακαξηίεο απνηξέπνπλ 

ηνλ άλζξσπν απφ ην λα πξνζεγγίζεη ην Θεφ θαη φηη κπνξεί 
λα ζπκθηιησζεί καδί Σνπ κφλν κέζσ ηεο ζπζίαο ηνπ 

Υξηζηνχ εμειίρζεθε πεξαηηέξσ απφ ηνλ Υξηζηηαλφ ζενιφγν 

Δηξελαίν (125-202 κ.Υ.), Δπίζθνπν ηεο Λπψλ, ν νπνίνο 

γχξσ απφ απηφ αλέπηπμε ην πξψην ζχζηεκα Καζνιηθήο 
πίζηεο. Έλαο άιινο Υξηζηηαλφο ζενιφγνο, ν Απγνπζηίλνο 

Ηππψλνο (334-430 κ.Υ.) αλέπηπμε ηα δφγκαηα ηεο Πηψζεο, 

ηνπ πξνπαηνξηθνχ ακαξηήκαηνο θαη ηνπ Απφιπηνπ 
Πξννξηζκνχ, ππνζηεξίδνληαο φηη ν άλζξσπνο θιεξνλνκεί 

ηελ ακαξηία ηεο πηψζεο ηνπ Αδάκ απφ ηε Υάξε ηνπ Θενχ 

θαη φηη ν Θεφο έρεη αλεμήγεηα επηιέμεη κεξηθνχο αλζξψπνπο 
γηα λα ζσζνχλ, θαη ηνπο ππφινηπνπο ηνπο έζηεηιε ζε αηψληα 

θαηαδίθε. Δπνκέλσο, ν άλζξσπνο θιεξνλφκεζε ην θαθφ θαη 

ηελ ακαξηία, θαη κφλνλ ν Υξηζηφο, ζπζηάδνληαο ηνλ εαπηφ 

ηνπ γηα ηελ αλζξσπφηεηα, ζα κπνξνχζε (κε ηα ιφγηα ηνπ 
Αγίνπ Άλζεικνπ) λα ηθαλνπνηήζεη πιήξσο ηε δίθαηα 

ηηκσξία ηνπ Θενχ γηα ηηο ακαξηίεο ηνπ αλζξψπνπ ελαληίνλ 

ηνπ Θενχ. Ο Άγηνο Απγνπζηίλνο δίδαμε επηπιένλ φηη ε 
άθεζε ακαξηηψλ πξνθχπηεη κέζσ ηεο Υάξεο πνπ πξνέξρεηαη 

απφ ηνλ Θεφ, κα εγρέεηαη κέζσ ησλ κπζηεξίσλ. Ο Θσκάο 

Αθηλάηεο (1225-1274), εμέρσλ Υξηζηηαλφο ζενιφγνο ηνπ 

Μεζαίσλα, ππνζηήξημε ηελ άπνςε ηνπ Αγίνπ Απγνπζηίλνπ 
πνπ είρε απφ ηφηε γίλεη έλα βαζηθφ αδηακθηζβήηεηo δφγκα. 

Πξηλ κηιήζνπκε γηα ηηο πνιιέο αληηθάζεηο πνπ πεξηθιείνπλ 
ηε ζηαχξσζε, πξέπεη λα αλαθεξζεί θαη πάιη φηη ήηαλ έλα 

επαγγέιην ηνπ Παχινπ πνπ δήισλε ηε ζηαχξσζε/αλάζηαζε 

ηνπ Ηεζνχ (2 Δπηζηνιή πξνο Σηκόζενλ 2:8): 
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«Να ζπκάζαη ηνλ Ηεζνύ Υξηζηό από ην ζπέξκα ηνύ 

Γαβίδ, πνπ αλαζηήζεθε από ηνπο λεθξνύο, ζύκθσλα κε 

ην επαγγέιηό κνπ·»
8
 

Δπηπιένλ, ζην επαγγέιην ηεο αλάζηαζεο ζην Καηά Μάξθνλ 

16:19-20 είρε ήδε αθαηξεζεί απφ ην θείκελν απφ γξαθείο 
ησλ επαγγειίσλ ζηελ έθδνζε ηνπ 1952 ηεο Αλαζεσξεκέλεο 

Έθδνζεο ηεο Βίβινπ θαη κεηά, γηα θάπνηνπο ιφγνπο, 

επαλήιζε ζηελ έθδνζε ηνπ 1971. ε πνιιέο Βίβινπο, αλ δελ 
έρεη αθαηξεζεί, είλαη ηππσκέλν ζε ςηιά γξάκκαηα ή 

αλάκεζα ζε αγθχιεο θαη κε ζρνιηαζκφ (Βι. Αλαζεσξεκέλε 

Έθδνζε, Νέα Ακεξηθαληθή Βίβινο θαη Μεηάθξαζε Νένπ 
Κφζκνπ ησλ Αγίσλ Γξαθψλ).

 8
 

Ζ παξαδνζηαθή βηβιηθή αθήγεζε ηεο ζηαχξσζεο ηνπ Ηεζνχ 

είλαη φηη ζπλειήθζε θαη ζηαπξψζεθε ππφ ηηο δηαηαγέο θαη 
ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ησλ αξρηεξέσλ θαη ησλ Δβξαίσλ 

γεξαηψλ. Απηήλ ηελ αλαθνξά ηελ αξλήζεθε ε κεγαιχηεξε 

Καζνιηθή Υξηζηηαληθή εμνπζία, ν Πάπαο, ην 1960. Δμέδσζε 
κηα δήισζε ζηελ νπνία αλέθεξε φηη νη Δβξαίνη δελ είραλ 

θακία ζρέζε κε ηε ζηαχξσζε ηνπ Ηεζνχ.
5
 

Δίδε θαλείο απφ ηνπο καζεηέο ή ηνπο ζπγγξαθείο ηνπ 

Δπαγγειίνπ ηε ζηαχξσζε ή ηελ αλάζηαζε; ρη! ην Καηά 

Μάξθνλ 14:50 ιέεη φηη νη καζεηέο εγθαηέιεςαλ ηνλ Ηεζνχ 

θαη ηξάπεθαλ ζε θπγή. Αθφκα θαη ν Πέηξνο εγθαηέιεηςε 
ηνλ Ηεζνχ αθνχ ν αιέθησξ ιάιεζε ηξεηο θνξέο, φπσο 

πξνθήηεπζε ν Ηεζνχο: 

Καηά Μαηζαίνλ 26:75 
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«Καη ν Πέηξνο ζπκήζεθε ηνλ ιόγν ηνπ Ηεζνύ, πνπ ηνπ 

είρε πεη όηη: Πξηλ ν πεηεηλόο ιαιήζεη, ζα κε απαξλεζείο 

ηξεηο θνξέο. Καη βγαίλνληαο έμσ, έθιαςε πηθξά.» 

Σα άηνκα πνπ είλαη πην πηζαλφ λα ήηαλ παξφληεο ζ’ απηήλ 

ηε ζηηγκή ηεο δσήο ηνπ Ηεζνχ ήηαλ ε Μαξία ε Μαγδαιελή, 
ε Μαξία ε κεηέξα ηνπ Ηαθψβνπ θαη ηνπ Ησζήθ, ε κεηέξα 

ησλ παηδηψλ ηνπ Εεβεδαίνπ θαη άιιεο γπλαίθεο (Καηά 

Μαηζαίνλ 27:55-56). Χζηφζν, δελ ππάξρεη θακία αθήγεζε 
ζηα Δπαγγέιηα απφ απηέο ηηο γπλαίθεο φζνλ αθνξά ην ηη 

είδαλ ή ην ηη άθνπζαλ. 

Ο καζεηήο ή νη καζεηέο βξήθαλ ηνλ ηάθν φπνπ, φπσο 

ηζρπξίδνληαη νη Υξηζηηαλνί, βξηζθφηαλ ν Ηεζνχο, άδεην, θαη 

ζπκπέξαλαλ φηη είρε αλαζηεζεί, γηαηί νη καζεηέο θαη άιινη 

απηφπηεο κάξηπξεο ηνλ είδαλ δσληαλφ κεηά ηελ ππνηηζέκελε 
ζηαχξσζή ηνπ. Καλείο δελ είδε ηνλ Ηεζνχ, φπσο ππνηίζεηαη, 

λα αλαζηαίλεηαη. Ο Ίδηνο ν Ηεζνχο είπε φηη δελ πέζαλε ζην 

ζηαπξφ ζην Καηά Λνπθάλ 24:36-41, φπσο εμεγείηαη ζηηο 
αθφινπζεο παξαγξάθνπο. 

