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ΔΗΑΓΩΓΖ
ην φλνκα ηνπ ΑΛΛΑΥ, ηνπ Παληειεήκνλα, ηνπ Πνιπεχζπιαρλνπ.
Θεσξψ ππνρξέσζή κνπ ζηνλ ΑΛΛΑΥ πνπ κνπ έδσζε ηελ επθαηξία λα
δηαβάζσ

ηα

ρεηξφγξαθα

ηνπ

ΓΗΑΛΟΓΟΤ

ΥΡΗΣΗΑΝΟΤ

ΚΑΗ

ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΟΤ θαη πνπ κνπ δεηήζεθε λα γξάςσ κηα εηζαγσγή ζ‟
απηφ ην εληππσζηαθά θαηαηνπηζηηθφ βηβιίν. Οπνηνζδήπνηε ελδηαθέξεηαη
λα ζπγθξίλεη ηε ζξεζθεία ζα βξεη ζ‟ απηφ ην βηβιίν πνιιέο εθπιήμεηο
πνπ θάπνηε πξνθάιεζαλ πνιινχο λα ζεσξήζνπλ φηη ππάξρνπλ απφιπηεο
αιήζεηεο.
Απηφ ην έξγν απφ ηνλ Γξ. Hasan M. Baagil απεηθνλίδεη ηελ ιεπηνκεξή
θαη πξνζερηηθή πξνζπάζεηά ηνπ λα παξνπζηάζεη ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπ
θαζαξά, ζπλνπηηθά θαη κε αθξίβεηα. αλ απνηέιεζκα απηήο ηεο κειέηεο
ηεο Υξηζηηαλνζχλεο θαη ηεο Βίβινπ πάλσ απφ ηέζζεξα ρξφληα, ν Γξ
Baagil, έλαο πηζηφο Μνπζνπικάλνο, έκαζε φρη κφλν φηη νη Υξηζηηαλνί
δηαθνξνπνηνχληαη ζηα βαζηθά ηνπο πηζηεχσ (Σξηάδα, Θεφηεηα ηνπ
Ηεζνχ, θιπ.) αιιά δελ γλσξίδνπλ φηη ην δφγκα ησλ Δθθιεζηψλ έξρεηαη ζε
αληίζεζε κε ηε Βίβιν πνιιέο θνξέο θαη φηη ε ίδηα ε Βίβινο έξρεηαη ζε
αληίζεζε αθφκα θαη κε ηα γξαθφκελά ηεο! Oη ζπδεηήζεηο ηνπ κε
Υξηζηηαλνχο θιεξηθνχο θαη ιατθνχο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο ηνλ
ψζεζαλ

λα

γξάςεη

ηνλ

ΓΗΑΛΟΓΟ

ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΟΤ

ΚΑΗ

ΥΡΗΣΗΑΝΟΤ.
Ο αλαγλψζηεο ζα κείλεη έθπιεθηνο δηαβάδνληαο φηη ζηε Βίβιν ν Ηεζνχο
πνηέ δελ είπε φηη είλαη Θεφο˙ φηη ν Ηεζνχο δελ πέζαλε ζην ζηαπξφ˙ φηη ηα
ζαχκαηα πνπ έγηλαλ απφ ηνλ Ηεζνχ είραλ γίλεη θαη απφ πνιινχο άιινπο
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πξνθήηεο, θαη απφ άπηζηνπο αθφκα˙ θαη φηη ν ίδηνο ν Ηεζνχο πξνθήηεςε
ηελ εκθάληζε ηνπ Πξνθήηε Μσράκελη, εηξήλε ζ‟ απηνχο. ια απηά θαη
αθφκα πεξηζζφηεξα αλαθέξνληαη κε ιεπηνκέξεηεο ζε ζαθή ζπλνπηηθά
απνζπάζκαηα ηεο Βίβινπ. Σν εξψηεκα πνπ πξνθαλψο ζα γελλεζεί απφ
ηηο απνθαιχςεηο ηέηνησλ ζαθψλ αληηθάζεσλ είλαη: Δίλαη ε Βίβινο ν
Λφγνο ηνπ Θενχ; Ζ πξνζπάζεηα ηνπ Γξ. Baagil δελ είλαη λα θνξντδέςεη
ηνπο Υξηζηηαλνχο θαη βεβαίσο λα ριεπάζεη ηνλ Ηεζνχ θαη ηα φζα δίδαμε.
Ο ΑΛΛΑΥ ην απαγνξεχεη! H πξφζεζε πξνθαλψο λα επηζεκάλεη φηη νη
ςεχηηθεο δηδαρέο, νη δηαζηξεβιψζεηο θαη ηα κεγάια ςέκαηα ελάληηα ζηνλ
ΑΛΛΑΥ θαη ηνπο Πξνθήηεο Σνπ απνηεινχλ απφ κφλα ηνπο θνξντδία θαη
δηαθσκψδεζε, ην πην κηζεηφ πξάγκα.
Ο ΓΗΑΛΟΓΟ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΟΤ ΚΑΗ ΥΡΗΣΗΑΝΟΤ μεθαζαξίδεη
αθφκα ηελ άπνςε ηνπ Ηζιάκ φζνλ αθνξά απηά ηα ζέκαηα θαη δείρλεη πψο
ην Κνξάλη, πνπ απνθαιχθζεθε ζηνλ Πξνθήηε Μσράκελη θάπνπ 600
ρξφληα κεηά ηνλ Ηεζνχ, εηξήλε θαη ζηνπο δχν, δηνξζψλεη ηα ιάζε πνπ
δηαδφζεθαλ (εζθεκκέλα ή αθνχζηα) απφ ηα κελχκαηα ηνπ Ηεζνχ. Απηφ ην
βηβιίν ζα κπνξνχζε λα απνδεηρζεί έλα πνιχηηκν εξγαιείν θαη γηα ηνπο
Μνπζνπικάλνπο θαη γηα ηνπο Υξηζηηαλνχο, επεηδή πεξηέρεη ελδηαθέξνλ
ζηνπο δηαιφγνπο κεηαμχ ησλ δχν πίζηεσλ. Με ηε βνχιεζε ηνπ Θενχ,
απηφ ην βηβιίν ζα απνηειέζεη απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν γηα ηνπο
Μνπζνπικάλνπο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα θαιέζνπλ ηνπο Υξηζηηαλνχο
ζην Ηζιάκ. Αληίζεηα, νη Υξηζηηαλνί ζα πξέπεη λα γλσξίζνπλ πεξηζζφηεξν
ηί πξάγκαηη ιέεη ε Βίβινο θαη ηί ν Ηεζνχο δίδαμε, κεηά ηε κειέηε απηνχ
ηνπ βηβιίνπ. Πξάγκαηη, φπσο γηα έλα Μνπζνπικάλν ε ειπίδα είλαη ν κε
Μνπζνπικάλνο λα δερζεί ηελ Αιήζεηα θαη λα απνδερζεί ηε γλψζε ηεο
Μνλαδηθφηεηαο ηνπ ΑΛΛΑΥ θαη φηη ν Μσράκελη είλαη ν πηζηφο Σνπ
δνχινο θαη Απεζηαικέλνο Σνπ.
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Δίζε ν ΑΛΛΑΥ λα επηβξαβεχζεη ηνλ Γξ. Baagil

γη‟ απηή ηνπ ηελ

πξνζπάζεηα λα δηαιχζεη ην ζθνηάδη. Δίζε ν ΑΛΛΑΥ λα ζηείιεη εηξήλε ζε
φινπο καο.

MUHAMMAD A. NUBEE
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ΔΠΗΖΜΖ ΑΝΑΓΝΩΡΗΖ
Δίκαη Ακεξηθάλνο πνπ κεγάισζα απφ ηα παηδηθά κνπ ρξφληα κε ηα
Υξηζηηαληθά πηζηεχσ. Μέρξηο φηνπ άξρηζαλ νη ππαξμηαθέο κνπ
αλαδεηήζεηο γηα ην Θεφ, π.ρ. ΑΛΛΑX, κνπ δφζεθαλ πάξα πνιχ
ζπνπδαία ζέκαηα.
Μεηά απφ ζπδεηήζεηο θαη αλάγλσζε θαη πάιη αλάγλσζε ηνπ παξφληνο
βηβιίνπ, ζπλεηδεηνπνίεζα ηηο αλαθνξέο ηεο έθδνζεο ηεο Ηεξάο Βίβινπ
ηνπ King James θαη ηνπ Ηεξνχ Κνξαλίνπ.
Αλαγγέισ ηειηθά ηελ καξηπξία κνπ δεκφζηα ζηα Αγιιηθά θαη ζηα
Αξαβηθά. Δπηβεβαηψλσ ηε γλψζε κνπ φηη δελ ππάξρεη άιιε ζεφηεηα
εθηφο απφ ηνλ ΑΛΛΑΥ, ν νπνίνο δελ έρεη ζπλεξγάηε θαη ν Μσράκελη
είλαη ν πηζηφο Σνπ ππεξέηεο θαη απεζηαικέλνο.
Μέζα απφ απηή ηελ πνιχ βαζηθή θαη απιή καξηπξία κνπ πηζηεχσ φηη
πνιινί άλζξσπνη ζα ππνηαρζνχλ ζηνλ ΑΛΛΑΥ κε ην πλεχκα θαη ηελ
αιήζεηα.
Διπίδσ φηη απηφ ην κηθξφ θαη επθνινδηάβαζην βηβιηαξάθη ζα δηαβαζζεί
απφ φιν ηνλ θφζκν θαη ζα πξνζειθχζεη πνιινχο πνπ ςάρλνπλ κηα
αιεζηλή πίζηε φπνπ ν λνπο ηνπο ζα βξεη αλάπαπζε θαη ηθαλνπνίεζε.

ROY EARL JOHNSON
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ΖΜΔΗΩΜΑ ΣΟΤ ΤΓΓΡΑΦΔΑ
Στο Όνομα τοσ ΑΛΛΑΧ τοσ Παντελεήμονα, τοσ Πολσεύσπλατνοσ.
Απηφ ην βηβιίν γξάθηεθε κεηά απφ δηαιφγνπο πνπ είρα κε Υξηζηηαλνχο
θιεξηθνχο θαη ιατθνχο. Οη ζπδεηήζεηο ήηαλ επγεληθέο, επράξηζηεο,
θηιηθέο θαη επηθνδνκεηηθέο δίρσο ηελ παξακηθξή πξφζεζε λα ζίμσ ηελ
ζξεζθεία ησλ Υξηζηηαλψλ. Δίλαη πξφθιεζε γηα ηνλ Υξηζηηαληζκφ. Δίλαη
αλαπφθεπθην γηα εθείλνπο πνπ ςάρλνπλ ηελ αιήζεηα θαη εθείλνπο πνπ
κειεηνχλ πγθξηηηθή Θξεζθεηψλ.
Υ : Υξηζηηαλφο
Μ ή κ : Μνπζνπικάλνο H.M.BAAGIL, M.D. Ηαλνπάξηνο, 1984
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ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ
ΓΗΑΛΟΓΟ
1.

Ζ πξψηε επαθή κεηαμχ ελφο Υξηζηηαλνχ θαη ελφο Μνπζνπικάλνπ

2.

Ζ Ηεξά Βίβινο

3.

Σν Γφγκα ηεο Σξηαδηθφηεηαο

4.

Σν Γφγκα ηεο Θεφηεηαο ηνπ Ηεζνχ Υξηζηνχ.

5.

Σν Γφγκα ηνπ Θείνπ Τηνχ Ηεζνχ Υξηζηνχ

6.

ηαπξψζεθε ν Ηεζνχο;

7.

Σν Γφγκα ηεο Δμηιέσζεο θαη ηνπ Πξνπαηνξηθνχ Ακαξηήκαηνο.
Ο ΜΩΥΑΜΔΝΣ ΣΖ ΒΗΒΛΟ

1.

Καη ν Ηζκαήι θαη ν Ηζαάθ ήηαλ επινγεκέλνη.

2.

Κξηηήξην ηνπ Πξνθήηε απφ ηνλ Ηεξεκία

3.

Έσο φηνπ ήξζε ν Shiloh

4.

H Baca είλαη ε Μέθθα

5.

O Οίθνο ηεο Γφμαο κνπ

6.

Άξκα φλσλ θαη Άξκα θακήισλ.

7.

Ο Πξνθήηεο ίδηνο κε ηνλ Μσυζή.

8.

Ο Γνχινο κνπ, ν Απεζηαικέλνο θαη o Eθιεθηφο.

9.

Ο Βαζηιηάο Γαπίδ Σνλ απνθαινχζε « Κχξηε Μνπ»

10.

Δίζαη ν Πξνθήηεο πνπ πεξηκέλνπκε;

11.

Βάπηηζε κε ην Ηεξφ Πλεχκα θαη ηε Φσηηά.

12.

Οη πην κηθξνί ζην Βαζίιεην ηνπ Οπξαλνχ

13.

Μαθάξηνη νη Δηξεληζηέο.

14.

Παξάθιεηνο

15.

Ζ απνθάιπςε ζηνλ Πξνθήηε Μσράκελη (Δηξήλε ζ‟ απηφλ)

16.

Βηβιηνγξαθία
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Ζ ΠΡΩΣΖ ΔΠΑΦΖ ΜΔΣΑΞΤ ΔΝΟ ΥΡΗΣΗΑΝΟΤ ΚΑΗ ΔΝΟ
ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΟΤ
Υ. Γηαηί έρνπλ γίλεη ηελ ηειεπηαία δεθαεηία πνιιέο ζπδεηήζεηο κεηαμχ
Υξηζηηαλψλ θαη Μνπζνπικάλσλ γηα ηελ πίζηε ηνπο;
Μ. Ννκίδσ επεηδή θαη νη δχν έρνπλ αξθεηά θνηλά. Πηζηεχνπκε ζηνλ έλα
Γεκηνπξγφ ν νπνίνο έζηεηιε πνιινχο Πξνθήηεο θαη ζηνλ Ηεζνχ ζαλ
Μεζζία θαζψο θαη ζην Λφγν ηνπ Θενχ πνπ ακθηζβεηήζεθε απφ ηνπο
Δβξαίνπο.
Σν Ηεξφ Κνξάλη καο αλαθέξεη ζηε νχξα 3: 45: « Κνίηα! Οη
άγγεινη είπαλ: «Χ Μαξηάκ!. Ο ΑΛΛΑΥ ζνπ αλαγγέιεη επράξηζηα λέα κ‟
έλα Λφγν ηνπ, ην φλνκά ηνπ ζα είλαη Μεζζίαο Ηεζνχο (Υξηζηφο Ηεζνχο),
ην παηδί ηεο Μαξηάκ, ζα ηχρεη δε κεγάιεο ηηκήο ζ‟ απηφλ ηνλ θφζκν θαη
ζην κειινληηθφ, θαη ζχληξνθνο κ‟ εθείλνπο πνπ βξίζθνληαη πνιχ θνληά
ζηνλ ΑΛΛΑΥ.»
Οη δηάινγνη έγηλαλ ζε φιε ηελ Δπξψπε, ζηνλ Καλαδά, ζηηο
Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη ζηελ Απζηξαιία. Αθφκα θαη ην Βαηηθαλφ
ζπκκεηείρε φηαλ έγηλαλ ζπδεηήζεηο κεηαμχ Θενιφγσλ ηνπ θαη Αηγππηίσλ
Μνπζνπικάλσλ κειεηεηψλ ζηε Ρψκε ην 1970 θαη ζην Κάηξν ην 1974 θαη
ην 1978. ηε Ρψκε ην 1974 κεηαμχ ησλ Θενιφγσλ ηνπ Βαηηθαλνχ θαη
κειεηεηψλ Μνπζνπικάλσλ ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο έγηλε άιιε κία
ζπλάληεζε. Πνιιέο θνξέο ζην Κνιφκπν, Μνπζνπικάλνη αλέθεξαλ φηη
θαιέζζεθαλ απφ πνιιέο εθθιεζίεο λα παξνπζηάζνπλ ην Ηζιάκ.
Υ. Αλ ν Υξηζηηαληζκφο είλαη ζρεδφλ δχν ρηιηάδεο ρξφληα παιηφο θαη ην
Ηζιάκ πεξηζζφηεξν απφ ρίιηα ηεηξαθφζηα, γηαηί δελ έγηλαλ απηέο νη
ζπδεηήζεηο αηψλεο πξηλ;
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Μ.

Σνπο ηειεπηαίνπο ηξεηο ή ηέζζεξηο αηψλεο πνιιέο αζηαηηθέο θαη

αθξηθαληθέο ρψξεο φπνπ θπξηαξρνχζαλ νη Μνπζνπικάλνη θαηαθηήζεθαλ
απφ ηε Βξεηηαλία, Γαιιία, Οιιαλδία, Βέιγην, Ηζπαλία θαη Πνξηνγαιία.
Πνιιέο ρξηζηηαληθέο απνζηνιέο ησλ θαηαθηεηψλ πξνζπάζεζαλ λα
πξνζειπηίζνπλ φζνπο πεξηζζφηεξνπο Μνπζνπικάλνπο κπνξνχζαλ κε
νπνηνδήπνηε ηξφπν είραλ, πξνζθέξνληάο ηνπο θαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε,
ξνχρα,

ηξνθή,

δνπιεηέο

ζηνπο

θησρνχο,

αιιά

κφλν

ιίγνη

πξνζειπηίζζεθαλ. Έλα κηθξφ κέξνο ηεο ειίη πξνζερψξεζε ζην
Υξηζηηαληζκφ ιφγσ ησλ πξνθαηαιήςεψλ ηνπο ηηο νπνίεο ν Υξηζηηαληζκφο
δέρζεθε θαη θαηέηαμε ζηνλ πνιηηηζκφ ηνπο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο γλψζεο.
Ήηαλ ιάλζαζκέλε αληίιεςε γηαηί απηή ε αλάπηπμε είρε επηηεπρζεί κεηά
ην δηαρσξηζκφ θξάηνπο θαη εθθιεζίαο ζηελ Δπξψπε.
Μεηά ην Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν πνιινί Μνπζνπικάλνη απφ
ηηο αζηαηηθέο θαη αθξηθαληθέο ρψξεο κεηαλάζηεπζαλ σο εξγάηεο θαη
επαγγεικαηίεο ζην Γπηηθφ Ζκηζθαίξην, νπφηε ήξζαλ ζε κεγαιχηεξε
επαθή κε ηνπο Υξηζηηαλνχο. Καη νη ζπνπδαζηέο ελεξγνπνηήζεθαλ γηα ηελ
δηάδνζε ηνπ Ηζιάκ.
Υ. Βιέπεηο άιινπο ιφγνπο πνπ ηφζνη πνιινί δηάινγνη έγηλαλ ζηηο εκέξεο
καο αθφκα θη απφ αληίζηνηρεο απνζηνιέο;
Μ. Ννκίδσ φηη ην ράζκα κεηαμχ ησλ δχν έγηλε κηθξφηεξν θαζψο ν
θαζέλαο είλαη πην αλεθηηθηφο, παξφιν πνπ θαη νη δχν αθφκε
αληαγσλίδνληαη πνηφο ζα πάξεη πεξηζζφηεξνπο νπαδνχο. Αθφκα ζπκάκαη
ηνλ Υξηζηηαλφ δάζθαιφ κνπ πνπ ζπλήζηδε λα ιέεη, « Ο Μσράκελη ν
απαηεψλαο, ν νλεηξνπφινο, ν επηιεπηηθφο»
ήκεξα βξίζθεηο φιν θαη ιηγφηεξνπο ζπγγξαθείο πνπ αληηπαιεχνπλ ην
Ηζιάκ κε ηέηνην ηξφπν.
9

ΓΗΑΛΟΓΟ ΥΡΗΣΗΑΝΟΤ – ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΟΤ
Δκείο νη Μνπζνπικάλνη αηζζαλφκαζηε πην θνληά ζηνπο
Υξηζηηαλνχο απφ ηνπο Δβξαίνπο θαη ηνπο άπηζηνπο, φπσο άιισζηε
πξνθήηεςε ην Κνξάλη ζηε νχξα 5:82: « Θ‟ αλαθαιχςεηο φηη, νη πην
θαλαηηθνί ζηελ έρζξα απ‟ ηνπο αλζξψπνπο πξνο ηνπο Πηζηνχο είλαη νη
Δβξαίνη θαη νη Δηδσινιάηξεο, νη ζπλεηαηξίδνληεο ηνλ ΑΛΛΑΥ. Δλψ ζ‟
αλαθαιχςεηο φηη: νη πην θνληά ζηελ αγάπε πξνο ηνπο Πηζηνχο, είλαη
απηνί πνπ είπαλ φηη: «Δίκαζηε Υξηζηηαλνί». Κη απηφ, γηαηί κεηαμχ ηνπο
ππάξρνπλ άλζξσπνη αθνζησκέλνη ζηε κάζεζε, θαζψο θαη κνλαρνί θαη
δελ είλαη ππεξήθαλνη». Μεξηθέο ρξηζηηαληθέο αηξέζεηο ζεκεηψλνπλ
ηεξάζηηα πξφνδν ηψξα πνπ αλαγλψξηζαλ γηα πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία
φηη ν Μσράκελη (Δηξήλε ζ‟ απηφλ) πξνήιζε απφ ηνλ Ηζκαήι κέζσ ηνπ
γηνχ ηνπ Κεδάξ. Σν Λεμηθφ Davis ηεο Βίβινπ, 1980, πνπ επηρνξεγήζεθε
απφ ηελ Δπηηξνπή Υξηζηηαληθήο Δθπαίδεπζεο ηεο Πξεζβπηεξηαλήο
Δθθιεζίαο ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, γξάθεη θάησ απφ ηε ιέμε
Κεδάξ:....... « Απηέο είλαη νη θπιέο ηνπ Ηζκαήι (Γέλ. 25:13).... Οη
άλζξσπνη ηνπ Κεδάξ ήηαλ απφγνλνη ηνπ Πιίληνπ, θαη απ‟ απηή ηε θπιή
πξνέθπςε ηειηθά ν Μσράκελη». Ζ Γηεζλήο Πξφηππνο Δγθπθινπαίδεηα
ηεο Βίβινπ αλαθέξεη ηα αθφινπζα απφ ηνλ A.S. Fulton: «... Απφ ηηο
θπιέο ηνπ Ηζκαήι, ν Κεδάξ πξέπεη λα ήηαλ απφ ηνπο ζπνπδαηφηεξνπο,
θαη γη‟ απηφ ηα κεηέπεηηα ρξφληα ην φλνκα δφζεθε ζε φιεο ηηο άγξηεο
θπιέο ηεο εξήκνπ. Δίλαη κέζσ ηνπ Κεδάξ πνπ νη Μνπζνπικάλνη
γελεαιφγνη απνδίδνπλ ηελ θάζνδν ηνπ Μσράκελη απφ ηνλ Ηζκαήι».
Σν Λεμηθφ ηεο Βίβινπ ηνπ Smith δελ κέλεη πίζσ θαη αλαθέξεη ηα
αθφινπζα: Κεδάξ (καχξνο). Ο δεχηεξνο γηφο ηνπ Ηζκαήι (Γέλ. 25:13)...
Ο Μσράκελη νθείιεη ηελ θαηαγσγή ηνπ ζηνλ Αβξαάκ κέζσ ηεο
πεξίθεκεο θπιήο ηνπ Κνξέ , ε νπνία πξνήιζε απφ ηνλ Κεδάξ. Οη
Άξαβεο ζηελ Υεράδ νλνκάζζεθαλ Beni Harb (άλζξσπνη ηνπ πνιέκνπ)
θαη είλαη Ηζακειίηεο απφ παιηά, απφ ηελ εκθάληζή ηνπο. Ο Palgrave ιέεη
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φηη ε γιψζζα ηνπο είλαη ηφζν θαζαξή ηψξα φπσο ήηαλ φηαλ γξάθηεθε ην
Κνξάλη, θαη παξέκεηλε ακεηάβιεηε εδψ θαη 1200 ρξφληα, κηα ππέξνρε
απφδεημε κνληκφηεηαο ησλ Γπηηθψλ Ηδξπκάησλ».
Tν κεγαιχηεξν πξνηέξεκα ησλ Μνπζνπικάλσλ κεηαλαζηψλ δελ
είλαη ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ηνπο αιιά ην Ηζιάκ πνπ ξηδψλεη φπνπ
βξίζθνληαη.

Πνιιά κνπζνπικαληθά ηεκέλε θαη ηζιακηθά θέληξα

ηδξχζεθαλ θαη πνιιά επαλέξρνληαη ζην Ηζιάκ. Πξνηηκψ ηε ιέμε
επαλέξρνληαη θαη φρη κεηαηξέπνληαη δεδνκέλνπ φηη θαζέλαο πνπ γελληέηαη
ππνηάζζεηαη ζηνλ ΑΛΛΑΥ, δει. ην Ηζιάκ, απηή είλαη θχζε θάζε παηδηνχ
πνπ γελληέηαη. Οη γνλείο ηεο θνηλφηεηαο ην θαηαηάζζνπλ ζηνλ Ηνπδατζκφ,
ζην Υξηζηηαληζκφ, ζε άιιεο πίζηεηο ή ζηνλ αζετζκφ.
Απηφ είλαη αθφκα κηα απφδεημε φηη ην Ηζιάκ δελ δηαδφζεθε κε
ζπαζί αιιά απιά κε πξνπαγάλδξα απφ άηνκα ή νκάδεο Μνπζνπικάλσλ.
Γελ έρνπκε ηδηαίηεξεο νξγαλσκέλεο απνζηνιέο φπσο νη Υξηζηηαλνί.
Ο πιεζπζκφο ζε φιν ηνλ θφζκν έρεη απμεζεί θαηά 136% απφ ηνλ 1934
κέρξη ην 1984, ν Υξηζηηαληζκφο θαηά 47% θαη ην Ηζιάκ θαηά 235%.
Βιέπε ην βηβιίν (The Plain Truth) Η Σαυής αλήθεια, Φεβξνπάξηνο 1984,
ζηνλ ενξηαζκφ ησλ 50 εηψλ απφ ηελ έθδνζή ηνπ, αλαθέξεηαη ζην
Παγκόσμιο Ημερολόγιο και το Βιβλίο Γεγονότων 1935 και στο
Ημερολόγιο Επιλογών Αναγνωστών και το Βιβλίο της Χρονιάς 1983.
Υ.

Αλ θαη ηξεηο ζξεζθείεο, Ηνπδατζκφο, Υξηζηηαληζκφο θαη Ηζιάκ

δειψλνπλ ηελ πίζηε ηνπο ζηνλ Έλα θαη ίδην Γεκηνπξγφ, γηαηί δηαθέξνπλ;
Μ. ινη νη Πξνθήηεο απφ ηνλ Αδάκ κέρξη ην Μσράκελη (Δηξήλε ζ‟
απηνχο) έζηεηιαλ ην ίδην κήλπκα: δειαδή, ηελ νινθιεξσηηθή αθνζίσζε
ηεο αλζξσπφηεηαο ζηνλ ΑΛΛΑΥ. Απηή ε αθνζίσζε ζηα Αξαβηθά
ζεκαίλεη Ηζιάκ. Ηζιάκ ζεκαίλεη αθφκα Δηξήλε, εηξήλε ζηνλ Γεκηνπξγφ
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θαη ζηα Γεκηνπξγήκαηά ηνπ. Αληίζεηα κε ηα νλφκαηα Ηνπδατζκφο θαη
Υξηζηηαληζκφο, ην φλνκα Ηζιάκ δφζεθε απφ ηνλ ΑΛΛΑΥ, ην Γεκηνπξγφ
ηνπ Δαπηνχ ηνπ, φπσο αλαθέξεηαη ζην Κεθάιαην 5:3 « ήκεξα πηα,
έπαπζαλ φζνη αξλήζεθαλ ηελ Πίζηε λα ειπίδνπλ ζηελ εμαθάληζε ηεο
Θξεζθείαο ζαο, λα κελ θνβάζηε αιιά λα θνβάζηε Δκέλα, πνπ ζήκεξα
ηειεηνπνίεζα γηα ζαο ηε Θξεζθεία ζαο, ζπκπιήξσζα θαη δηάιεμα γηα
Θξεζθεία ζαο ηνλ Ηζιακηζκφ. Οχηε ην φλνκα Ηνπδατζκφο νχηε
Υξηζηηαληζκφο αλαθέξεηαη ζηε Βίβιν, νχηε αθφκα θαη ζην Λεμηθφ ηεο
Βίβινπ. Καλέλαο Ηζξαειίηεο πξνθήηεο δελ αλέθεξε ηνλ Ηνπδατζκφ. Ο
Ηεζνχο πνηέ δελ δήισζε φηη δεκηνχξγεζε ηνλ Υξηζηηαληζκφ ζηε γε θαη
πνηέ δελ νλφκαζε ηνλ εαπηφ ηνπ «Υξηζηηαλφ». Ζ ιέμε Υξηζηηαλφο
αλαθέξζεθε κφλν ηξεηο θνξέο ζηελ Καηλή Γηαζήθε θαη πξψηα απφ ηνπο
παγαληζηέο θαη ηνπο Ηνπδαίνπο ζηελ Αληηφρεηα ην 43 κ.Π., πνιχ κεηά ηελ
επνρή πνπ ν Ηεζνχο άθεζε ηε γε. Γηάβαζε ζηηο Πξάμεηο 11:26: «..... θαη
νη απφζηνινη νλνκάζζεθαλ Υξηζηηαλνί γηα πξψηε θνξά ζηελ Αληηφρεηα».
Αξγφηεξα απφ ηνλ Βαζηιηά Αγξίππα ΗΗ ζηνλ Παχιν ζηηο Πξάμεηο
26:28 « Tφηε ν Αγξίππαο είπε ζηνλ Παχιν: ρεδφλ εζχ κε ζπκβνχιεπζεο
λα γίλσ Υξηζηηαλφο».
Έηζη ην φλνκα Υξηζηηαλφο δφζεθε θαη‟ αξρήλ απφ ερζξνχο παξά απφ
θίινπο. Καη ηειηθά απφ ηνλ Πέηξν ζηελ πξψηε επηζηνιή ηνπ γηα λα
αλαθνπθίζεη ηνπο πηζηνχο 4:16: «Αθφκα θη αλ θάπνηνο ππνθέξεη φπσο
έλαο Υξηζηηαλφο, αθήζηε ηνλ λα κε ληξέπεηαη....».
Ο πξψηνο Μνπζνπικάλνο ζηε γε δελ ήηαλ ν Μσάκεζ αιιά ν
Αβξαάκ, ν νπνίνο αθηεξψζεθε νινθιεξσηηθά ζηνλ ΑΛΛΑΥ. Αιιά ην
Ηζιάκ ζαλ ηξφπνο δσήο απνθαιχθζεθε ζε άιινπο πξνθήηεο πξηλ απφ ηνλ
Αβξάακ φπσο ζηνλ Αδάκ θαη ην Νψε. Μεηά ην Ηζιάκ έγηλε ηξφπνο δσήο
γηα νιφθιεξε ηελ αλζξσπφηεηα.
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Υ. Πψο ζα κπνξνχζε ν Αβξαάκ λα είλαη Μνπζνπικάλνο. Δίλαη γλσζηφο
ζαλ Ηνπδαίνο!
Μ. Ηνπδαίνο; Πνηφο ην είπε;
Υ. Έηζη κάζακε, επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηε Βίβιν.
Μ. Μπνξείο λα κνπ δείμεηο πνχ ζηε Βίβιν ιέεη φηη ήηαλ Ηνπδαίνο; Αλ
δελ κπνξείο λα ην βξεηο γξήγνξα, λα ζε βνεζήζσ. Γηάβαζε ηε Γέλεζε
11:31.
Υ. « Ο Θάξα πήξε ην γην ηνπ ηνλ Αβξαάκ, ηνλ εγγνλφ ηνπ ην Λση, γην
ηνπ Αξάλ, θαη ηε λχθε ηνπ ηε άξα, γπλαίθα ηνπ Αβξαάκ, θαη ηνπο
νδήγεζε έμσ απφ ηελ Οπξ ησλ Υαιδαίσλ, γηα λα πάλε ζηε Υαλαάλ.
Έθηαζαλ φκσο κέρξη ηε Υαξξάλ θη εγθαηαζηάζεθαλ εθεί».
Έηζη ν Αβξαάκ πνπ γελλήζεθε ζηελ Οπξ ησλ Υαιδαίσλ δελ ζα
κπνξνχζε λα είλαη Δβξαίνο. Καηά πξψηνλ επεηδή ε Οπξ ησλ Υαιδαίσλ
ήηαλ ζηε Μεζνπνηακία, ε νπνία ηψξα είλαη θνκάηη ηνπ Ηξάθ. Άξα ήηαλ
πεξηζζφηεξν Άξαβαο παξά Δβξαίνο. Γεχηεξνλ ην φλνκα Ηνπδαίνο
πξνέξρεηαη κεηά ηελ χπαξμε ηνπ Ηνχδα, ηνπ κεγαιχηεξνπ γηνπ ηνπ
Αβξαάκ (βιέπε θεθ. ζηε ζειίδα 4). Γηάβαζε πεξαηηέξσ, Γέλεζε 12:4 θαη
5. «... θαη ν Αβξαάκ ήηαλ εβδνκήληα πέληε εηψλ φηαλ έθπγε απφ ηε
Υαξξάλ.... θαη έθηαζαλ ζηε ρψξα ηεο Υαλαάλ».
Μ. Έηζη ν Αβξαάκ κεηαλάζηεπζε ζηε Υαλαάλ ζε ειηθία εβδνκήληα
πέληε εηψλ θαη ε Βίβινο μεθάζαξα αλαθέξεη φηη ήηαλ έλαο μέλνο εθεί ζηε
Γέλεζε 17:8: « ‟ εζέλα θαη ηνπο απνγφλνπο ζνπ ζα δψζσ ηε ρψξα φπνπ
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ηψξα θαηνηθείο ζαλ μέλνο, φιε ηε ρψξα ηεο Υαλαάλ, γηα αηψληα
ηδηνθηεζία θαη ζα είκαη ν Θεφο ηνπο». Γηάβαζε ηψξα ζηε Γέλεζε 14:13.
Υ. « Κάπνηνο φκσο πνπ γιίησζε, ήξζε θαη ηα αλάγγεηιε φια απηά ζηνλ
Αβξαάκ ηνλ Δβξαίν.»
Μ.