Νσξίο ην πξσί ηεο Κπξηαθήο, ε Μαξία ε Μαγδαιελή πήγε 
ζηνλ ηάθν, πνπ ήηαλ άδεηνο. Δίδε θάπνηνλ λα ζηέθεηαη, ν 

νπνίνο έκνηαδε κε θεπνπξφ. Σνλ αλαγλψξηζε κεηά απφ 

ζπδήηεζε πνπ είραλ, φηη ήηαλ ν Ηεζνχο, θαη ήζειε λα ηνλ 

αγγίμεη. Ο Ηεζνχο είπε ηα αθφινπζα ζην (Καηά Ησάλλε 

20:17): 

«Ο Ηεζνύο ιέεη ζ' απηήλ: Με κε αγγίδεηο· επεηδή, δελ 

αλέβεθα αθόκα πξνο ηνλ Παηέξα κνπ
8
…» 

Σψξα δείηε ην Καηά Λνπθάλ 24:36-43: 
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«Καη ελώ κηινύζαλ γη' απηά, ν ίδηνο ν Ηεζνύο ζηάζεθε 

ζην κέζνλ ηνπο, θαη ιέεη ζ' απηνύο: Δηξήλε ζ' εζάο. Καη 

εθείλνη, ελώ εθπιάγεθαλ θαη έγηλαλ έληξνκνη, λόκηδαλ όηη 

έβιεπαλ πλεύκα. Καη ηνπο είπε: Γηαηί είζηε ηαξαγκέλνη; 

Καη γηαηί αλεβαίλνπλ ζπιινγηζκνί ζηηο θαξδηέο ζαο; 

Γείηε ηα ρέξηα κνπ θαη ηα πόδηα κνπ, όηη εγώ ν ίδηνο 

είκαη· ςειαθήζηε κε θαη δείηε· επεηδή, έλα πλεύκα δελ 

έρεη ζάξθα θαη θόθαια, όπσο βιέπεηε εκέλα όηη έρσ. Καη 

αθνύ ην είπε απηό, ηνπο έδεημε ηα ρέξηα θαη ηα πόδηα. Καη 

ελώ απηνί, από ηε ραξά, αθόκα απηζηνύζαλ θαη 

ζαύκαδαλ, είπε ζ' απηνύο: Έρεηε εδώ θάηη 

θαγώζηκν; Καη εθείλνη έδσζαλ ζ' απηόλ έλα κέξνο από 

ςεκέλν ςάξη, θαη έλα κέξνο θεξήζξαο από κέιη.  

Καη θαζώο ηα πήξε, έθαγε κπξνζηά ηνπο.» 

Έρεη έλα πλεπκαηηθφ ή λεθξφ ζψκα ηελ αλάγθε λα θάεη; 

 Σν φηη ν Ηεζνχο έθαγε έγηλε γηα λα απνδείμεη ζηνπο καζεηέο 

φηη δελ ήηαλ πλεχκα, αληίζεηα, ήηαλ αθφκα δσληαλφο θαη φρη 
λεθξφο. 

Σν φηη ν Ηεζνχο ήηαλ δσληαλφο θαη φρη λεθξφο 
ππνζηεξίδεηαη επηπιένλ απφ ηε δηθή ηνπ Πξνθεηεία (Καηά 

Μαηζαίνλ 12:40): 

«Δπεηδή, όπσο ν Ησλάο ήηαλ ζηελ θνηιηά ηνύ θήηνπο 

ηξεηο εκέξεο θαη ηξεηο λύρηεο, έηζη ζα είλαη θαη ν Τηόο 

ηνύ αλζξώπνπ ζηελ θαξδηά ηήο γεο ηξεηο εκέξεο θαη 

ηξεηο λύρηεο.» 

Δθπιήξσζε ν Ηεζνχο απηφ ην ζαχκα; Οη Υξηζηηαλνί ζα 

έιεγαλ λαη, γηαηί ν Ηεζνχο πέζαλε θαη αλαζηήζεθε ηξεηο 
εκέξεο αξγφηεξα ζχκθσλα κε ην Καηά Λνπθάλ 24:26 θαη ην 
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Καηά Μαηζαίνλ 20:19. Χζηφζν, ζε ζρέζε κε ην ζαχκα ηνπ 

Ησλά θαη ζχκθσλα κε ηε Βίβιν, ν Ηεζνχο πέξαζε κφιηο κία 
εκέξα θαη δχν λχρηεο 

12
 ζηνλ ηάθν, θαη φρη ηξεηο εκέξεο θαη 

ηξεηο λχρηεο φπσο πξνθήηεπζε. 

Ο Ηεζνχο ππνηίζεηαη φηη ηνπνζεηήζεθε ζηνλ ηάθν αθξηβψο 
πξηλ ηε δχζε ηνπ ειίνπ ηελ Παξαζθεπή (Μεγάιε 

Παξαζθεπή) θαη αλαθαιχθζεθε φηη είρε εμαθαληζζεί πξηλ 

ηελ αλαηνιή ηεο Κπξηαθήο (ηνπ Πάζρα). Αθφκα θη αλ 
ηεληψζνπκε φζν γίλεηαη ηα ρξνληθά πεξηζψξηα, κπνξεί 

θαλείο λα πεη φηη ν Ηεζνχο πέξαζε ηξεηο εκέξεο ζηε γε, κα 

δελ ππάξρεη θακία πεξίπησζε, επαλαιακβάλσ, θακία 
πεξίπησζε, λα πέξαζε ηξεηο λχρηεο κέζα ζηε γε. Γελ πξέπεη 

λα μερλάκε φηη ηα Δπαγγέιηα είλαη ζαθή ζην φηη καο ιέλε 

πσο ήηαλ «πξηλ ηελ αλαηνιή» ηεο Κπξηαθήο πνπ ε Μαξία ε 

Μαγδαιελή πήγε ζηνλ ππνηηζέκελν ηάθν ηνπ Ηεζνχ θαη ηνλ 
βξήθε άδεην 

12
. 

πλεπψο, ππάξρνπλ θάπνηεο αζπλέπεηεο φζνλ αθνξά ην αλ ν 
Ηεζνχο εθπιήξσζε ηελ πξνθεηεία ηνπ, είηε αλ φλησο 

ζηαπξψζεθε, είηε αλ ε εκέξα (Μ. Παξαζθεπή) ηεο 

ππνηηζέκελεο ζηαχξσζήο ηνπ ήηαλ ιάζνο. Αθφκα έλα 
αμηνζεκείσην γεγνλφο είλαη φηη ν Ησλάο ήηαλ δσληαλφο ζηελ 

θνηιηά ηεο θάιαηλαο. Οη Υξηζηηαλνί ιέλε φηη ν Ηεζνχο ήηαλ 

λεθξφο κέζα ζηνλ ηάθν/ζηε γε, θαη αληηθάζθνπλ κε ηελ 

πξνθεηεία ηνπ Ίδηνπ ηνπ Ηεζνχ. Ο Ηεζνχο είπε ζην Καηά 

Λνπθάλ 11:30: 

«Δπεηδή, θαζώο ν Ησλάο έγηλε ζεκείν ζηνπο Νηλεπίηεο, 

έηζη ζα είλαη θαη ν Τηόο ηνύ αλζξώπνπ ζ' απηή ηε γελεά.» 

Αλ ν Ησλάο ήηαλ δσληαλφο, ήηαλ θαη ν Ηεζνχο. 
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Έλα ζεκαληηθφηαην γεγνλφο πνπ ζπλέβε πξηλ ηελ 

ππνηηζέκελε ζηαχξσζε ήηαλ ε πξνζεπρή ηνπ Ηεζνχ ζην Θεφ 
γηα βνήζεηα. Καηά Λνπθάλ 22:42: 

«Παηέξα, αλ ζέιεηο, λα απνκαθξύλεηο από κέλα ηνύην ην 

πνηήξη· όκσο, όρη ην δηθό κνπ ζέιεκα, αιιά ην δηθό ζνπ 

αο γίλεη.»  

Ο Ηεζνχο πξνζεπρήζεθε λα κελ πεζάλεη ζην ζηαπξφ θαη ε 
πξνζεπρή ηνπ εηζαθνχζζεθε απφ ην Θεφ, ζχκθσλα κε ην 

Καηά Λνπθάλ 22:43 θαη ηελ Πξνο Δβξαίνπο 5:7.
8
 

Δπνκέλσο, αλ φιεο νη πξνζεπρέο ηνπ Ηεζνχ εηζαθνχζζεθαλ 
απφ ηνλ Θεφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ην λα κελ πεζάλεη 

ζην ζηαπξφ, πψο κπνξεί λα πέζαλε ζην ζηαπξφ; 

ην Καηά Μαηζαίνλ 27:46 ιέεη φηη ελψ ν Ηεζνχο ήηαλ ζην 

ζηαπξφ είπε: 

«Ζιί, ειί ιηκά ζαβαρζαλί (Θεέ κνπ, Θεέ κνπ, γηαηί κε 

εγθαηέιεηςεο);» 

Αλ ν Ηεζνχο είπε απηά ηα ιφγηα, απηφ ζπλεπάγεηαη 
θξαπγαιέα δήισζε απηζηίαο ζχκθσλα κε θάζε ζενιφγν. 

Πξφθεηηαη γηα κηα κεγάιε πξνζβνιή, θαζψο ηέηνηα ιφγηα ζα 

κπνξνχζαλ λα πξνέιζνπλ κφλνλ απφ έλαλ άπηζην πξνο ην 
Θεφ. Δπηπιένλ, είλαη απίζηεπην λα πξνήιζαλ ηέηνηα ιφγηα 

απφ έλαλ Πξνθήηε ηνπ Θενχ, γηαηί ν Θεφο πνηέ δελ αζεηεί 

ηελ ππφζρεζή Σνπ θαη νη Πξνθήηεο πνηέ δελ 

παξαπνληνχληαη γηα θακία ππφζρεζή Σνπ, ηδίσο φηαλ γίλεηαη 
θαηαλνεηή ε Πξνθεηηθή Απνζηνιή. Μπνξεί λα πεη θαλείο 

φηη φπνηνο αθεγείηαη πσο απηή ε ξήζε πξνέξρεηαη απφ έλαλ 

Πξνθήηε (ηνλ Ηεζνχ) είλαη άπηζηνο 
7
. 
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Οη Μνπζνπικάλνη πηζηεχνπλ, φπσο δειψλεη ην Κνξάλην, φηη 

ν Ηεζνχο δε ζηαπξψζεθε. Οη ερζξνί ηνπ πξνηίζελην λα ηνλ 
ζηαπξψζνπλ, κα ν Θεφο ηνλ έζσζε απφ ηε ζπλσκνζία 

ηνπο
13

. 

{ Καη (επεηδή) ιέλε (θαπρηόκελνη): «θνηώζακε ηνλ Ηεζνύ 

Υξηζηό, ηνλ πηό ηεο Μαξίαο, ηνλ Αγγειηαθόξν ηνπ 

Αιιάρ», κα δελ ηνλ ζθόησζαλ, νύηε ηνλ ζηαύξσζαλ. 

Αιιά έηζη θάλεθε ζε απηνύο (ε νκνηόηεηα ηνπ πξνζώπνπ 

ηνπ Ηεζνύ, ηνπνζεηήζεθε ζε άιινλ άλδξα θαη ζθνηώζαλε 

απηόλ ηνλ άληξα, λνκίδνληαο όηη είλαη ν Ηεζνύο.) Καη ζη’ 

αιήζεηα απηνί πνπ δηαθσλνύλ κεηαμύ ηνπο ζ’ απηό 

ακθηβάιινπλ γη’ απηό (δει. νη Δβξαίνη πνπ ηζρπξίζηεθαλ 

όηη ηνλ ζθόησζαλ θαη νη Χξηζηηαλνί πνπ ηνλ παξέδσζαλ 

ζηνπο Δβξαίνπο, όινη ηνπο ακθηβάιινπλ γη’απηό). Γελ 

έρνπλ γλώζε γη’ απηό, παξά κόλν αθνινπζνύλ απηό πνπ 
λνκίδνπλ. Καη ζη’αιήζεηα δελ ηνλ ζθόησζαλ. } (Ηεξφ 

Κνξάλην 4:157) 

 



 

60 

Ζ ΑΝΑΣΑΖ 

Πξηλ ζπδεηήζνπκε ην ζέκα ηεο αλάζηαζεο, πξέπεη λα 

αλαθεξζεί φηη ε γηνξηή ηνπ Πάζρα (‘Δaster’ ζηελ Αγγιηθή), 
ε ππνηηζέκελε εκέξα ηεο αλάζηαζεο ηνπ Ηεζνχ, ήηαλ αξρηθά 

κηα παγαληζηηθή γηνξηή πξνο ηηκήλ ηεο Δφζηξε, κηαο 

Σεπηνληθήο (Γεξκαληθήο) ζεάο ηνπ θσηφο θαη ηεο άλνημεο. 
Σελ ψξα ηεο εαξηλήο ηζεκεξίαο (ηελ εκέξα ηεο άλνημεο φηαλ 

ν ήιηνο δηαζρίδεη ηνλ ηζεκεξηλφ θαη ε εκέξα έρεη ηελ ίδηα 

δηάξθεηα κε ηε λχρηα), πξνζέθεξαλ ζπζίεο πξνο ηηκήλ ηεο. 
Ήδε απφ ηνλ φγδνν αηψλα, ην φλνκα ‘Easter’ 

ρξεζηκνπνηνχηαλ γηα λα πξνζδηνξίζεη ηελ εηήζηα ενξηή ηεο 

αλάζηαζεο ηνπ Ηεζνχ. 
15

 Καη πάιη, νη Υξηζηηαλνί πηνζέηεζαλ 

ηελ άγλνηα ησλ παγαληζηψλ θαη ηε ζπζρέηηζαλ κε ηνλ Ηεζνχ. 

 πλεπψο, απφ πνχ πήξαλ νη Υξηζηηαλνί ηελ πίζηε 

ηεο Αλάζηαζεο; Σελ πήξα απφ ηηο δηδαζθαιίεο ηνπ Παχινπ 
(Πξάμεηο 17:18). Ο Παχινο, ν νπνίνο είπε φηη ήηαλ ν 

δηνξηζκέλνο απφζηνινο απφ ηνλ Ηεζνχ ζχκθσλα κε ην δηθφ 

ηνπ φξακα. Πνηέ δελ είδε ηνλ Ηεζνχ, θήξπηηε φηη ν Ηεζνχο 
ήηαλ Τηφο ηνπ Θενχ  (Πξάμεηο 9:20), θαη παξαδέρζεθε πσο 

ε αλάζηαζε ήηαλ ην δηθφ ηνπ επαγγέιην (2 Σηκόζενο 2:8). 

Άξα, ν Υξηζηηαληζκφο ζηε ζεκεξηλή κνξθή ηνπ, πνπ 

πηζηεχεη φηη ε ζηαχξσζε/αλάζηαζε είλαη απαξαίηεηε γηα 
ηελ εμηιέσζε ησλ ακαξηηψλ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ 

απνηειεί δηδαζθαιία ηνπ Ηεζνχ.
8
 Οη ακαξηίεο ησλ 

αλζξψπσλ ζπγρσξνχληαλ πξηλ ηελ ππνηηζέκελε ζηαχξσζε ή 
αλάζηαζε φπσο θαίλεηαη ζην Καηά Μάξθνλ 2:5: 



 

61 

«Βιέπνληαο δε ν Ηεζνύο ηελ πίζηε ηνπο, ιέεη ζηνλ 

παξάιπην: Παηδί κνπ, νη ακαξηίεο ζνπ είλαη ζε ζέλα 

ζπγρσξεκέλεο.»  

Καηά Λνπθάλ 7:48:  

«Καη ηεο είπε: Οη ακαξηίεο ζνπ είλαη ζπγρσξεκέλεο.» 

 Δπηπιένλ, ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν Ηεζνχο 
ζπγρψξεζε ηηο ακαξηίεο πξηλ απφ ηε ζηαχξσζε ή ηελ 

αλάζηαζή ηνπ, αληηβαίλεη ζηελ πίζηε φηη ην αίκα ηνπ Ηεζνχ 

μέπιπλε φιεο ηηο ακαξηίεο. Γηαηί, ζχκθσλα κε ην 
Γεπηεξνλόκην 24:16: 

«ΟΗ ΠΑΣΔΡΔ δελ ζα ζαλαηώλνληαη γηα ηα παηδηά νύηε 

ηα παηδηά ζα ζαλαηώλνληαη γηα ηνπο παηέξεο· θάζε έλαο 

ζα ζαλαηώλεηαη γηα ην δηθό ηνπ ακάξηεκα.» 

 Ζ πίζηε ησλ ζεκεξηλψλ Υξηζηηαλψλ είλαη απηή ηνπ 
Παχινπ. Ο Παχινο δηθαηνιφγεζε ην δφγκα ηνπ κε ηε ρξήζε 

ησλ Πξνο Ρσκαίνπο 7:1-4: 

«Ή αγλνείηε, αδειθνί, (επεηδή, κηιάσ πξνο εθείλνπο πνπ 

γλσξίδνπλ ηνλ λόκν), όηη ν λόκνο έρεη θπξηόηεηα επάλσ 

ζηνλ άλζξσπν γηα όζνλ ρξόλν δεη; Δπεηδή, ε παληξεκέλε 

γπλαίθα έρεη δεζεί δηακέζνπ ηνύ λόκνπ κε ηνλ άλδξα πνπ 

βξίζθεηαη ζηε δσή· αλ, όκσο, ν άλδξαο πεζάλεη, 

απαιιάζζεηαη από ηνλ λόκν ηνύ άλδξα. Δπνκέλσο, 

ινηπόλ, αλ, ελόζσ ν άλδξαο βξίζθεηαη ζηε δσή, ζπδεπρζεί 

κε άιινλ άλδξα, ζα είλαη κνηραιίδα· αλ, όκσο, ν άλδξαο 

πεζάλεη, είλαη ειεύζεξε από ηνλ λόκν, ώζηε λα κε είλαη 

κνηραιίδα, αλ ζπδεπρζεί κε άιινλ άλδξα. Λνηπόλ, αδειθνί 

κνπ, θη εζείο ζαλαησζήθαηε σο πξνο ηνλ λόκν δηακέζνπ 
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ηνύ ζώκαηνο ηνπ Υξηζηνύ, γηα λα ζπδεπρζείηε κε άιινλ, 

κε εθείλνλ πνπ αλαζηήζεθε από ηνπο λεθξνύο, γηα λα 

θαξπνθνξήζνπκε ζηνλ Θεό.» 