Πψο ινηπφλ απνθαιείο ηνλ Αβξαάκ Ηνπδαίν αθνχ ε ίδηα ε Βίβινο

ηνλ απνθαιεί Δβξαίν πνπ ζεκαίλεη άλζξσπν απφ ηελ άιιε φρζε ηνπ
Δπθξάηε. εκαίλεη αθφκα απηφο πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ Δβέξ, ηνλ
απφγνλν ηνπ εκ. Γηάβαζε ηψξα ζηε Γέλεζε 32:28 ηη ζπλέβε κε ην
φλνκα ηνπ Ηαθψβ κεηά απφ έλαλ αγψλα κε έλαλ άγγειν.
Υ. « ...Καη ηνπ είπε, Σν φλνκά ζνπ δελ ζα είλαη πηα Ηαθψβ, αιιά Ηζξαήι,
γηαηί αγσλίζηεθεο κε ην Θεφ θαη ηνπο αλζξψπνπο θαη λίθεζεο».
Μ.

Λνηπφλ ν Αβξαάκ ήηαλ Δβξαίνο. Οη απφγνλνη ηνπ Ηαθψβ ήηαλ

Ηζξαειίηεο

πνπ

πξνήιζαλ

απφ

ηηο

δψδεθα

θπιέο. Ο

Ηνχδαο

παξνλνκάζηεθε „ Ηνπδαίνο» θαη κφλν νη απφγνλνη ηνπ, θαηά ζπλέπεηα,
νλνκάζηεθαλ αξρηθά Ηνπδαίνη.
Γηα λα κάζεηο πνηφο πξαγκαηηθά ήηαλ ν Μσυζήο δηάβαζε ηελ
Έμνδν 6:16-20.
Υ. «....Οη γηνη ηνπ Λεπί, γελάξρεο ησλ αληίζηνηρσλ ζπγγελεηψλ θαηά
ζεηξά: Γεξζψλ, Καάζ θαη Μεξαξί.... Γηνί ηνπ Καάζ ήηαλ νη Ακξάκ....θαη
ν Ακξάκ πήξε γπλαίθα ηελ Ησραβέδ, ηε ζεία ηνπ, ε νπνία γέλλεζε ηνλ
Ααξψλ θαη ην Μσυζή.».
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Μ. Ο Μσυζήο ινηπφλ, δελ ήηαλ Ηνπδαίνο επεηδή δελ ήηαλ απφγνλνο ηνπ
Ηνχδα αιιά ελφο Λευίηε. Ο Μσυζήο ήηαλ απηφο πνπ έδσζε ηνπο λφκνπο
ζηα παηδηά ηνπ Ηζξαήι.
Υ. Πψο ην εμεγείο απηφ;
Μ. Δπεηδή ρξεζηκνπνηνχκε ην Ηεξφ Κνξάλη ζαλ δεδνκέλν. Μπνξείο λα
εξκελεχζεηο ηε Βίβιν θαη λα δηνξζψζεηο ηηο πξνθαηαιήςεηο ησλ
Ηνπδαίσλ θαη ησλ Υξηζηηαλψλ κε ην πεξηερφκελν ηνπ Κνξαλίνπ. Δίλαη ην
ηειεπηαίν Βηβιίν πνπ απνθαιχθζεθε ην νπνίν πνηέ δελ αιινηψζεθε ή
ηξνπνπνηήζεθε. Σν πεξηερφκελφ ηνπ εγγπήζεθε ν ΑΛΛΑΥ ζην
Κεθάιαην 2:2. « Απηφ ην βηβιίν είλαη αλακθίβνιν...» θαη αθφκα ζην
θεθάιαην 15:9 « (Υσξίο ακθηβνιία) έρνπκε θαηεβάζεη ην Μήλπκα
(Κνξάλην) θαη ζα ην πξνζηαηέςνπκε – βέβαηα – (απφ ηε θζνξά).» Απηφο
ν ζηίρνο είλαη πξφθιεζε ζηελ αλζξσπφηεηα. Δίλαη ζαθέζηαην ην γεγνλφο
φηη πεξηζζφηεξα απφ ρίιηα ηεηξαθφζηα ρξφληα έρνπλ πεξάζεη θαη δελ έρεη
αιιάμεη νχηε κία ιέμε απφ ην Κνξάλη παξφιν πνπ νη άπηζηνη
πξνζπάζεζαλ λα ην αιιάμνπλ, αιιά απέηπραλ παηαγσδψο. πσο
αλαθέξεηαη ζ‟ απηφ ηνλ Ηεξφ ηίρν: Θα πξνζηαηέςνπκε απηφ ην Βηβιίν»,
απφ ηνλ ΑΛΛΑΥ, πξάγκαηη ην δηαθχιαμε.
Αληίζεηα, φια ηα άιια ηεξά βηβιία (Σorah, Φαικνί, Δπαγγέιηα
θιπ.) έρνπλ αιινησζεί κε πξνζζήθεο, δηαγξαθέο ή αιιαγέο απφ ην
πξσηφηππν.
Υ. Σί ιέεη ην Κνξάλη γηα ηνλ Αβξαάκ θαη ηνλ Μσυζή πνπ κπνξείηε λα
ζπλαγάγεηε απφ ηε Βίβιν;
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Μ. ην θεθάιαην 3:65: Χ! Οπαδνί ηεο Βίβινπ! Γηαηί θηινληθείηε γηα ηνλ
Αβξαάκ, φηαλ ηφζν ν Νφκνο (ηνπ Μσπζή), φζν θαη ην Δπαγγέιην ήιζαλ
χζηεξα απ‟ απηφλ; Μήπσο δελ έρεηε θαηαλφεζε;»
Καη ζην θεθάιαην 3:67 « Ο Αβξαάκ δελ ήηαλ Δβξαίνο θη νχηε
Υξηζηηαλφο, αιιά ήηαλ επζχο ζηελ Πίζηε, (ππνηαγκέλνο ζην ζέιεκα ηνπ
ΑΛΛΑΥ) Μνπζνπικάλνο θαη δελ ήηαλ απφ ηνπο εηδσινιάηξεο (δελ
πίζηεςε ζε θαλέλα ζεφ παξά κφλν ζηνλ ΑΛΛΑΥ)».
ην θεθάιαην 2:140: « Ή κήπσο ζα πείηε, φηη ν Αβξαάκ θη ν
Ηζκαήι θη ν Ηζαάθ θη ν Ηαθψβ, θη νη θπιέο ήηαλ Δβξαίνη ή Υξηζηηαλνί;
Πεο: Πνηφο γλσξίδεη, εζείο ή ν ΑΛΛΑΥ; Καη πνηφο είλαη πεξηζζφηεξν
άδηθνο απ‟ εθείλνπο πνπ απέθξπςαλ ηε καξηπξία πνπ είραλ απφ ηνλ
ΑΛΛΑΥ; Ο ΑΛΛΑΥ, φκσο δελ είλαη αδηάθνξνο, ζ‟ φζα θάλεηε».
Βεβαίσο θαη δελ ήηαλ νχηε Δβξαίνη νχηε Υξηζηηαλνί δεδνκέλνπ φηη ην
φλνκα Δβξαίνη πξνέξρεηαη απφ ηνλ Ηνχδα θαη ην φλνκα Υξηζηηαλνί αθνχ
ν Ηεζνχο άθεζε ηε γε.
Υ. Φαίλεηαη παξάμελν λα αθνχγεηαη ην φλνκα ΑΛΛΑΥ. Γηαηί δελ ιέηε
Θεφο φηαλ κηιάηε Αγγιηθά;
Μ. Ναη, πξάγκαηη, ην φλνκα ΑΛΛΑΥ θαίλεηαη παξάμελν ζ‟ φζνπο δελ
είλαη Μνπζνπικάλνη αιιά απηφ ην φλνκα ρξεζηκνπνηήζεθε απ‟ φινπο
ηνπο Πξνθήηεο απφ ηνλ Αδάκ κέρξη ηνλ Μσράκελη (Δηξήλε ζ‟ απηνχο).
Δίλαη ζχκπηπμε ησλ δχν Αξαβηθψλ ιέμεσλ « AI-llah, δει. Ο Θεφο.
βήλνληαο ην γξάκκα „Η‟ ζα βξείηε ηε ιέμε ΑΛΛΑΥ. χκθσλα κε ηε
ζέζε ηεο ζε κηα αξαβηθή πξφηαζε κπνξεί λα πάξεη ηε κνξθή ηεο ιέμεο
Αιιαρά ε νπνία είλαη θνληά ζην εβξατθφ φλνκα ηνπ Γεκηνπξγνχ, δει.
Δινρίλ. Αιιά νη Δβξαίνη ρξεζηκνπνηνχλ ιάζνο ηνλ πιεζπληηθφ γηα ηε
ιέμε Δινρίλ ε νπνία ζεκαίλεη πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ Θενχο. Ζ ιέμε
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Αιιαρά αθνχγεηαη πην θνληά ζηελ Αξακατθή ιέμε γηα ην Θεφ πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνλ Ηεζνχ, δειαδή Αιαρά (βιέπε Δγθπθινπαίδεηα
Βritannica 1980 ζηηο ιέμεηο ΑΛΛΑΥ θαη Δινρίλ). Έηζη ελψ ην φλνκα
ΑΛΛΑΥ είλαη παξάμελν γηα ηνπο κε Μνπζνπικάλνπο, δελ είλαη ην ίδην
γηα φινπο ηνπο Πξνθήηεο απφ ηνλ Αδάκ κέρξη ηνλ Μσράκελη (Δηξήλε ζ‟
απηνχο), δεδνκέλνπ φηη δηέδσζαλ ζε γεληθέο γξακκέο ην ίδην ην Ηζιάκ,
π.ρ. νιηθή ππνηαγή, θαη ε ιέμε ΑΛΛΑΥ ζεκαίλεη ην πξνζσπηθφ φλνκα
ηνπ Αλψηαηνπ ληνο. Γελ είλαη ζέκα πιεζπληηθνχ ή γέλνπο, έηζη δελ
ηίζεηαη ζέκα γηα ΑΛΛΑΥ, ή αξζεληθφ ή ζειπθφ, αλ ππάξρνπλ Θενί ή
Θεφο θαη Θεά. Τπάξρεη ζχγρπζε φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ε ιέμε Θεφο
θαζψο πνιινί αγγιφθσλνη Υξηζηηαλνί αθφκα ζεσξνχλ ηνλ Ηεζνχ Θεφ.
Αθφκα θαη ε ιέμε

Γεκηνπξγφο πξνθαιεί ζχγρπζε, θαζψο πνιινί

Υξηζηηαλνί αθφκα πηζηεχνπλ φηη ν Ηεζνχο δεκηνχξγεζε ηνλ θφζκν. ρη
κφλν ην φλνκα ΑΛΛΑΥ είλαη παξάμελν, αιιά θαη ν ηξφπνο πνπ νη
Μνπζνπικάλνη ιαηξεχνπλ ηνλ ΑΛΛΑΥ κε θάζαξζε, κε ππφθιηζε,
πξνζθχλεκα θαη λεζηεία είλαη παξάμελνο ζε κε Μνπζνπικάλνπο, αιιά
φρη ην ίδην ζε φινπο ηνπο Πξνθήηεο. Δλψ ε θάζαξζε (πιχζηκν
πξνζψπνπ, ρεξηψλ, πνδηψλ θαη βξέμηκν ησλ καιιηψλ) πξηλ απφ ηε
απφδνζε ιαηξείαο έρεη εγθαηαιεηθζεί απφ ηνπο Υξηζηηαλνχο, αθφκα
εθαξκφδεηαη απφ ηνπο Μνπζνπικάλνπο θαη λσξίηεξα απφ ηνπο
Πξνθήηεο, φπσο θαίλεηαη ζηα αθφινπζα εδάθηα ηεο Βίβινπ: Έμνδνο
40:31-32: « Καη ν Μσπζήο θαη ν Ααξψλ θαη νη γηνί ηνπο έπιελαλ ηα
ρέξηα θαη ηα πφδηα ηνπο. Έηζη πιέλνληαλ θάζε θνξά πνπ έπξεπε λα κπνπλ
ζηε ζθελή ηνπ Μαξηπξίνπ ή λα πιεζηάζνπλ ζην ζπζηαζηήξην, φπσο είρε
δηαηάμεη ν Κχξηνο ην Μσπζή». Αλ θαη ν Παχινο έθαλε πνιιέο αιιαγέο
ζηηο δηδαρέο ηνπ Ηεζνχ, παξέκεηλε αθφκα πηζηφο ζην ζεβαζκφ πξνο ηελ
θάζαξζε φπσο θαίλεηαη ζηηο Πξάμεηο 21:26: « Σφηε ν Παχινο πήξε ηνπο
αλζξψπνπο, θαη ηελ άιιε εκέξα αθνχ θαζαξίζηεθε θαη θαζάξηζε θη
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απηνχο κπήθαλ ζην ηεξφ....» Οη Μνπζνπικάλεο θάλνπλ ηηο πξνζεπρέο
ηνπο κε ην θεθάιη ηνπο θαιπκκέλν φπσο ζηελ Πξψηε πξνο Κνξηλζίνπο
11:5,6 θαη 13: « Καη θάζε γπλαίθα πνπ πξνζεχρεηαη ή πξνθεηεχεη ρσξίο
θάιπκκα ζην θεθάιη, ληξνπηάδεη ηνλ άληξα ηεο, γηαηί δε δηαθέξεη ζε
ηίπνηα απφ ηε γπλαίθα πνπ έρεη ην θεθάιη ηεο μπξηζκέλν. Αλ κηα γπλαίθα
δελ βάδεη θάιπκκα ζην θεθάιη ηεο, ηφηε αο θνπξεπηεί θηφιαο. Δθφζνλ
φκσο ην θνχξεκα ή ην μχξηζκα ηεο θεθαιήο είλαη ληξνπή γηα ηε γπλαίθα,
ηφηε αο θνξάεη θάιπκκα ζην θεθάιη ηεο. Κξίλεηαη θαη κφλνη ζαο:
ηαηξηάδεη ζηε γπλαίθα λα πξνζεχρεηαη ζην Θεφ κε αθάιππην θεθάιη; Οη
Μνπζνπικάλνη πξνζεχρνληαη κε ππφθιηζε, γνλάηηζκα, πξνζθχλεκα θαη
δίρσο παπνχηζηα φπσο έθαλαλ λσξίηεξα νη Πξνθήηεο: Φαικφο 95:6: «
Διάηε, αο πξνζπέζνπκε θη αο θιίλνπκε ηα γφλαηα ζ‟ απηφλ! Αο
γνλαηίζνπκε κπξνζηά ζηνλ Κχξην ην Γεκηνπξγφ καο! Ηεζνχο ηνπ Ναπή
5:14: Σφηε ν Ηεζνχο έπεζε κε ην πξφζσπν ζηε γε, ηνλ πξνζθχλεζε .... Α΄
Βαζηιέσλ

18:42

«Ο Ζιίαο αλέβεθε ζηελ θνξπθή ηνπ Κάξκεινπ,

έζθπςε ζηε γε θη έβαιε ην πξφζσπφ ηνπ αλάκεζα ζηα γφλαηά ηνπ...»
Αξηζκνί 20:6: « Σφηε έπεζαλ (ν Μσπζήο θαη ν Ααξψλ) κε ην πξφζσπν
ζηε γε θαη ηνπο θαλεξψζεθε ε δφμα ηνπ Κπξίνπ». Γέλεζε 17:3: « Καη ν
Αβξαάκ έπεζε κε ην πξφζσπφ ηνπ ζηε θαη ν Θεφο ηνπ είπε....» Έμνδνο
3:5 θαη Πξάμεηο 7:33: « Καη (ν Θεφο) είπε ζηνλ Μσπζή: Μελ πιεζηάζεηο
εδψ, βγάιε ηα ζαλδάιηα ζνπ απφ ηα πφδηα ζνπ, γηαηί ν ηφπνο φπνπ
ζηέθεζαη είλαη ηφπνο άγηνο».
Κάζε Υξηζηηαλφο ζα ηξέκεη αθνχγνληαο φηη ην πξνζθχλεκα φπσο
γίλεηαη ηψξα απφ ηνπο Μνπζνπικάλνπο γχξσ απφ ηελ ηεξή πέηξα Ka‟bah
ζηε Μέθθα, γηλφηαλε απφ πνιινχο Πξνθήηεο αθφκα θη απφ Ηζξαειίηεο.
Υ. Πνηέ δελ δηάβαζα γηα πξνζθχλεκα θαη ηεξή πέηξα ζηε Βίβιν.
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Μ. Απηφ έρεη αλαθεξζεί θαζαξά αξθεηέο θνξέο αιιά νη αλαγλψζηεο ηεο
Βίβινπ ην πξνζπεξλνχλ:
1. Ο Ηαθψβ πεγαίλνληαο ζην Padanaram είδε φξακα θαη έθηηζε ην
επφκελν πξσί κηα ζηήιε πέηξηλε ηελ νπνία νλφκαζε Βαηζήι δει. Σν
πίηη ηνπ Κπξίνπ (Γέλεζε 28:18-19).
2. Υξφληα αξγφηεξα ν ίδηνο Πξνθήηεο, ν Ηαθψβ, δηαηάρζεθε απφ ηνλ
ΑΛΛΑΥ λα πάεη ζηελ Βαηζήι (Γέλεζε 35:4,14,15). Ο Ηαθψβ έδησμε
φινπο ηνπο μέλνπο Θενχο πνπ ππήξραλ πξηλ εθεί. Αξγφηεξα θαη ν
Πξνθήηεο Μσράκελη (εηξήλε ζ‟ απηφλ) έδησμε φια ηα είδσια γχξσ απφ
ηελ ηεξή πέηξα ηεο Κa‟bah ζηε Μέθθα.
3. Μηα άιιε ζηήιε θαηαζθεπάζηεθε απφ ηνλ Ηαθψβ θαη ηνλ αδειθφ ηεο
κεηέξαο ηνπ Λάβαλ (Γέλεζε 31:45-49): «Πήξε ηφηε ν Ηαθψβ έλα ιηζάξη
θαη ην έζηεζε γηα αλακλεζηηθή ζηήιε. Μαδέςηε πέηξεο, είπε ζηνπο
ζπγγελείο ηνπ. Δθείλνη κάδεςαλ πέηξεο θαη έθαλαλ έλα ζσξφ, θαη έθαγαλ
εθεί, απάλσ ζην ζσξφ. Ο Λάβαλ νλφκαζε ην ζσξφ εθείλν Ηεγάξαραδνπζά, θη ν Ηαθψβ ηνλ νλφκαζε Γαιεέδ. ......Καη Μηζπά, ν Λαβάλ
είπε „ Ο Κχξηνο αο επηβιέπεη αλάκεζά καο ......»
4. Ο Ηεθζάε θαη ν Άκκσλαο βξίζθνληαλ ζε πφιεκν κεηαμχ ηνπο. Ο
Ηεθζάε νξθίζηεθε ζηνλ Κχξην ζηε Μηζπά ηεο Γαιαάδ λα ζπζηάζεη ηε
κνλαδηθή ηνπ θφξε αλ ληθήζεη. Νίθεζε θαη έθαςε ηελ θφξε ηνπ δσληαλή
πξνζθέξνληάο ηελ ζηνλ Κχξην (Κξηηαί 11:29-39).
5. Σεηξαθφζηεο ρηιηάδεο μηθνκάρνη απφ ηηο έληεθα θπιέο ηνπ Ηζξαήι
νξθίζηεθαλ ελψπηνλ ηνπ Κπξίνπ ζηε Μηζπά λα εμνινζξεχζνπλ ηηο θπιέο
ηνπ Βεληακίλ (Κξηηαί 20 θαη 21).
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6. Σα παηδηά ηνπ Ηζξαήι ππφ ηνλ ακνπήι νξθίζηεθαλ ζηε Μηζπά λα
θαηαζηξέςνπλ ηα είδσιά ηνπο αλ δελ πνιεκνχζαλ ελαληίνλ ησλ
Φηιηζηαίσλ (Η ακνπήι 7).
7. Οιφθιεξν ην έζλνο ηνπ Ηζξαήι ζπγθεληξψζεθε ζηε Μηζπά φηαλ ν
ακνπήι έγηλε βαζηιηάο ηνπ Ηζξαήι (Η ακνπήι 10).
Δίλαη θαλεξφ ηψξα φηη δελ ππάξρεη Μηζπά ζηνλ θφζκν εθηφο απφ
ηελ παιηά Ηεξή Πφιε ηεο Μέθθαο πνπ θηίζηεθε απφ ηνλ Αβξαάκ θαη ην
γηφ ηνπ Ηζκαήι, απφ ηνπο νπνίνπο αξγφηεξα πξνήιζε ν Πξνθήηεο
Μσράκελη. Οη Μνπζνπικάλνη είλαη πξάγκαηη νη ζπλερηζηέο φισλ ησλ
Πξνθεηψλ. Μπνξψ λα ζνπ πσ θη άιια πξάγκαηα γηα ηνπο
Μνπζνπικάλνπο, ην Ηζιάκ θαη ηνλ Μσράκελη (Δηξήλε ζ‟ απηφλ) απφ ηε
Βίβιν, αιιά γηαηί ζέιεηο λα κάζεηο αθνχ δελ ςάρλεηο ηελ αιήζεηα;
Υ. Δίκαη ζίγνπξνο γηα ηελ πίζηε κνπ ζαλ Υξηζηηαλφο αιιά ζέισ λα
κάζσ πεξηζζφηεξα θαη γηα ηηο δχν ζξεζθείεο. Αηζζάλνκαη κεξηθέο θνξέο
γεινηνπνηεκέλνο σο Υξηζηηαλφο λα δηαβάδσ βηβιία πνπ έρνπλ γξαθηεί
απφ Μνπζνπικάλνπο.
Μ. Έρεη απηφ επίπησζε ζηελ ζξεζθεπηηθή ζνπ δσή;
Υ. Ναί, δελ πεγαίλσ ζηελ Δθθιεζία θαλνληθά φπσο πξψηα. Κξπθά έρσ
δηαβάζεη βηβιία γξακκέλα απφ Μνπζνπικάλνπο. Έρσ ξσηήζεη αξθεηνχο
Μνπζνπικάλνπο γηα πξάγκαηα πνπ δελ είλαη μεθάζαξα ζε κέλα, αιιά
δελ κε ηθαλνπνίεζαλ. Φάρλσ γηα κηα πίζηε πνπ ζα κε απειεπζεξψζεη,
πνπ ζα γαιελέςεη ην λνπ κνπ, κε απνδείμεηο, επηζηεκνληθά, θαη φρη λα
πηζηεχσ ηπθιά ζ‟ απηήλ.
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Μ. Μπνξεί λα είλαη έηζη. Δθηηκψ ηελ ηνπνζέηεζή ζνπ. Αιιά δελ καο
επηηξέπεηαη λα πξνζειθχζνπκε θαλέλα. Γηαδίδνπκε κφλν ζ‟ απηνχο πνπ
ζέινπλ λα καο αθνχζνπλ.
Υ. Αιιά είκαη ειεχζεξνο λα επηιέμσ νπνηαδήπνηε πίζηε κ‟ αξέζεη θαη
θαλείο δελ κπνξεί λα κε ζηακαηήζεη.
Μ. Ναί, δελ ππάξρεη θαηαπίεζε ζηελ ζξεζθεία.
Υ. Γηαηί ηφηε, νη Μνπζνπικάλνη θαινχλ άιινπο αλζξψπνπο λα δερηνχλ
ηελ πίζηε ηνπο;
Μ. Χο Υξηζηηαλνί δεηάηε απφ ηνπο Ηνπδαίνπο λα δερζνχλ ηνλ Ηεζνχ ζαλ
Μεζζία, εκείο νη Μνπζνπικάλνη δεηάκε απφ ηνπο Υξηζηηαλνχο θαζψο
θαη απφ ηνπο Ηνπδαίνπο λα δερζνχλ ηνλ Μσράκελη (Δηξήλε ζ‟ απηφλ) ζαλ
ηελ θξαγίδα φισλ ησλ Πξνθεηψλ. Ο Πξνθήηεο καο Μσράκελη (Δηξήλε
ζ‟ απηφλ) είπε: « Μεηαβηβάζηε ην κήλπκά κνπ θη έλα ayah αθφκα»
(ζηίρνο ηνπ Ηεξνχ Κνξαλίνπ).
Καη ν Ζζαΐαο αλαθέξεη ζην θεθάιαην 21:13 Δμαγγειία γηα ηελ
Αξαβία», πνπ ζεκαίλεη ε επζχλε ζηνπο Μνπζνπικάλνπο Άξαβεο, βέβαηα
ζε φινπο ηνπο Μνπζνπικάλνπο ζήκεξα, λα εμαπιψζνπλ ην Ηζιάκ. Ο
Ζζαΐαο αλαθέξεη αθνχ είδε ζε φξακα έλα άξκα φλσλ θαη έλα άξκα
θακειψλ (21: 7) «Κη αλ δεη άλδξεο λα έξρνληαη πάλσ ζε άκαμεο
πνιεκηθέο κε δχν άινγα ή θαβάια πάλσ ζε γατδνχξηα θαη θακήιεο, λα
δψζεηο κεγάιε πξνζνρή».
Σν άξκα φλσλ αλαθέξεηαη ζηνλ Ηεζνχ ν νπνίνο κπήθε ζηελ
Ηεξνπζαιήκ (Ησάλλεο 12:14, Μαηζαίνο 21:5). Πνχ ινηπφλ αλαθέξεηαη ην
άξκα ησλ θακειψλ; ε θάλελαλ άιινλ παξά ζην Μσράκελη (Δηξήλε ζ‟
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απηφλ) πνπ ήξζε πεξίπνπ εμαθφζηα ρξφληα κεηά ηελ εκθάληζε ηνπ
Μεζζία. Αλ απηφ δελ γίλεηαη απνδεθηφ, ηφηε δελ έρεη αθφκε εθπιεξσζεί
ε πξνθεηεία ηνπ.
Υ.

Ζ εξκελεία ζνπ κε πξνθαιεί λα δηαβάζσ πάιη ηε Βίβιν πην

πξνζεθηηθά. Θα ήζεια λα ζπδεηήζσ πεξηζζφηεξν καδί ζνπ.
Μ. Ναη, αλ πεηχρεηο ζ‟ απηφλ ηνλ θφζκν, δελ ζεκαίλεη φηη ζα πεηχρεηο
ζηνλ επέθεηλα. Σν επέθεηλα είλαη πνιχ θαιχηεξν θαη πην κφληκν απ‟ απηή
ηελ δσή. Οη άλζξσπνη ηψξα έρνπλ γίλεη πην πιηζηέο θαη θνζκηθνί. Αο
ζπλαληεζνχκε αξθεηέο θνξέο θαη αο ζπδεηήζνπκε ήξεκα ηηο δηαθνξέο
θαη δίρσο πξνθαηαιήςεηο. Σν Ηζιάκ βαζίδεηαη ζε απνδείμεηο, θαη πξέπεη
λα ην δερηείο. Αθφκα θαη ε Βίβινο ιέεη, «Δμεηάδεηε φια ηα πξάγκαηα,
αιιά λα θξαηάηε απηφ πνπ είλαη ρξήζηκν» (Α΄ Πξνο Θεζζαινληθείο
5:21).
Υ.

Αλέθεξεο κφιηο ηψξα «άξκα θακειψλ» απφ ηνλ Ζζατα θαη

ζπκπέξαλεο φηη ήηαλ ν Μσράκελη. Δίρε γίλεη πξνθεηεία γη‟ απηφ ζηε
Βίβιν;
Μ. Βεβαίσο.
Υ. ηελ Παιαηά ή ζηελ Καηλή Γηαζήθε;
Μ. Καη ζηηο δχν. Αιιά δελ κπνξείο λα αλαγλσξίζεηο ηνλ Μσράκελη ζηε
Βίβιν φζν δελ πηζηεχεηο ζηε Μνλαδηθφηεηα ηνπ Θενχ. Δλλνψ πσο φζν
αθφκα πηζηεχεηο ζηελ Σξηαδηθφηεηα θαη ηε Θεφηεηα ηνπ Ηεζνχ, θαη ζην
φηη ν Ηεζνχο ήηαλ ν Θείνο Τηφο, ζην Πξνπαηνξηθφ Ακάξηεκα θαη ζηελ
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Δμηιέσζε. ια απηά είλαη δφγκαηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ
αλζξψπνπο. Ο Ηεζνχο είρε πξνθεηέςεη (Μαηζαίνο 15:9) φηη νη άλζξσπνη
ζα ηνλ ιαηξέςνπλ άδηθα θαη ε πίζηε ζηα δφγκαηα έγηλε απφ ηνπο
αλζξψπνπο. «Γελ σθειεί πνπ κε ιαηξεχνπλ, αθνχ δηδάζθνπλ εληνιέο
πνπ επηλφεζαλ νη άλζξσπνη».
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Ζ ΗΔΡΖ ΒΗΒΛΟ
Μ. Δίζαη ζίγνπξνο φηη ε Βίβινο είλαη ηεξή;
Υ. Ναη, είκαη πνιχ ζίγνπξνο γη‟ απηφ, είλαη ν Λφγνο ηνπ Θενχ.
Μ. Γηάβαζε ηί ιέεη ν Λνπθάο γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο ζην θεθ. 1:2 θαη 3.
Υ. πσο καο ηα παξέδνζαλ εθείλνη πνπ απφ ηελ αξρή ήηαλ απηφπηεο
κάξηπξεο θαη έγηλαλ θήξπθεο απηνχ ηνπ ραξκφζπλνπ κελχκαηνο. Γη‟
απηφ ζεψξεζα θη εγψ θαιφ, εληηκφηαηε Θεφθηιε, αθνχ εξεχλεζα φια ηα
γεγνλφηα απφ ηελ αξρή θαη κε αθξίβεηα, λα ζνπ ηα γξάςσ κε ηε ζεηξά γηα
λα βεβαησζείο φηη ηα φζα δηδάρζεθεο είλαη απζεληηθά».
Μ. Αλ ν Λνπθάο είπε φηη ν ίδηνο δελ ππήξμε απηφπηεο κάξηπξαο θαη ε
γλψζε πνπ είρε ήηαλ απφ ην φηη ππήξμαλ άιινη απηφπηεο κάξηπξεο θαη
φρη ιφγνη πνπ δηέδσζε ν Θεφο, αθφκα πηζηεχεηο φηη ε Βίβινο είλαη ν
ιφγνο ηνπ Θενχ;
Υ. Ίζσο κφλν απηφ ην θνκκάηη λα κελ είλαη ιφγνο ηνπ Θενχ.
Μ. Ζ ηζηνξία έρεη απνδείμεη φηη ε Βίβινο ππέζηε αιιαγέο φια απηά ηα
ρξφληα. Ζ αλαζεσξεκέλε Βαζηθή Έθδνζε ηνπ 1952 θαη ηνπ 1971, ε Νέα
Ακεξηθάληθε Πξφηππε Βίβινο θαη ε Μεηάθξαζε ησλ Ηεξψλ γξαπηψλ ηνπ
Νένπ Κφζκνπ έρνπλ παξαιείςεη θάπνηνπο ζηίρνπο ζε ζρέζε κε ηελ
Έθδνζε ηνπ King James. Σν Readers Digest έρεη κεηψζεη ηελ Παιαηά
Γηαζήθε θαηά 50% θαη ηε Καηλή Γηαζήθε ηελ έρεη ζπκπηχμεη θαηά
πεξίπνπ 25%. Πξηλ κεξηθά ρξφληα
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“επλνπρίζνπλ» ηε Βίβιν. Ζ ιέμε „ηεξή‟ ζεκαίλεη φηη ε Βίβινο δελ έρεη
ιάζε;
Υ. Ναη, έηζη είλαη. Αιιά ηί είδνπο ιάζε ελλνείο;
Μ. Αο ππνζέζνπκε φηη θάπνηνο ζηίρνο αλαθέξεη φηη έλα ζπγθεθξηκέλν
πξφζσπν πέζαλε ζε ειηθία πελήληα εηψλ θαη έλαο άιινο ζηίρνο αλαθέξεη
φηη ην ίδην πξφζσπν πέζαλε ζε ειηθία εμήληα εηψλ, κπνξεί θαη νη δχν
αλαθνξέο λα είλαη ζσζηέο;
Υ. ρη, θαη νη δχν αλαθνξέο δελ κπνξνχλ πνηέ λα είλαη ζσζηέο. Μφλν ε
κία ζα είλαη ζσζηή ή θαη νη δχν ιάζνο.
Μ.