 Σα πξναλαθεξζέληα εδάθηα δείρλνπλ μεθάζαξα φηη 

ν Παχινο έθαλε κηα δηάθξηζε αλάκεζα ζηνλ Ηεζνχ θαη ην 
Υξηζηφ. χκθσλα κε ηε ινγηθή ηνπ, ν λφκνο πνπ ζπλέδεε 

ηνλ Ηεζνχ κε ηνπο ππνζηεξηθηέο ηνπ δελ ήηαλ πηα 

απαξαίηεηνο, εθφζνλ ν Ηεζνχο είρε πεζάλεη. Σψξα δελ ήηαλ 
πιένλ «παληξεκέλνη» κε ηνλ Ηεζνχ αιιά κε ην Υξηζηφ, ν 

νπνίνο έθεξε έλαλ άιιν λφκν πνπ απνθαιχθζεθε άκεζα ζε 

απηφλ (Παχινο). Ήηαλ ζπλεπψο απαξαίηεην λα 
αθνινπζήζνπλ ην Υξηζηφ θαη φρη ηνλ Ηεζνχ. πλεπψο, 

φπνηνο ηεξνχζε αθφκε ηηο δηδαζθαιίεο ηνπ Ηεζνχ είρε 

παξαζηξαηήζεη. Ήηαλ ε ρξήζε απηήο ηεο ζπιινγηζηηθήο κε 

βάζε ηελ νπνία ν Παχινο θαηαζθεχαζε ην δφγκα ηεο 
ιχηξσζεο θαη ηεο εμηιέσζεο. Ο Ηεζνχο δε δίδαμε πνηέ απηή 

ηε ζεσξία. Ήηαλ ηεξάζηηα επηηπρία, εθφζνλ, ζε ηφζεο 

πνιιέο ιέμεηο θήξπμε πσο ν άλζξσπνο κπνξνχζε λα θάλεη 
φ,ηη ήζειε ρσξίο λα αληηκεησπίζεη ηηο αλαπφθεπθηεο 

ζπλέπεηεο ησλ πξάμεψλ ηνπ, κε ηελ πξνυπφζεζε ζην ηέινο 

ηεο εκέξαο λα έιεγε: «Πηζηεχσ ζην Υξηζηφ.» Χζηφζν, ε 
βαζηθή αξρή πάλσ ζηελ νπνία βαζίζηεθε ε ινγηθή ηνπ 

Παχινπ ήηαλ ςεπδήο, εθφζνλ ν Ηεζνχο νχηε ζηαπξψζεθε, 

νχηε αλαζηήζεθε. Σα δφγκαηα ηεο ιχηξσζεο θαη ηεο 

εμηιέσζεο  είλαη απαηειά.
7
 

 Γλσξίδεηο φηη ην δφγκα ηεο εμηιέσζεο έγηλε δεθηφ 

απφ ηελ εθθιεζία ηξεηο κε ηέζζεξηο αηψλεο κεηά ηελ 
απνρψξεζε ηνπ Ηεζνχ απφ ηε γε;

8
 Γηάβαζε ην 

Γεπηεξνλόκην 24:16, ηνλ Ηεξεκία 31:30 θαη ην Ηεδεθηήι 
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18:20 θαη ζα δεηο φηη απηφ ην δφγκα ηεο εμηιέσζεο 

αληηβαίλεη ζηελ Παιαηά Γηαζήθε/Νφκν: 

Γεπηεξνλόκην 24:16 

«ΟΗ ΠΑΣΔΡΔ δελ ζα ζαλαηώλνληαη γηα ηα παηδηά νύηε 

ηα παηδηά ζα ζαλαηώλνληαη γηα ηνπο παηέξεο· θάζε έλαο 

ζα ζαλαηώλεηαη γηα ην δηθό ηνπ ακάξηεκα.» 

Ηεξεκίαο 31:30 

«…αιιά, θάζε έλαο ζα πεζαίλεη γηα ηελ δηθή ηνπ 

αλνκία.» 

Ηεδεθηήι 18:20 

«…ν γηνο δελ ζα ππνθέξεη εμαηηίαο ηεο αλνκίαο ηνύ 

παηέξα, θαη ν παηέξαο δελ ζα ππνθέξεη εμαηηίαο ηεο 

αλνκίαο ηνύ γηνπ· ε δηθαηνζύλε ηνύ δηθαίνπ ζα είλαη 

επάλσ ηνπ, θαη ε αλνκία ηνύ αλόκνπ ζα είλαη επάλσ 

ηνπ.» 

 Σψξα δηάβαζε ηα Καηά Μαηζαίνλ 7:1 & 2, θαη 1 

Πξνο Κνξηλζίνπο 3:8. Γελ ππάξρεη ιφγνο εμηιέσζεο γηα ην 

«πξνπαηνξηθφ ακάξηεκα» γηαηί ην Καηά Μαηζαίνλ 19:14 
αλαθέξεη φηη ηα παηδηά (φια ηελ ίδηα ζηηγκή) αλήθνπλ ζηε 

βαζηιεία ησλ Οπξαλψλ. Απηή ε αληίιεςε ηνπ «αλήθεηλ ζηε 

βαζηιεία ησλ Οπξαλψλ» ζπκβαδίδεη κε ηελ Ηζιακηθή πίζηε 
φηη: 

«Κάζε λενγέλλεην παηδί γελληέηαη πιήξωο ππνηαγκέλν ζηνλ 

Αιιάρ (ωο Μνπζνπικάλνο). Έπεηηα, νη γνλείο ηνπ ηνλ 
πξνζειπηίδνπλ ζηνλ Ινπδαϊζκό, Χξηζηηαληζκό ή 

Μαγθαληζκό.» 
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 Δπηπιένλ, ν Ηεζνχο αλαθέξεη ζην Καηά Μάξθνλ 

11:25-26 θαη ζην Καηά Λνπθάλ 11:1-4 φηη ηα παξαπηψκαηα 
(ακαξηίεο) ζπγρσξνχληαη απφ ην Θεφ. πλεπψο, δελ ππάξρεη 

ιφγνο γηα ηελ εμηιέσζε ησλ ακαξηηψλ απφ ηνλ Ηεζνχ. 

Καηά Μάξθνλ 11:25-26 

«Καη όηαλ ζηέθεζηε πξνζεπρόκελνη, ζπγρσξείηε, αλ έρεηε 

θάηη ελαληίνλ θάπνηνπ, γηα λα ζπγρσξήζεη ζε ζαο θαη ν 

Παηέξαο ζαο πνπ είλαη ζηνπο νπξαλνύο ηα δηθά ζαο 

παξαπηώκαηα. Αλ, όκσο, εζείο δελ ζπγρσξείηε, νύηε ν 

Παηέξαο ζαο, πνπ είλαη ζηνπο νπξαλνύο, ζα ζπγρσξήζεη 

ηα ακαξηήκαηά ζαο.» 

Καηά Λνπθάλ 11:1-4 

«ΚΑΗ ελώ απηόο πξνζεπρόηαλ ζε θάπνηνλ ηόπν, θαζώο 

ζηακάηεζε, θάπνηνο από ηνπο καζεηέο ηνπ, είπε ζ' απηόλ: 

Κύξηε, δίδαμέ καο λα πξνζεπρόκαζηε, όπσο θαη ν 

Ησάλλεο δίδαμε ηνπο καζεηέο ηνπ. Καη ηνπο είπε: ηαλ 

πξνζεύρεζηε, λα ιέηε: Παηέξα καο, πνπ είζαη ζηνπο 

νπξαλνύο, αο αγηαζηεί ην όλνκά ζνπ, αο έξζεη ε βαζηιεία 

ζνπ, αο γίλεη ην ζέιεκά ζνπ, όπσο ζηνλ νπξαλό, θη επάλσ 

ζηε γε. Σν θαζεκεξηλό καο ςσκί δίλε ζε καο θάζε 

εκέξα. Καη ζπγρώξεζε ζε καο ηηο ακαξηίεο καο· επεηδή, 

θη εκείο ζπγρσξνύκε ζε θαζέλαλ πνπ ακαξηάλεη ζ' εκάο· 

θαη κε καο θέξεηο κέζα ζε πεηξαζκό, αιιά ειεπζέξσζέ 

καο από ηνλ πνλεξό.» 

 Γηα κηα αθφκε θνξά, ν Ηεζνχο δελ ήιζε γηα λα 

θαηαξγήζεη ην λφκν. Ο Παχινο ήηαλ εθείλνο πνπ θαηήξγεζε 

ην [Μσζατθφ] λφκν. Γηάβαζε ζηηο Πξάμεηο Απνζηόισλ 

13:39: 
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«θαη από όια, από όζα δελ κπνξέζαηε δηακέζνπ ηνύ 

λόκνπ ηνύ Μσπζή λα δηθαησζείηε, δηακέζνπ ηνύηνπ, 

θαζέλαο πνπ πηζηεύεη, αλαθεξύζζεηαη δίθαηνο.» 