Αλ έλα ηεξφ βηβιίν πεξηιακβάλεη αληηθξνπφκελνπο ζηίρνπο, ην

ζεσξείο αθφκα ηεξφ;
Υ. Καη βέβαηα φρη, επεηδή κηα Ηεξά Γξαθή είλαη απνθάιπςε ηνπ Θενχ
θαη δελ είλαη δπλαηφλ λα πεξηέρεη ιάζε ή αληηθξνπφκελνπο ζηίρνπο.
Μ. Δπνκέλσο δελ είλαη ηεξή.
Υ. σζηά, ε ηεξφηεηά ηεο εμαθαλίδεηαη.
Μ. Αλ είλαη έηζη, δελ κπνξείο λα ηελ εκπηζηεπζείο 100%. Πνηνί ζα
κπνξνχζαλ ηφηε λα είλαη νη ιφγνη;
Υ. Θα κπνξνχζε λα είλαη ιάζνο ζηελ θαηαγξαθή ηεο˙ ζθφπηκεο αιιαγέο
απφ ηνπο γξαθείο˙ δηαγξαθή ή πξνζζήθε.
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Μ. Αλ ππάξρνπλ αληηθξνπφκελνη ζηίρνη ζηε Βίβιν, ηε ζεσξείο ηεξή;
Υ.

Γελ πηζηεχσ φηη ε Βίβινο δελ είλαη ηεξή, κέρξη λα δσ θάπνηνλ

αληηθξνπφκελν ζηίρν.
Μ. Τπάξρνπλ πνιινί αληηθξνπφκελνη ζηίρνη.
Υ. ηελ Παιαηά ή ζηελ Καηλή Γηαζήθε;
Μ. Καη ζηηο δχν. Τπάξρνπλ αξθεηνί.
Β΄ ακνπήι 8: 4

A΄ ΥΡΟΝΗΚΩΝ 18:4

Ο Γαβίδ αηρκαιψηεζε απ‟ απηφλ

Ο Γαβίδ αηρκαιψηηζε απ‟ απηφλ

ρίιηεο

άκαμεο,

ρίιηεο άκαμεο, επηά ρηιηάδεο

ηππείο

θαη

επηαθόζηνπο

είθνζη

ρηιηάδεο

ηππείο

πεδνχο.

θαη

είθνζη

ρηιηάδεο

πεδνχο.

Δ. Δπηαθφζηνη ή επηά ρηιηάδεο;
Β΄ ακνπήι 8:9-10

Α΄ Υξνληθά 18:9-10

ηαλ ν Σόρνπ, βαζηιηάο ηεο

αληίπαινο ηνπ Σόρνπ. Ο Ησξάκ

Υακάζ, έκαζε φηη ν βαζηιηάο

έθεξε

Γαβίδ λίθεζε

αζεκέληα, ρξπζά θαη ράιθηλα.

ζηνλ

Γαβίδ

ζθεχε

θαηά θξάηνο ηνλ Αδαληέδεξ,
έζηεηιε ζ‟απηφλ ην γηφ ηνπ ηνλ

ηαλ ν Σόρνπ, βαζηιηάο ηεο

Ησξάκ γηα λα ηνλ ραηξεηίζεη θαη

Υακάζ, έκαζε φηη ν Γαβίδ λίθεζε

λα ηνλ ζπγραξεί γη‟ απηή ηε λίθε

θαηά θξάηνο

ηνπ, γηαηί ν Αδαληέδεξ ήηαλ
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ηνλ

Αδαδέδεξ,

βαζηιηά

ηεο

Αδαδέδεξ ήηαλ αληίπαινο ηνπ

σβά, έζηεηιε ζ‟ απηφλ ην γηφ

Σόρνπ. Αθφκε ν Σφρνπ έζηεηιε

ηνπ, ηνλ Αδνπξάκ, γηα λα ηνλ

ζην Γαβίδ ρξπζά, αζεκέληα θαη

ραηξεηίζεη θαη λα ηνλ ζπγραξεί

ράιθηλα

ζθεχε.

γη‟ απηή ηε λίθε ηνπ, γηαηί ν
Δ. Σφρνπ ή Σφρνπ, Ησξάκ ή Αδνπξάκ, Αδαληέδεξ ή Αδαδέδεξ;
Β΄ ακνπήι 10:18
Οη

χξηνη

Α΄ Υξνληθά 19:18

παξαηάρζεθαλ

Καη νη χξηνη παξαηάρζεθαλ

κπξνζηά ζηνπο Ηζξαειίηεο. Καη ν

κπξνζηά ζηνπο Ηζξαειίηεο. Καη ν

Γαβίδ

εθηαθόζηνπο

Γαβίδ ζθφησζε εθηά ρηιηάδεο

νδεγνύο ακαμώλ θαη ζαξάληα

νδεγνύο ακαμώλ θαη ζαξάληα

ρηιηάδεο ηππείο. Υηππήζεθε θη ν

ρηιηάδεο

σβάθ, ν αξρηζηξάηεγφο ηνπο

ζθφησζε θαη ην σβάρ, ηνλ

θαη πέζαλε εθεί.

αξρηζηξάηεγφ ηνπο.

ζθφησζε

πεδνύο.

Δπίζεο

Δ. Δπηαθφζηεο άκαμεο ή επηαθφζηνπο άλδξεο; αξάληα ρηιηάδεο ηππείο ή
πεδνχο; σβάθ ή σβάρ;
Β΄ Βαζηιέσλ 8:26

Β΄ Υξνληθά 22: 2

Δίθνζη δύν εηώλ ήηαλ ν Ορνδίαο

αξάληα δύν εηώλ ήηαλ ν

φηαλ άξρηζε λα βαζηιεχεη.

Ορνδίαο
βαζηιεχεη.
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Δ. Δίθνζη δχν ή ζαξάληα δχν εηψλ;
Β΄ Βαζηιέσλ 24:8

Β΄ Υξνληθά 36:9

Ο Ησαρίλ ήηαλ δεθανρηψ εηψλ φηαλ Ο Ησαρίλ ήηαλ νρηψ εηψλ φηαλ
έγηλε βαηιηάο, θαη βαζίιεςε ζηελ

έγηλε βαζηιηάο θαη βαζίιεςε ζηελ

Ηεξνπζαιήκ 3 κήλεο.

Ηεξνπζαιήκ ηξεηο κήλεο θαη δέθα
εκέξεο.

Δ. Γεθανρηψ ή νρηψ εηψλ; Σξεηο κήλεο ή ηξεηο κήλεο θαη δέθα εκέξεο;
Β΄ ακνπήι 23:8

Α΄ Υξνληθά 11:11

Σα νλφκαηα ησλ επίιεθησλ

ηνλ θαηάινγν ησλ επίιεθησλ ηνπ

πνιεκηζηψλ ηνπ Γαβίδ είλαη ηα

Γαβίδ πξψηνο ήηαλ: Ο Ηαζσβεάκ,

αθφινπζα:

απφγνλνο ηνπ Υαρκνλί θαη αξρεγφο

Ηνζέβ-Βαζεβέζ, ν Σαρθεκσλίηεο,

ηνπ ζψκαηνο ησλ επίιεθησλ. Απηφο

αξρεγφο κηαο νκάδαο Σξηψλ

θξαδαίλνληαο ηε ιφγρε ηνπ ελάληηα

Δπηιέθησλ˙ απηφο κε ην μίθνο ηνπ

ζε ηξαθόζηνπο ερζξνύο, ηνπο

ζθφησζε ζε κηα κάρε

ζθφησζε φινπο.

νθηαθόζηνπο άληξεο.
Δ.

Ηνζέβ-Βαζεβέζ ν Σαρθεκσλίηεο ή Ηαζσβεάκ ηνπ Υαρκνλί;

Οθηαθφζηνπο ή ηξηαθφζηνπο;
Β΄ ακνπήι 24:1

Α΄ Υξνληθά 21:1

Μηα κέξα ν Κύξηνο νξγίζηεθε εθ

Μηα κέξα ν ζαηαλάο μεζεθψζεθε

λένπ ελαληίνλ ησλ Ηζξαειηηψλ.

ελάληηα

Παξαθίλεζε

παξαθίλεζε ην Γαβίδ λα απνγξάςεη

ινηπφλ, ην Γαβίδ

ελαληίνλ ηνπο: «Πή γαηλε», ηνπ

ζηνπο

φιν ην ιαφ.

είπε, «λα κεηξήζεηο ηνπο άληξεο
ηνπ Ηζξαήι θαη ηνπ Ηνχδα».
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Δ. Δίλαη ν Κχξηνο ηνπ Γαβίδ ή ν αηαλάο; Γηα φλνκα ηνπ Θενχ!
Β΄ ακνπήι 6:23

Β΄ ακνπήι 21:8

Ζ Μηράι, ε θφξε ηνπ ανχι, ζ‟

Γηέηαμε, ινηπφλ, λα βξνπλ ηνπο δπν

φιε ηεο ηε δσή δελ γέλλεζε παηδί.

Γηνχο ηεο Ρηζπά, θφξεο ηνπ Ατά,
θαη ηνπο είρε γελλήζεη ζην ανχι,
θαζψο

θαη ηνπο πέληε γηνπο ηεο

Μηράι, θφξεο ηνπ ανχι, πνπ είρε
γελλήζεη ζηνλ
Αδξηήι γην ηνπ Βαξδηιιαΐ, ηνπ
Μερνιαζίηε.
Δ. Δίρε ε Μηράι παηδηά ή φρη; εκείσζε: Σν φλνκα Μηράι ζην Β΄
ακνπήι 21:8 θαίλεηαη αθφκα ζηελ έθδνζε ηνπ King James θαη ζηε
Μεηάθξαζε ησλ Ηεξψλ Γξαπηψλ ηνπ Νένπ Κφζκνπ λα ρξεζηκνπνηείηαη
απφ ηνπο Μάξηπξεο ηνπ Ηερσβά, αιιά έρεη αιιάμεη ζε Μεξάκπ ζηε Νέα
Ακεξηθαληθή Πξφηππε Βίβιν ηνπ 1973.
Υ. Απηφ δελ ην έρσ μαλαδεί. Δίλαη αθφκα πνιιά;
Μ.

Θέιεηο λα κάζεηο πεξηζζφηεξα; Γελ είλαη αξθεηά απηά γηα λα

αξλεζείο ηε ηεξφηεηά ηεο; Βιέπε ζηε Γέλεζε 6:3: « Σφηε είπε ν Κχξηνο:
Γε ζα παξακείλεη ην δσνπνηφ Πλεχκα κνπ ζηνπο αλζξψπνπο γηα πάληα,
γηαηί είλαη ζαξθηθνί, ε δσή ηνπο ζα δηαξθεί κφλνλ εθαηφλ είθνζη ρξφληα».
Αιιά πφζν ρξνλψλ ήηαλ ν Νψε φηαλ πέζαλε; Μεγαιχηεξνο απφ
εθαηφλ είθνζη ρξνλψλ. Βιέπε ζηε Γέλεζε 9:29: «πλνιηθά έδεζε
ελληαθφζηα πελήληα ρξφληα. Έπεηηα πέζαλε». Μεξηθνί Υξηζηηαλνί
Θενιφγνη δελ ζπκθσλνχλ φηη ε αλψηεξε ειηθία ηνπ αλζξψπνπ κπνξεί λα
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είλαη εθαηφλ είθνζη εηψλ αιιά φηη ν θαηαθιπζκφο έγηλε φηαλ ήηαλ εθαηφλ
είθνζη εηψλ. Αθφκα θη απηφ φκσο δελ ηαηξηάδεη επεηδή ηελ επνρή ηνπ
θαηαθιπζκνχ ν Νψε ζα πξέπεη λα ήηαλ εμαθνζίσλ είθνζη εηψλ, αιιά ε
Βίβινο αλαθέξεη εμαθνζίσλ εηψλ. Γηάβαζε απηνχο ηνπο ζηίρνπο –
Γέλεζε 5:32: « ηαλ ν Νψε ήηαλ πεληαθνζίσλ εηψλ .....», Γέλεζε 7:6:
«ηαλ έγηλε ν θαηαθιπζκφο ν Νψε ήηαλ εμαθνζίσλ εηψλ».
Ο Υξηζηηαληζκφο πηζηεχεη φηη ν Θεφο έπιαζε ηνλ άλζξσπν θαη‟
Δηθφλα: άζπξν, καχξν ή θάηη άιιν, άλδξα ή γπλαίθα; Απηφ ζχκθσλα κε
ηε γέλεζε 1:26: « Μεηά είπε ν Θεφο: Αο θηηάμνπκε ηνλ άλζξσπν
ζχκθσλα κε ηελ εηθφλα ηε δηθή καο θαη ηελ νκνίσζε......» Αιιά απηφ
αληηηίζεηαη κε ηνλ Ζζατα 40:18 θαη 25: « Με πνηφλ ζέιεηε λα
παξνκνηάζηε ην Θεφ; Καη πνηφ νκνίσκα λα πείηε πσο ηνπ κνηάδεη; «Με
πνηφλ ζα κε παξνκνηάζεηε, ινηπφλ» ιέεη ν Άγηνο Θεφο, κε πνηφλ ζα
ηαπηηζηψ;» Βιέπε επίζεο ζηνπο Φαικνχο 89:6: « Γηαηί πνηφο ζα
κπνξνχζε κε ηνλ Κχξην ζηα νπξάληα λα ζπγθξηζεί; Πνηφο ηάρα ζηνπο
ζενχο αλάκεζα κε ηνλ Κχξην κνηάδεη;» Καη ζηνλ Ηεξεκία 10:6,7: «Κχξηε,
φκνηνο κ‟ εζέλα δελ ππάξρεη! ......φκνηνο κ‟ εζέλα δελ ππάξρεη.»
Υ. Αιιά φια απηά βξίζθνληαη ζηελ Παιαηά Γηαζήθε.
Μ. Αο πάκε ζηελ Καηλή Γηαζήθε ηψξα.
Ησάλλεο 5:37

Ησάλλεο 14:9

...Δζείο φκσο νχηε ηε θσλή ηνπ

...Απηφο πνπ έρεη εκέλα, έρεη δεη
ηνλ Παηέξα.

έρεηε πνηέ αθνχζεη νχηε ηε κνξθή
ηνπ έρεηε δεη.
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Ησάλλεο 5:31

Ησάλλεο 8:14

Αλ εγψ έδηλα καξηπξία γηα ηνλ

Ο Ηεζνχο ηνπο απάληεζε: Κη αλ

εαπηφ κνπ, απηή ε καξηπξία κνπ ζα

εγψ θαηαζέησ καξηπξία γηα ηνλ

κπνξνχζε λα κελ είλαη αιεζηλή.

εαπηφ Μνπ, ε καξηπξία κνπ
ηζρχεη.

Απηέο είλαη θάπνηεο κφλν απφ ηηο αληηζέζεηο ηεο Καηλήο
Γηαζήθεο. Θα βξεηο πεξηζζφηεξεο αλ ζπδεηήζνπκε ηελ αιήζεηα ησλ
δνγκάησλ ηνπ λένπ Υξηζηηαληζκνχ φπσο γηα ηελ Σξηαδηθφηεηα θαη ηε
Θεφηεηα ηνπ Ηεζνχ Υξηζηνχ, γηα ηνλ Ηεζνχ ηνλ Θείν Τηφ, ην
Πξνπαηνξηθφ Ακάξηεκα θαη ηελ Eμηιέσζε, ρσξίο λα αλαθέξνπκε ηελ
ππνβάζκηζε πνιιψλ Πξνθεηψλ ζηε Βίβιν σο πξνζθπλεηψλ ησλ
ςεχηηθσλ Θεψλ θαη θαηεγνξψληαο

ηνπο γηα αηκνκημία, βηαζκφ θαη

κνηρεία.
Υ. Πνχ ηα βξήθεο απηά ζηε Βίβιν;
Μ.

Ο Νψε παξνπζηάδεηαη λα έρεη πηεί κέρξη ηέηνην ζεκείν πνπ λα

γπκλσζεί κπξνζηά ζηνπο κεγάινπο ηνπ γηνχο. ( Γέλεζε 9:23-24): «Σφηε,
ν εκ θαη ν Ηάθεζ πήξαλ έλα καλδχα, ηνλ έβαιαλ ζηνλ ψκν ηνπο θαη κε
ηα πξφζσπα γπξηζκέλα αιινχ, πήγαλ πηζσπαηψληαο θαη ζθέπαζαλ ηε
γχκληα ηνπ παηέξα ηνπο, ρσξίο λα ηε δνπλ. ηαλ ν Νψε ζπλήιζε απ‟ ην
κεζχζη έκαζε ηί ηνπ είρε θάλεη ν λεφηεξνο γηφο ηνπ.»
Ο νινκψληαο θαηεγνξείηαη φρη κφλν φηη είρε έλα κεγάιν ραξέκη
αιιά αθφκα φηη ιάηξεπε ςεχηηθνπο ζενχο (Α΄ Βαζηιέσλ 11:9-10): « Καη
ν Κχξηνο εμνξγίζηεθε κε ηνλ νινκψληα... Καη ηνλ είρε δηαηάμεη αθξηβψο
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απηφ: λα κε ιαηξέςεη άιινπο ζενχο. Ο βαζηιηάο φκσο μέραζε ηνλ Κχξην
θαη δελ ηήξεζε ηηο εληνιέο ηνπ.»
Ο Ααξψλ, σο Πξνθήηεο πνπ είρε ζπλνδεχζεη ηνλ αδειθφ ηνπ
Μσυζή γηα λα πάλε ζηνλ Φαξαψ, θαηεγνξήζεθε φηη δηακφξθσζε ρξπζφ
κνζράξη θαη δήηεζε απφ ηνπο Ηζξαειίηεο λα ην ιαηξέςνπλ (Έμνδνο 32:4):
Δθείλνο ηα πήξε θαη ηα έιεησζε, ηα έρπζε ζ‟ έλα θαινχπη θαη έθαλε απ‟
απηά έλα άγαικα κνζραξηνχ. Φψλαμε ηφηε ν ιαφο: Απηφο είλαη ν ζεφο
ζνπ, Ηζξαήι, πνπ ζ‟ έβγαιε απφ ηελ Αίγππην!»
Θα δηαβάζεηο γηα ηελ αηκνκημία ηνπ Πξνθήηε Λση κε ηηο δπν ηνπ
θφξεο (Γέλεζε 19:36): «Έηζη νη δχν θφξεο ηνπ Λση έκεηλαλ έγθπνη απφ
ηνλ παηέξα ηνπο.»
Θα δηαβάζεηο γηα θάπνηνλ Πξνθήηε πνπ παληξεχηεθε κε δχν
αδειθέο ζπγρξφλσο (Γέλεζε 29:28): « Ο Ηαθψβ ζπκθψλεζε, θαη πέξαζε
ηελ εβδνκάδα εθείλε κε ηε Λεία. Μεηά ν Λάβαλ ηνπ έδσζε ηελ θφξε ηνπ
ηε Ραρήι γηα γπλαίθα.»
Καη έλαο άιινο Πξνθήηεο θαηεγνξήζεθε γηα κνηρεία ( Β΄
ακνπήι 11:4-5): « Ο Γαβίδ ηφηε έζηεηιε ηνπο αλζξψπνπο ηνπο θαη ηελ
(Οπξία) θάιεζε ζηελ θαηνηθία ηνπ. Δθείλε πήγε θη απηφο πιάγηαζε καδί
ηεο, έπεηηα εθείλε γχξηζε ζην ζπίηη ηεο. Ήηαλ κφιηο πνπ είρε θαζαξηζηεί
απφ ηα έκκελά ηεο. Καη ε γπλαίθα έκεηλε έγθπνο θη έζηεηιε εηδνπνίεζε
ζην Γαβίδ: Δίκαη έγθπνο ηνπ είπε.
Ζ εξψηεζή κνπ είλαη: Πψο κπφξεζε ν Γαβίδ λα γίλεη δεθηφο ζην
γελεαινγηθφ δέληξν ηνπ Ηεζνχ φηαλ είλαη πξφζσπν πνπ έρεη εηο βάξνο
ηνπ κνηρεία; Ο ΑΛΛΑΥ ην απαγνξεχεη! Γελ έξρεηαη απηφ ζε αληίζεζε
κε φηη αλαθέξεηαη ζην Γεπηεξνλφκην 23:2: « Νφζνο δελ κπνξεί λα γίλεη
δεθηφο ζηελ θνηλφηεηα ηνπ Κπξίνπ αθφκα θη σο ηε δέθαηε γεληά ησλ
απνγφλσλ ηνπ.»
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Μηα άιιε αηκνκημία καδί κε βηαζκφ έρεη γίλεη απφ ηνλ Άκκσλα ην
γην ηνπ Γαβίδ κε ηελ αδειθή ηνπ Σακάξ (Β΄ ακνπήι 13:14): «.... Ο
Άκκσλ φκσο δελ ήζειε λα ηελ αθνχζεη, θαη θαζψο ήηαλ δπλαηφηεξνο απ‟
απηήλ, ηελ ππνρξέσζε λα πιαγηάζεη καδί ηνπ θαη ηε βίαζε».
Kη άιινο έλαο πνιιαπιφο βηαζκφο απφ ηνλ Αβεζζαιψκ ζηηο
παιιαθίδεο ηνπ Γαβίδ, αλαθέξεηαη ζην Β΄ ακνπήι 16:33: « Έζηεζαλ,
ινηπφλ, κηα ζθελή πάλσ ζην δψκα ησλ αλαθηφξσλ θαη πήγε ν
Αβεζζαιψκ κπξνζηά ζ‟ φινπο θαη πιάγηαζε κε ηηο παιιαθίδεο ηνπ
παηέξα ηνπ.
Αθφκα κηα άιιε αηκνκημία, απφ ηνλ Ηνχδα θαη ηελ Σακάξ ηε λχθε
ηνπ: Ο Ηνχδαο πεγαίλνληαο ζηελ Σηκλά γηα λα θνπξέςεη ηα πξφβαηά ηνπ,
ηελ είδε θαη λφκηζε φηη είλαη πφξλε επεηδή είρε θαιπκέλν ην πξφζσπφ ηεο
(Γέλεζε 38:18): « .... Καη

ηεο ηα έδσζε (ην δαθηπιίδη κε ην

ζθξαγηδφιηζν, ην πεξηιαίκην θαη ην ξαβδί) θαη πήγε καδί ηεο, θη εθείλε
έκεηλε έγθπνο απ‟ απηφλ.
Αλ θαη νη Ηνπδαίνη θαη νη Μνπζνπικάλνη είλαη ζεκαληηθνί ερζξνί,
θαλέλαο Μνπζνπικάλνο δελ ζα ηνικνχζε λα γξάςεη έλα βηβιίν θαη λα
θαηεγνξήζεη νπνηνλδήπνηε Ηζξαειίηε Πξνθήηε φπσο ηνλ Ηνχδα, ηνλ
Γαβίδ, ηνλ Ηεζνχ θ.ιπ. (Ο ΑΛΛΑΥ αο ηνπο επινγεί θαη αο δίλεη εηξήλε
ζ‟ απηνχο γηα πάληα) γηα βηαζκφ, κνηρεία, αηκνκημία ή πνξλεία.
ινη νη Πξνθήηεο εζηάιεζαλ απφ ηνλ ΑΛΛΑΥ γηα λα
θαζνδεγήζνπλ ηελ αλζξσπφηεηα. Θεσξείο φηη ν Θεφο έζηεηιε ιάζνο
αλζξψπνπο γηα θαζνδεγεηέο;
Υ. Γελ λνκίδσ. κσο δελ πηζηεχεηο ζηε Βίβιν;
Μ.

Πηζηεχνπκε ζε φιεο ηηο Θείεο Γξαθέο, αιιά ζηελ αξρηθή ηνπο

κνξθή. Ο Θεφο έζηεηιε ζε θάζε έζλνο έλαλ Πξνθήηε ζαλ ληθεηή, θαη
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κεξηθνχο απ‟ απηνχο κε κηα Γξαθή γηα λα νδεγήζεη θάπνην ζπγθεθξηκέλν
έζλνο κφλν. Σν Suhuf ζηνλ Αβξαάκ, ην Torah (κέξνο ηεο Παιαηάο
Γηαζήθεο) ζηνλ Μσυζή, ην Zabur (Φαικνχο) ζηνλ Γαβίδ θαη ην fInjeel
(Καηλή Γηαζήθε) ζηνλ Ηεζνχ. Κακία απ‟ απηέο ηηο Γξαθέο δελ παξέκεηλε
ζηελ αξρηθή ηεο κνξθή κέρξη ζήκεξα. Χο κέξνο ηνπ αξρηθνχ ζρεδίνπ ηνπ
ΑΛΛΑΥ, Απηφο έζηεηιε ηειηθά ηνλ Μσράκελη (εηξήλε ζ‟ απηφλ) σο ηελ
θξαγίδα φισλ ησλ Πξνθεηψλ κε ην Άγην Κνξάλη σο νδεγφ γηα
νιφθιεξε ηελ αλζξσπφηεηα, παληνχ θαη πάληα.
Ο ίδηνο ν Ηεζνχο είπε φηη εζηάιε κφλν γηα ηνπο Ηζξαειίηεο
(Μαηζαίνο 15:24): «Έρσ απνζηαιεί κφλν γηα ηνπο πιαλεκέλνπο
Ηζξαειίηεο». Αθφκα (Μαηζαίνο 1:21): «Θα γελλήζεη γην θαη ζα ηνπ
δψζνπλ ην φλνκα Ηεζνχο, γηαηί απηφο ζα ζψζεη ην ιαφ ηνπ απφ ηηο
ακαξηίεο ηνπο». Αθφκα είπε φηη ήξζε φρη γηα λα θάλεη αιιαγέο αιιά γηα
λα πξαγκαηνπνηήζεη (Μαηζαίνο 5:17-18): «Με λνκίζεηε πσο ήξζα γηα λα
θαηαξγήζσ ην λφκν ή ηνπο πξνθήηεο. Γελ ήξζα γηα λα ηα θαηαξγήζσ,
αιιά γηα λα ηα πξαγκαηνπνηήζσ. αο βεβαηψλσ πσο φζν ππάξρεη ν
θφζκνο, έσο ηε ζπληέιεηά ηνπ, δε ζα πάςεη λα ηζρχεη νχηε έλα γηψηα ή
κία νμεία απφ ην λφκν».
Υ. Αιιά ζηνλ Μάξθν 16:15 ν Ηεζνχο είπε, «Πνξεπζείηε ζ‟ νιφθιεξν
ηνλ θφζκν θαη δηαθεξχμηε ην ραξκφζπλν κήλπκα ζ‟ φιε ηελ θηίζε».
Μ. Απηφ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε φηη αλαθέξεηαη πηνπάλσ ζηνλ Μαηζαίν
15:24 θαη ζηνλ Μαηζαίν 1:21. Γεχηεξνλ, ζηoλ Μάξθν ην θεθ. 16:9-20
έρεη εμαιεηθζεί απφ πνιιέο Βίβινπο. Ζ Νέα Ακεξηθάληθε Πξφηππε
Βίβινο έρεη ζέζεη απηφ ην θνκκάηη ζε παξελζέζεηο θαη έγξαςε ην
παξαθάησ ζρφιην: «ε κεξηθά απφ ηα παιαηφηεξα ρεηξφγξαθα νη ζηίρνη
απφ 9 έσο 20 παξαιείπνληαη». Ζ Μεηάθξαζε ησλ Ηεξψλ Γξαθψλ ηνπ
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Νένπ Κφζκνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο Μάξηπξεο ηνπ Ηερσβά
δέρεηαη φηη νξηζκέλα παιηά ρεηξφγξαθα έρνπλ πξνζζέζεη θάπνην κεγάιν
ή κηθξφ ζρφιην κεηά ην θεθάιαην 16:8 ηνπ θαηά Μάξθνλλ αιιά θάπνηα
έρνπλ παξαιεηθζεί. Καη Ζ Αλαζεσξεκέλε Πξφηππε έθδνζε έρεη ηππψζεη
ηελ αθφινπζε ππνζεκείσζε: « Μεξηθέο απφ ηηο αξραηφηεξεο γξαθέο
ηειεηψλνπλ ην βηβιίν ζην ζηίρν 8....» Απηφ ζεκαίλεη φηη ε αλάζηαζε δελ
είλαη αιεζηλή φπσο πεξηγξάθεηαη ζην θαηά Μάξθνλ θεθάιαην 16:9.
Υ.

Αιιά ν Ηεζνχο είπε ζην θαηά Μαηζαίνλλ θεθάιαην 28:19: «

Πεγαίλεηε ινηπφλ θαη θάλεηε καζεηέο κνπ φια ηα έζλε....».
Μ. « ια ηα έζλε» πξέπεη λα εξκελεπζεί σο θαη νη δψδεθα θπιέο ηνπ
Ηζξαήι˙ αιινηψο έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην θαηά Μαηζαίνλ θεθάιαην
15:24 θαη θεθάιαην 1:21. ηε Νέα Ακεξηθάληθε Πξφηππε Βίβιν θαη ζηε
Μεηάθξαζε ησλ Ηεξψλ Γξαθψλ ηνπ Νένπ Κφζκνπ δελ κεηαθξάδεηαη σο
«φια ηα έζλε» αιιά σο «φια απηά ηα έζλε» πνπ ζεκαίλεη ηηο δψδεθα
θπιέο ηνπ Ηζξαήι.
Σί ζθέπηεζαη γηα ηε Βίβιν ηψξα;
Υ. Σν αξρηθφ κνπ πηζηεχσ αξρίδεη λα θινλίδεηαη.
Μ. Δίκαη ζίγνπξνο φηη ζα πεηζζείο γηα ηελ απζεληηθφηεηα ηνπ Ηζιάκ
αθνχ ζπδεηήζνπκε ηηο δηαθνξέο καο.
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ΣΟ ΓΟΓΜΑ ΣΖ ΣΡΗΑΓΗΚΟΣΖΣΑ
Μ. Αθφκα πηζηεχεηο ζηελ ηξηαδηθφηεηα;
Υ. ίγνπξα˙ αλαθέξεηαη ζηελ Πξψηε Δπηζηνιή ηνπ Ησάλλε (5:7 θαη 8): «
Τπάξρνπλ ηξεηο κάξηπξεο (ζηνλ νπξαλφ: ν Παηέξαο, ν Λφγνο θαη ην Άγην
Πλεχκα˙ απηνί νη ηξεηο είλαη έλα˙ θαη ππάξρνπλ ηξεηο κάξηπξεο ζηε γε):
ην Πλεχκα, ην λεξφ θαη ην αίκα, θη απηνί νη ηξεηο δίλνπλ νκφθσλε
καξηπξία.»
Μ. Χ, απηφ βξίζθεηαη ζηελ Έθδνζε ηνπ King James , πνπ έγηλε ην 1611,
θαη απνηειεί ηελ εληνλφηεξε απφδεημε γηα ην Γφγκα ηεο Σξηαδηθφηεηαο.
κσο ηψξα απηφ ην κέξνο, « ν Παηέξαο, ν Λφγνο θαη ην Άγην Πλεχκα:
θαη απηνί νη ηξεηο ζε έλα», έρεη εμαιεηθζεί απφ ηελ Αλαζεσξεκέλε
Πξφηππε Έθδνζε ηνπ 1952 θαη ηνπ 1971 θαη ζε πνιιέο άιιεο Βίβινπο,
δεδνκέλνπ φηη ήηαλ κηα εξκελεία πνπ είρε δνζεί ζην ειιεληθφ θείκελν.
ηελ Α΄ Ησάλλνπ θεθάιαην 5:7 ζηελ Νέα Ακεξηθάληθε Πξφηππε
Βίβιν δηαβάδεη θαλείο ηα αθφινπζα: «Καη είλαη ην Πλεχκα πνπ θέξεη ηε
καξηπξία, επεηδή ην Πλεχκα είλαη αιεζηλφ. Γεδνκέλνπ φηη ππάξρνπλ ηξία
πνπ θέξνπλ καξηπξία, ην Πλεχκα θαη ην λεξφ θαη ην αίκα, θαη ηα ηξία
ππάξρνπλ ζε νκνθσλία». Δπίζεο, ζηελ Μεηάθξαζε ησλ Ηεξψλ Γξαθψλ
ηνπ Νένπ Κφζκνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο Μάξηπξεο ηνπ Ηερσβά,
ζα βξεηο: « Γηαηί ππάξρνπλ ηξεηο θνξείο καξηπξίαο, ην πλεχκα θαη ην
χδσr θαη ην αίκα, θαη νη ηξεηο είλαη ζε ζπκθσλία». Γελ κπνξψ λα
θαηαιάβσ πψο δελ γλσξίδεηο φηη απηφ ην ζεκαληηθφ κέξνο έρεη
αθαηξεζεί,

αιιά

αλαξσηηέκαη

θαη

ηεξνθήξπθεο ην γλσξίδνπλ.
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θαη
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H Σξηαδηθφηεηα δελ είλαη βηβιηθή. Ζ ιέμε Σξηαδηθφηεηα νχηε ζηε
Βίβιν νχηε θαη ζηα ιεμηθά ηεο Βίβινπ ππάξρεη, δελ δηδάρζεθε πνηέ απφ
ηνλ Ηεζνχ θαη πνηέ δελ ηελ αλέθεξε. Γελ ππάξρεη βάζε ή απφδεημε ζηε
Βίβιν γηα ηελ απνδνρή ηεο Σξηαδηθφηεηαο.
Υ.

Αιιά ζην θαηά Μαηζαίνλ θεθάιαην 28: 19 βξίζθνπκε:

«....βαπηίδνληάο ηνπο ζην λνκα ηνπ Παηξφο θαη ηνπ Τηνχ θαη ηνπ Αγίνπ
Πλεχκαηνο.» Απηφ ην θνκκάηη δελ έρεη αθφκε αθαηξεζεί˙ δελ απνηειεί
απφδεημε ηεο Σξηαδηθφηεηαο;
Μ. ρη. Αλ αλαθέξεηο ηξία πξφζσπα πνπ θάζνληαη ή ηξψλε καδί, απηφ
ζεκαίλεη φηη απνηεινχλ έλα πξφζσπν; ρη. Ζ δεκηνπξγία ηεο
Σξηαδηθφηεηαο απφ ηνλ Αζαλάζην, έλαλ Αηγχπηην δηάθνλν απφ ηελ
Αιεμάλδξεηα, έγηλε απνδεθηή απφ ηελ Γηάζθεςε ηεο Νίθαηα ην 325 Α.D.
, δειαδή πεξηζζφηεξν απφ ηξεηο αηψλεο κεηά Υξηζηφλ. Γελ ππάξρεη
ακθηβνιία φηη ε ξσκατθή εηδσινιαηξεία επεξέαζε απηφ ην δφγκα, κε ηνλ
ηξηζππφζηαην Θεφ. Σν άββαην κεηαηνπίζζεθε ζηελ Κπξηαθή˙ Ζ 25ε
Γεθεκβξίνπ, πνπ είλαη ε εκέξα ησλ γελεζιίσλ ηνπ Θενχ Μίζξα, γηνχ ηνπ
ήιηνπ, ζεσξήζεθε σο ε εκέξα γέλλεζεο ηνπ Ηεζνχ, παξφιν πνπ ε Βίβινο
πξνέβιεςε ζαθψο θαη απαγφξεπζε ην ζηνιηζκφ Υξηζηνπγελληάηηθσλ
δέλδξσλ ζηνλ Ηεξεκία θεθ. 10:2-5: « Μελ αθνινπζείηε ηα έζηκα ησλ
εζλψλ, ιέεη ν Κχξηνο, θαη κε θνβάζηε απφ ηα αζπλήζηζηα θαηλφκελα ηνπ
νπξαλνχ˙ ηα έζλε θνβνχληαη απ‟ απηά. Οη ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο ησλ
εζλψλ είλαη παξάινγεο: Κφβνπλ έλα μχιν απφ ην δάζνο θαη ην
επεμεξγάδνληαη νη μπινπξγνί κε ην ζθαξπέιν. Σν δηαθνζκνχλ κε αζήκη
θαη ρξπζάθη, θαη ην θαξθψλνπλ ζηέξεα κε ηα ζθπξηά γηα λα κελ
θνπληέηαη. αλ ζθηάρηξν ζε αγγνπξφθεπν είλαη νη ζενί ηνπο, δε κηινχλ,
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έρνπλ αλάγθε λα ππνβαζηάδνληαη, γηαηί δελ κπνξνχλ λα βαδίζνπλ. Μελ
ηνπο θνβάζηε γηαηί δελ κπνξνχλ λα θάλνπλ νχηε θαθφ νχηε θαιφ.»
Δπεηδή ν Υξηζηηαληζκφο είρε παξεθθιίλεη πνιχ απφ ηηο αξρηθέο
δηδαζθαιίεο ηνπ Ηεζνχ, ν ΑΛΛΑΥ έζηεηιε σο κέξνο ηνπ αξρηθνχ Σνπ
ζρεδίνπ ηνλ ηειεπηαίν Σνπ Πξνθήηε, Μσράκελη, σο αθππληζηή γηα λα
απνθαηαζηήζεη φιεο απηέο ηηο αιιαγέο: Σν Ρσκατθφ Ηνπιηαλφ
εκεξνιφγην ζεσξήζεθε σο Υξηζηηαληθή επνρή˙ ην ρνηξηλφ δελ
απνγνξεχζεθε˙ ε πεξηηνκή θαηαξγήζεθε απφ ηνλ Παχιν (Πξνο Γαιάηεο
θεθ. 5:2): «Αθνχζηε κε, εγψ ν Παχινο ζαο ην ιέσ: Αλ πεξηηέκλεζηε, ν
Υξηζηφο δε ζα ζαο σθειήζεη ζε ηίπνηα».
Σν Ηεξφ Κνξάλη πξνεηδνπνηεί ζηε νχξα 5:73: « Πξάγκαηη
βιαζηήκεζαλ φζνη είπαλ: Ο ΑΛΛΑΥ είλαη έλαο απφ ηνπο ηξεηο ηεο
Σξηάδαο, γηαηί, δελ ππάξρεη άιινο ζεφο εθηφο απφ Έλα Θεφ. Καη αλ δελ
παξαηηεζνχλ απφ ην ιφγν ηνπο απηφ, ηφηε απηνί είλαη άπηζηνη θαη θνβεξά
βαζαληζηήξηα ζα πέζνπλ ζηνπο βιάζηεκνπο».
Αθφκα πηζηεχεηο ζηελ Σξηαδηθφηεηα πνπ πνηέ δελ δίδαμε ν
Ηεζνχο;
Υ. Αιιά ν Θεφο θαη ν Ηεζνχο είλαη έλα (Καηά Ησάλλελ θεθάιαην 14:11):
« Πηζηέςηε κε βξίζθνκαη ζηνλ Παηέξα, θαη ν Παηέξαο ζε κέλα».
Μ. Γηάβαζε ινηπφλ ηνλ Ησάλλε ζην θεθάιαην 17:21.
Υ. «...ψζηε λα είλαη φινη έλα, φπσο εζχ,Παηέξα, είζαη ελσκέλνο κ‟
εκέλα θη εγψ κ‟ εζέλα. Να είλαη θη απηνί ελσκέλνη κ‟ εκάο....»
Μ. Δίλαη ζαθέο εδψ φηη ν Θεφο θαη ν Ηεζνχο είλαη έλα, αιιά θαη νη
απφζηνινη είλαη έλα κε ηνλ Ηεζνχ θαη ην Θεφ. Αλ ν Ηεζνχο είλαη Θεφο
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επεηδή βξίζθεηαη κέζα ζην Θεφ, γηαηί λα κελ είλαη θαη νη απφζηνινη
Θεφο, αθνχ φινη είλαη φπσο ν Ηεζνχο κέζα ζην Θεφ;. αλ ν Θεφο, ν Ηεζνχο
θαη ην Άγην Πλεχκα απνηεινχζαλ κηα ελφηεηα ηεο Σξηάδαο, ηφηε κε ηνπο
απνζηφινπο λα πεξηθιείνληαη ζ‟ απηήλ ζα απνηεινχζαλ κηα Θετθή
κνλάδα απφ δεθαπέληε.
Υ. Μα ν Ηεζνχο είλαη Θεφο ζχκθσλα κε ηνλ Ησάλλε θεθάιαην 14:9:
«...απηφο πνπ έρεη δεη εκέλα, έρεη δεη ηνλ Παηέξα.»
Μ. Κχηαμε ζην πεξηερφκελν ηψξα – ηί ππάξρεη πξηλ θαη κεηά απφ απηφ:
(Καηά Ησάλλελλ θεθάιαην 14:8): «Κχξηε, ηνπ ιέεη ν Φίιηππνο, δείμε καο
ηνλ Παηέξα, θη απηφ καο αξθεί.» (Καηά Ησάλλελλ θεθάιαην 14:9): « Σνπ
ιέεη ν Ηεζνχο: Σφζν θαηξφ είκαη καδί ζαο, Φίιηππε, θαη δε κ‟ έρεηο
γλσξίζεη; Απηφο πνπ έρεη δεη εκέλα, έρεη δεη ηνλ Παηέξα. Πψο κπνξείο
εζχ λα ιεο δείμε καο ηνλ Παηέξα;»
Σειηθά δειαδή ν Ηεζνχο ξσηάεη ηνλ Φίιηππν πψο λα δείμεη ηελ
παξνπζία ηνπ Θενχ ζηνπο απνζηφινπο, αθνχ δελ είλαη δπλαηφλ. Θα
πξέπεη λα πηζηεχεηο ζην Θεφ ζαπκάδνληαο ηε δεκηνπξγία ηνπ: ηνλ ήιην,
ην θεγγάξη, φιε ηε δεκηνπξγία, θαη ηνλ ίδην ηνλ Ηεζνχ πνπ ήηαλ
δεκηνχξγεκά Σνπ. Λέεη (Καηά Ησάλλελλ θεθάιαην 4:24):» Ο Θεφο είλαη
Πλεχκα....» θαη (Καηά Ησάλλελλ 5:37): « ....εζείο φκσο νχηε ηε θσλή ηνπ
έρεηε πνηέ αθνχζεη νχηε ηε κνξθή ηνπ έρεηε δεη.» Πψο κπνξείο άιισζηε
λα δεηο έλα Πλεχκα; Απηφ πνπ είδαλ ήηαλ ν Ηεζνχο θαη φρη ν Θεφο. Καη ν
Παχινο είπε (Α΄ επηζηνιή πξνο Σηκφζεν θεθάιαην 6:16): « ....θαλέλαο
απφ ηνπο αλζξψπνπο νχηε ηνλ είδε νχηε κπνξεί λα ηνλ δεη....». Καηά
ζπλέπεηα απηφ πνπ κπνξείο λα δεηο δελ είλαη ν Θεφο.
Σν Ηεξφ καο Κνξάλη ιέεη (νχξα 6:103): « Καλέλα βιέκκα δελ
κπνξεί λα ηνλ θηάζεη, Δθείλνο φκσο κπνξεί λα πηάζεη φια ηα βιέκκαηα,
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θαη πνηέ δελ θιείλεη ηα κάηηα Σνπ, θαη Απηφο είλαη ν Δπηεηθήο (θαη) ν
Παληνγλψζηεο».
Υ.

Γηα λα είκαζηε ηίκηνη, είλαη δχζθνιν λα αξλεζνχκε φηη έρνπκε

δηδαρζεί απφ ηελ παηδηθή καο ειηθία.
Μ. Ίζσο νη αθφινπζεο εξσηήζεηο λα ζε θάλνπλ λα θαηαιάβεηο θαιχηεξα
ηί είλαη ε Σξηαδηθφηεηα: Σί είλαη ην Άγην Πλεχκα;
Υ. Σν Άγην Πλεχκα είλαη ην Άγην Πλεχκα, είλαη επίζεο ν Θεφο. Έρνπκε
δηδαρζεί, ν Παηέξαο είλαη ν Θεφο, ν Τηφο είλαη ν Θεφο, ην Άγην Πλεχκα
είλαη ν Θεφο. Γελ επηηξέπεηαη λα κηιάκε γηα ηξεηο Θενχο, αιιά γηα Έλαλ
Θεφ.
Μ. Γηάβαζε ην θαηά Μαηζαίνλ θεθάιαην 1:18.
Υ. «Ζ γέλλεζε ηνπ Ηεζνχ Υξηζηνχ έγηλε σο εμήο: Ζ κεηέξα ηνπ, ε
Μαξία, αξξαβσληάζηεθε κε ηνλ Ησζήθ. Πξνηνχ φκσο ζπλεπξεζνχλ,
έκεηλε έγθπνο κε ηε δχλακε ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο».
Μ. χγθξηλέ ην ηψξα κε ην θαηά Λνπθάλ 1:26 θαη 27.
Υ. «Σνλ έθην κήλα ηεο εγθπκνζχλεο ηεο Διηζάβεη, ν Θεφο έζηεηιε ηνλ
άγγειν Γαβξηήι ζηελ πφιε ηεο Γαιηιαίαο Ναδαξέη ζε κηα παξζέλν, πνπ
ήηαλ αξξαβσληαζκέλε κε θάπνηνλ πνπ ιεγφηαλ Ησζήθ θαη πξνεξρφηαλ
απφ ηε γεληά ηνπ Γαβίδ. Ζ παξζέλνο ιεγφηαλ Μαξηάκ».
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Μ. Γειαδή γηα ην ζαχκα ηεο γέλλεζεο ηνπ Ηεζνχ, ν Μαηζαίνο αλαθέξεη
ην Άγην Πλεχκα θαη ν Λνπθάο αλαθέξεη ηνλ άγγειν Γαβξηήι. Πνχ
βξίζθεηαη ινηπφλ ην Άγην Πλεχκα;
Υ. Σν Άγην Πλεχκα είλαη ν άγγεινο Γαβξηήι.
Μ. Αθφκε θαη ηψξα πηζηεχεηο ζηελ Σξηαδηθφηεηα;
Υ. Λνηπφλ, ν Θεφο είλαη Θεφο, ην Άγην Πλεχκα είλαη ν άγγεινο Γαβξηήι
θαη ν Ηεζνχο είλαη....
Μ. Αο ζε βνεζήζσ: Ο Ηεζνχο είλαη έλαο Πξνθήηεο, γηφο ηεο Μαξηάκ.
Υ. Πσο κπνξείο λα ιχζεηο απηφ πνπ ιέκε κπζηήξην;
Μ. Υξεζηκνπνηνχκε ην Ηεξφ Κνξάλη σο πξφηππν γηα λα δηνξζψζνπκε
αιιαγέο

πνπ

έγηλαλ

απφ

ηνπο

αλζξψπνπο

ζηηο

πξνεγνχκελεο

απνθαιππηηθέο γξαθέο. Αλ κπνξείο λα πηζηέςεηο ζε έλαλ Θεφ, θαη φηη ν
Ηεζνχο, γηνο ηεο Μαξηάκ, είλαη έλαο Πξνθήηεο, γηαηί δελ πξνρσξάο έλα
βήκα κπξνζηά θαη λα δερηείο φηη ν Μσράκελη ήηαλ ν Σειεπηαίνο
Απεζηαικέλνο; Γηάβαζε καδί κνπ ηε Μαξηπξία, πξψηα ζηα Αγγιηθά θαη
κεηά ζηα Αξαβηθά.
Υ. Μαξηπξψ φηη ππάξρεη κφλν κία ζεφηεηα ν ΑΛΛΑΥ, ν Οπνίνο δελ
έρεη ζπλεηαίξν, θαη φηη ν Μσράκελη είλαη ν πηζηφο δνχινο θαη
απεζηαικέλνο Σνπ.
Αιιά ηί γίλεηαη κε ηνπο πξνγφλνπο κνπ; Θέισ λα κείλσ φπσο
απηνί˙ ήηαλ φινη Υξηζηηαλνί.

41

ΓΗΑΛΟΓΟ ΥΡΗΣΗΑΝΟΤ – ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΟΤ
Μ. Ο Αβξαάκ άθεζε ηνπο γνλείο θαη ηνπο πξνγφλνπο ηνπ φηαλ ηνπ
απνθαιχθζεθε ε Αιήζεηα, δειαδή ην Ηζιάκ. Ο θαζέλαο είλαη ππεχζπλνο
γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. Ίζσο ε Αιήζεηα λα κελ έθζαζε ζηνπο πξνγφλνπο ζνπ
ηφζν ζαθήο φπσο εκθαλίζζεθε ζε ζέλα ηψξα. Σν Ηεξφ Κνξάλη ιέεη ζηε
νχξα 17:15: « πνηνο θαζνδεγείηαη, ηνλ εαπηφ ηνπ σθειεί. Κη φπνηνο
παξεθηξέπεηαη, ην θάλεη γηα ηελ θαηαζηξνθή ηνπ. Κακία ςπρή δελ
ζεθψλεη ηα βάξε κηαο άιιεο (δει. Γελ επζχλεηαη γηα άιια μέλα
θακψκαηα) νχηε ηηκσξνχκε θαλέλα πξηλ ζηείινπκε έλαλ απφζηνιν (γηα
λα πξνεηδνπνήζεη).
Έηζη ε Αιήζεηα έθζαζε ζε ζέλα ηψξα θαη εμαξηάηαη απφ ζέλα.
Υ. Γελ κπνξψ λα δερζψ θαη ην Ηζιάκ θαη ηνλ Υξηζηηαληζκφ;
Μ. ηε ζξεζθεία δελ ππάξρεη θαηαπίεζε. Μπνξείο λα θάλεηο φηη ζέιεηο.
Αιιά αλ ζπλδπάζεηο θαη ηα δχν πηζηεχσ, δελ έρεηο αθφκα παξαδνζεί
ζηνλ ΑΛΛΑΥ. Δίζαη αθφκα έλαο άπηζηνο γηα ηνλ ΑΛΛΑΥ, φπσο
αλαθέξεη ζηε νχξα 4:150-152: « ζνη αξλνχληαη ηνλ ΑΛΛΑΥ θαη ηνπο
Απνζηφινπο Σνπ, θη φζνη πξνζπαζνχλ λα μερσξίζνπλ ηνλ ΑΛΛΑΥ απ‟
ηνπο Απνζηφινπο Σνπ, ιέγνληαο: «Πηζηεχνπκε ζ‟ νξηζκέλνπο θη
αξληφκαζηε άιινπο, θαη ζέινπλ αθφκε λα πάξνπλ κηα κέζε πνξεία, απηνί
είλαη ζη‟ αιήζεηα νη άπηζηνη θη έρνπκε εηνηκάζεη γη‟ απηνχο, κηα
εμεπηειηζηηθή ηηκσξία. ζνη πηζηεχνπλ φκσο ζηνλ ΑΛΛΑΥ θαη ζηνπο
Απνζηφινπο Σνπ, θαη δελ μερσξίδνπλ θαλέλα – αλάκεζά ηνπο- ζ‟ απηνχο
ζα δψζνπκε ηελ ακνηβή ηνπο. Γηαηί ν ΑΛΛΑΥ είλαη Πνιπεπηεηθήο,
Πνιπεχζπιαρλνο.
Μπνξεί αξγφηεξα λα ζπκθσλήζεηο καδί κνπ φηαλ ζπδεηήζνπκε θη
άιιν.
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Υ. Γελ είλαη θαιχηεξα λα κελ θάλνπκε θακκία Οκνινγία ή Μαξηπξία,
έηζη ψζηε λα κε δεζκεπφκαζηε;
Μ. Μφιηο ελειηθησζείο θαη είζαη δηαλνεηηθά ηθαλφο, ηφηε ζα δεζκεπζείο
γηα λα θάλεηο ή φρη ηε Μαξηπξία. Ο ΑΛΛΑΥ δεκηνχξγεζε απηφλ ηνλ
θφζκν φρη γηα ην ηίπνηα. νπ έδσζε αηζζήζεηο γηα λα θαηαιαβαίλεηο πην
είλαη ην ζσζηφ θαη πην ην ιάζνο. Έζηεηιε πνιινχο Πξνθήηεο γηα λα ζε
πξνεηδνπνηήζνπλ. Γεκηνπξγεζήθακε γηα λα Σνλ ιαηξεχνπκε θαη γηα λα
αληαγσληδφκαζηε ζηηο θαιέο πξάμεηο κεηαμχ καο ζ‟ απηφλ ηνλ θφζκν.
ηε νχξα 3:191: « ....Χ! Κχξηεο καο! Γελ έθηηαμεο φια απηά γηα
ην ηίπνηα! Γνμαζκέλε Θεέ! ....»
ηε νχξα 90:8-10: « Μα δελ θάλακε γη‟ απηφλ δχν κάηηα; Καη κηα
γιψζζα θαη δχν ρείιε; Καη ηνλ θαζνδεγήζακε κέζα απφ ηηο δχν
δεκνζηέο, (ηνπο δχν δξφκνπο) – (ηεο Αξεηήο θαη ηεο θαθίαο);»
ηε νχξα 51:56: «Καη δελ έπιαζα ηα Πλεχκαηα (δαίκνλεο – ηνπο
Σδηλλ) θαη ηνπο αλζξψπνπο, παξά γηα λα Με ιαηξεχνπλ.»
ηε νχξα 18:7: «Βέβαηα εκείο θάλακε άιια πνπ βξίζθνληαη πάλσ
ζηε γε γηα ζηφιηζκά ηεο (ζηνπο αλζξψπνπο) κε ζθνπφ λα δνθηκάζνπκε
πνηνο απ‟ απηνχο απνδίδεη θαιχηεξα ζην έξγν (ηνπ).
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ΣΟ ΓΟΓΜΑ ΣΖ ΘΔΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΗΖΟΤ ΥΡΗΣΟΤ
Μ. Δίλαη ν Ηεζνχο Θεφο;
Υ. Ναη. ην Δπαγγέιην ηνπ Ησάλλε (1:1) « Απ‟ φια πξηλ ππήξρε ν Λφγνο
θη ν Λφγνο ήηαλε κε ην Θεφ, θη ήηαλ Θεφο ν Λφγνο».
Μ. Έρνπκε ζπκθσλήζεη φηη κηα Ηεξή Γξαθή δελ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη
αληηζέζεηο. Δάλ ππάξρνπλ δχν αληίζεηνη ζηίρνη, ηφηε κφλν ν έλαο είλαη
αιεζηλφο˙ θαη νη δχν πνηέ δελ κπνξεί λα είλαη αιεζηλνί ή θαη νη δχν
ιάζνο.
Ο Ηεζνχο είλαη ινηπφλ Θεφο ζχκθσλα κε ην Δπαγγέιην ηνπ
Ησάλλε θεθ. 1:1. Πφζνη Θενί ππάξρνπλ; Σνπιάρηζηνλ δχν. Απηφ έξρεηαη
ζε αληίζεζε κε πνιιά θνκκάηηα ηεο Βίβινπ: (Γεπηεξνλφκην θεθ.
4:39)».... Ο Κχξηνο, απηφο είλαη Θεφο ζηνλ νπξαλφ θαη ζηε γε. Γελ
ππάξρεη άιινο εθηφο απ‟ απηφλ». (Γεπηεξνλφκην θεθ. 6:4): Άθνπ, ιαέ ηνπ
Ηζξαήι: Ο θχξηνο είλαη ν Θεφο καο – κφλνλ ν Κχξηνο». Ζζαΐαο θεθ.
43:10-11): « ....ψζηε λα κε γλσξίζεηε θαη λα πηζηέςεηε ζ‟ εκέλα˙ λα
θαηαιάβεηε πσο κφλν εγψ είκαη Θεφο. Πξηλ απφ κέλα άιινο ζεφο θαλείο
δελ ήηαλ, νχηε απφ κέλα χζηεξα ζα ππάξμεη άιινο. Δγψ κνλάρα εγψ είλαη
ν Κχξηνο˙ έμσ απφ κέλα δελ ππάξρεη άιινο ζσηήξαο». (Ζζαΐαο θεθ.
44:6): «Λέεη ν Κχξηνο... Δγψ είκαη ν πξψηνο θαη ν ηειεπηαίνο, εθηφο απφ
κέλα δελ ππάξρεη άιινο Θεφο». (Ζζαΐαο θεθ. 45:18): Ο Κχξηνο είλαη ν
Γεκηνπξγφο ηνπ νπξαλνχ, απηφο είλαη ν Θεφο. Σε γε έθηηαμε θαη ηε
ζρεκάηηζε, απηφο ηε ζηέξησζε, ηελ έπιαζε φρη γηα λα είλαη έξεκε, κα γηα
λα θαηνηθείηαη. Απηφο είλαη πνπ ιέεη: Δγψ είκαη ν Κχξηνο θαη δελ ππάξρεη
άιινο».
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Μφλν απφ ην θεθ. 45:18 ηνπ Ζζαΐα κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε
φηη κφλν ν Θεφο ήηαλ ν Γεκηνπξγφο θαη θαλέλαο άιινο, νχηε ν Ηεζνχο,
δελ ζπκκεηείρε ζηε Γεκηνπξγία.
Βιέπε πεξαηηέξσ: Γεπηεξνλφκην θεθ. 4:35: « ‟ εζάο δφζεθε ην
πξνλφκην λα δείηε θαη λα θαηαιάβεηε φηη ν Κχξηνο, απηφο είλαη ν Θεφο, θη
εθηφο απ‟ απηφλ δελ ππάξρεη άιινο», Έμνδνο θεθ. 8:10:...γηα λα δεηο φηη
δελ ππάξρεη άιινο ζαλ ηνλ Κχξην, ην Θεφ καο», Β΄ ακνπήι θεθ. 7:22:
«Γη‟ απηφ είζαη κεγάινο, Κχξηέ κνπ θαη Θεέ, δελ ππάξρεη φκνηφο ζνπ, δελ
ππάξρεη Θεφο εθηφο απφ ζέλα, φπσο αθξηβψο ην αθνχγακε πάληα λα
ιέγεηαη», Α΄ Βαζηιέσλ θεθ. 8:23: «Κχξηε Θεέ ηνπ Ηζξαήι, δελ ππάξρεη
Θεφο φκνηνο κ‟ εζέλα ζηνλ νπξαλφ πάλσ θη εδψ θάησ ζηε γε», Α΄
Υξνληθά θεθ. 17:20: «Κχξηε, θαλείο δελ είλαη φπσο εζχ, θαη δελ ππάξρεη
άιινο Θεφο εθηφο απφ ζέλα, φπσο αθξηβψο ην αθνχγακε πάληα λα
ιέγεηαη», Φαικνί θεθ. 86:8, 89:6 θαη 113:5: « Θεφο κ‟ εζέλα φκνηνο,
Κχξηε, δελ ππάξρεη, θη έξγν θαλέλα δε ζπλγθξίλεηαη κε ηα δηθά ζνπ έξγα»
«Παλεγπξίδνπλ νη νπξαλνί, ηα ζαπκαζηά ζνπ έξγα, Κχξηε, θαη ζησλ
αγίσλ ηε ζχλαμε αλπκλείηαη ε πηζηφηεηά ζνπ.» Πνηνο είλαη ζαλ ηνλ
Κχξην, ην Θεφ καο, είηε ζηνπο νπξαλνχο είηε ζηε γε;» Χζεέ θεθ. 13:4:
«Δγψ φκσο είκαη ν Κχξηνο ν Θεφο ζαο, πνπ ζαο έβγαια απφ ηελ Αίγππην,
άιινπο ζενχο πέξα απφ κέλα δελ ζα αλαγλσξίδεηε, άιινο ζσηήξαο απφ
κέλα δελ ππάξρεη», Εαραξίαο θεθ. 14:9: «Σφηε ν Κχξηνο ζα γίλεη
βαζηιηάο νιφθιεξεο ηεο γεο. Ο Κχξηνο ζα είλαη ν κφλνο Κχξηνο θαη ην
φλνκά ηνπ ην κφλν πνπ ζα ιαηξεχεηαη».
Υ. κσο φια απηά είλαη απφ ηελ Παιαηά Γηαζήθε. Βξήθεο θάηη ζηελ
Καηλή Γηαζήθε;
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Μ. Βέβαηα. Γηάβαζε ζην θαηά Μάξθνλ Δπαγγέιην θεθ. 12:29 ηί είπε γηα
ηνλ εαπηφ ηνπ ν Ηεζνχο: « Ο Ηεζνχο απνθξίζεθε: Ζ πξψηε θαη
ζπνπδαηφηεξε εληνιή είλαη: Άθνπ Ηζξαήι: ν Κχξηνο ν Θεφο καο είλαη
έλαο θαη κνλαδηθφο Κχξηνο».
(ηελ Α΄ πξνο Κνξηλζίνπο επηζηνιή θεθ. 8:4): «......ηα είδσια δελ
αληηπξνζψπεπνπλ ηίπνηα κέζα ζηνλ θφζκν, θη φηη δελ ππάξρεη άιινο
Θεφο παξά κφλν έλαο». (Α΄πξνο Σηκφζενλ θεθ. 2:5): « Γηαηί έλαο είλαη ν
Θεφο θη έλαο ν κεζίηεο κεηαμχ Θενχ θαη αλζξψπσλ, ν άλζξσπνο Ηεζνχο
Υξηζηφο». Γεο ηελ έθθξαζε «ν άλζξσπνο Ηεζνχο Υξηζηφο». Σψξα
κπνξείο λα πεηο φηη ην θεθ. 1:1 ηνπ θαηά Ησάλλελ είλαη ζσζηφ θαη φινη
απηνί ζηνη ζηίρνη είλαη ιαλζαζκέλνη, ή ην αληίζεην.
Υ. Γχζθνιν λα ην θξίλεηο!
Μ. Αο ην δνχκε απφ ηελ άπνςε ηνπ Κνξαλίνπ, θαη απηφ ζπκθσλεί κε
απηφ πνπ ν ίδηνο ν Ηεζνχο είπε ζηε Βίβιν. Ο Ηεζνχο αλαθέξεηαη αξθεηέο
θνξέο ζην Κνξάλη ζαλ Λφγνο απφ ηνλ ΑΛΛΑΥ. ηε νχξα 3:39: « Κη
ελψ φξζηνο ζην ηεξφ πξνζεπρφηαλ (ν Εαραξίαο), νη άγγεινη θψλαμαλ ζ‟
απηφ. „ Ο ΑΛΛΑΥ κε ραξά ζνπ αλαγγέιεη ηε γέλλεζε ηνπ «Γηάρηα»
(Ησάλλε) πνπ ζα επηβεβαηψζεη ηελ αιήζεηα ελφο Λφγνπ (δει. Ηεζνχο,
πηφο ηεο Μαξηάκ) ηνπ ΑΛΛΑΥ, θη επί πιένλ ζα γίλεη επγελήο, αγλφο θαη
Πξνθήηεο, απ‟ ηελ ελάξεηε ζπληξνθηά ησλ Πξνθεηψλ».
ηελ ίδηα ζνχξα 3, πάιη αλαθέξεηαη ζην ζηίρν 45: « Κνίηα! Οη
άγγεινη είπαλ: „Χ! Μαξηάκ! Ο ΑΛΛΑΥ ζνπ αλαγγέιεη επράξηζηα λέα κ‟
έλα Λφγν ηνπ, ην φλνκά ηνπ ζα είλαη Μεζζίαο Ηεζνχο (Υξηζηφο Ηεζνχο) ν
πηφο ηεο Μαξηάκ, ζα ηχρεη δε κεγάιεο ηηκήο ζ‟ απηφλ ηνλ θφζκν θαη ζην
κειινληηθφ θαη ζχληξνθνο κ‟ εθείλνπο πνπ βξίζθνληαη πνιχ θνληά ζηνλ
ΑΛΛΑΥ». Καη ζηνπο δχνο ζηίρνπο ηνπ Ηεξνχ Κνξαλίνπ ν Ηεζνχο
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θαιείηαη Λφγνο απφ ηνλ ΑΛΛΑΥ, δει. Λφγνο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνλ
ΑΛΛΑΥ ή αλήθεη ζηνλ ΑΛΛΑΥ, ζε ζρέζε κε ηελ Α΄ επηζηνιή πξνο
Κνξηλζίνπο θεθ. 3:23: «Δζείο φκσο αλήθεηε ζην Υξηζηφ, θαη ν Υξηζηφο
ζην Θεφ». ην θαηά Ησάλλελ θεθ. 1:1 γξάθηεθε: «.....θη ν ιφγνο ήηαλε κε
ην Θεφ». Σν ιάζνο πξέπεη λα έγηλε ζηε κεηάθξαζε απφ ηα Αξακατθά ζηα
Διιεληθά, ζθφπηκα ή φρη. ηα Διιεληθά God είλαη Θεφο αιιά God‟s
είλαη ηνπ Θενχ (βιέπε Διιεληθφ ιεμηθφ, Διιεληθή Βίβιν ή ν Μσράκελη
ζηε Βίβιν απφ ηνλ Καζεγ. Abdu L-Ahad Dawud, πξψελ Δπίζθνπν
Οπξακίαο, ζει. 16). Ζ δηαθνξά βξίζθεηαη ζε έλα κφλν γξάκκα αιιά κε
κεγάιεο ζπλέπεηεο.
Υ. Γηαηί ν Ηεζνχο θαιείηαη Λφγνο ηνπ Θενχ θαη ζηηο δχν Γξαθέο;
Μ.