Ζ «δηθαηνδνζία» πνπ ζπγθέληξσζε ν Παχινο ηνχ επέηξεςε 

λα ηζρπξηζηεί φηη νη επινγίεο ηνπ Δπαγγειίνπ δελ 
πεξηνξίζηεθαλ ζηνπο Δβξαίνπο, αιιά ζε φινπο φζνπο 

πίζηεςαλ
7
. Απηφ έξρεηαη, επίζεο, ζε απφιπηε αληίθαζε κε 

ηελ απνζηνιή, ην ζθνπφ θαη ηηο δηδαζθαιίεο ηνπ Ηεζνχ, Σν 
αιεζηλφ κήλπκα ηνπ Ηεζνχ ήηαλ ν λφκνο. Ο ίδηνο λφκνο πνπ 

θαζνδήγεζε ηνλ Αδάκ, ηνλ Αβξαάκ, ην Μσπζή, ην Νψε θαη 

φινπο ηνπο άιινπο πξνθήηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη 
ηνπ πξνθήηε ηνπ Ηζιάκ –ηνπ Μσράκκαλη, ε εκθάληζε ηνπ 

νπνίνπ πξνθεηεχεηαη ζηε Βίβιν φπσο αλαθέξεηαη ζην 

Κνξάλην. 
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Ο ΜΧΥΑΜΜΑΝΣ ΣΖ 

ΒΗΒΛΟ 

Οη πξνθεηείεο γηα ηνλ Πξνθήηε Μσράκκαλη κπνξνχλ λα 
βξεζνχλ ζηελ Παιαηά θαη ζηελ Καηλή Γηαζήθε, φπσο 

αλαθέξεηαη ζην Ηεξφ Κνξάλην: 

{ Απηνί πνπ αθνινπζνύλ ηνλ Αγγειηαθόξν, ηνλ 

αγξάκκαην Πξνθήηε (πνπ δε κπνξεί νύηε λα δηαβάζεη, 

νύηε λα γξάςεη) (ηνλ Μσράκκαλη), ηνπ νπνίνπ (ην όλνκα) 

βξίζθνπλ γξακκέλν ζηηο Γξαθέο ηνπο  ζηελ Σνξά θαη ζην 

Δπαγγέιην, ηνύο δηαηάδεη λα θάλνπλ ελάξεηεο πξάμεηο 

(ηνλ Ηζιακηθό Μνλνζετζκό θαη ό,ηη δηαηάζζεη ην Ηζιάκ), 

θαη ηνπο απαγνξεύεη ηα Αι-Μνύλθαξ (όια όζα 

απαγνξεύεη ην Ηζιάκ, όπσο απηζηία, πνιπζετζκό θιπ)· θαη 

ηνπο επηηξέπεη ηα Αη-Σαγηκπάη (ηα θαιά θαη ηα λόκηκα, 

είηε πξάμεηο, είηε πξάγκαηα, είηε θαγεηά θιπ.), θαη ηνπο 

απαγνξεύεη ηα Αι-Υακπά’ηζ (δει. όια ηα θαθά θαη 

παξάλνκα, όπσο ην ρνηξηλό θιπ), θαη ηνπο απειεπζεξώλεη 

από ην βαξύ θνξηίν ηνπο, θαη από ηηο αιπζίδεο πνπ ήηαλ 

πάλσ ηνπο (όιεο ηηο βαξηέο εληνιέο θαη ηα δεζκά πνπ ηνπο 

είρε αλαζέζεη ν Αιιάρ παιηόηεξα). Έηζη, απηνί πνπ 

πηζηεύνπλ ζ’ απηόλ (ηνλ Μσράκκαλη), ηνλ ηηκνύλ, ηνλ 

ππνζηεξίδνπλ, θαη αθνινπζνύλ ην θσο (ην Κνξάλην) πνπ 

ζηάιζεθε κ’ απηόλ, απηνί ζα είλαη νη επηηπρεκέλνη. }  

(Ηεξφ Κνξάλην 7:157) 
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Θα αλαθεξζψ θαη ζα ππνζηεξίμσ ηηο δχν πξνθεηείεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηε Βίβιν θαη δελ ηζρχνπλ γηα θαλέλαλ, παξά 
γηα ηνλ Πξνθήηε Μσράκκαλη. 

1. Παιαηά Γηαζήθε – Απηή ε πξνθεηεία, πνπ απεπζχλζεθε 

ζηνλ Μσπζή, έιεγε φηη ν Θεφο ζα ζηείιεη αλάκεζα απφ 
«ηνπο αδειθνχο» ησλ Ηζξαειηηψλ έλαλ Πξνθήηε ζαλ ηνλ 

Μσπζή, πνπ ζα γίλεη ηδξπηήο, εγέηεο, θαη  παξάδεηγκα γηα 

κηα θνηλσλία πηζηψλ
5
. Γηαβάζηε ην Γεπηεξνλόκην 18:18-20: 

«Πξνθήηελ αλάκεζα από ηνπο αδειθνύο ηνπο ζα 

ζεθώζσ ζ' απηνύο, όπσο εζέλα, θαη ζα βάισ ηα ιόγηα 

κνπ ζην ζηόκα ηνπ, θαη ζα ηνπο κηιήζεη όια όζα εγώ ηνλ 

πξνζηάδσ. Καη ν άλζξσπνο, πνπ δελ ζα ππαθνύζεη ζηα 

ιόγηα κνπ, πνπ απηόο ζα κηιήζεη εμ νλόκαηόο κνπ, εγώ ζα 

ηνλ ηηκσξήζσ.» 

Οη Υξηζηηαλνί ζίγνπξα ζα πνπλ φηη απηή ε πξνθεηεία 

αλαθέξεηαη ζηνλ Ηεζνχ. ρη, ήηαλ ν Πξνθήηεο Μσράκκαλη, 
φρη ν Ηεζνχο, πνπ φπσο ν Μσπζήο γελλήζεθε απφ απινχο 

γνλείο, παληξεχηεθε, ίδξπζε κηα πηζηή θνηλσλία, ίδξπζε 

έλαλ ππέξνρν λφκν θαη πέζαλε απφ θπζηθά αίηηα
5
. Σα 

αδέιθηα ησλ Ηζξαειηηψλ (απνγφλσλ ηνπ Αβξαάκ κέζσ ηνπ 

Ηζαάθ) είλαη νη ηζκαειίηεο (απφγνλνη ηνπ Αβξαάκ κέζσ ηνπ 

Ηζκαήι). Ο Ηεζνχο εμαηξείηαη απφ απηήλ ηελ πξνθεηεία 

γηαηί ήηαλ Ηζξαειίηεο. Δηδάιισο ην εδάθην ζα έιεγε 
«Πξνθήηελ αλάκεζά ηνπο.»

8
 

Αο ζπγθξίλνπκε κεξηθά ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
Μσπζή, ηνπ Μσράκκαλη θαη ηνπ Ηεζνχ, πνπ ίζσο λα 

δηαζαθελίζνπλ ηελ ηαπηφηεηα απηνχ ηνπ Πξνθήηε «φπσο 

εζέλα (Μσπζή)» πνπ επξφθεηην λα έιζεη, ζε έλα 
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απφζπαζκα πνπ πξνέξρεηαη απφ ην Christian-Muslim 

Dialogue (Γηάινγνο Υξηζηηαλνχ-Μνπζνπικάλνπ), 1984.  

 Μσπζήο Μσράκκαλη Ηεζνύο 

Γέλλεζε πλεζηζκέλε πλεζηζκέλε Αζπλήζηζηε 

Οηθνγελεηαθ

ή δσή 

Παληξεκέλνο 

κε ηέθλα 

Παληξεκέλνο 

κε ηέθλα 

Άγακνο, 

ρσξίο ηέθλα 

Θάλαηνο 
πλεζηζκέλν

ο 

πλεζηζκέλν

ο 

Αζπλήζηζην

ο 

2. Σψξα ε Πξνθεηεία ζηελ Καηλή Γηαζήθε πνπ αλαθέξεηαη 

ζηνλ Πξνθήηε Μσράκκαλη. Γηαβάζηε ην Καηά Ησάλλε 

14:16: 

«Καη εγώ ζα παξαθαιέζσ ηνλ Παηέξα, θαη ζα ζαο δώζεη 

έλαλ άιινλ Παξάθιεην, γηα λα κέλεη καδί ζαο ζηνλ 

αηώλα» 

Απηφ ην εδάθην αλαθέξεη μεθάζαξα φηη έλαο άιινο, 
δηαθνξεηηθφο, επηπξφζζεηνο, κα ηνπ ίδηνπ είδνπο, θη φκσο 

μεθάζαξα δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ πξψην 
11

 ζα ζηειλφηαλ 

βάζεη ηεο πξνζεπρήο ηνπ Ηεζνχ. Μα ε εξψηεζε πνπ 
γελλάηαη είλαη: «Πνηνο είλαη ν πξψηνο Παξάθιεηνο;» 