Ζ δεκηνπξγία ηνπ Ηεζνχ ζηε θνηιηά ηεο Μαξηάκ έγηλε δίρσο ηε

κεζνιάβεζε ζπέξκαηνο, κφλν κε ηε δηαηαγή ηνπ ΑΛΛΑΥ: «Γελλεζήησ»
φπσο αλαθέξεηαη ζηελ ίδηα ζνχξα 3:47: « Κη εθείλε (ε Μαξηάκ) ξψηεζε:
«Χ! Κχξηέ κνπ! Πψο είλαη δπλαηφ λ‟ απνθηήζσ παηδί, ελψ θαλείο άλδξαο
δελ κε πιεζίαζε;» Δίπε: „Δηζη ζα γίλεη, ν ΑΛΛΑΥ δεκηνπξγεί φ,ηη
ζειήζεη. ηαλ ζρεδηάζεη θάηη, δηαηάδεη θα ιέγεη, «Γελλεζήησ» θαη
γίλεηαη».
Υ. Ο Ηεζνχο είλαη Θεφο επεηδή είλαη γεκάηνο κε ην Άγην Πλεχκα.
Μ. Γηαηί δελ ζθέπηεζαη θη άιινπο άγηνπο αλζξψπνπο πνπ έρνπλ θη απηνί
πιεξσζεί κε ην Άγην Πλεχκα; (Πξάμεηο 11:24): « Ο Βαξλάβαο ήηαλ
άλζξσπνο αγαζφο θαη γεκάηνο Άγην Πλεχκα θαη πίζηε., Έηζη, πνιχο
θφζκνο πξνζηέζεθε ζηνπο πηζηνχο ηνπ Κπξίνπ». (Πξάμεηο 5:32) «
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Μάξηπξεο φηη είλαη αιήζεηα απηά πνπ ιέκε είκαζηε εκείο θαη ην Άγην
Πλεχκα, πνπ ν Θεφο ην έδσζε ζ‟ φζνπο ηνπ είλαη ππάθνπνη».
Βιέπε αθφκα Πξάμεηο 6:5 ...Έηζη δηάιεμαλ ηνλ ηέθαλν, άλζξσπν
γεκάηνλ πίζηε θαη Άγην Πλεχκα», Δπηζηνιή Πέηξνπ Β΄ 1:21 «Γηαηί
θακκηά πξνθεηεία δελ πξνήιζε πνηέ απφ αλζξψπηλν ζέιεκα, αιιά
εκπλεπζκέλνη απφ ην Άγην Πλεχκα, αμηψζεθαλ άγηνη άλζξσπνη λα
κηιήζνπλ εθ κέξνπο ηνπ Θενχ» , Δπηζηνιή πξνο Σηκφζεν Β΄ 1:14 « Σελ
νξζή πίζηε πνπ ζνπ εκπηζηεχηεθε ν Θεφο θχιαγέ ηελ, κε ηε βνήζεηα ηνπ
Αγίνπ Πλεχκαηνο πνπ θαηνηθεί κέζα καο» , Πξνο Κνξηλζίνπο Α΄ 2:16
«Γελ μέξεηε πσο είζζε λαφο ηνπ Θενχ θη φηη ην Πλεχκα ηνπ θαηνηθεί
αλάκεζά ζαο;», Δπαγγέιην θαηά Λνπθάλ 1:41: « .....Ζ Διηζάβεη ηφηε
πιεκκχξηζε κε ην Άγην Πλεχκα».
Υ. Αιιά ν Ηεζνχο είλαη γεκάηνο κε ην Άγην Πλεχκα ελψ βξηζθφηαλε
αθφκα ζηελ θνηιηά ηεο κεηέξαο ηνπ.
Μ. Σν ίδην έγηλε θαη κε ηνλ Ησάλλε ηνλ Βαπηηζηή (θαηά Λνπθάλ 1:13,
15): Ο Άγγεινο φκσο ηνπ είπε: Με θνβάζαη, Εαραξία, γηαηί ε πξνζεπρή
ζνπ εηζαθνχζηεθε: ε γπλαίθα ζνπ ε Διηζάβεη ζα ζνπ γελλήζεη γην θαη ζα
ηνπ δψζεηο ην φλνκα Ησάλλεο. Θα είλαη γεκάηνο κε Πλεχκα Άγην ήδε απφ
ηελ θνηιηά ηεο κάλαο ηνπ....»
Υ. Αιιά ν Ηεζνχο είρε ηε δπλαηφηεηα λα θάλεη ζαχκαηα. Σάτζε πέληε
ρηιηάδεο αλζξψπνπο κφλν κε πέληε άξηνπο θαη δχν ςάξηα.
Μ. Σν ίδην έθαλαλ ν Διηζαίνο θαη ν Ζιίαο. Ο Διηζαίνο ηάτζε εθαηφ
αλζξψπνπο κε είθνζη θξηζαξέληα ςσκηά θαη ιίγα θξέζθα ζηάρπα (Β΄
Βαζηιέσλ 4:44): « Ο ππεξέηεο ηα έβαιε κπξνζηά ηνπο θη έθαγαλ φινη
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θαη πεξίζζεςαλ, φπσο ην είρε πεη ν Κχξηνο». Ο Διηζαίνο εμαζθάιηζε ηελ
αχμεζε ηεο ζνδεηάο ιαδηνχ κηαο ρήξαο θαη ηεο είπε: (Β΄ Βαζηιέσλ 4:7) «
Πήγαηλε ηψξα, πνχιεζε ην ιάδη θαη πιήξσζε ηα ρξέε ζνπ θαη κε φζν
ιάδη πεξηζζέςεη ζα δήζεηε εζχ θαη ηα παηδηά ζνπ». Βιέπε αθφκα Α΄
Βαζηιέσλ 17:16: Πξάγκαηη, ην πηζάξη κε ην αιεχξη δελ άδεηαζε θαη ην
ιάδη ζην δνρείν δε ιηγφηεςε, φπσο αθξηβψο είρε πεη ν Κχξηνο κέζσ ηνπ
Ζιία». Αθφκα ζην Α΄ Βαζηιέσλ θεθ. 17:6: « Οη θφξαθεο ηνπ έθεξλαλ
(ηνπ Ζιία) ςσκί θαη θξέαο πξσί θαη βξάδπ, θη έπηλε λεξφ απφ ην
ρείκαξξν».
Υ. Μα ν Ηεζνχο ζεξάπεπζε ιεπξνχο.
Μ. Καη ν Διηζαίνο είπε ζην Νεεκάλ πνπ ήηαλ ιεπξφο λα πιπζεί ζηνλ
Ηνξδάλε πνηακφ (Β΄ Βαζηιέσλ 5:14): Έηζη ν Νεεκάλ θαηέβεθε ζηηο φρζεο
ηνπ Ηνξδάλε θαη βνπηήρηεε ζηα λεξά εθηά θνξέο, φπσο ηνπ είρε πεη ν
Διηζαίνο. Σφηε ην ζψκα ηνπ θαζαξίζηεθε θη έγηλε φπσο ην ζψκα κηθξνχ
παηδηνχ».
Υ. Αιιά ν Ηεζνχο έθαλε έλαλ ηπθιφ λα μαλαδεί.
Μ. Καη ν Διηζαίνο ην έθαλε (Β΄ Βαζηιέσλ 6:17): Μεηά ν Διηζαίνο
πξνζεπρήζεθε κ‟ απηά ηα ιφγηα: «Κχξηε άλνημε, ζε παξαθαιψ, ηα κάηηα
ηνπ λα δεη». Ο Κχξηνο άλνημε ηα κάηηα ηνπ ππεξέηε θαη είδε......».(Β΄
Βαζηιέσλ 6:20): « Μφιηο φκσο έθηαζε ζηε ακάξεηα, είπε ν Διηζαίνο:
«Κχξηε άλνημε ηα κάηηα ηνπο, ψζηε λα δνπλ». Καη ν Κχξηνο άλνημε ηα
κάηηα ηνπο θαη είδαλ φηη βξίζθνληαλ κέζα ζηε ακάξεηα».
Καη ν Διηζαίνο είπε λα πξνθιεζεί ηχθισζε (Β΄ Βαζηιέσλ 6:18): « ηαλ
νη χξηνη άξρηζαλ λα θηλνχληαη ελαληίνλ ηνπ, ν Διηζαίνο πξνζεπρήζεθε
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κ‟ απηά ηα ιφγηα: «Κχξηε, ηχθισζε φινπο απηνχο ηνπο ζηξαηηψηεο». Καη
ν Κχξηνο ηνπο ηχθισζε, φπσο ην δήηεζε ν Διηζαίνο».
Υ. Ο Ηεζνχο αλέζηεζε λεθξφ.
Μ. Κάλε ζχγθξηζε κε ηνλ Ζιία (Α΄ Βαζηιέσλ 17:22): Ο Κχξηνο άθνπζε
ηελ επίθιεζε ηνπ Ζιία θαη μαλαγχξηζε ε ςπρή ηνπ παηδηνχ κέζα ηνπ θαη
αλαζηήζεθε». Κάλε αθφκα ζχγθξηζε κε ηνλ Διηζαίν (Β΄ Βαζηιέσλ 4:34):
Έπεηηα αλέβεθε θαη μάπισζε πάλσ ζην παηδί. Έβαιε ην ζηφκα ηνπ ζην
ζηφκα ηνπ, ηα κάηηα ηνπ ζηα κάηηα ηνπ θαη ηα ρέξηα ηνπ ζηα ρέξηα ηνπ
παηδηνχ. Κη φπσο ήηαλ μαπισκέλνο πάλσ ζην παηδί, ην ζψκα ηνπ παηδηνχ
δεζηάζεθε».
Αθφκα θαη ηα λεθξά νζηά ηνπ Διηζαίνπ κπνξνχλ λα επαλαθέξνπλ έλα
λεθξφ ζψκα ζηε δσή αγγίδνληάο ην κφλν (Β΄ Βαζηιέσλ θεθ. 13:21): «
Κάπνηε εθεί πνπ έζαβαλ έλαλ άλζξσπν, είδαλ μαθληθά κία νκάδα
επηδξνκέσλ, ηφηε έξημαλ βηαζηηθά ην πηψκα κέζα ζηνλ ηάθν ηνπ
Διηζαίνπ θη έθπγαλ. Μφιηο φκσο ήξζε ζ‟ επαθή κε ηα νζηά ηνπ Διηζαίνπ
ν λεθξφο, δσληάλεςε θαη ζηάζεθε ζηα πφδηα ηνπ».
Υ. Αιιά ν Ηεζνχο πεξπάηεζε πάλσ ζην λεξφ.
Μ. Καη ν Μσυζήο άπισζε ηα ρέξηα ηνπ πάλσ ζηε ζάιαζζα (Έμνδνο
θεθ. 14: 22): «Καη νη Ηζξαειίηεο πέξαζαλ απφ κέζα, παηψληαο ζε ζηεξηά,
ελψ ηα λεξά ζρεκάηηδαλ ηείρνο δεμηά ηνπο θη αξηζηεξά ηνπο».
Υ. κσο ν Ηεζνχο κπνξνχζε λα δηψρλεη ηα δαηκφληα.
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Μ. Ο ίδηνο ν Ηεζνχο ζαχκαδε πνπ άιινη άλζξσπνη κπνξνχζαλ λα ην
θάλνπλ (Δπαγγέιηα θαηά Μαηζαίνλ θεθ. 12:27 θαη θαηά Λνπθάλ θεθ.
11:19): «Αλ φκσο εγψ βγάδσ κε ηε δχλακε ηνπ Βεειδεβνχι ηα δαηκφληα,
νη δηθνί ζαο κε πνηα δχλακε ηα βγάδνπλ; Απηνί, ινηπφλ απνηεινχλ
απφδεημε πσο έρεηε άδηθν»
Καη νη καζεηέο ηνπ αθφκα κπνξνχζαλ λα βγάδνπλ ηα δαηκφληα φπσο ν
Ηεζνχο έιεγε (ζην θαηά Μαηζαίνλ θεθ. 7:22): « Σελ εκέξα ηεο θξίζεσο
πνιινί ζα κνπ πνπλ: Κχξηε, Κχξηε, δελ πξνθεηέςακε ζην φλνκά ζνπ; Γε
δηψμακε δαηκφληα ζην φλνκά ζνπ; Γελ θάλακε ηφζα ζαχκαηα ζην φλνκά
ζνπ;»
Αθφκα θαη ςεπδνπξνθήηεο ζα αλαξσηηφληνπζαλ φπσο θαη ν ίδηνο ν
Ηεζνχο (θαηά Μαηζαίνλ θεθ. 24:24): Γηαηί ζα εκθαληζηνχλ ςεπδνκεζζίεο
θαη ςεπδνπξνθήηεο, πνπ ζα θάλνπλ κεγάια θαη θνβεξά ζαχκαηα, γηα λα
παξαπιαλήζνπλ, αλ είλαη δπλαηφλ, αθφκα θη απηνχο πνπ δηάιεμε ν
Θεφο».
Υ. Μα ν Ζιίαο θαη ν Διηζαίνο αλαξσηηφληνπζαλ πξνζεπρφκελνη ζηνλ
Κχξην.
Μ. Καη ν Ηεζνχο έθαλε ζαχκαηα κε ηε ράξε ηνπ Θενχ, φπσο ν ίδηνο είπε
(θαηά Ησάλλελλ θεθ. 5:30) «Απφ κφλνο κνπ δελ κπνξψ ηίπνηα λα
θάλσ....» θαη (θαηά Λνπθάλ θεθ. 11:20):» Αλ φκσο εγψ βγάδσ ηα
δαηκφληα κε ηε δχλακε ηνπ Θενχ, απηφ ζεκαίλεη φηη έθηαζε ζ‟ εζάο ε
βαζηιεία ηνπ Θενχ».
ια ηα ζαχκαηα πνπ έγηλαλ απφ ηνλ Ηεζνχ έγηλαλ θη απφ πξνεγνχκελνπο
πξνθήηεο, καζεηέο αθφκα θη άπηζηνπο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ν Ηεζνχο δελ
ζα κπνξνχζε λα θάλεη ηίπνηα φπνπ δελ ππήξρε πίζηε (θαηά Μάξθνλ
6:5,6): «Έηζη δελ κπφξεζε λα θάλεη εθεί θαλέλα ζαχκα, παξά κφλν
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αθνχκπεζε ηα ρέξηα ηνπ ζε ιίγνπο αξξψζηνπο θαη ηνπο ζεξάπεπζε. Κη
έκελε θαηάπιεθηνο απφ ηελ απηζηία ηνπο. Καη πεξηφδεπζε ζηα γχξσ
ρσξηά θαη δίδαζθε».
Υ. Ο Ηεζνχο αλαζηήζεθε ηξεηο εκέξεο κεηά ην ζάλαηφ ηνπ.
Μ. Θα κηιήζνπκε αξγφηεξα γη‟ απηή ηε ζηαχξσζε γηαηί ππάξρνπλ πάξα
πνιιέο αληηζέζεηο γη‟ απηφ. Θα ζνπ πσ κφλν ελ νιίγνηο φηη ππήξμε έλα
επαγγέιην ηνπ Παχινπ, ν νπνίνο πνηέ δελ είδε ηνλ Ηεζνχ δσληαλφ ( Β΄
Σηκφζενο θεθ. 2:8): «Να κε μερλάο ηνλ Ηεζνχ Υξηζηφ, ηνλ αλαζηεκέλν
απφ ηνπο λεθξνχο θαη απφγνλν ηνπ Γαβίδ, ζχκθσλα κε ην επαγγέιην πνπ
θεξχηησ».
Σν Δπαγγέιην ηεο αλάζηαζεο ζην θαηά Μάξθνλ 16:9-20 ζε πνιιέο
Βίβινπο έρεη αθαηξεζεί. Αλ δελ έρεη αθαηξεζεί έρεη ηππσζεί κε κηθξά
γξάκκαηα ή κεηαμχ δχν παξελζέζεσλ θαη κε ζρφιην. Βιέπε ηελ
Αλαζεσξεκέλε Πξφηππε Έθδνζε, Νέα Ακεξηθαληθή Πξφηππε Βίβινο
θαη Μεηάθξαζε ησλ Ηεξψλ Γξαθψλ ησλ Μαξηχξσλ ηνπ Ηερσβά απφ ηνλ
Νέν Κφζκν. Δπίηξεςέ κνπ λα ζε ξσηήζσ έλα πξάγκα: Γήισζε πνηέ ν
Ηεζνχο φηη είλαη ν Θεφο ή είπε, «Δδψ βξίζθνκαη, ν Θεφο ζαο θαη
ιαηξέςηε κε»;
Υ. ρη, αιιά ππήξμε Θεάλζξσπνο.
Μ. Μα ην δήισζε πνηέ;
Υ. ρη.
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Μ. Πξάγκαηη είρε πξνθεηέςεη φηη νη άλζξσπνη ζα ηνλ ιαηξέςνπλ άδηθα
θαη ζα πηζηέςνπλ ζε δφγκαηα πνπ έγηλαλ απφ αλζξψπνπο θαη φρη απφ ην
Θεφ (θαηά Μαηζαίνλ θεθ. 15:9): «Γελ σθειεί πνπ κε ιαηξεχνπλ, αθνχ
δηδάζθνπλ εληνιέο πνπ επηλφεζαλ νη άλζξσπνη».
ια ηα δφγκαηα ηνπ λένπ Υξηζηηαληζκνχ έγηλαλ απφ ηνπο αλζξψπνπο: Ζ
Σξηάδα, ε Θεφηεηα ηνπ Τηνχ Ηεζνχ Υξηζηνχ,

Θεφηεηα ηνπ Ηεζνχ

Υξηζηνχ, Πξνπαηνξηθφ ακάξηεκα θαη ε Δμηιέσζε. Απφ ηα ιεγφκελα ηνπ
ίδηνπ ηνπ Ηεζνχ, πνπ θαηαγξάθεθαλ ζηελ Καηλή Γηαζήθε, είλαη θαλεξφ
φηη πνηέ δελ δήισζε ζεφηεηα ή ηαπηφηεηα κε ην Θεφ: « Γελ θάλσ ηίπνηα
απφ κφλνο κνπ» (θαηά Ησάλλελ θεθ. 8: 28), « Ο Παηέξαο κνπ είλαη
αλψηεξνο απφ εκέλα» (θαηά Ησάλλελ 14:28), « Ο Κχξηνο ν Θεφο καο
είλαη έλαο θαη κνλαδηθφο Κχξηνο» (θαηά Μάξθνλ 12:29), Θεέ κνπ, Θεέ
κνπ γηαηί κε εγθαηέιεηςεο; (θαηά Μάξθνλ 15:34), « Παηέξα ζηα ρέξηα
ζνπ παξαδίλσ ην Πλεχκα κνπ» (θαηά Λνπθάλ 23:46).
«ζν γηα ηελ εκέξα εθείλε ή γηα ηε ζηηγκή πνπ ζα γίλνπλ απηά, θαλείο
δελ μέξεη, νχηε νη άγγεινη ζηνλ νπξαλφ νχηε ν ίδηνο ν Τηφο παξά κφλν ν
Παηέξαο». (θαηά Μάξθνλλ θεθ. 13:32). Ο Ηεζνχο απνθαιείην πξνθήηεο,
δάζθαινο απφ ην Θεφ, ν Γνχινο Σνπ, ν Μεζζίαο, θαη αξγφηεξα αλέβεθε
ζε Τηφ ηνπ Θενχ θαη κεηά Θεφο ν ίδηνο.
Καη ηψξα αο δνχκε ηελ αηηία: πψο κπνξεί ν Θεφο λα γελλεζεί απφ έλα
ζλεηφ ζαλ θάπνηνο άιινο ζλεηφο;
Ο Ηεζνχο θνηκφηαλε ελψ ν Θεφο πνηέ δελ θνηκάηαη (Φαικνί θεθ. 121:4)
«ρη, δε ζα λπζηάμεη, δε ζ‟ απνθνηκεζεί ηνπ Ηζξαήι ε ζθέπε». Ο Θεφο
πξέπεη λα είλαη ηζρπξφο αιιά πψο κπφξεζαλ νη άλζξσπνη λα ηνλ
θηχζνπλ, λα ηνλ ζηαπξψζνπλ φπσο αλαθέξεηαη. Πψο ζα κπνξνχζε ν
Ηεζνχο λα είλαη Θεφο αθνχ ιάηξεπε ην Θεφ φπσο θάζε ζλεηφο (θαηά
Λνπθά θεθ. 5:16): «Δθείλνο φκσο απνζπξφηαλ ζε εξεκηθά κέξε θαη
πξνζεπρφηαλ».
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Ο Ηεζνχο κπήθε ζηνλ πεηξαζκφ απφ ηνλ αηαλά γηα ζαξάληα εκέξεο
(θαηά Λνπθάλ θεθ. 4:1-13) αιιά ζηνλ Ηάθσβν θεθ. 1:13 είπε: « ....Ο
Θεφο νχηε κπαίλεη ζε πεηξαζκφ απφ θαλέλαλ .......» Πψο κπνξεί ν Ηεζνχο
λα είλαη Θεφο, ινηπφλ; Μπνξνχκε φιν θαη πεξηζζφηεξν λα ζθεθηφκαζηε
νξζνινγηθά.
Υ. Ναη, εγψ δελ κπνξψ λα ην θαηαιάβσ αιιά πξέπεη λα ην δερηνχκε
ηπθιά.
Μ. Γελ αληηηίζεηαη ε Βίβινο φηαλ ιέεη φηη πξέπεη λα ην απνδείμεηε (Α΄
πξνο Θεζζαινληθείο θεθ. 5:21): «αιιά λα ηα εμεηάδεηε φια θαη λα
θξαηάηε φηη είλαη ρξήζηκν».
Υ. Πξάγκαηη είλαη κπεξδεκέλν.
Μ. Αιιά ζηελ Α΄ πξνο Κνξηλζίνπο θεθ. 14:33 ιέεη: « Ο Θεφο δελ είλαη
Θεφο αθαηαζηαζίαο αιιά εηξήλεο, φπσο ζπλεζίδεηαη ζε φιεο ηηο
ρξηζηηαληθέο εθθιεζίεο.»
Σα δφγκαηα έγηλαλ απφ ηνπο αλζξψπνπο γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ζχγρπζε.
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ΣΟ ΓΟΓΜΑ ΣΟΤ ΘΔΗΟΤ ΤΗΟΤ ΗΖΟΤ
Μ. Δίλαη ν Ηεζνχο Τηφο ηνπ Θενχ;
Υ.

Ναη. Γηάβαζε ζην θαηά Μαηζαίνλ θεθ. 3: 17, φηαλ ν Ηεζνχο

βαπηίζηεθε απφ ηνλ Ησάλλε: « Αθνχζηεθε ηφηε κηα θσλή απφ ηα
ανπξάληα πνπ έιεγε: Απηφο είλαη ν αγαπεκέλνο κνπ Τηφο, απηφο είλαη ν
εθιεθηφο κνπ».
Μ. Γελ ζα πξέπεη λα δέρεζαη ηε ιέμε Τηφο θπξηνιεθηηθά, επεηδή πνιινί
Πξνθήηεο θαη εκείο νη άλζξσπνη ζηε Βίβιν απνθαινχκαζηε πηνί θαη
παηδηά ηνπ Θενχ. Γηάβαζε ζηελ Έμνδν θεθ. 4: 22.
Υ. «Θα πεηο (Μσυζή) ζην Φαξαψ: Απηά ιέεη ν Κχξηνο: Ο Ηζξαήι είλαη
ν πξσηφηνθνο γηνο κνπ».
Μ. Δδψ πξφθεηηαη γηα ηνλ Ηαθψβ (Ηζξαήι) ηνλ πξσηφηνθν γηφ. Γηάβαζε
ηψξα Β΄ ακνπήι θεθ. 17:13-14 ή Α΄ Υξνληθά 22:10.
Υ. Απηφο (ν νινκψλ) ζα κνπ ρηίζεη λαφ θη εγψ ζα θάλσ ην ζξφλν ηνπ
αθιφλεην γηα πάληα. Θα είκαη γη‟ απηφλ παηέξαο θη εθείλνο ζα κνπ είλαη
γηνο.....».
Μ. Θα κπεξδεπηείο αλ δηαβάζεηο ηνλ Ηεξεκία θεθ. 31:9: « Δγψ είκαη ν
παηέξαο ησλ Ηζξαειηηψλ θαη ν Δθξαίκ είλαη ν πξσηφηνθφο κνπ». ηελ
Έμνδν θεθ. 4:22 αθφκα θαη ηψξα ην Ηζξαή θαιείηαη πξσηφηνθνο γηνο.
Πνηφο είλαη ν πξαγκαηηθφο πξσηφηνθνο; Σν Ηζξαήι ή ν Δθξαίκ;
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πλεζηζκέλνη άλζξσπνη κπνξεί λα είλαη παηδηά ηνπ Θενχ, δηάβαζε
Γεπηεξνλφκην θεθ. 14:1.
Υ. «Δζείο είζηε παηδηά ηνπ Κπξίνπ ηνπ Θενχ ζαο».
Μ.

πλεζηζκέλνη άλζξσπνη κπνξεί αθφκα λα απνθαιεζζνχλ

πξσηφηνθνη, δηάβαζε ηνπο Ρσκαίνπο θεθ. 8:29.
Υ. «Σνπο ήμεξε απφ πξηλ, θαη ηνπο πξνφξηζε λα γίλνπλ φκνηνη κε ηνλ Τηφ
ηνπ, έηζη πνπ ν Υξηζηφο λα είλαη ν πξψηνο αλάκεζα ζ‟ έλα πιήζνο απφ
αδέιθηα».
Μ. Αλ φινη είλαη πξσηφηνθνη, ηφηε ηί είλαη ν Ηεζνχο;
Υ. Δίλαη ν κφλνο γελλεζείο Τηφο ηνπ Θενχ.
Μ. Πνιχ πξηλ γελλεζεί ν Ηεζνχο, ν Θεφο είπε ζηνλ Γαβίδ (Φαικνί 2:7):
«Γηαθεξχηησ εθείλν πνπ ν Κχξηνο απνθάζηζε. Μνπ είπε: «Γηνο κνπ είζ‟
εζχ, ζήκεξα εγψ ζε γέλλεζα». Έηζη ν Γαβίδ είλαη θη απηφο γελλεζείο γηνο
ηνπ Θενχ. Ζ έλλνηα ηνπ Τηνχ ηνπ Θενχ δελ είλαη θπξηνιεθηηθή αιιά
κεηαθνξηθή. Μπνξεί λα είλαη νπνηνζδήπνηε πνπ είλαη αγαπεκέλνο ηνπ
Θενχ. Ο Ηεζνχο επίζεο είπε φηη ν Θεφο δελ είλαη κφλν ν Παηέξαο ηνπ
αιιά θαη ν Παηέξαο ζαο (θαηά Μαηζαίνλ θεθ. 5:45, 48).
Υ. Έηζη ζα γίλεηε παηδηά ηνπ νπξάληνπ Παηέξα ζαο», θαη «Να γίλεηε,
ινηπφλ, θη εζείο ηέιεηνη, φπσο ηέιεηνο είλαη θαη ν Παηέξαο ζαο ν
νπξάληνο».
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Μ. Έηζη κπνξεί λα δεηο ζε πνιιά εδάθηα ζηε Βίβιν « Τηφο ηνπ Θενχ»
πνπ ζεκαίλεη αγάπε θαη ιαηξεία,

εγγχηεηα πξνο ην Θεφ, πνπ δελ

απνδίδεεηαη ζηνλ Ηεζνχ κφλν. Θα δεηο πηνχο θαη θφξεο ηνπ Θενχ (Β΄ πξνο
Κνξηλζίνπο θεθ. 6:18): « Θα είκαη γηα ζαο ν Παηέξαο, θη εζείο ζα είζηε
γηνη θαη ζπγαηέξεο κνπ, ιέεη αθφκα ν παληνθξάηνξαο Κχξηνο». Με απηά
θαη άιια εδάθηα ζηε Βίβιν, δελ ππάξρεη ιφγνο πνπ ν Ηεζνχο πξέπεη λα
ζεσξεζεί σο γηνο ηνπ Θενχ ππφ κηα θπξηνιεθηηθή ή κνλαδηθή έλλνηα.
Υ. Αιιά δελ έρεη παηέξα, γη‟ απηφ είλαη ν Τηφο ηνπ Θενχ.
Μ. Γηαηί δελ ζεσξείο ηφηε ηνλ Αδάκ σο Τηφ ηνπ Θενχ. ηεξήζεθε θαη
ηνλ παηέξα θαη ηε κεηέξα, θαη θαιείηαη θη απηφο Τηφο ηνπ Θενχ ζην θαηά
Λνπθάλ θεθ. 3:38: «....ήζ, πνπ είλαη πηφο ηνπ Αδάκ, πνπ είλαη πηφο ηνπ
Θενχ». Γηάβαζε ηελ πξνο Δβξαίνπο επηζηνιή θεθ. 7:3.
Υ. «Καλείο δελ μέξεη ηνλ παηέξα ή ηε κεηέξα ηνπ ή ην γελεαινγηθφ ηνπ
δέλδξν, νχηε πφηε γελλήζεθε ή πφηε πέζαλε. Παξακέλεη, ινηπφλ, ν
Μειρηζεδέθ παληνηηλά ηεξέαο, θαη κνηάδεη έηζη κε ηνλ Τηφ ηνπ Θενχ».
Μ.

Πνηφο είλαη απηφο; Ζ απάληεζε βξίζθεηαη ζηελ πξνο Δβξαίνπο

επηζηνιή θεθ. 7:1: «Απηφο ν Μειρηζεδέθ ήηαλ βαζηιηάο ηεο αιήκ θαη
ηεξέαο ηνπ χςηζηνπ Θενχ. ηαλ ν Αβξαάκ επέζηξεθε απφ ηε ληθεθφξα
κάρε ηνπ θαηά ησλ βαζηιέσλ, ηνλ ζπλάληεζε ν Μειρηζεδέθ θαη ηνλ
επιφγεζε». Δίλαη πεξηζζφηεξν κνλαδηθφο απ‟ φηη ν Ηεζνχο ή ν Αδάκ.
Γηαηί δελ πξνηηκήζεθε λα είλαη ν Τηφο ηνπ Θενχ ή ν ίδηνο ν Θεφο;
Υ. Σφηε γηαηί θαιείο ηνλ Ηεζνχ;
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Μ. Δκείο νη Μνπζνπικάλνη ηνλ απνθαινχκε Ηεζνχ γην ηεο Μαξηάκ.
Υ. Καλέλαο δελ ην αξλείηαη.
Μ.

Ναη, είλαη απιφ θαλέλαο δελ κπνξεί λα ην αξλεζεί. Ο Ηεζνχο

απνθαιεί ηνλ εαπηφ ηνπ Τηφ ηνπ αλζξψπνπ θαη αξλείηαη λα ηνλ
απνθαινχλ Τηφ ηνπ Θενχ. Γηάβαζε ην επαγγέιην ηνπ Λνπθά θεθ. 4:41.
Υ.

« Απφ πνιινχο έβγαηλαλ θαη δαηκφληα, ηα νπνία θξαχγαδαλ θαη

έιεγαλ: Δζχ είζαη ν Μεζζίαο, ν Τηφο ηνπ Θενχ, γηαηί ήμεξαλ φηη απηφο
είλαη ν Υξηζηφο».
Μ. Δίλαη μεθάζαξν εδψ φηη αξλείηαη λα ηνλ απνθαινχλ Τηφ ηνπ Θενχ.
Αξλείηαη πάιη ζην επαγγέιην ηνπ Λνπθά θεθ. 9:20 θαη 21, θαη ηνπο
ρξέσζε επίζεο.
Υ. «Δθείλνο (ν Ηεζνχο) ηφηε ηνπο είπε: Κη εζείο, πνηνο ιέηε φηη είκαη;. Ο
Πέηξνο απάληεζε: Δίζαη ν Μεζζίαο πνπ έζηεηιε ν Θεφο. Ο Ηεζνχο ηφηε
ηνπο έδσζε απζηεξή δηαηαγή λα κελ ην πνπλ απηφ ζε θαλέλα».
Μ.

Ο Ηεζνχο πνπ ήηαλ ν αλακελφκελνο Μεζζίαο, έλαο Πξνθήηεο,

αλαβαζκίζζεθε απφ δάζθαινο ζε Τηφο ηνπ Θενχ, Κχξηνο θαη ηειηθά
Θεφο ν ίδηνο. Γηάβαζε ην επαγγέιην ηνπ Ησάλλε θεθ. 3:2: « Ήξζε ζηνλ
Ηεζνχ λχθηα θαη ηνπ είπε: Γηδάζθαιε, μέξνπκε πσο ν Θεφο ζε έζηεηιε λα
δηδάμεηο, .....», (θαηά Ησάλλελ 6:14): «ηαλ νη άλζξσπνη είδαλ πσο έθαλε
έηα ηέηνην ζαχκα ν Ηεζνχο, έιεγαλ: ίγνπξα απηφο είλαη ν πξνθήηεο πνπ
πεξηκέλνπκε λα έξζεη ζηνλ θφζκν». Ο Ηεζνχο θαιείηαη αθφκα πξνθήηεο
θαη ζην θαηά Ησάλλελ θεθ. 7:40, ζην θαηά Μαηζαίνλ θεθ. 21:11, ζην
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θαηά Λνπθάλ θεθ. 7:16 θαη θεθ. 24:19. (Πξάμεηο θεθ. 9:20): « Απφ ηελ
πξψηε ζηηγκή θήξπηηε ζηηο ζπλαγσγέο φηη ν Ηεζνχο είλαη ν Τηφο ηνπ
Θενχ». (Απ‟ απηφ κπνξείο λα ζπκπεξάλεηο αθφκα φηη νη νη λεψηεξνη
Υξηζηηαλνί ρξεζηκνπνηνχζαλ αθφκα ζπλαγσγέο, αιιά αξγφηεξα φηαλ ν
Υξηζηηαληζκφο παξέθθιηλε απφ ηελ αξρηθή δηδαρή ηνπ Ηεζνχ, νη
εθθιεζίεο είραλ δεκηνπξγεζεί. Ο Παχινο, ν Βαξλάβαο θαη νη
πνιπζετζηέο απνβιήζεθαλ απφ ηηο ζπλαγσγέο, θαζψο θαηεγνξήζεθαλ γηα
βιαζθεκία θαη ξχπαλζε. Βιέπε Πξάμεηο θεθ. 13:50, 17:18 θαη 21:28) ην
επαγγέιην ηνπ Λνπθά θεθ. 2:11: « ήκεξα ζηελ πφιε ηνπ Γαβίδ
γελλήζεθε γηα ράξε ζαο ζσηήξαο – θη απηφο είλαη ν Υξηζηφο, ν Κχξηνο».
ην επαγγέιην ηνπ Ησάλλε θεθ. 1:1: «Απ‟ φια πξηλ ππήξρε ν Λφγνο θη ν
Λφγνο ήηαλε κε ην Θεφ, θη ν Θεφο ήηαλ ν Λφγνο».
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ΣΑΤΡΩΘΖΚΔ Ο ΗΖΟΤ;
Μ.

Σν Άγην Κνξάλη αλαθέξεη ζηε ζνχξα 4:157 φηη ν Ηεζνχο δελ

ζηαπξψζεθε: « Γηαηί αθφκα θαπρήζεθαλ : „Φνλεχζακε ηνλ Υξηζηφ
Ηεζνχ, ην παηδί ηεο Μαξηάκ, ηνλ Απφζηνιν ηνπ ΑΛΛΑΥ‟. Κη φκσο δελ
ηνλ ζθφησζαλ, θη νχηε ηνλ ζηαχξσζαλ....» Αθφκα πηζηεχεηο φηη πέζαλε
ζην ζηαπξφ;
Υ. Ναη, πέζαλε θαη κεηά αλαζηήζεθε.
Μ.

ινη ζπκθσλνχκε φηη θαλέλαο δελ ηνλ είδε ηε ζηηγκή ηεο

αλάζηαζεο. Βξήθαλ ηνλ ηάθν φπνπ είραλ βάιεη ηνλ Ηεζνχ, άδεην θαη
έβγαιαλ ην ζπκπέξαζκα φηη αλαζηήζεθε επηεδή νη καζεηέο θαη άιινη
κάξηπξεο ηνλ είδαλ δσληαλφ κεηά ηελ αλαθεξφκελε ζηαχξσζε. Γελ ζα
κπνξνχζε λα είλαη δπλαηφ, φπσο ην Κνξάλη αλαθέξεη, λα κελ πέζαλε ζην
ζηαπξφ;
Υ. Πνχ βξίζθεηαη ινηπφλ ε απφδεημε;
Μ. Αο δνχκε ηα εδάθηα ηεο Βίβινπ πνπ καο δίλνπλ απηή ηελ απφδεημε.
Γίλεηο πεξηζζφηεξν βάξνο ζ‟ απηά πνπ ν Ηεζνχο είπε ή ζ‟ απηά πνπ είπαλ
φηη άθνπζαλ νη καζεηέο, νη απφζηνινη θαη άιινη κάξηπξεο;
Υ. Βεβαίσο πεξηζζφηεξν ζ‟ απηά πνπ ν ίδηνο ν Ηεζνχο είπε.
Μ. Απηφ είλαη πνπ θαη ν Ηεζνχο είπε (ζην επαγγέιην θαηά Μαηζαίνλ
θεθ. 10:24): «Γελ ππάξρεη καζεηήο πηνπάλσ απφ ην δάζθαιν νχηε
δνχινο πηνπάλσ απφ ηνλ Κχξην ηνπ».
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Υ. Μα ν ίδηνο ν Ηεζνχο είπε φηη ζα αλαζηεζεί απφ ην ζάλαην (επαγγέιην
θαηά Λνπθάλ θεθ. 24:46): « Καη ηνπο είπε:‟ Οη Γξαθέο ιέλε φηη έηζη
έπξεπε λα γίλεη, θαη έηζη έπξεπε λ;α πάζεη ν Μεζζίαο, λ‟ αλαζηεζεί απφ
ηνπο λεθξνχο ηελ ηξίηε κέξα».
Μ.

Σν «βάζαλν» ζπρλά ππεξβάιιεηαη ζηε Βίβιν θαη απνθαιείηαη

«ζάλαηνο» φπσο θαη ν Παχινο είπε ζηελ Α΄ πξνο Κνξηλζίνπο επηζηνιή
ηνπ θεθ. 15:31: « Αληηθξχδσ αδειθνί κνπ ην ζάλαην θάζε εκέξα (δει.
ππνθέξσ θαζεκεξηλά) κα ηελ θαχρεζε πνπ έρσ εμαηηίαο ζαο ζην έξγν
ηνπ Κπξίνπ καο Ηεζνχ Υξηζηνχ». Να κεξηθέο απνδείμεηο:

1.

Δπάλσ ζην ζηαπξφ ηθέηεπε ην Θεφ γηα βνήζεηα (θαηά Μαηζαίνλ
θεθ. 27:46): «Θεέ κνπ, Θεέ κνπ γηαηί κε εγθαηέιεηςεο;» Καη ζην
θαηά Λνπθάλ θεθ. 22:42: «Παηέξα αλ ζέιεηο γιίησζέ κε απ‟ απηφ ην
πνηήξη. Αο κε γίλεη φκσο ην δηθφ κνπ ζέιεκα αιιά ην δηθφ ζνπ». (Σν
πνηήξη είλαη ην πνηήξη ηνπ ζαλάηνπ).

2.

Ζ πξνζεπρή ηνπ Ηεζνχ λα κελ πεζάλεη επάλσ ζην ζηαπξφ έγηλε
δεθηή απφ ην Θεφ, ζχκθσλα κε ην Λνπθά, ηνπο Δβξαίνπο θαη ηνλ
Ηάθσβν. Λνηπφλ πψο πέζαλε επάλσ ζην ζηαπξφ; (θαηά Λνπθάλ θεθ.
22:43): « Φαλεξψζεθε ηφηε ζ‟ απηφλ έλαο άγγεινο απφ ηνλ νπξαλφ
θαη ηνλ ελίζρπε». (πξνο Δβξαίνπο επηζηνιή θεθ. 5:7): «Ο Υξηζηφο,
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίγεηαο δσήο ηνπ, κε δπλαηέο θξαπγέο θαη
δάθξπα απεχζελε πξνζεπρέο θαη ηθεζίεο ζην Θεφ, πνπ κπνξνχζε λα
ηνλ ζψζεη απφ ην ζάλαην. Καη εηζαθνχζηεθε απφ ην Θεφ γηα ηελ
επιάβεηά ηνπ». Οη πξνζεπρέο ηνπ Ηεζνχ αθνχζηεθαλ, γεγνλφο πνπ
ζεκαίλεη φηη απαληήζεθαλ ζεηηθά απφ ην Θεφ (Ηάθσβνο θεθ. 5:16):
«.....Ζ

παξάθιεζε

ηνπ

δηθαίνπ

έρεη

κεγάιε

δχλακε

θαη

απνηειεζκαηηθφηεηα». Ο ίδηνο ν Ηεζνχο είπε (θαηά Μαηζαίνλ θεθ.
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7:7-10): «Εεηάηε θαη ζα ζαο δνζεί, ςάρλεηε θαη ζα βξείηε, ρηππάηε
ηελ πφξηα θαη ζα ζαο αλνηρηεί. Γηαηί φπνηνο δεηάεη ιαβαίλεη θη φπνηνο
ςάρλεη βξίζθεη θη φπνηνο ρηππά ηνπ αλνίγεηαη. Μα θαη πνηνο απφ ζαο,
αλ ηνπ δεηήζεη ην παηδί ηνπ ςσκί, ζα ηνπ δψζεη ιηζάξη; Ή, αλ ηνπ
δεηήζεη ςάξη, ζα ηνπ δψζεη θίδη; Αθνχ, ινηπφλ, εζείο, παξ‟ φιν πνπ
είζηε ακαξησινί, μέξεηε λα δίλεηε ζηα παηδηά ζαο θαιά πξάγκαηα,
πνιχ πεξηζζφηεξν ν νπξάληνο Παηέξαο ζαο ζα δψζεη αγαζά ζ‟ φζνπο
ηνπ ηα δεηνχλ». Αλ φιεο νη πξνζεπρέο ηνπ Ηεζνχ είραλ εηζαθνπζζεί
απφ ην Θεφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο απηήο πνπ παξαθαινχζε λα κε
πεζάλεη επάλσ ζην ζηαπξφ, πψο ζα κπνξνχζε λα γίλεη;

3.

Σα πφδηα ηνπ δελ ηα έζπαζαλ Ρσκαίνη ζηξαηηψηεο (επαγγέιην θαηά
Ησάλλελ θεθ. 19:32-33): « Έηζη, νη ζηξαηηψηεο ήξζαλ θη έζπαζαλ ηα
ζθέιε ηνπ πξψηνπ, έπεηηα ηνπ άιινπ, πνπ είραλ ζηαπξσζεί καδί κε
ηνλ Ηεζνχ. ηαλ φκσο ήξζαλ ζηνλ Ηεζνχ, δελ ηνπ έζπαζαλ ηα ζθέιε,
γηαηί ηνλ βξήθαλ ήδε λεθξφ». Μπνξείο λα απνδψζεηο ζ‟ απηνχο ηνπο
ζηξαηηψηεο ηελ θαηεγνξία ηνπ ζαλάηνπ ,ή απηνί ζέιεζαλ λα ζψζνπλ
ηνλ Ηεζνχ δεδνκέλνπ φηη ηνλ βξήθαλ αζψν;

4.

Αλ ν Ηεζνχο πέζαλε επάλσ ζην ζηαπξφ, ην αίκα ηνπ ζα είρε
παγψζεη θαη δελ ζα έηξερε απφ ην ζψκα ηνπ φηαλ ηνπ ηξχπεζαλ ηελ
πιεπξά. Αιιά ην Δπαγγέιην αλαθέξεη φηη αίκα θαη λεξφ βγήθαλ (θαηά
Ησάλλελ θεθ. 19: 34): «Έλαο απφ ηνπο ζηξαηηψηεο ηνπ ηξχπεζε ηελ
πιεπξά κε ηε ιφγρε, θη ακέζσο βγήθε απφ ηελ πιεγή αίκα θαη λεξφ».

5.

ηαλ νη Φαξηζαίνη δήηεζαλ απφ ηνλ Ηεζνχ λα ηνπο δψζεη έλα
ζεκάδη γηα ηελ πξαγκαηηθή ηνπ απνζηνιή εθείλνο απάληεζε (θαηά
Μαηζαίνλ θεθ. 12:40): «πσο δειαδή ν πξνθήηεο Ησλάο ήηαλ ηξεηο
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κέξεο θαη ηξεηο λχρηεο ζηελ θνηιηά ηνπ θήηνπο, έηζη ζα είλαη θη ν Τηφο
ηνπ Αλζξψπνπ κέζα ζηε γε ηξεηο κέξεο θαη ηξεηο λχρηεο». Με ιάβεηο
ππφςε ζνπ ηψξα ηνλ παξάγνληα ρξφλν, ν νπνίνο δελ ήηαλ ηξεηο
εκέξεο θηα ηξεηο λχρηεο αιιά κφλν κία εκέξα (ηελ εκέξα ηνπ
αββάηνπ κφλν) θαη δχν λχρηεο (Παξαζθεπή θαη άββαην). Ήηαλ
δσληαλφο ν Ησλάο κέζα ζηελ θνηιηά ηνπ θήηνπο;
Υ. Ναη
Μ. Ήηαλ ν Ησλάο αθφκα δσληαλφο φηαλ βγήθε απφ ηελ θνηιηά ηνπ
θήηνπο;
Υ. Ναη.
Μ. Σφηε ν Ηεζνχο ήηαλ αθφκα δσληαλφο φπσο είρε πξνθεηέςεη.

6.

Ο ίδηνο ν Ηεζνχο αλέθεξε φηη δελ ζα πεζάλεη επάλσ ζην ζηαπξφ.
Νσξίο ηελ Κπξηαθή ην πξσΐ ε Μαξία ε Μαγδαιελή πήγε ζηνλ ηάθν,
πνπ ήηαλ άδεηνο. Δίδε θάπνηνλ λα ζηέθεηαη πνπ θαηλφηαλε ζαλ
θχιαθαο. Σνλ αλαγλψξηζε αξγφηεξα κε ηε ζπδήηεζε φηη ήηαλ ν
Ηεζνχο θαη ζέιεζε λα ηνλ αγγίμεη. Ο Ηεζνχο είπε (θαηά Ησάλλελ θεθ.
20:17): « Με κ‟ αγγίδεηο, ηεο ιέεη ν Ηεζνχο, γηαηί δελ αλέβεθα αθφκα
πξνο ηνλ Παηέξα κνπ. Πήγαηλε φκσο ζηνπο αδεξθνχο κνπ θαη πεο
ηνπο: αλεβαίλσ ζ‟ εθείλνλ πνπ είλαη δηθφο κνπ θαη δηθφο ζαο
Παηέξαο, δηθφο κνπ θαη δηθφο ζαο Θεφο». « Με κ‟ αγγίδεηο», ίζσο
επεηδή νη πιεγέο ηνπ πνπ ήηαλ θξέζθηεο ηνλ πνλνχζαλ. « Γελ
αλέβεθα αθφκα ζηνλ Παηέξα κνπ», ζεκαίλεη φηη ήηαλ αθφκα
δσληαλφο, φρη πεζακέλνο, επεηδή αλ θάπνηνο πεζάλεη, ηφηε επηζηξέθεη
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ζην Γεκηνπξγφ. Απηή είλαη ε κεγαιχηεξε απφδεημε πνπ δφζεθε απφ
ηνλ ίδην ηνλ Ηεζνχ.

7.

Μεηά ηελ αλαθεξφκελε ζηαχξσζε νη καζεηέο λφκηδαλ φηη δελ ήηαλ
ην πιηθφ ζψκα ηνπ Ηεζνχ αιιά ήηαλ ην αηζεξηθφ ηνπ, επεηδή ηα
αλαζηεκέλα ζψκαηα εμαυιψλνληαη.

Υ.

Γηαθνπή. Πψο είζαη ζίγνπξνο φηη ηα αλαζηεκέλα ζψκαηα

εμαυιψλνληαη;
Μ.

Ο ίδηνο ν Ηεζνχο ην είπε ζηε Βίβιν: φηη γίλνληαη ίζνη κε ηνπο

αγγέινπο.
Υ. Πνχ ζηε Βίβιν;
Μ.

ην επαγγέιην ηνπ Λνπθά θεθ. 20:34-36: «Ο Ηεζνχο ηφηε ηνπο

απάληεζε:‟ Οη άλζξσπνη πνπ δνπλ ζ‟ απηφλ ηνλ θφζκν, παληξεχνληαη θαη
παληξεχνπλ. ζνη φκσο αμησζνχλ λ‟ αλαζηεζνχλ απφ ηνπο λεθξνχο θαη
λα δήζνπλ ζηνλ θαηλνχξην θφζκν, απηνί νχηε ζα λπκθεχνληαη νχηε ζα
παληξεχνληαη. Κη απηφ, γηαηί δε ζα ππάξρεη γη απηνχο ζάλαηνο, ζαλ
αλαζηεκέλνη άλζξσπνη πνπ ζα είλαη, ζα είλαη ίζνη κε ηνπο αγγέινπο θαη
παηδηά ηνπ Θενχ».
Καηφπηλ ν Ηεζνχο ηνπο έπεηζε φηη ήηαλ ν ίδηνο, αθήλνληάο ηνπο λα
αγγίμνπλ ηα ρέξηα θαη ηα πφδηα. Καζψο δελ κπνξνχζαλ αθφκα λα ηνλ
πηζηέςνπλ, δήηεζε λα ηνπ θέξνπλ θξέαο γηα λα ηνπο δείμεη φηη αθφκα
είλαη φπσο θάζε δσλ νξγαληζκφο. Γηάβαζε ζην επαγγέιην ηνπ Λνπθά θεθ.
24:36-41: « Δλψ κηινχζαλ γη‟ απηά, ζηάζεθε αλάκεζά ηνπο ν Ηεζνχο θαη
ηνπο ιέεη:‟ Δηξήλε ζ‟ εζάο!‟ Απηνί απφ ηελ ηαξαρή θαη ην θφβν ηνπο
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λφκηδαλ φηη έβιεπαλ θάληαζκα. Δθείλνο ηνπο είπε: „ Γηαηί είζηε
ηξνκαγκέλνη θαη γηαηί γελληνχληαη ζηελ θαξδηά ζαο ακθηβνιίεο; Κνηηάμηε
ηα ρέξηα κνπ θαη ηα πφδηα κνπ, γηα λα βεβαησζείηε φηη είκαη εγψ ν ίδηνο.
Φειαθίζηε κε θαη δείηε, έλα θάληαζκα δελ έρεη ζάξθα θαη νζηά, φπσο
βιέπεηε εκέλα λα έρσ. Καη ιέγνληαο απηά ηνπο έδεημε ηα ρέξηα θαη ηα
πφδηα ηνπ. Απηνί απφ ηε ραξά θαη ηελ έθπιεμή ηνπο δελ πίζηεπαλ ζηα
κάηηα ηνπο. Σνπο ξψηεζε ηφηε ν Ηεζνχο: „Έρεηε ηίπνηα θαγψζηκν; Σνπ
έδσζαλ ηφηε έλα θνκκάηη ςεηφ ςάξη θαη έλα θνκκάηη θεξχζξα κε κέιη.
Σα πήξε θαη ηα έθαγε κπξνζηά ηνπο».
8.

Αλ αθφκα πηζηεχεηο φηη πέζαλε επάλσ ζην ζηαπξφ, ηφηε ήηαλ
ςεπδνπξνθήηεο θαη θαηαξακέλνο ηνπ Θενχ ζχκθσλα κε απηά ηα
εδάθηα: (Γεπηεξνλφκην θεθ. 13:5): « Καη ν πξνθήηεο εθείλνο ή ν
νλεηξνθξίηεο πξέπεη λα ζαλαησζεί......», (Γεπηεξνλφκην θεθ. 21:2223): « Αλ θάπνηνο δηαπξάμεη έλα ακάξηεκα πνπ ηηκσξείηαη κε ζάλαην
θαη θαηαδηθαζηεί γη‟ απηφ, θαη ηνλ θξεκάζνπλ ζε μχιν, ην ζψκα ηνπ
δελ πξέπεη λα κείλεη θξεκαζκέλν φιε ηε λχρηα. Πξέπεη νπσζδήπνηε
λα ην ζάςεηε ηελ ίδηα κέξα, γηα λα κε κνιχλεηε ηε ρψξα πνπ ζαο
δίλεη ν Κχξηνο, ν Θεφο ζαο γηα ηδηνθηεζία. πνηνο θξεκηέηαη είλαη
θαηαξακέλνο απφ ην Θεφ». Σν λα πηζηεχεηο ζην ζάλαηφ ηνπ επάλσ
ζην ζηαπξφ είλαη ζαλ λα δπζθεκίδεηο φηη ήηαλ πξνθήηεο. Οη Δβξαίνη
εμαθνινπζνχλ λα ιέλε φηη ν Ηεζνχο πέζαλε επάλσ ζην ζηαπξφ θαη
ζπλεπψο ηνλ απεηθνλίδνπλ σο ςεπδνπξνθήηε. Οη Υξηζηηαλνί
πηζηεχνπλ ζηε ζηαχξσζε απαξαίηεηα γηα ηελ εμαγνξά ηεο ακαξηίαο
ηνπο θαη ζπλεπψο πξέπεη λα δερηνχλ ηελ θαηαδίθε ηνπ Ηεζνχ. Απηή ε
Υξηζηηαληθή πίζηε έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηε δηδαρή ηεο Βίβινπ ζηνλ
Χζεέ θεθ. 6:6: «Σελ αγάπε ζαο ζέισ θη φρη ζπζίεο, λα κε
αλαγλσξίζεηε

γηα

Θεφο

ζαο,

παξά

λα

κνπ

πξνζθέξεηε

νινθαπηψκαηα». Έξρεηαη αθφκα ζε αληίζεζε κε ηε δηδαζθαιία ηνπ
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ίδηνπ ηνπ Ηεζνχ (ζην επαγγέιην θαηά Μαηζαίνλ θεθ. 9:13): « Καη
πεγαίλεηε λα κάζεηε ηη ζεκαίλεη αγάπε ζέισ θαη φρη ζπζία....». Ξαλά
ν Ηεζνχο είπε (θαηά Μαηζαίνλ θεθ. 12:7): «Κη αλ είραηε θαηαιάβεη ηη
ζεκαίλεη αγάπε ζέισ θαη φρη ζπζία, δε ζα θαηαδηθάδαηε απηνχο ηνπο
αζψνπο αλζξψπνπο».
Υ. Σφηε γηαηί νη άλζξσπνη πηζηεχνπλ ζηελ αλάζηαζε;
Μ. Ο Παχινο δίδαμε ηελ αλάζηαζε (Πξάμεηο θεθ. 17:18): « ......θαη
θάπνηνη έιεγαλ:‟ Ση λα ζέιεη άξαγε λα καο πεη εηνχηνο ν παξακπζάο;‟
Άιινη έιεγαλ: „ Φαίλεηαη πσο θεξχηηεη ηίπνηα μέλνπο ζενχο. Απηφ ην
έιεγαλ, γηαηί ν Παχινο θήξπηηε ζ‟ απηνχο ηνλ Ηεζνχ θαη ηελ αλάζηαζε».
Ο Παχινο, πνπ πνηέ δελ είδε ηνλ Ηεζνχ, αλαγλψξηζε αθφκα φηη ε
αλάζηαζε ήηαλ ην επαγγέιην ηνπ (Β΄ πξνο Σηκφζεν θεθ. 2:8): « Να κε
μερλάο ηνλ Ηεζνχ Υξηζηφ, ηνλ αλαζηεκέλν απφ ηνπο λεθξνχο θαη απφγνλν
ηνπ Γαβίδ, ζχκθσλα κε ην επαγγέιην πνπ θεξχηησ». Ήηαλ αθφκα ν
πξψηνο πνπ δήισζε φηη ν Ηεζνχο ήηαλ Τηφο ηνπ Θενχ (Πξάμεηο θεθ.
9:20): « Απφ ηελ πξψηε ζηηγκή θήξπηηε ζηηο ζπλαγσγέο φηη ν Ηεζνχο
είλαη ν Τηφο ηνπ Θενχ».
Έηζη ν Υξηζηηαληζκφο δελ είλαη δηδαζθαιία ηνπ Ηεζνχ αιιά ηνπ Παχινπ.
Υ. Αιιά ν Μάξθνο (θεθ. 16:19) αλαθέξεη φηη ν Ηεζνχο αλαιήθζεθε
ζηνπο νπξαλνχο θαη θάζεζε ζηα δεμηά ηνπ Θενχ: « Αθνχ ηνπο είπε απηά
ν Κχξηνο αλαιήθζεθε ζηνλ νπξαλφ θαη θάζηζε ζηα δεμηά ηνπ Θενχ».
Μ.

πσο ζνπ είπα θαηά ηε ζπδήηεζή καο γηα ηελ Ηεξή Βίβιν, ηα

θεθάιαηα 16, ζηίρνη 9-20 ζην επαγγέιην θαηά Μάξθνλ, έρνπλ εμαηξεζεί
απφ νξηζκέλεο Βίβινπο. Βιέπε ζεκείσζε ζηελ Αλαζεσξεκέλε Πξφηππε
Έθδνζε, ε Νέα Ακεξηθάληθε Πξφηππε Βίβινο θαη ε Μεηάθξαζε ησλ
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Ηεξψλ Γξαθψλ θαη ηεο Δθθιεζίαο ησλ Μαξηχξσλ ηνπ Ηερσβά ζην Νέν
Κφζκν. Αλ αθφκα πηζηεχεηο φηη ν Ηεζνχο είλαη ζετθφο επεηδή αλαιήθζεθε
ζηνλ νπξαλφ, γηαηί δελ δέρεζαη άιινπο Πξνθήηεο σο ζετθνχο νη νπνίνη θη
απηνί αλαιήθζεθαλ ζηνλ νπξαλφ;
Υ. Πνηνί ήηαλ απηνί;
Μ. Ο Ζιίαο (Β΄ Βαζηιέσλ θεθ. 2:11-12):....Κη αλέβαηλε ν Ζιίαο κέζα ζε
αλεκνζηξφβηιν ζηνλ νπξαλφ. Βιέπνληαο απηφ ν Διηζαίνο θψλαμε....ηαλ
πηα ηνλ έραζε απφ ηα κάηηα ηνπ.....». Καη ηνλ Δλψρ ηνλ πήξε ν Θεφο ζηνλ
νπξαλφ (Γέλεζε θεθ. 5:24): « Έδεζε ζεάξεζηα θαη εμαθαλίζζεθε γηαηί
ηνλ παξέιαβε ν Θεφο». Απηφ επαλαιακβάλεηαη θαη ζηελ πξνο ηνπο
Δβξαίνπο επηζηνιή θεθ. 11:5: « Δπεηδή πίζηεπε ν Δλψρ ζην Θεφ,
κεηαθέξζεε ζηνλ νπξαλφ θαη δε γλψξηζε ζάλαην. Γελ ηνλ έβξηζθε θαλείο
ζηνλ θφζκν, γηαηί ηνλ είρε κεηαζέζεη ν Θεφο».
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ΣΟ ΓΟΓΜΑ ΣΖ ΔΞΗΛΔΩΖ ΚΑΗ ΣΟΤ ΠΡΟΠΑΣΟΡΗΚΟΤ
ΑΜΑΡΣΖΜΑΣΟ
Υ. Ο Ηεζνχο δελ δίδαμε φηη ε εμηιέσζε απφ ην ακάξηεκα επήιζε κε ηε
ζηαχξσζή ηνπ;
Μ. Απηφ είλαη ην Γφγκα ηεο Δμηιέσζεο πνπ ε Δθθιεζία δέρηεθε ηξεηο ή
ηέζζεξηο αηψλεο κεηά ηελ αλάιεςε ηνπ Ηεζνχ. Έξρεηαη ζε αληίζεζε κε
ηελ ίδηα ηε Βίβιν φπσο ηα παξαθάησ εδάθηα δείρλνπλ: (Γεπηεξνλφκην
θεθ. 24:16): « Γελ πξέπεη λα ηηκσξνχληαη κε ζάλαην νη γνλείο γηα ηηο
ακαξηίεο ησλ παηδηψλ ηνπο, νχηε ηα παηδηά γηα ηηο ακαξηίεο ησλ γνληψλ
ηνπο. Ο θαζέλαο ζα ηηκσξείηαη κε ζάλαην κφλν γηα ηε δηθή ηνπ ακαξηία».
(Ηεξεκίαο θεθ. 31:30): « Καζέλαο ζα πεζαίλεη εμαηηίαο ηεο δηθήο ηνπ
αλνκίαο....», (Ηεδεθηήι θεθ. 18:20): «Ο άλζξσπνο φκσο πνπ θάλεη ην
θαθφ ζα πεζάλεη, ν γηνο δελ ζα ππνθέξεη εμαηηίαο ηεο αλνκίαο ηνπ παηέξα
ηνπ νχηε ν παηέξαο ζα ππνθέξεη εμαηηίαο ηεο αλνκίαο ηνπ παηδηνχ ηνπ. Ζ
δηθαηνζχλε ηνπ δηθαίνπ ζα αλαγλσξίδεηαη ζηνλ ίδην θαη ε αζέβεηα ηνπ
αζεβή ζα θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ ίδηνπ». Έηζη ν Αδάκ θαη ε Δχα
ήηαλ ππεχζπλνη γηα ην δηθφ ηνπο ακάξηεκα, ην νπνίν ζπγρσξέζεθε απφ
ηνλ ΑΛΛΑΥ ζχκθσλα κε ηελ ηζιακηθή άπνςε.
Υ. Μα απηά βξίζθνληαη ζηελ Παιαηά Γηαζήθε.
Μ. Γηάβαζε ηί ν ίδηνο ν Ηεζνχο είπε ζην θαηά Μαηζαίνλ θεθ. 7:1 θαη 2.
Υ. «Μελ θξίλεηε ηνπο ζπλαλζξψπνπο ζαο, γηα λα κε ζαο θξίλεη θη εζάο ν
Θεφο. Με ην θξηηήξην πνπ θξίλεηε ζα θξηζείηε, θαη κε ην κέηξν πνπ
κεηξάηε ζα κεηξεζείηε».
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Μ. Γηάβαζε ηελ επηζηνιή Α΄ πξνο Κνξηλζίνπο θεθ. 3:8.
Υ. «ην ίδην επίπεδν είλαη θαη απηφο πνπ θπηεχεη θαη απηφο πνπ πνηίδεη,
αιιά ν θαζέλαο ζα πάξεη ην δηθφ ηνπ κηζζφ, αλάινγα κε ηνλ θφπν ηνπ».
Μ. Θέιεηο θη άιιεο απνδείμεη φηη ηα παηδηά γεληνχληαη ρσξίο ακάξηεκα;
Γηάβαζε ην θαηά Μαηζαίνλ επαγγέιην θεθ. 19:14.
Υ. «Ο Ηεζνχο φκσο είπε:‟ Αθήζηε ηα παηδηά θαη κελ ηα εκπνδίδεηε λα
έξζνπλ θνληά κνπ, γηαηί ε βαζηιεία ηνπ Θενχ αλήθεη ζε αλζξψπνπο πνπ
είλαη ζαλ θη απηά‟.
Μ. Έηζη ν θαζέλαο γελληέηαη ρσξίο ακάξηεκα θαη φια ηα παηδηά αλήθνπλ
ζηε βαζηιεία ησλ νπξαλψλ. Γλσξίδεηο φηη ν Παχινο ήηαλ πνπ θαηάξγεζε
ην Μσζατθφ Νφκν; Γηάβαζε ζηηο Πξάμεηο θεθ. 13:39.
Υ. « Καη ιπηξψλεηαη θαζέλαο πνπ ηνλ εκπηζηεχεηαη απ‟ φια εθείλα απ‟
φζα δελ κπνξέζαηε λα ιπηξσζείηε κε ην λφκν ηνπ Μσυζή».
Μ. Θα κνπ επηηξέςεηο λα ζνπ θάλσ κηα εξψηεζε. Γηαηί πηζηεχεη ζηελ
αλάζηαζε αλ ν ίδηνο ν Παχινο, ν νπνίνο πνηέ δελ είδε ηνλ Ηεζνχ
δσληαλφ, δέρεηαη φηη απηφ ήηαλ ην επαγγέιην ηνπ;
Υ. Πνπ είλαη απηφ γξακκέλν;
Μ. Γηάβαζε ζην Β΄ Σηκφζεν θεθ. 2:8.
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Υ. « Να κελ μερλάο ηνλ Ηεζνχ Υξηζηφ, ηνλ αλαζηεκέλν απφ ηνπο λεθξνχο
θαη απφγνλν ηνπ Γαβίδ, ζχκθσλα κε ην επαγγέιην πνπ θεξχηησ». κσο
γηαηί πξέπεη λα πηζηέςνπκε φηη ζηαπξψζεθε θαη αλαζηήζεθε απφ ηνπο
λεθξνχο;
Μ. Ναη, δελ ην γλσξίδσ. Σν Ηζιάκ βαζίδεηαη ζε απνδείμεηο θαη είλαη
μεθάζαξε ε δηδαζθαιία φισλ ησλ Πξνθεηψλ ηνπ ΑΛΛΑΥ λα κε
κνιχλεζζε κε εηδσινιαηξίεα θαη δεηζηδαηκνλία.
Υ. Απηφ είλαη πνπ ςάρλσ.
Μ. Γηαηί δελ θάλεηο ηε Μαξηπξία ή ηε Γήισζε, πξψηα ζηα αγγιηθά θαη
κεηά ζηα αξαβηθά. Αο ζε βνεζήζσ λα ηελ πεηο.
Υ. Μαξηπξψ φηη δελ ππάξρεη άιιε ζεφηεηα παξά κφλν ν ΑΛΛΑΥ ν
Οπνίνο δελ έρεη ζπλεξγάηε θαη καξηπξψ φηη ν Μσράκελη είλαη δνχινο
θαη απεζηαικέλνο Σνπ. ηε Βίβιν ππάξρεη πξνθεηεία γηα ηνλ Πξνθήηε
Μσράκελη (Δηξήλε ζ‟ απηφλ);
Μ. Ναη, αιιά δελ είλαη απαξαίηεην γηα ηνπο Μνπζνπικάλνπο λα ην
κάζνπλ απφ ηε Βίβιν. Δπεηδή έρεηο κειεηήζεη ηε Βίβιν ζα πξνηηκνχζα
λα ην ζπδεηήζσ καδί ζνπ ελ νιίγνηο ηελ επφκελε θνξά.
εκείσζε: Ζ ππφινηπε ζπδήηεζε ζα γίλεη κεηαμχ δχν Μνπζνπικάλσλ:
Μ θαη κ.
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Ο ΜΩΥΑΜΔΝΣ ΣΖ ΒΗΒΛΟ
Καη ν Ηζκαήι θαη ν Ηζαάθ ήηαλ επινγεκέλνη
Μ. Γηαηί ν Ηζκαήι θαη ε κεηέξα ηνπ ε Αγάξ άθεζαλ ηε άξα;
κ. Αθφηνπ ν Ηζαάθ απνγαιαθηίζηεθε, ε κεηέξα ηνπ ε άξα είδε φηη ν
Ηζκαήι ηνλ εηξσλεπφηαλε θαη δελ ήζειε ν Ηζκαήι λα είλαη θιεξνλφκνο
καδί κε ηνλ γηφ ηεο Ηζαάθ (Γέλεζε θεθ. 21:8-10): «Σν παηδί κεγάισζε
θαη ήξζε ε εκέξα λα ην απνγαιαθηίζνπλ θαη ν Αβξαάκ έθαλε κεγάιν
δείπλν ηελ εκέξα εθείλε. Μηα κέξα ε άξα είδε ην γην πνπ γέλλεζε ζηνλ
Αβξαάκ ε Αγάξ, ε Αηγχπηηα, λα παίδεη. Καη είπε ζηνλ Αβξαάκ: „ Γηψμε
απηή ηε δνχια θαη ην παηδί ηεο, γηαηί ην παηδί απηελήο δελ πξέπεη λα
θιεξνλνκήζεη καδί κε ην γηφ κνπ, ηνλ Ηζαάθ».
Μ.