Ο Υξηζηηαληθφο θφζκνο ζα έιεγε νκφθσλα φηη ν 
Παξάθιεηνο είλαη ην Άγην Πλεχκα, θάηη πνπ ππνζηεξίδεηαη 

κφλνλ απφ ην Καηά Ησάλλε 14:26, πνπ ιέεη: 

«Καη ν Παξάθιεηνο, ην Πλεύκα ην Άγην, πνπ ν Παηέξαο 

ζα ζηείιεη ζην όλνκά κνπ, εθείλνο ζα ζαο ηα δηδάμεη όια, 

θαη ζα ζαο ππελζπκίζεη όια όζα είπα πξνο εζάο.» 
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Χζηφζν, ην Καηά Ησάλλε 14:26 θαη ην Καηά Ησάλλε 14:16 

δε ζπκθσλνχλ κεηαμχ ηνπο. Αλ ην 14:16 ιέεη φηη ζα ζηείιεη 
άιινλ Παξάθιεην, ηφηε ην 14:26 ιέεη φηη ν άιινο πνπ ζα 

ζηαιεί είλαη ην Άγην Πλεχκα. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζην ζχλνιν 

ζα έρνπλ ζηαιεί δχν (2) Άγηα Πλεχκαηα. Ζ ρξήζε ηνπ άιινλ 

ζην Καηά Ησάλλλελ 14:16 ζεκαίλεη φηη ήδε έρεη ππάξμεη 
έλαο. 

ζνλ αθνξά ην λα ζηαιεί άιιν Άγην Πλεχκα, θάπνηνη 
Υξηζηηαλνί ζα ην ππνζηεξίμνπλ ιέγνληαο φηη ην Άγην 

Πλεχκα δελ ήηαλ αθφκα ζηε γε. κσο, ππάξρνπλ αξθεηέο 

αλαθνξέο ζηε Βίβιν γηα ηηο ειεχζεηο θαη ηηο αλαρσξήζεηο 
ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο πξηλ ηε γέλλεζε θαη ηελ απνρψξεζε 

ηνπ Μεζζία: Καηά Λνπθάλ 1:15 (Ησάλλε Βαπηηζηή), Καηά 

Λνπθάλ 1:41 (Διηζάβεη), Καηά Λνπθάλ 1:67 (Εαραξία), 

Καηάλ Λνπθάλ 2:26 (πκεψλ), Καηά Λνπθάλ 3:22 
(Ηεζνχ). 

11
  

Σν Άγην Πλεχκα βνεζνχζε ηνλ Ηεζνχ ζην θήξπγκά ηνπ θαη 
βνεζνχζε ηνπο καζεηέο ζηηο απνζηνιέο ηνπο ζηηο νπνίεο 

θήξπηηαλ θαη ζεξάπεπαλ. Αλ ππάξρεη αθφκα ακθηβνιία γηα 

ηηο πξαθηηθέο ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο, ηφηε παξαθαιψ 
δηαβάζηε ην Καηά Ησάλλε 20:21-22: 

«Καη μαλά ν Ηεζνύο είπε ζ' απηνύο: Δηξήλε ζε ζαο· όπσο 

κε απέζηεηιε ν Παηέξαο, θαη εγώ απνζηέιισ εζάο. Καη 

κόιηο ην είπε απηό, θύζεμε πξνο απηνύο, θαη ηνπο ιέεη: 

Λάβεηε Πλεύκα Άγην» 
11

 

Θπκεζείηε, εθείλε ηε ζηηγκή ν Ηεζνχο δελ είρε θχγεη αθφκα 

απφ ηε γε. Έηζη, γηα λα έιζεη ν Παξάθιεηνο, ν Ηεζνχο είπε 

φηη ζα έπξεπε λα θχγεη, φπσο αλαθέξεηαη ζην Καηά Ησάλλε 

16:7: 



 

70 

«Δγώ, όκσο, ζαο ιέσ ηελ αιήζεηα· ζαο ζπκθέξεη λα 

αλαρσξήζσ εγώ· επεηδή, αλ δελ αλαρσξήζσ, ν 

Παξάθιεηνο δελ ζάξζεη ζε ζαο· αιιά, αθνύ αλαρσξήζσ, 

ζα ηνλ ζηείισ ζε ζαο.» 

Δπηπιένλ, ην Καηά Ησάλλε 14:26 αληηθάζθεη κε άιιεο 
ζαθείο πξνβιέςεηο ηνπ Ηεζνχ ζην ζέκα ηνπ Παξάθιεηνπ. 

εκεηψζηε φηη δελ ππάξρνπλ άιια εδάθηα ζηε Βίβιν, εθηφο 

ηνπ Καηά Ησάλλε 14:26, φπνπ αλαθέξεηαη φηη ν Ηεζνχο 
απνθάιεζε ην Άγην Πλεχκα «απηφο». ε φια ηα άιια εδάθηα 

ηεο Βίβινπ, ην Άγην Πλεχκα νλνκάδεηαη απιψο Άγην 

Πλεχκα. Αλ δηαβάζνπκε πξνζεθηηθά ην Καηά Ησάλλε 

14:26, κπνξνχκε λα δνχκε φηη κε ηελ εηζαγσγή ησλ ιέμεσλ 

«(πνπ είλαη) ην Πλεχκα ην Άγην», ν ζπγγξαθέαο θαζνδεγεί 

ηνλ αλαγλψζηε ζε έλα ζπκπέξαζκα. Σν ίδην γίλεηαη ζην 

Καηά Ησάλλε 14:22, κε ηελ εηζαγσγή ηνπ ζρνιίνπ «φρη ν 
Ηζθαξηψηεο». 

«Ο Ηνύδαο (όρη ν Ηζθαξηώηεο) ιέεη ζ' απηόλ: Κύξηε, γηαηί 

ζα θαλεξώζεηο ηνλ εαπηό ζνπ ζε καο, θαη όρη ζηνλ 

θόζκν;» 

Πξνο πεξαηηέξσ ππνζηήξημε ηνπ ηζρπξηζκνχ φηη ε ιέμε 

«Παξάθιεηνο» δελ αλαθέξεηαη ζην Άγην Πλεχκα, γλσξίδαηε 

φηη ε αξρηθή ιέμε πνπ ρξεζηκνπνίεζε ν Ηεζνχο ήηαλ ε 

Αξακατθή ιέμε πνπ ζεκαίλεη Άρκελη (έλα άιιν φλνκα γηα 
ηνλ Πξνθήηε Μσράκκαλη) πνπ κεηαθέξζεθε ζηα Διιεληθά 

σο «Πεξηθιεηηφο», ν έλδνμνο, ηελ νπνία ηελ έρνπλ αιιάμεη 

ζε άιιεο εθδφζεηο ηεο Βίβινπ ζε «Παξάθιηηνο»; Δπίζεο, ε 
ιέμε «πλεχκα» απνδίδεηαη επίζεο ζηελ Καηλή Γηαζήθε σο 

έλαο εκπλεπζκέλνο άλζξσπνο, «απηφο πνπ θαηέρεη κηα 

πλεπκαηηθή επηθνηλσλία» ή απνθάιπςε.  
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Άιια εδάθηα πνπ αλαθέξνπλ ηνλ Παξάθιεην είλαη ην Καηά 

Ησάλλε 15:26: 

«ηαλ, όκσο, έξζεη ν Παξάθιεηνο, πνπ εγώ ζα ζηείισ ζε 

ζαο από ηνλ Παηέξα, ην Πλεύκα ηήο αιήζεηαο, πνπ 

εθπνξεύεηαη από ηνλ Παηέξα, εθείλνο ζα δώζεη καξηπξία 

γηα κέλα.» 

Σψξα ην Καηά Ησάλλε 16:12-14, πνπ είλαη ε πην πεξηεθηηθή 
παξνπζίαζε ηεο εηθφλαο ηνπ Μσράκκαλη θαη ηνπ Ηζιάκ:  

«Έρσ πνιιά αθόκα λα ζαο πσ, όκσο δελ κπνξείηε ηώξα 

λα ηα βαζηάδεηε· αιιά, όηαλ έξζεη εθείλνο, ην Πλεύκα 

ηήο αιήζεηαο, ζα ζαο νδεγήζεη ζε όιε ηελ αιήζεηα· 

επεηδή, δελ ζα κηιήζεη από ηνλ εαπηό ηνπ, αιιά ζα 

κηιήζεη όζα πξόθεηηαη λα αθνύζεη, θαη ζα ζαο αλαγγείιεη 

ηα κέιινληα. Δθείλνο ζα δνμάζεη εκέλα, επεηδή από ην 

δηθό κνπ ζα πάξεη, θαη ζα ην αλαγγείιεη ζε ζαο.» 

Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Παξαθιήηνπ εθαξκφδνληαη 

κφλν ζηνλ Πξνθήηε Μσράκκαλη, φπσο ζα δείμνπλ νη 

παξαθάησ παξαηεξήζεηο: 

1. Σν Κνξάλην αλαθέξεη ην φλνκα Ηεζνχο είθνζη (20) 

θνξέο πεξηζζφηεξεο απφ ην φλνκα ηνπ Πξνθήηε 
Μσράκκαλη. 

11
 Οη Δβξαίνη απνθαινχζαλ ηνλ Ηεζνχ 

απαηεψλα θαη θαηεγνξνχζαλ ηε κεηέξα ηνπ γηα 

αλεζηθφηεηα. Πξνζπάζεζαλ, αθφκα, λα ηνλ ζηαπξψζνπλ. 
5
 

Ο Πξνθήηεο Μσράκκαλη ζεσξνχζε ηνλ Ηεζνχ ζπνπδαίν 
Πξνθήηε, θαη ην Κνξάλην ηνλ απνθαιεί «Λφγν απφ ην 

Θεφ.» Σν Κνξάλην απνδίδεη ζηνλ Ηεζνχ έλα ζαχκα πνπ δελ 

αλαθέξεηαη ζηε Βίβιν. Σν ζαχκα ζπλέβε φηαλ ν Ηεζνχο 
κίιεζε σο κσξφ απφ ην ιίθλν. Χζηφζν, αλ δείηε ηελ ηζηνξία 
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ηνπ Ηεζνχ απφ ηε Ναδαξέη, πνπ πξνβάιιεηαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο Μεγάιεο Δβδνκάδαο, ζα αθνχζεηε απηφ ην 
ζαχκα λα αλαθέξεηαη ζηελ ηζηνξία. Απφ πνχ πήξαλ απηφ ην 

ζαχκα; Σν ζαχκα απηφ αλαθέξεηαη κφλν ζην Κνξάλην, φηαλ 

ακθηζβεηήζεθε ε ηηκή θαη ε αγλφηεηα ηεο Μαξίαο. 

{ Έπεηηα εθείλε ηνλ έδεημε. Δίπαλ: «Πώο κπνξνύκε λα 

κηιάκε ζε έλα παηδί ζην ιίθλν;» ~ (Ο Ηεζνύο) Δίπε: «η’ 

αιήζεηα, είκαη δνύινο ηνπ Αιιάρ, Απηόο κνπ έδσζε ηε 

Γξαθή θαη κε έθαλε Πξνθήηε. ~ Καη κε Έθαλε 

επινγεκέλν όπνπ θη αλ είκαη, θαη κνπ δηέηαμε ηελ 

πξνζεπρή, θαη ηε Εαθά (ππνρξεσηηθή ειεεκνζύλε) γηα 

όζν δσ. ~ Καη (κε Έθαλε) επζεβή θαη ππάθνπν πξνο ηε 

κεηέξα κνπ, θαη δε κε έθαλε αιαδόλα (πνπ κεηαρεηξίδεηαη 

ηνπο αλζξώπνπο ζθιεξά θαη κε αιαδνλεία), άζιην. } {Ηεξφ 

Κνξάλην 19:29-33} 

Δπίζεο, ζην Ηζιάκ, ε Μαξία ε κεηέξα ηνπ Ηεζνχ ζεσξείηαη 

ε πην αγλή γπλαίθα θαη ε θαιχηεξε φισλ ησλ γπλαηθψλ ζηνλ 

Παξάδεηζν. Δπηπιένλ, ππάξρεη αθφκα έλα νιφθιεξν 
θεθάιαην (νχξα) ζην Κνξάλην πνπ νλνκάδεηαη Μαξία 

(Μαξηάκ), θαη ην φλνκά ηεο αλαθέξεηαη 14 θνξέο 

πεξηζζφηεξν ζην Κνξάλην απ’ φ,ηη ζηε Βίβιν (32/18). 
11

 

2. Σν Κνξάλην απνθαιχθζεθε ζηνλ Πξνθήηε 

Μσράκκαλη κέζσ ηνπ αγγέινπ Γαβξηήι. Κάζε θνξά πνπ ν 

άγγεινο Γαβξηήι απάγγειλε κέξε ηνπ Κνξαλίνπ ζηνλ 
Πξνθήηε Μσράκκαλη, ν Πξνθήηεο Μσράκκαλη κεηέθεξε 

επί ιέμεη φ,ηη άθνπγε ζηνπο πληξφθνπο ηνπ, ρσξίο λα 

πξνζζέηεη, λα αιιάδεη ή λα μερλά ηίπνηα
5
. Σν Κνξάλην 

πεξηγξάθεη, επίζεο, ηνλ Πξνθήηε Μσράκκαλη ιέγνληαο: 
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{ Ούηε κηιά από (δηθή ηνπ) επηζπκία. ~ Πξόθεηηαη γηα κηα 

Έκπλεπζε πνπ (ηνπ) έρεη εκπλεπζζεί. } (Ηεξφ Κνξάλην 
53:3-4) 

Αλ ζπγθξίλνπκε ηα εδάθηα 53:3-4 ηνπ Ηεξνχ Κνξαλίνπ κε ην 

Καηά Ησάλλε 16:13, «δελ ζα κηιήζεη από ηνλ εαπηό ηνπ», 
ζα δνχκε ηελ νκνηφηεηα κεηαμχ ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ηνπ 

Παξαθιήηνπ θαη ηνπ Πξνθήηε Μσράκκαλη. 

3. Ο Πξνθήηεο Μσράκκαλη ήηαλ ν κφλνο 

Αγγειηαθφξνο πνπ ήιζε κεηά απφ ηνλ Ηεζνχ. Μεζνιάβεζε 

κεηαμχ ηνπο κηα πεξίνδνο έμη αηψλσλ. Ζ απνζηνιή ηνπ 
Ηεζνχ πεξηνξίζηεθε ζηα απνισιφηα πξφβαηα ησλ παηδηψλ 

ηνπ Ηζξαήι, κα ην κήλπκα ηνπ Μσράκκαλη ήηαλ παγθφζκην, 

γηα φινπο ηνπο αλζξψπνπο. Μφλν ην κήλπκα ηνπ Πξνθήηε 

Μσράκκαλη ζηνρεπφηαλ απφ ην Θεφ λα είλαη παγθφζκην θαη 

παληνηηλφ. 
5
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ΔΠΗΛΟΓΟ 

Υξηζηηαλνί αδειθνί θαη αδειθέο κνπ, δεδνκέλσλ ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζ’ απηφ ην εγρεηξίδην, ειπίδσ 

λα αξρίζαηε λα θαηαλνείηε φηη νη ππιψλεο ηνπ ζεκεξηλνχ 
Υξηζηηαληζκνχ, δειαδή ην φηη ν Ηεζνχο είλαη ν πηφο ηνπ 

Θενχ, ε Αγία Σξηάδα θαη ην φηη ν Ηεζνχο πέζαλε ζην ζηαπξφ 

γηα ηηο ακαξηίεο καο είλαη φιεο βαζηζκέλεο ζε αδχλακα, 
χπνπηα θαη ακθίβνια ζεκέιηα. Θεκέιηα ρηηζκέλα πάλσ ζηα 

αθφινπζα ζηνηρεία: 

1. Σα ζεκεξηλά Δπαγγέιηα έρνπλ επηθπξσζεί απφ έλαλ 

δνινθφλν 300 ρξφληα αθνχ ν Ηεζνχο έθπγε απφ ηε γε. (Γει. 

ηνλ Κσλζηαληίλν ηνλ Ά, ηνλ Ρσκαίν Απηνθξάηνξα, ζηελ 

χλνδν ηεο Νίθαηαο) 
2. Σξηαθφζηα αθφκα Δπαγγέιηα θαηαζηξάθεθαλ. 

3. Σα ιφγηα «Μνλνγελήο πηφο ηνπ Θενχ» έρνπλ 

επηθπξσζεί απφ έλαλ δνινθφλν. 
4. Ζ ιέμε «Δπαγγέιην» πξνζηέζεθε ζηνπο ηίηινπο ησλ 

βηβιίσλ: Καηά (Μάξθνλ, Λνπθάλ, Μαηζαίνλ & Ησάλλελ) 

5. Σα «Δπαγγέιηα» γξάθηεθαλ κεηαμχ ηνπ 60 θαη 100 

κ.Υ. 
6. Σα «Δπαγγέιηα» γξάθηεθαλ ζην ηξίην πξφζσπν. 

7. Δδάθηα (Γφγκα ηεο Αγίαο Σξηάδαο) αθαηξέζεθαλ 

απφ ηε Βίβιν θαη έπεηηα επαλαθέξζεθαλ. 
8. Ζ Αγία Σξηάδα έγηλε απνδεθηή ηξεηο αηψλεο κεηά 

ηελ απνρψξεζε ηνπ Ηεζνχ απφ ηε γε. 

9. Έλαο εηδσινιάηξεο πξσηναλέθεξε ηε ιέμε 
«Υξηζηηαλφο». 