Ο

Ηζαάθ ήηαλ

πεξίπνπ

δχν

ρξφληα

κεγαιχηεξνο

φηαλ

απνγαιαθηίζηεθε. Ο Ηζκαήι ήηαλ ηφηε δεθαέμη ρξφληα επεηδή ν Αβξαάκ
ήηαλ νγδφληα έμη ρξνλψλ φηαλ ε Αγάξ γέλλεζε ηνλ Ηζκαήι θαη ήηαλ
εθαηφ ρξνλψλ φηαλ γελλήζεθε ν Ηζαάθ, ζχκθσλα κε ηε Γέλεζε θεθ.
16:16: « Δθείλε ηελ επνρή ν Αβξαάκ ήηαλ νγδφληα έμη εηψλ». ηε
Γέλεζε θεθ. 21:8-10 έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηε Γέλεζε θεθ. 21:14-21
φπνπ ν Ηζκαήι απεηθνλίζηεθε σο κσξφ πνπ ηέζεθε ζηνλ ψκν ηεο
κεηέξαο ηνπ, απνθαιψληαο ηνλ παιιεθάξη θαη παηδί, φηαλ θαη νη δχν
άθεζαλ ηε άξξα: « Σελ άιιε κέξα ζεθψζεθε ν Αβξαάκ, πήξε ςσκί θη
έλα αζθί λεξφ θαη ηα έδσζε ζηελ Αγάξ. Έβαιε ζηνπο ψκνπο ηεο ην παηδί
θαη ηελ έδησμε. Δθείλε έθπγε θαη πεξηπιαληφηαλ ζηελ έξεκν ηεο Βέεξεβά. ηαλ ην λεξφ απφ ην αζθί ηειείσζε, έξημε ην παηδί θάησ απφ έλα
ζάκλν θη εθείλε πήγε θαη θάζηζε αληίθξπ ζε απφζηαζε βνιήο ηφμνπ, γηαηί
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δελ κπνξνχζε λα βιέπεη ην παηδί ηεο λα πεζαίλεη. Καζφηαλ, ινηπφλ, εθεί
θαη έθιαηγε κε γνεξέο θξαπγέο. Ο Θεφο φκσο άθνπζε ηηο θσλέο ηνπ
παηδηνχ, θη έλαο άγγεινο Θενχ θψλαμε ζηελ Αγάξ απφ ηνλ νπξαλφ θαη
ηεο είπε: „Ση ζνπ ζπκβαίλεη Αγάξ; Με θνβάζαη! Ο Θεφο άθνπζε ην παηδί
ζνπ πνπ θσλάδεη πέξα εθεί. ήθσ, πάξε ην παηδί θαη θξάηεζέ ην ζηελ
αγθαιηά ζνπ, γηαηί απ‟ απηφ ζα θάλσ έλα κεγάιν ιαφ‟. Σφηε ν Θεφο ηεο
άλνημε ηα κάηηα θαη είδε έλα πεγάδη κε λεξφ. Πήγε θαη γέκηζε ην αζθί ηεο
λεξφ, θαη έδσζε ζην παηδί λα πηεη. Ο Θεφο ήηαλ καδί κε ην παηδί. ηαλ
κεγάισζε πήγε θη έδεζε ζηελ έξεκν θαη έγηλε ηνμφηεο». Απηφ είλαη ε
εηθφλα ελφο κσξνχ θαη φρη ελφο λένπ. Έηζη ν Ηζκαήι θαη ε κεηέξα ηνπ
Αγάξ άθεζαλ ηε άξξα πνιχ πξηλ ν Ηζαάθ γελλεζεί. χκθσλα κε ηελ
Ηζιακηθή άπνςε, ν Αβξαάκ πήξε ηνλ Ηζκαήι θαη ηελ Αγάξ θαη
εγθαηαζηάζεθε ζηε Μέθθα, πνπ νλνκάζηεθε Παξάλ ζηε Βίβιν (Γέλεζε
21:21), ιφγσ κηαο ζείαο νδεγίαο πνπ δφζεθε ζηνλ Αβξαάκ σο κέξνο ελφο
ζρεδίνπ ηνπ Θενχ. Ζ Αγάξ πεξπάηεζε επηά θνξέο κεηαμχ δχν ιφθσλ,
ηεο φθα θαη ηεο Μάξβα, ςάρλνληαο γηα λεξφ˙ απηφ έγηλε κεηά έλα
Ηζιακηθφ ηειεηνπξγηθφ γηα ην εηήζην πξνζθχλεκα ζηε Μέθθα απφ
εθαηνκκχξηα Μνπζνπικάλνπο απφ φιν ηνλ θφζκν. To θξεάηην ηνπ
χδαηνο πνπ αλαθέξεηαη ζηε Γέλεζε θεθ. 21:19 ππάξρεη αθφκα, ηψξα
νλνκάδεηαη Εamzam. Καη ν Αβξαάκ θαη ν Ηζκαήι αξγφηεξα έζεζαλ ηελ
ηεξή πέηξα Κa‟bah ζηε Μέθθα. Σν ζεκείν φπνπ ν Αβξαάκ
ρξεζηκνπνίεζε γηα λα γίλνληαη πξνζεπρέο θνληά ζηε Κa‟bah βξίζθεηαη
αθφκα, ηψξα νλνκάδεηαη Maqom Ibrahim, δει. ηαζκφο ηνπ Αβξαάκ.
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Πξνζθπλήκαηνο, νη Πξνζθπλεηέο ζηε Μέθθα θαη
νη Μνπζνπικάλνη απφ φιν ηνλ θφζκν ηηκνχλ ηελ πξνζθνξά ηνπ Αβξαάκ
θαη ηνπ Ηζκαήι κε ηε ζαλάησζε βννεηδψλ.
κ. κσο ε Βίβινο αλαθέξεη φηη ζπζίαζαλ ηνλ Ηζαάθ.
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Μ. ρη, ε Ηζιακηθή άπνςε αλαθέξεη φηη ε ζπκθσλία κεηαμχ Θενχ,
Αβξαάκ θαη ηνπ κνλαδηθνχ ηνπ γηνπ Ηζκαήι έγηλε θαη επηζθξαγίζζεθε
φηαλ ππνηέζεθε φηη ζα ζπζηαζζεί ν Ηζκαήι. Καη ηελ ίδηα εκέξα έθαλαλ
πεξηηνκή ν Αβξαάκ, ν Ηζκαήι θαη φινη νη άλδξεο ηεο νηθνγέλεηαο ελψ ν
Ηζαάθ δελ είρε αθφκε γελλεζεί (Γέλεζε θεθ. 17:24-27): « Ο Αβξαάκ
ήηαλ ελελήληα ελλέα εηψλ φηαλ έθαλε πεξηηνκή ζηνλ εαπηφ ηνπ, θη ν γηνο
ηνπ ν Ηζκαήι δεθαηξηψλ. Σελ ίδηα εθείλε κέξα, ινηπφλ, πεξηηκήζεθαλ ν
Αβξαάκ θαη ν γηνο ηνπ ν Ηζκαήι, καδί θαη φινη νη ππεξέηεο ηνπ ζπηηηνχ
ηνπ».
Έλα ρξφλν αξγφηεξα ν Ηζαάθ γελλήζεθε θαη πεξηηνκήζεθε φηαλ ήηαλ
επηά εκεξψλ (Γέλεζε θεθ. 21:4-5): « Καη ν Αβξαάκ κεηά απφ νθηψ
εκέξεο ηνπ έθαλε πεξηηνκή, φπσο ηνλ είρε δηαηάμεη ν Θεφο. Ο Αβξαάκ
ήηαλ εθαηφ εηψλ φηαλ γελλήζεθε ν Ηζαάθ, ν γηφο ηνπ».
Έηζη φηαλ έγηλε ε ζπκθσλία θαη επηζθξαγίζζεθε (πεξηηνκή θαη ζπζία) ν
Αβξαάκ ήηαλ ελελήληα ελλέα θαη ν Ηζκαήι δεθαηξηψλ εηψλ. Ο Ηζαάθ
γελλήζεθε έλα ρξφλν αξγφηεξα φηαλ ν Αβξαάκ ήηαλ εθαηφ ρξνλψλ.
Οη απφγνλνη ηνπ Ηζκαήι, ν Πξνθήηεο Μσράκελη (Δηξήλε ζ‟ απηφλ),
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ Μνπζνπικάλσλ, παξακέλνπλ πηζηνί
κέρξη ζήκεξα ζ‟ απηή ηε ζπκθσλία πεξηηνκήο. ηηο πξνζεπρέο ηνπο
ηνπιάρηζηνλ πέληε θνξέο ηελ εκέξα νη Μνπζνπικάλνη πεξηιακβάλνπλ ην
εγθψκην ηνπ Αβξαάκ θαη ησλ απνγφλσλ ηνπ κε ην εγθψκην ηνπ
Μσράκελη (Δηξήλε ζ‟ απηφλ) θαη ησλ απνγφλσλ ηνπ.
κ. κσο ζηε Γέλεζε θεθ. 22 αλαθέξεηαη φηη ν Ηζαάθ επξφθεηην λα
ζπζηαζζεί!
Μ.

Σν γλσξίδσ, αιιά ζα δεηο εθεί ηελ αληίζεζε. Αλαθέξεηαη «ην

κνλαρνγπηφ ηνπ Ηζαάθ». Γελ ζα έπξεπε λα έρεη γξαθηεί « ηνλ κνλαρνγπηφ
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ηνπ Ηζκαήι» φηαλ ν Ηζκαήι ήηαλ ηξηάληα εηψλ θαη ν Ηζαάθ δελ είρε
γελλεζεί αθφκα; ηαλ γελλήζεθε ν Ηζαάθ, ν Αβξαάκ είρε δχν γηνπο.
Λφγσ ζσβηληζκνχ ην φλνκα Ηζκαήι άιιαμε ζε Ηζαάθ ζε νιφθιεξν ην
θεθάιαην 22 ζηε Γέλεζε, αιιά ν Θεφο είρε δηαηεξήζεη ηε ιέμε
«κνλαρνγηφο» γηα λα καο δείμεη ηη ζα πξέπεη λα ήηαλ.
Οη ιέμεηο « «ζα ζνπ δψζσ αλαξίζκεηνπο απνγφλνπο» ζην θεθ. 22:17 ηεο
Γέλεζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ λσξίηεξα γηα ηνλ Ηζκαήι ζην θεθάιαην
16:10 ηεο Γέλεζεο. Σφηε νιφθιεξν ην θεθάιαην 22 ηεο Γέλεζεο δελ
ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ Ηζκαήι; « ζα ηνλ θάλσ κεγάιν έζλνο»
επαλαιάθζεθε δχν θνξέο γηα ηνλ Ηζκαήι ζηα θεθάιαηα 17:20 θαη 21:18
ηεο Γέλεζεο, θαη πνηέ δελ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ Ηζαάθ.
κ. Οη Δβξαίνη θαη νη Υξηζηηαλνί επηκέλνπλ φηη ν Ηζαάθ ήηαλ αλψηεξνο
ηνπ Ηζκαήι.
Μ. Απηφ ην ιέλε απηνί φρη φκσο φηη θαη ε Βίβινο ην αλαθέξεη (Γέλεζε
θεθ. 15:4): « Ο Κχξηνο ηνπ απνθξίζεθε: „ Γε ζα ζε θιεξνλνκήζεη απηφο,
αιιά εθείλνο πνπ ζα βγεη απφ ηα ζπιάρλα ζνπ‟. Έηζη ν Ηζκαήι ήηαλ θη
απηφο θιεξνλφκνο.
Γέλεζε θεθ. 16:10: « Καη ν άγγεινο ηνπ Κπξίνπ ηεο είπε (ζηελ Αγάξ)
«Θα ζνπ δψζσ ηφζνπο πνιινχο απνγφλνπο, πνπ θαλείο δε ζα κπνξεί λα
ηνπο κεηξήζεη».
Γέλεζε θεθ. 17:20: « ρεηηθά κε ηνλ Ηζκαήι ζε άθνπζα. Θα ηνλ
επινγήζσ, θαη ζα ηνπ δψζσ ακέηξεηα παηδηά θαη απνγφλνπο. Γψδεθα
εγεκφλεο ζα πξνέιζνπλ απ‟ απηφλ ζα ηνλ θάλσ κεγάιν έζλνο».
Γέλεζε θεθ. 21:13: « Αιιά θαη απφ ην γην ηεο δνχιεο ζα θάλσ έλα ιαφ,
επεηδή γηνο ζνπ είλαη θη εθείλνο».
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Γέλεζε θεθ. 21:18: «ήθσ, πάξε ην παηδί θαη θξάηεζέ ην ζηελ αγθαιηά
ζνπ, γηαηί απ‟ απηφ ζα θάλσ έλα κεγάιν ιαφ».
Γεπηεξνλφκην 21:15-17: «Ίζσο θάπνηνο έρεη δχν γπλαίθεο θαη αγαπάεη ηε
κηα πεξηζζφηεξν απφ ηελ άιιε. Αλ ηνπ γελλήζνπλ θαη νη δχν γηνπο θη ν
πξσηφηνθνο γηνο δελ πξνέξρεηαη απφ ηελ επλννχκελε ζχδπγν, ν παηέξαο
φηαλ ζειήζεη λα κνηξάζεη ηελ πεξηνπζία ηνπ ζηνπο γηνπο ηνπ, δελ
δηθαηνχηαη λα δψζεη ζην γην ηεο επλννχκελεο ζπδχγνπ ηα δηθαηψκαηα ηνπ
πξσηνηφθνπ εηο βάξνο ηνπ άιινπ γηνπ, ηνπ πξαγκαηηθνχ πξσηνηφθνπ.
Δίλαη ππνρξεσκέλνο λ‟ αλαγλσξίζεη σο πξσηφηνθν, ην γην ηεο κε
επλννπκέλεο δίλνληάο ηνπ δηπιάζην κεξίδην απ‟ φια ηνπ ηα ππάξρνληα.
Γηαηί απηφο είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ν πξψηνο θαξπφο ηεο γελλεηηθήο
ηνπ δχλακεο ζ‟ απηφλ αλήθνπλ ηα δηθαηψκαηα ηνπ πξσηνηφθνπ». Σν
Ηζιάκ δελ αξλείηαη ηηο επινγίεο ηνπ Θενχ ζηνλ Ηζαάθ θαη ηνπο απνγφλνπο
ηνπ, φκσο ν γηνο ηεο ππφζρεζεο ήηαλ ν Ηζκαήι απφ ηνλ νπνίν αξγφηεξα
εκθαλίζζεθε ν Μσράκελη (Δηξήλε ζ „απηφλ) σο ε θξαγίδα φισλ ησλ
Πξνθεηψλ.
κ. κσο νη Υξηζηηαλνί θαη νη Δβξαίνη δειψλνπλ φηη ν Ηζκαήι ήηαλ λφζνο
γηνο.
Μ. Απηφ ιέλε εθείλνη, φκσο ε Βίβινο δελ ην αλαθέξεη. Πσο κπνξεί έλαο
κεγάινο Πξνθήηεο φπσο ν Αβξαάκ λα έρεη κηα παξάλνκε ζχδπγν θαη γην
εθηφο γάκνπ!
Γέλεζε θεθ. 16:3: «.....ε γπλαίθα ηνπ άξα ηνπ έδσζε ηελ Αγάξ, ηελ
Αηγχπηηα δνχιε ηεο, γηα γπλαίθα». Αλ ν γάκνο ήηαλ λφκηκνο, πψο ζα
κπνξνχζαλ ηα παηδηά ηνπο λα είλαη παξάλνκα! Έλαο γάκνο κεηαμχ δχν
μέλσλ, ελφο Υαιδαίνπ θαη κηαο Αηγππηίαο, είλαη πεξηζζφηεξν παξάλνκνο
απφ έλα γάκν κεηαμχ ελφο άλδξα θαη ηεο θφξεο ηνπ παηέξα ηνπ; Δάλ
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ππάξρεη θάπνην ςέκα ζρεηηθά κε ηνλ Αβξαάκ ή φρη, αλαθέξεηαη ζηε
Γέλεζε θεθ. 20:12: « Καη έπεηηα είλαη πξάγκαηη αδειθή κνπ, είλαη θφξε
ηνπ παηέξα κνπ φρη φκσο θαη ηεο κάλαο κνπ. Γη‟ απηφ θη έγηλε γπλαίθα
κνπ».
Σν φλνκα ηνπ Ηζκαήι επηιέρζεθε απφ ηνλ ίδην ηνλ ΑΛΛΑΥ (Γέλεζε θεθ.
16:11): «Σψξα είζαη έγθπνο, ζα γελλήζεηο γην θαη ζα ηνλ νλνκάζεηο
Ηζκαήι, γηαηί ν Κχξηνο άθνπζε ηνλ πφλν ζνπ». Ηζκαήι ζεκαίλεη ν Θεφο
αθνχεη. Καη πνπ ζηε Βίβιν είλαη γξακκέλν φηη ν Ηζκαήι ήηαλ λφζνο γηνο;
κ. Πνπζελά ζηε Βίβιν.
Μ. Πνιχ πξηλ γελλεζεί ν Ηζκαήι θαη ν Ηζαάθ, ν ΑΛΛΑΥ έθαλε κηα
ζπκθσλία κε ηνλ Αβξαάκ (Γέλεζε θεθ. 15:18): «......θαη ηνπ είπε: „ ηνπο
απνγφλνπο ζνπ ζα δψζσ απηή ηε ρψξα, απφ ηνλ πνηακφ ηεο Αηγχπηνπ
κέρξη ην κεγάιν πνηακφ, δειαδή ηνλ Δπθξάηε». Γελ είλαη πξάγκαηη ην
κεγαιχηεξν θνκκάηη ηεο Αξαβίαο κεηαμχ ηνπ Νείινπ θαη ηνπ Δπθξάηε,
φπσο αξγφηεξα εγθαηαζηάζεθαλ νη απφγνλνη ηνπ Ηζκαήι;
κ. Δλλνείο φηη δελ ππνζρέζεθε γε ζηνλ Ηζαάθ θαη ηνπο απνγφλνπο ηνπ;
Μ.

Δκείο νη Μνπζνπικάλνη πνηέ δελ αξλεζήθακε φηη ν Ηζαάθ δελ

επινγήζεθε. Βιέπε ζηε Γέλεζε θεθ. 17:8: « ‟ εζέλα θαη ηνπο απνγφλνπο
ζνπ ζα δψζσ ηε ρψξα φπνπ ηψξα θαηνηθείο ζαλ μέλνο, φιε ηε ρψξα ηεο
Υαλαάλ, γηα αηψληα ηδηνθηεζία θαη ζα είκαη Θεφο ηνπο».
Βιέπεηο θαη ηε δηαθνξά φπνπ ν Αβξαάκ αλαθέξεηαη σο μέλνο ζηε
Υαλαάλ αιιά φρη ζηε ρψξα κεηαμχ ηνπ Νείινπ θαη ηνπ Δπθξάηε. Χο
Υαιδαίνο ήηαλ πεξηζζφηεξν Άξαβαο παξά Δβξαίνο.
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κ. κσο ε πκθσλία πνπ έθαλε κε ηνλ Ηζαάθ ζχκθσλα κε ηε Γέλεζε
θεθ. 17:21: «Σε δηαζήθε κνπ ζα ηε ζπλάςσ κε ηνλ Ηζαάθ, πνπ ζα ζνπ
γελλήζεη ε άξα ηνπ ρξφλνπ ηέηνην θαηξφ».
Μ. Απηφ απνθιείεη ηνλ Ηζκαήι; Πνπ ζηε Βίβιν ιέεη φηη ν ΑΛΛΑΥ δελ
έθαλε θάπνηα ζπκθσλία κε ηνλ Ηζκαήι;
κ. Πνπζελά.
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Κξηηήξην ηνπ Πξνθήηε από ηνλ Ηεξεκία
Ηεξεκίαο θεθ. 28:9 « Αιιά ν Πξνθήηεο πνπ πξνιέγεη εηξήλε, ζα
αλαγλσξηζηεί φηη είλαη πξνθήηεο θη φηη ηνλ έρεη ζηείιεη πξάγκαηη ν
Κχξηνο, κφλνλ φηαλ ε πξνθεηεία ηνπ εθπιεξσζεί».
Ζ ιέμε Ηζιάκ ζεκαίλεη θαη Ζξεκία, Δηξήλε. Δηξήλε κεηαμχ ηνπ
Γεκηνπξγνχ θαη ησλ δεκηνπξγεκάησλ ηνπ. Απηή ε πξνθεηεία ηνπ
Ηεξεκία δελ κπνξεί λα αθνξά ηνλ Ηεζνχ, επεηδή ν ίδηνο αλαθέξεη φηη δελ
ήξζε γηα εηξήλε (επαγγέιην θαηά Λνπθά θεθ. 12:51-53): Ννκίδεηε πσο
ήξζα γηα λα επηβάισ αλαγθαζηηθή νκφλνηα κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ; Κάζε
άιιν, ζαο βεβαηψλσ πσο ν εξρνκφο κνπ ζα θέξεη δηαηξέζεηο. Απφ ηψξα
θαη ζην εμήο κηα νηθνγέλεηα κε πέληε κέιε ζα ρσξηζηεί ζε δχν
παξαηάμεηο, ηξεηο ελαληίνλ δχν θαη δχν ελαληίνλ ηξηψλ. Ο παηέξαο ζα
είλαη αληίζεηνο κε ην γην ηνπ θαη ν γηνο κε ηνλ παηέξα ηνπ, ε κάλα κε ηελ
θφξε ηεο θαη ε θφξε κε ηε κάλα ηεο, ε πεζεξά κε ηε λχθε ηεο θη ε λχθε
κε ηελ πεζεξά ηεο». Βιέπε αθφκα ζην επαγγέιην ην θαηά Μαηζαίνλ θεθ.
10:34-36: « Με λνκίζεηε πσο ήξζα γηα λα επηβάισ αλαγθαζηηθή νκφλνηα
κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ. Γελ ήξζα λα θέξσ ηέηνηα νκφλνηα αιιά δηαίξεζε.
Πξάγκαηη, ν εξρνκφο κνπ έθεξε ην δηραζκφ ηνπ αλζξψπνπ κε ηνλ παηέξα
ηνπ, ηεο ζπγαηέξαο κε ηε κάλα ηεο, ηεο λχθεο κε ηελ πεζεξά ηεο. Κη έηζη
ερζξνί ηνπ αλζξψπνπ είλαη νη δηθνί ηνπ».
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Μέρξη λα θζάζεη ν ηιώρ
Απηφ ήηαλ έλα κήλπκα ηνπ Ηαθψβ ζηα παηδηά ηνπ πξηλ πεζάλεη. (Γέλεζε
θεθ. 49:1): « Ο Ηαθψβ θάιεζε ηνπο γηνπο ηνπ θαη ηνπο είπε:
«ζπγθεληξσζείηε γηα λα αλαγγείισ ηη ζα ζπκβεί ζην κέιινλ».
Γέλεζε θεθ. 49:10: «Πνηέ ν Ηνχδαο ηελ εμνπζία δε ζα ράζεη, νχηε ην
ζθήπηξν ηνπ αξρεγνχ κέζα απφ ηα πφδηα ηνπ, σζφηνπ έξζεη «άξρνληαο»
ζ‟ απηφλ πνπ νη ιανί ζα ππαθνχζνπλ».
ηιψρ είλαη επίζεο ην φλνκα κηαο πφιεο αιιά ζηελ πξαγκαηηθή ηνπ
έλλνηα ζεκαίλεη εηξήλε, εξεκία, αλάπαπζε δειαδή Ηζιάκ. Πνηέ δελ ζα
κπνξνχζε λα αλαθεξζεί ζε πφιε εδψ. Αλ αλαθεξφηαλε ζε πξφζσπν, ζα
κπνξνχζε λα είλαη ην κηθξφ ηνπ αινπάρ (Δινρίκ) δει. Απεζηαικέλνο
(ηνπ ΑΛΛΑΥ).
Έηζη ε Ηζξαειίηηθε πξνθεηεία ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ Ηζαάθ ζα
ζηακαηνχζε κφιηο εξρφηαλε ν ηιψρ. Απηφ ζπλδέεηαη κε ηε νχξα 2:133:
« Μήπσο είζαηε παξφληεο φηαλ ν ζάλαηνο παξνπζηάζηεθε ζηνλ Ηαθψβ;
Κη φηαλ είπε ζηα παηδηά ηνπ: „Πνηφλ ζα ιαηξέςεηε χζηεξα απφ κέλα;‟
Σνπ απάληεζαλ: Θα ιαηξέςνπκε ην Θεφ ζνπ θαη Θεφ ησλ παηέξσλ ζνπ
ηνπ Αβξαάκ, Ηζκαήι θαη Ηζαάθ, ηνλ Έλα (αιεζηλφ) Θεφ, ζ‟ Απηφλ ζα
ππνηαρηνχκε. (ζην Ηζιάκ)».
ηνλ Ηεξεκία θεθ. 31:36 απεηιήζεθε ε κεηαηφπηζε ηεο ηθαλνηήηαο
πξνθεηείαο ζε άιιν έζλνο: « Αλ πνηέ ηνχηνη νη θπζηθνί λφκνη πάςνπλ λα
ηζρχνπλ, ηφηε κφλν ζα πάςσ λ‟ αλαγλσξίδσ πσο νη απφγνλνη ησλ
Ηζξαειηηψλ απνηεινχλ γηα πάληα έζλνο». Καη ν Ηεζνχο ην είπε ζην
επαγγέιην θαηά Μαηζαίνλ θεθ. 21:43: «Γη‟ απηφ ζαο βεβαηψλσ πσο ν
Θεφο ζα ζαο αθαηξέζεη ην πξνλφκην λα είζηε ν ιαφο ηεο βαζηιείαο ηνπ,
θαη ζα ην δψζεη ζ‟ έλα ιαφ πνπ ζα παξάγεη ηνπο θαξπνχο ηεο βαζηιείαο».
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Ζ Μπάθα είλαη ε Μέθθα
Ζ Ηεξή Ka‟bah πνπ ρηίζηεθε απφ ηνλ Αβξαάκ θαη ην γην ηνπ Ηζκαήι είλαη
ζηε Μέθθα. Απηφ ην φλνκα Μέθθα αλαθέξεηαη καη θνξά ζην Ηεξφ
Κνξάλη ζηε νχξα 48:24. Έλα άιιν φλνκα ηεο Μέθθαο είλαη Μπάθα,
εμαξηάηαη απφ ηε δηάιεθην ηεο θπιήο. Κη απηφ αλαθέξεηαη κηα θνξά ζηε
νχξα 3:96: «Ο πξψηνο Οίθνο Λαηξείαο πνπ νξίζηεθε γηα ηνπο
αλζξψπνπο ήηαλ ν λαφο ηεο Μπάθα (Μέθθα), επινγεκέλνο θαη
θαζνδήγεζε γηα φιν ηνλ θφζκν». Καηαπιεθηηθή απηή ε ιέμε Μπάθα
αλαθέξεηαη απφ ηνλ Πξνθήηε Γαβίδ (Δηξήλε ζ‟ απηφλ) ζηνπο Φαικνχο
ηνπ θεθ. 84:6: « ηαλ πεξλνχλ ηνπ ζξήλνπ ηελ θνηιάδα ηελ κεηαιιάδνπλ
ζε πεδηάδα ησλ πεγψλ θη νη πξψηκεο βξνρέο ηεο ξίρλνπλ επινγίεο». Ζ
πεδηάδα εδψ είλαη ε γλσζηή πεηδάδα ηνπ Εαλδάκ, πνπ ππάξρεη κέρξη
ζήκεξα, θνληά ζηελ Ka‟bah.
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Ο Οίθνο ηεο Γόμαο Μνπ
Ζζαΐαο, θεθάιαην 60:
1.

« ήθσ, Ηεξνπζαιήκ, νξζψζνπ θαη γίλε θσο! Γηαηί έξρεηαη ην θσο
ζνπ, απάλσ ζνπ ε δφμα κνπ θεγγνβνιεί.» πγθξηλέ ην κε ηε νχξα
74:1-3: « Χ! Δζχ (πξνθήηε) ν ζθεπαζκέλνο (κε έλα καλδχα)! ήθσ
θαη θήξπμε ηελ πξνεηδνπνίεζή ζνπ! Καη δείμε ην κεγαιείν ηνπ
Κπξίνπ ζνπ!».

2.

«Σε γε ζθνηάδη ζα ζθεπάζεη θη νκίριε ηνπο ιανχο, κα εζέλα ην δηθφ
κνπ θσο ζα ζε θσηίδεη, ζα ζε ζθεπάδεη ε δφμα κνπ». Ζ εκθάληζε ηνπ
Πξνθήηε Μσράκελη (Δηξήλε ζ‟ απηφλ) έγηλε ζε κηα ζηηγκή πνπ είρε
ζθνηάδη φηαλ ν θφζκνο είρε μεράζεη ηε κνλαδηθφηεηα ηνπ Θενχ φπσο
δηδάρηεθε απφ ηνλ Αβξαάκ θαη φινπο ηνπο άιινπο Πξνθήηεο
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Ηεζνχ.

3.

«Έζλε ζα πάξνπλε ην δξφκν πξνο ην θσο ζνπ, θαη βαζηιηάδεο πξνο
ηε ιάκςε ηεο δηθήο ζνπ αλαηνιήο.

4.

«Φέξε γχξσ ηα κάηηα ζνπ θαη θνίηαμε: φινη απηνί έρνπλ καδεπηεί θη
έξρνληαη πξνο εζέλα....». Μέζα ζε ιηγφηεξν απφ είθνζη ηξία ρξφληα
νιφθιεξε ε Αξαβία ελψζεθε.

5.

«...... γηαηί ηεο ζάιαζζαο ν πινχηνο ζ‟ εζέλα ζα ζηξαθεί θαη ησλ
εζλψλ ε δχλακε ζ‟ εζέλα ζα έξζεη». Μέζα ζε ιηγφηεξν απφ έλαλ
αηψλα ην Ηζιάκ μαπιψζεθε έμσ απφ ηελ Αξαβία ζε άιιεο ρψξεο.
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6.

« Κακήιεο θαξαβάληα ζα ζε ζθεπάζνπλ λεαξέο δξνκάδεο ηεο
Μαδηάκ θαη ηεο Γεθά. Απ‟ ηε αβά ζα έξζνπλ φινη νη θάηνηθνη κε
ρξπζάθη θαη ιηβάλη θαη ζα δηεγνχληαη ηα έξγα κνπ ηα ζαπκαζηά».

7.