10. Οη ζεκεξηλέο Υξηζηηαληθέο ενξηέο έρνπλ ιεθζεί απφ 

παγαληζηηθά ηειεηνπξγηθά. 
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11. Λαλζαζκέλε κεηάθξαζε θαη πξνζζήθε ιέμεσλ κε 

ζθνπφ ηελ παξαπιάλεζε ηνπ αλαγλψζηε. 
12. Καλέλαο καζεηήο ή επαγγειηζηήο δελ είδε ηδίνηο 

φκκαζη ηνλ Ηεζνχ λα πεζαίλεη ζην ζηαπξφ. 

13. Ο Υξηζηηαληζκφο ηνπ ζήκεξα πξνέξρεηαη απφ 

αλζξψπηλα θαηαζθεπαζκέλα δφγκαηα. 

Θα ήηαλ παξάινγν λα απνδερηνχκε νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο 
ππιψλεο ηνπ Υξηζηηαληζκνχ σο έγθπξν αλαινγηδφκελνη ηελ 

πξνέιεπζε θαη ηα ζεκέιηά ηνπ. Ζ Βίβινο κάο ιέεη γηα ηηο 

ζπλέπεηεο πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζε φπνηνλ ρηίζεη ζπίηη ρσξίο 
ζεκέιηα. Πιήξεο θαηαζηξνθή. Απηά ηα αλζξσπίλσο 

θαηαζθεπαζκέλα ζεκέιηα, ζηα νπνία ζηεξίδεηαη ν 

Υξηζηηαληζκφο ηνπ ζήκεξα, ζα πξέπεη λα ζαο νδεγήζνπλ, αλ 

δελ είλαη πνιχ αξγά, ζην λα ζπλερίζεηε ηελ έξεπλα γηα έλαλ 
ηξφπν δσήο πνπ ζα είλαη απνδεθηφο απφ ηνλ Γεκηνπξγφ. 

Έλαλ ηξφπν δσήο πνπ ζα ζαο παξάζρεη επηηπρία ζηελ 

εγθφζκηα θαη ζηε Μέιινπζα Εσή, θαη ζα ζαο ζψζεη απφ ην 
καξηχξην ηνπ Ππξφο ηεο Κνιάζεσο. 

Πξηλ θιείζσ, αο πξνζζέζσ έλα πνιχ ζνβαξφ ζρφιην: απφ 
ζήκεξα θαη ζην εμήο δε κπνξείηε λα πείηε φηη πνηέ δελ 

αθνχζαηε ν κήλπκα ηνπ Ηζιάκ, ηνλ Πξνθήηε Μσράκκαλη, ή 

ην ηη ιέεη ην Κνξάλην ζρεηηθά κε ην λα απνδίδεη θαλείο 

εηαίξνπο ζηνλ Αιιάρ φζνλ αθνξά ηε ιαηξεία. Γηαηί ζα 
εξσηεζείηε ηελ Ζκέξα ηεο Κξίζεσο γηαηί δελ αθνινπζήζαηε 

ηελ ζξεζθεία ηνπ Ηζιάκ. 

Παξαθαιψ δηαβάζηε θαη ζπιινγηζηείηε απηφ ην εδάθην ηνπ 

Ηεξνχ Κνξαλίνπ, θαηά ην νπνίν ν άγγεινο Γαβξηήι είπε ζηνλ 

Πξνθήηε Μσράκκαλη λα πεη ζε φιε ηελ αλζξσπφηεηα  
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{ Πεο (σ, Μσράκκαλη): «Γελ είκαη παξά άλζξσπνο ζαλ 

εζάο. Μνπ έρεη απνθαιπθζεί όηη ν Θεόο ζαο είλαη Έλαο 

Θεόο (ν Αιιάρ). Έηζη, όπνηνο ειπίδεη γηα ηε ζπλάληεζε κε 

ηνλ Κύξηό ηνπ, αο πξάηηεη δίθαηα θαη λα κελ απνδίδεη 

θαλέλαλ σο εηαίξν ηνπ Κπξίνπ ηνπ ζηε ιαηξεία» } 
(18:110) 

Ο Πξνθήηεο Μσράκκαλη εμήγεζε ην εδάθην 18:110 

ιέγνληαο: 

«Οξθίδνκαη ζ’ Απηόλ ζηνπ Οπνίνπ ην Υέξη βξίζθεηαη ε 

δσή κνπ, όπνηνο από ηνπο Δβξαίνπο θαη ηνπο 

Υξηζηηαλνύο αθνύζεη γηα κέλα θαη πεζάλεη ρσξίο λα 

πηζηέςεη ζε ό,ηη κνύ δόζεθε ζα είλαη από ηνπο θαηνίθνπο 

ηεο Κνιάζεσο.» (Μφζιεκ) 

Υξηζηηαλέ αδειθέ/αδειθή κνπ, ζε θαιψ λα παξακεξίζεηο ηε 

ζξεζθεία ησλ γνλέσλ ζνπ θαη λα θάλεηο απηφ ην βήκα πξνο 

ηελ έξεπλα, ηε κάζεζε, θη έπεηηα ηελ επηινγή ηεο ζξεζθείαο 
ηεο ζείαο θαζνδήγεζεο θαη ζνθίαο. Γίλε ζήκεξα 

Μνπζνπικάλνο πηζηεχνληαο εηιηθξηλά θαη 

επαλαιακβάλνληαο ηα ιφγηα, «Μαξηπξώ όηη δελ ππάξρεη 
ζεόο εθηόο από ηνλ Αιιάρ, θαη όηη ν Μωράκκαλη είλαη ν 

Αγγειηαθόξνο ηνπ Αιιάρ», θαη μεθίλα λ’ αθνινπζείο ηηο 

πξσηφηππεο θαη απζεληηθέο δηδαζθαιίεο φισλ ησλ 

Πξνθεηψλ. Μα, αλ είζαη πξαγκαηηθφο πηζηφο, ε Βίβιν ζα ζε 
νδεγήζεη ζηνλ ηξφπν δσήο (Νηηλ) ηνπ Ηζιάκ (Θενχ 

Θέινληνο), φπσο έθαλε θαη κε πνιινχο άιινπο. 

 

Αο αιάκνπ Αιάηθνπκ 
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Πξνέιεπζε ησλ Κπξηόηεξσλ Γνγκάησλ/Αηξέζεσλ ζηηο 

ΖΠΑ 

λνκα Ηδξπηήο 

Βαπηηζηέο 
John Smyth ζηελ Αγγιία ην1609 θαη 
Rogert Williams ζην Rhode Island ην 

1638 

Μεζνδηζηηθή 
Δθθιεζία 

Αηδεζηκφηαηνο John Wesley – μεθίλεζε 
ην επαγγειηζηηθφ θήξπγκα κέζα ζηελ 

Δθθιεζία ηεο Αγγιίαο ην 1738. Ζ 

Μεζνδηζηηθή Δπηζθνπηθή Δθθιεζία 
ηδξχζεθε ζηηο ΖΠΑ ην 1784. 

Λνπζεξαλή 

Δθθιεζία 

Μαξηίλνο Λνχζεξνο – ην πξψην 
Λνπζεξαλφ εθθιεζίαζκα ζηε Β. 

Ακεξηθή ηδξχζεθε ην 1638 ζην 

Wilmington ηνπ Delaware 

Μνξκφλνη 
Joseph Smith – Βξήθε ηηο ρξπζέο 

πιάθεο ην 1820 

Πεληεθνζηηαλή 

Δθθιεζία 

Αλαπηχρζεθε απφ ην «θίλεκα ηεο 
αγηφηεηαο» ηελ πξψηε δεθαεηία ηνπ 

εηθνζηνχ αηψλα. 

Πξεζβπηεξηαλή 
Δθθιεζία 

John Knox – Ίδξπζε ηελ πξψηε 

Πξεζβπηεξηαλή Δθθιεζία ζηε θσηία 

ην 1557. 

Δπηζθνπηθή Ακεξηθαληθφο θιάδνο ηεο Δθθιεζίαο 
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Δθθιεζία ηεο Αγγιίαο 

Ζλσκέλε 

Δθθιεζία ηνπ 
Υξηζηνχ 

Γηακνξθψζεθε ην 1957 απφ ην Γεληθφ 
πκβνχιην Δθθιεζηαδφκελσλ 

Υξηζηηαλψλ καδί κε ηελ Δπαγγειηθή θαη 

ηελ Αλακνξθσκέλε Δθθιεζία. 

Δθθιεζία ηνπ 

Υξηζηνχ 

Οξγαλψζεθε απφ πξεζβπηεξηαλνχο ζην 

Κεληάθη ην 1804 θαη ζηελ Πελζπιβάληα 

ην 1809. 

Μάξηπξεο ηνπ 

Ηερσβά 

Charles T. Russel ζηηο ΖΠΑ θαηά ηα 

ηέιε ηνπ 19
νπ

 αη. 

Δθθιεζία ησλ 

Αληβεληηζηψλ 

Πξνήιζε απφ ηηο δηδαζθαιίεο ηνπ 

William Miller ηε δεθαεηία ηνπ 1840. 

Δπηζήκσο ηδξχζεθε ζηε Β. Ακεξηθή ην 
1863. 
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