«Σα πξφβαηα φια ηνπ Κεδάξ ζα καδεπηνχλ γηα ζέλα θαη ηα θξηάξηα
ηνπ Νεβατψζ γηα ηηο ζπζίεο ζνπ˙ ζπζία εππξφζδεθηε ζ‟ αλάβνπλ ζην
ζπζηαζηήξην κνπ θη εγψ ην λαφ κνπ ζα ηνλ δνμάζσ κε ηελ παξνπζία
κνπ». Οη θπιέο ηνπ Κεδάξ (Αξαβία) νη νπνίεο είραλ ρσξηζζεί
ελψζεθαλ κεηά. «Ο Οίθνο ηεο Γφμαο κνπ» αλαθέξεηαη εδψ ζηνλ
Οίθν ηνπ ΑΛΛΑΥ ζηε Μέθθα θαη φρη ζηελ Δθθιεζία ηνπ Υξηζηνχ
φπσο νη Υξηζηηαλνί ζρνιηαζηέο αλαθέξνπλ. Δίλαη γεγνλφο πσο ηα
ρσξηά ηνπ Κεδάξ (νιφθιεξε ε ανπδηθή Αξαβία ηνπιάρηζηνλ
ζήκεξα) είλαη ε κφλε ρψξα ζηνλ θφζκν πνπ παξακέλεη απξφζβιεηε
απφ νπνηαδήπνηε επηξξνή ηεο εθθιεζίαο.

11. « Σηο πχιεο ζνπ ζα ηηο θξαηνχλ πάληα αλνηθηέο. Οχηε κέξα ζα
θιείλνπλ νχηε λχρηα, γηα λα ζνπ θέξνπλε ηα πινχηε ησλ εζλψλ πνπ
ζα ηα νδεγνχλ νη ίδηνη νη βαζηιηάδεο ηνπο». Δίλαη γεγνλφο φηη ην
κνπζνπικαληθφ ηέκελνο πνπ πεξηθιείεη ηελ Ηεξή Ka‟bah ζηε Μέθθα
παξακέλεη αλνηθηφ κέξα λχρηα απφ ηφηε πνπ θαζαξίζηεθε απφ ηνλ
Πξνθήηε Μσράκελη (Δηξήλε ζ‟ απηφλ) απφ ηα είδσια εδψ θαη 1400
ρξφληα. Καλφλεο θαη αληηθείκελα ππάξρνπλ κφλν γηα ην Πξνζθχλεκα.
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Άξκα Όλσλ θαη Άξκα Κακειώλ
To φξακα ηνπ Ζζαΐα ησλ δχν αλαβαηψλ ζηνλ Ζζαΐα θεθ. 21:7: « Κη αλ
δεη άλδξεο λα έξρνληαη πάλσ ζε άκαμεο πνιεκηθέο κε δχν άινγα ή
θαβάια πάλσ ζε γατδνχξηα θαη θακήιεο.....»
Πνηνο ήηαλ ν αλαβάηεο ηνπ άξκαηνο; Κάζε καζεηήο ηνπ ρνιείνπ ην
γλσξίδεη. Ήηαλ ν Ηεζνχο ( ζην θαηά Ησάλλελ θεθ. 12:14): «Ο Ηεζνχο είρε
βξεη έλα γατδνπξάθη θαη θάζηζε επάλσ ηνπ, φπσο ιέεη ε Γξαθή».
Πνηφο, ινηπφλ, ήηαλ ν αλαθεξφκελνο αλαβάηεο ζηελ θακήια; Απηφο ν
δπλακηθφο Πξνθήηεο έρεη έρεη αγλνεζεί απφ ηνπο αλαγλψζηεο ηεο
Βίβινπ. Απηφο είλαη ν Πξνθήηεο Μσράκελη (Δηξήλε ζ‟ απηφλ) Αλ δελ
πξφθεηηαη γη‟ απηφλ, ηφηε ε πξνθεηεία δε έρεη αθφκε πξαγκαηνπνηεζεί.
Να γηαηί ν Ζζαΐαο πην θάησ ζην ίδην θεθάιαην αλαθέξεη (21:13):
«Δμαγγειία γηα ηελ Αξαβία....» πνπ ζεκαίλεη ε επζχλε ησλ Αξάβσλ
Μνπζνπικάλσλ, θαη βεβαίσο ζήκεξα φισλ ησλ Μνπζνπικάλσλ, λα
δηαδφζνπλ ην κήλπκα ηνπ Ηζιάκ.
Ζζαΐαο θεθ. 21:14: «Βγείηε λα ζπλαληήζεηε ηνπο δηςαζκέλνπο! Φέξηε
ηνπο λεξφ, θέξηε ςσκί γηα ηνπο θπγάδεο, εζεηο πνπ θαηνηθείηε ζηε
Θαηκάλ!» Θαηκάλ είλαη πηζαλφλ ή Μεδίλα φπνπ ν Πξνθήηεο Μσράκελη
(Δηξήλε ζ‟ απηφλ) θαη νη ζχληξνθνί ηνπ κεηαλάζηεπζαλ. Οη θάηνηθνη ηεο
Μεδίλαο θηινμέλεζαλ απφ έλαλ κεηαλάζηε θαη ηνπ έδσζαλ θαΐ θαη
θαηαθχγην.
Ζζαΐαο 21:15: «Φεχγνπλ γηα λα γιηηψζνπλ απφ ην μίθνο, απφ ην
μεγπκλσκέλν ζπαζί, απφ ην ηελησκέλν ηφμν, απφ ηεο κάρεο ηελ νξκή».
Απηφ έγηλε φηαλ ν Πξνθήηεο Μσράκελη (Δηξήλε ζ‟ απηφλ) θαη νη
ζχληξνθνί ηνπ θαηαδηψρζεθαλ θαη εγθαηέιεηςαλ ηε Μέθθα γηα ηε
Μεδίλα.
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Ζζαΐαο 21:16: « Καη λα ηη κνπ είπε ν Κχξηνο: Όζηεξα απφ έλα ρξφλν
αθξηβψο, φιε ε δφμα ηνπ Κεδάξ ζα έρεη πάξεη ηέινο». Αθξηβψο ην
δεχηεξν ρξφλν ηεο κεηαλάζηεπζεο νη παγαληζηέο ληθήζεθαλ ζηε κάρε
ηνπ Badr.
Σέινο ν Ζζαΐαο ζην θεθ. 21:17 θαηαιήγεη κε «....θαη ην ππφινηπν απφ
ηνπο γελλαίνπο ηνμφηεο, απνγφλνπο ηνπ Κεδάξ ζα είλαη ειάρηζην. Δγψ ν
Κχξηνο, ν Θεφο ηνπ Ηζξαήι ην ιέσ». Σν Κεδάξ είλαη ν δεχηεξνο γηνο ηνπ
Ηζκαήι (Γέλεζε 25:13) απφ ηνλ νπνίν πξνήιζε ηειηθά ν Πξνθήηεο
Μσράκελη (Δηξήλε ζ‟ απηφλ) . ηελ αξρή ηα παηδηά ηνπ Κεδάξ
πνιέκηζαλ ηνλ Μσράκελη (Δηξήλε ζ‟ απηφλ) θαη ηνπο ζπληξφθνπο ηνπ.
Αιιά θαζψο πνιινί απφ απηνχο απνδέρηεθαλ ην Ηζιάκ ν αξηζκφο ησλ
παηδηψλ ηνπ Κεδάξ πνπ αληηζηεθφληνπζαλ, κεηψζεθε. ε θάπνηνπο
ζηίρνπο ηεο Βίβινπ ην Κεδάξ είλαη ζπλψλπκν ηεο Αξαβίαο γεληθά, φπσο
ζην Δδεθηήι θεθ. 27:21: «ε Αξαβία θαη φινη νη Πξίγθεπεο ηνπ
Κεδάξ....».
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Ο Πξνθήηεο ίδηνο κε ην Μσϋζή
Ο Θεφο απεπζχλζεθε ζην Μσυζή (Γεπηεξνλφκην θεθ. 18:18): «Δγψ ζ‟
αλαδείμσ κέζα απφ ηνλ ίδην ηνπο ην ιαφ έλαλ πξνθήηε γη‟ απηνχο, ζαλ
εζέλα. Θα βάισ ηα ιφγηα κνπ ζην ζηφκα ηνπ θαη ζα ηνπο ιέεη φια φζα
εγψ ζα ηνλ δηαηάδσ».

1.

Αδειθνί ησλ Ηζξαειηηψλ (απνγφλσλ ηνπ Αβξαάκ κέζσ ηνπ
Ηζαάθ) είλαη ν Ηζκαειίηεο (απφγνλνη ηνπ Αβξαάκ κέζσ ηνπ Ηζκαήι).
Ο Ηεζνχο εδψ εμαηξείηαη θαζψο είλαη Ηζξαειίηεο˙ αιινηψο ζα
γξαθφηαλε « έλαο Πξνθήηεο αλάκεζά ζαο».

2.

Γελ είλαη ν Μσράκελη ζαλ ηνλ Μσυζή; Αλ δελ δερηνχκε απηφ,
δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί απηή ε πξνθεηεία αθφκα. Ο παξαθάησ
πίλαθαο πνπ ην πήξα απφ ην Al-Ittibad, Ηαλνπαξίνπ-Μαξηίνπ 1982,
ζει. 41, εμεγεί απφ κφλνο ηνπ:

Ο

πίλαθαο

απηφο

είλαη

ζχγθξηζε

κεηαμχ

θάπνησλ

βαζηθψλ

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Μσυζή, ηνπ Μσράκελη θαη ηνπ Ηεζνχ πνπ ζα
μεθαζαξίζεη ηελ ηαπηφηεηα «εθείλνπ ηνπ πξνθήηε» πνπ ήξζε κεηά ηνλ
Μσυζή:
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Δπνρή
ζύγθξηζεο
Γέλλεζε
Οηθνγελεηαθή
δσή
Θάλαηνο
Καξηέξα
Τπνρξεσηηθή

Μσϋζήο

Μσράκελη

Ηεζνύο

πλεζηζκέλε
πλεζηζκέλε
Αζπλήζηζηε
Παληξεκέλνο, παηδηά Παληξεκέλνο, παηδηά Αλχπαληξνο,
άηεθλνο
πλεζηζκέλνο
πλεζηζκέλνο
Αζπλήζηζηνο
Πξνθήηεο/Πνιηηηθφο Πξνθήηεο/Πνιηηηθφο Πξνθήηεο
ηε Μεζνπνηακία
ηε Μεδίλα
Πνπζελά

κεηαλάζηεπζε
ζηελ
ελειηθίσζε
Aληηκεηώπηζε
κε

Έληνλε αλαδήηεζε

Έληνλε αλαδήηεζε

Κακία
παξφκνηα
ζχγθξνπζε

Ζζηθή/σκαηηθή
λίθε

Ζζηθή λίθε

Καηά ηε δηάξθεηα
ηεο δσήο ηνπ
(Κνξάλη)
Πλεπκαηηθή/λνκηθή

Μεηά ζάλαην

ηνπο

ερζξνύο

Ζζηθή/σκαηηθή
ηεο λίθε

Απνηειέζκαηα
απηήο

αληηκεηώπηζεο
Γξαθέο ηεο
απνθάιπςεο

Καηά ηε δηάξθεηα
ηεο δσήο ηνπ
(Σorah)
Πλεπκαηηθή/λνκηθή

Φύζε
δηδαζθαιίαο
Απνδνρή ηεο
Άξλεζε, κεηά
αξρεγίαο (από απνδνρή
ηνλ θόζκν )

Άξλεζε, κεηά
απνδνρή

Κπξίσο
Πλεπκαηηθή
Άξλεζε (απφ
ηνπο
πεξηζζφηεξνπο
Ηζξαειίηεο)

3.

«βάιε ηνπο ιφγνπο κνπ ζην ζηφκα ηνπ». « Έηζη ε απνθάιπςε ηνπ
Θενχ ήξζε κέζσ ηνπ Γαβξηήι, θαη νη ζθέςεηο ηνπ Πξνθήηε
Μσράκελη δελ ζπκπεξηειήθζεζαλ. Αιιά

απηφ έγηλε κε φιεο ηηο

Θείο απνθαιχςεηο. Ίζσο εδψ λα αλαθέξζεθε ηδηαίηεξα επεηδή έγηλε
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ζχγθξηζε κε ηελ απνθάιπςε ζην Μσυζή ε νπνία έγηλε, φπσο
πηζηεπφηαλε, κε «γξαπηέο πιάθεο».
Γεπηεξνλφκην θεθ. 18:19: «Αλ θάπνηνο δελ δψζεη πξνζνρή ζηα ιφγηα
κνπ, δειαδή ζ‟ απηά πνηπ ζα ιέεη ν πξνθήηεο εμ νλφκαηφο κνπ, εγψ ν
ίδηνο ζα ηνλ ηηκσξήζσ».
ην Κνξάλη ζηα 113 απφ ηα 114 θεθάιαηα αξρίδεη κε « ην φλνκα ηνπ
ΑΛΛΑΥ ηνπ Παληειεήκνλα, ηνπ Πνιπεχζπιαρλνπ». Αθφκα, νη
Μνπζνπικάλνη μεθηλνχλ ηελ θαζεκεξηλή ηνπο εξγαζία κε απηά ηα ιφγηα.
ρη ζην φλνκα ηνπ Θενχ, αιιά « ζην φλνκά κνπ», ζηνλ Πξνζσπηθφ ηνπ
φλνκα πνπ είλαη « ΑΛΛΑΥ». Καζψο είλαη πξνζσπηθφ φλνκα, δελ γίλεηαη
αληηθείκελν δηαρσξηζκνχ θχινπ Θενχ ή Θεάο, ή πιεζπληηθνχ φπσο Θεφο
ή Θενί. Οη Υξηζηηαλνί αξρίδνπλ κε « ην φλνκα ηνπ Παηξφο, ηνπ Τηνχ
θαη ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο».
Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη εθείλνη πνπ δελ ζα κε αθνχζνπλ, ή πνπ ζα κε
απαξλεζνχλ ζα ηηκσξεζνχλ. Απηφ ζπλδέεηαη κε ηα εδάθηα ηνπ Ηεξνχ
Κνξαλίνπ:
(νχξα 3:19): « Ζ ζξεζθεία ζηνλ ΑΛΛΑΥ είλαη ην Ηζιάκ (ε νιφθιεξε
ππνηαγή ζηνλ ΑΛΛΑΥ)» (νχξα 3:85): « Κη αλ θαλείο επηζπκεί άιιε
ζξεζθεία απφ ην Ηζιάκ, πνηέ ηνχην δελ ζα γίλεη δεθηφ απ‟ απηφλ, θαη ζηε
Μέιινπζα Εσή, ζα είλαη έλαο απ‟ εθείλνπο πνπ έρνπλ ράζεη».
Ο Γνύινο κνπ, ν Απεζηαικέλνο κνπ θαη ν Δθιεθηόο κνπ
Μηα πην θαζαξή εθπιήξσζε ηεο πξνθεηείαο ηνπ Μσράκελη (Δηξήλε ζ‟
απηφλ) βξίζθεηαη ζηνλ Ζζαΐα θεθ. 42:
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1.

« Να ν δνχινο κνπ πνπ ηνλ ππνζηεξίδσ, ν εθιεθηφο κνπ πνπ έρεη
φιε κνπ ηελ εχλνηα˙ ηνπ έδσζα ην Πλεχκα κνπ˙ ζα θέξεη ζηα έζλε
δηθαηνζχλε. Καιείηαη αθφκα « ν απεζηαικέλνο κνπ» ζην ζηίρν 19.
Αλακθίβνια

φινη

νη

Πξνθήηεο

ππήξμαλ

πξάγκαηη

δνχινη,

απεζηαικέλνη θαη εθιεθηνί ηνπ ΑΛΛΑΥ. Μέρξη ζήκεξα δελ ππάξρεη
παγθφζκηα Πξνθήηεο πνπ λα έρεη απηνχο ηνπο ηδηαίηεξνπο ηίηινπο
φπσο ν Μσράκελη (Δηξήλε ζ‟ απηφλ), δειαδή ν δνχινο θαη εθιεθηφο
Σνπ απεζηαικέλνο. Ζ δήισζε νπνηνπδήπνηε απνδερζεί ην Ηζιάκ
είλαη: « Μαξηπξψ φηη δελ ππάξρεη άιιε ζεφηεηα εθηφο απφ ηνλ
ΑΛΛΑΥ ν Οπνίνο δελ έρεη ζπλεξγάηεο θαη καξηπξψ φηη ν Μσράκελη
είλαη

ν

δνχινο

Σνπ

θαη

ν

απεζηαικέλνο

Σνπ».

Απηφ

επαλαιακβάλεηαη πέληε θνξέο ηελ εκέξα απφ ηνπο κηλαξέδεο ζαλ
θάιεζκα γηα ηηο πξνζεπρέο, άιιεο πέληε θνξέο θαζεκεξηλά, πξηλ
μεθηλήζεη θάζε πξνζεπρή, κεξηθέο θνξέο αθφκα αλ ν Μνπζνπικάλνο
θάλεη πξφζζεηεο πξνζεπρέο. Ο πιένλ ζπλεζηζκέλνο ηίηινο ηνπ
Πξνθήηε Μσράκελη (Δηξήλε ζ‟ απηφλ) είλαη απεζηαικέλνο ηνπ
ΑΛΛΑΥ.

2.

«Γελ ζα θσλάμεη, δελ ζα ζεθσζεί επάλσ, δελ αθνπζζεί ε θσλή
ηνπ ζην δξφκν». Απηφ πεξηγξάθεη ηελ εππξέπεηα ηνπ

Πξνθήηε

Μσράκελη (Δηξήλε ζ‟ απηφλ).

3.

«... ζα θξίλεη ηελ αιήζεηα».

4.

« Γελ ζα απνηχρεη νχηε ζα απνγνεηεπζεί, κέρξη λα θέξεη ηε
δηθαηνζχλε ζηε γε: θαη ηα λεζηά ζα πεξηκέλνπλ ηνπο λφκνπο ηνπ».
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Απηφ πξέπεη λα ζπγθξηζεί κε ηνλ Ηεζνχ, ν νπνίνο δελ επηθξάηεζε ησλ
ερζξψλ ηνπ θαη απνγνεηεχζεθε επεηδή ηνλ αξλήζεθαλ νη Ηζξαειίηεο.
5.

.......

6.

« Δγψ ν Κχξηνο ζαο ζαο θάιεζα ζε δηθαηνζχλε, θαη ζα ζαο
θξαηήζσ απφ ην ρέξη, θαη ζα ζαο πξνθπιάμσ, θαη ζα δψζσ κηα
ζπκθσλία ζηνπο αλζξψπνπο πνπ ζα θσηίζεη φια ηα Έζλε». « θαη ζα
ζαο πξνθπιάμσ» δειαδή θαλέλαο άιινο Πξνθήηεο δελ ζα έξζεη κεηά
απφ απηφλ. Πνιχ γξήγνξα πνιιά έζλε νδεγήζεθαλ ζην Ηζιάκ.

7.

« Θα αλνίμσ ηα κάηηα ησλ ηπθιψλ, λα βγάισ ηνπο θπιαθηζκέλνπο
απφ ηε θπιαθή θαη φζνπο θάζνληαη ζην ζθνηάδη ζα ηνπο βγάισ ζην
θσο». «Σπθιά κάηηα, ζθνηεηλή δσή» ελλνεί εδψ ηελ παγαληζηηθή
δσή. « Θα βγάισ ηνπο θπιαθηζκέλνπο απφ ηε θπιαθή» δείρλεη ηελ
θαηάξγεζε ηεο ζθιαβηάο γηα πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηεο
αλζξσπφηεηαο.

8.

« Δίκαη ν Κχξηνο ζαο: απηφ είλαη ην φλνκά κνπ: θαη ηε δφμα κνπ
δελ ζα ηε δψζσ ζε άιινλ, νχηε ηε δνμνινγία κνπ ζε ραξαγκέλεο
εηθφλεο». Ο Πξνθήηεο Μσράκελη (Δηξήλε ζ‟ απηφλ) είλαη κνλαδηθφο,
είλαη ε «θξαγίδα ησλ Πξνθεηψλ» θαη ε δηδαζθαιία ηνπ παξακέλεη
κέρξη ζήκεξα αλαιινίσηε, ζε ζχγθξηζε κε ηνλ Υξηζηηαληζκφ θαη ηνλ
Ηνπδατζκφ.

9.

.....

10.

« Σξαγνχδα ζηνλ Κχξην ζνπ έλα θαηλνχξγην ηξαγνχδη, θαη χκλεζέ
ηνλ απφ ηελ άθξε ηεο γεο...» Έλα θαηλνχξγην ηξαγνχδη φρη ζηα
Δβξατθά ή ηα Αξακατθά, αιιά ζηα Αξαβηθά. Ζ δνμνινγία ηνπ Θενχ
θαη ηνπ Απεζηαικέλνπ Σνπ Μσράκελη (Δηξήλε ζ‟ απηφλ) αθνχγεηαη
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πέληε

θνξέο

θαζεκεξηλά

απφ

ηνπο

κηλαξέδεο

ρηιηάδσλ

κνπζνπικαληθψλ ηεκέλσλ ζε φιν ηνλ θφζκν.

11.

«Φάιηε ζηνλ Κχξην θαηλνχξγην ηξαγνχδη, ςάιηε ηε δφμα ηνπ απφ
ηα πέξαηα ηεο γεο. Αο ηνλ πκλεί ε ζάιαζα θαη φινη φζνη ηαμηδεχνπλε
ζ‟ απηήλ, νη καθξηλέο νη ρψξε θη φινη νη θάηνηθνί ηνπο. Όκλν αο
πςψζνπλ ζην Θεφ, ε έξεκνο θη νη πνιηηείεο ηεο θαη ηα ρσξηά φπνπ
θαηνηθεί ν ιαφο ηνπ Κεδάξ. Αο ζηείινπλε θσλέο ραξάο απ‟ ηηο
βνπλνθνξθέο». Απφ ην βνπλφ Αξαθάη θνληά ζηε Μέθθα νη
Πξνζθπλεηέο πκλνχλ θάζε ρξφλν ιέγνληαο ηα παξαθάησ: « Δδψ
ήξζα (γηα έλα) Χ, ΑΛΛΑΥ. Δδψ ήξζα. Δδψ ήξζα. Γελ ππάξρεη
ζπλεξγάηεο ζνπ. Δδψ ήξζα. Αιεζψο δηθηά νπ είλαη ε δφμα, νη
επινγίεο θαη ε θπξηαξρία. Γελ ππάξρεη άιινο εθηφο απφ Δζέλα» Σν
θεθάιαην 42 ηνπ Ζζαΐα δελ κπνξεί λα αθνξά θάπνηνλ Ηζξαειίηε
Πξνθήηε αθνχ ν Κεδάξ είλαη ν δεχηεξνο γηνο ηνπ Ηζκαήι. Βιέπε
Γέλεζε θεθ. 25:13: «Σα νλφκαηα ησλ γησλ ηνπ θαηά ζεηξά γελλήζεσο
είλαη: Νεβατψζ ν πξσηφηνθνο ηνπ Ηζκαήι, Κεδάξ, Αδβεήι θαη
Μηβζάκ».

12.

« Αθήζηε ηνπ λα δνμάζνπλ ηνλ Κχξην, θαη λα ηνλ πκλήζνπλ
δπλαηά νη καθξηλέο νη ρψξεο». Καη πξαγκαηηθά ην Ηζιάκ απιψζεθε
ζηα κηθξά λεζηά ηεο Ηλδνλεζίαο θαη ηεο ζάιαζζαο ηεο Ηαπσλίαο.

13.

«....επηθξάηεζε ησλ ερζξψλ ηνπ». Μηα κηθξή πεξίνδν ην Βαζίιεην
ηνπ Θενχ ζηε γε δεκηνπξγήζεθε ηφηε πνπ εκθαλίζζεθε ν Μσράκελη
(Δηξήλε ζ‟ απηφλ). Απηφ ην θεθάιαην 42 ηνπ Ζζαΐα ηαηξηάδεη
απφιπηα ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Πξνθήηε Μσράκελη (Δηξήλε ζ‟
απηφλ).
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Ο Βαζηιηάο Γαβίδ ηνλ απνθαινύζε «Κύξηε Μνπ»
Φαικνί θεθ. 110:1: « Σνλ Κχξην ζα δνμνινγήζσ κ‟ φιε κνπ ηελ θαξδηά,
κεο ζησλ πηζηψλ ηνπ ηε ζπλάζξνηζε».
Αλαθέξνληαη εδψ δχν Κχξηνη. Αλ ν πξψηνο Κχξηνο (ν νκηιεηήο) είλαη ν
Θεφο, ν δεχηεξνο Κχξηνο (ν άιινο νκηιεηήο) δελ ζα κπνξνχζε λα είλαη θη
απηφο ν Θεφο, θαζψο ν Γαβίδ γλψξηδε κφλν έλα Θεφ. Έηζη δηαβάδνπκε: «
Θεέ πεο ζηνλ Κχξην κνπ,...» Πνηνο ήηαλ απηφο πνπ ν Γαβίδ απνθαινχζε „
Κχξην κνπ‟ ; Ζ εθθιεζία ζα έιεγε ν Ηεζνχο. Αιιά απηφ ην αξλήζεθε ν
ίδηνο ν Ηεζνχο αθνχ έιεγε φηη ήηαλ γηνο ηνπ Γαβίδ. Πψο ζα κπνξνχζε ν
Γαβίδ λα ηνλ απνθαιεί „Κχξην κνπ‟ αλ ήηαλ γηνο ηνπ. Ο Ηεζνχο είπε
(επαγγέιην θαηά Λνπθάλ θεθ. 20:42-44): « Σφηε ηνπο ξψηεζε ν Ηεζνχο:
Πσο ιέλε φηη ν Μεζζίαο είλαη απφγνλνο ηνπ Γαβίδ; Ο ίδηνο ν Γαβίδ ιέεη
ζην βηβιίν ησλ ςαικψλ: Δίπε ν Κχξηνο ζηνλ Κχξηφ κνπ: θάζηζε ζηα
δεμηά κνπ ψζηνπ λα ππνηάμσ ηνπ ερζξνχο ζνπ θάησ απ‟ ηα πφδηα ζνπ.
Αθνχ ινηπφλ, ν Γαβίδ ηνλ νλνκάδεη «Κχξην», πψο κπνξεί λα είλαη
απφγνλφο ηνπ»;
Ο Ηεζνχο πξέπεη λα έδσζε απάληεζε αιιά απηή δελ αλαγξάθεηαη ζηα
ηέζζεξα θαλνληθά επαγγέιηα, κφλν ζην επαγγέιην ηνπ Βαξλάβα
αλαθέξεηαη ξεηά φηη ε ππφζρεζε δφζεθε ζηνλ Ηζκαήι, θαη φρη ζηνλ
Ηζαάθ. Ο Κχξηνο ηνπ Γαβίδ ήηαλ ζπλεπψο ν Μσράκελη (Δηξήλε ζ‟
απηφλ) ηνλ νπνίνλ είδε ζε φξακα. Καλέλαο άιινο πξνθήηεο δελ
πξαγκαηνπνίεζε πεξηζζφηεξα απ‟ φηη ν Μσράκελη (Δηξήλε ζ‟ απηφλ).
Αθφκε θαη ε δνπιεηά φισλ ησλ άιισλ πξνθεηψλ καδί ειάρηζηα κπνξεί
λα ζπγθξηζεί κε εθείλε πνπ ν Μσράκελη (Δηξήλε ζ‟ απηφλ), έθαλε ζε
κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα 25 εηψλ, θαη ε νπνία παξέκεηλε αλαιινίσηε
κέρξη ζήκεξα.
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Eίζαη ν Πξνθήηεο πνπ πεξηκέλνπκε;
Οη Δβξαίνη έζηεηιαλ ηεξείο θαη Λεπίηεο ζηνλ Ησάλλε ην Βαπηηζηή λα ηνλ
ξσηήζνπλ πνηνο πξαγκαηηθά είλαη. (θαηά Ησάλλελ 1:20-21) «Σφηε απηφο
δηαθήξπμε θαη δελ αξλήζεθε, δηαθήξπμε απεξίθξαζηα: «Γελ είκαη εγψ ν
Μεζζίαο». Σφηε ινηπφλ; ηνλ ξψηεζαλ. Μήπσο είζαη ν Ζιίαο; Δθείλνο
είπε: ρη, δελ είκαη. Μήπσο είζαη ν Πξνθήηεο πνπ πεξηκέλνπκε; Κη
απάληεζε: ρη.».
Ζ θξίζηκε εξψηεζε είλαη απηή: Δίζαη ν πξνθήηεο πνπ πεξηκέλνπκε;
Πνηφο ήηαλ ινηπφλ ν πξνθήηεο πνπ ηφζν θαηξφ πεξίκελαλ κεηά ηελ
εκθάληζε ηνπ Ηεζνχ θαη ηνπ Ησάλλε ηνπ Βαπηηζηή; Γελ ήηαλ απηφο ν
έλαο πνπ έκνηαδε ζηνλ Μσυζή; (Γεπηεξνλφκην 18:18): « Δγψ ζα
αλαδείμσ κέζα απφ ηνλ ίδην ηνπο ην ιαφ έλαλ πξνθήηε γη‟ απηνχο, ζαλ
εζέλα. Θα βάισ ηα ιφγηα κνπ ζην ζηφκα ηνπ θαη ζα ηνπο ιέεη φια φζα
εγψ ζα ηνλ δηαηάδσ». Κη απηφο δελ ήηαλ ν Μσράκελη (Δηξήλε ζ‟ απηφλ);

92

ΓΗΑΛΟΓΟ ΥΡΗΣΗΑΝΟΤ – ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΟΤ
Βάπηηζκα κε ην Άγην Πλεύκα θαη ηε Φσηηά
ην θαηά Μαηζαίνλ 2:11: « Δγψ (ν Ησάλλεο ν Βαπηηζηήο) ζαο βαπηίδσ
κε λεξφ, θαη ην βάπηηζκά κνπ είλαη βάπηηζκα κεηάλνηαο. Απηφο φκσο πνπ
έξρεηαη χζηεξα απφ κέλα, είλαη πην ηζρπξφο απφ κέλα, θαη δελ είκαη άμηνο
νχηε ηα ππνδήκαηά ηνπ λα θξαηήζσ. Απηφο ζα ζαο βαπηίζεη κε Άγην
Πλεχκα θαη Φσηηά».
Αλ εδψ ππαηλίρηεθε ηνλ Ηεζνχ, ν Ησάλλεο ν Βαπηηζηήο δελ ζα γχξηδε λα
δήζεη ζηε δνχγθια, αιιά ζα πξνζθνιιηψηαλε ζ‟ απηφλ θαη ζα γηλφηαλε
έλαο απφ ηνπο καζεηέο ηνπ, πξάγκα πνπ δελ έθαλε. Έηζη θάπνηνο άιιν
δπλαηφ Πξνθήηε ππαηλίρζεθε εδψ, θαη φρη ηνλ Ηεζνχ. Απηφο πνπ ήξζε
κεηά ηνλ Ησάλλε ην Βαπηηζηή δελ κπνξεί λα ήηαλ ν Ηεζνχο αθνχ ήηαλ
ζχγρξνλνη. Δδψ πάιη, δελ ήηαλ ν Πξνθήηεο Μσράκελη (Δηξήλε ζ‟ απηφλ)
πνπ ππαηλίρζεηε ν Ησάλλεο ν Βαπηηζηήο;
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Ο πην κηθξόο ζηε Βαζηιεία ηνπ Οπξαλνύ
Ο Ηεζνχο αλαθέξζεθε ιέγνληαο (ζην θαηά Μαηζαίνλ θεθ. 11:11): « αο
βεβαηψλσ πσο κάλα δελ γέλλεζε σο ηψξα άλζξσπν πην κεγάιν απφ ηνλ
Ησάλλε ην Βαπηηζηή. Ο πην κηθξφο φκσο ζηε βαζηιεία ηνπ Θενχ είλαη
κεγαιχηεξφο ηνπ».
Πηζηεχεηο φηη ν Ησάλλεο ν Βαπηηζηήο είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ Αδάκ,
ην Νψε, ηνλ Αβξαάκ, ηνλ Μσυζή, ηνλ Γαβίδ θαη πνιινχο άιινπο
Πξνθήηεο; Πφζνπο παγαληζηέο είρε ν Ησάλλεο ν Βαπηηζηήο αιιάμεη θαη
πφζνπο νπαδνχο είρε; κσο απηφ δελ είλαη ην βαζηθφ ζεκείν εδψ. Σν
εξψηεκα είλαη: πνηφο ήηαλ ν κηθξφηεξνο ζηε Βαζηιεία ηνπ Οπξαλνχ,
κεγαιχηεξνο απφ ηνλ Ησάλλε ην Βαπηηζηή; ίγνπξα φρη ν Ηεζνχο, αθνχ
εθείλε ηελ επνρή ε Βαζηιεία ηνπ Οπξαλνχ δελ είρε δεκηνπξγεζεί, θαη ν
Ηεζνχο πνηέ δελ δήισζε φηη είλαη ν πην κηθξφο δει. ν λεψηεξνο. Ζ
βαζηιεία ηνπ νπξαλνχ απνηειείηαη απφ ην Θεφ, ην Αλψηαην Ολ θαη φινπο
ηνπο Πξνθήηεο. Ο πην κηθξφο ή λεψηεξνο είλαη ν Πξνθήηεο Μσράκελη
(Δηξήλε ζ‟ απηφλ).
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Μαθάξηνη νη Δηξεληζηέο
ην θήξπγκά ηνπ ζην βνπλφ ν Ηεζνχο αλαθέξζεθε ιέγνληαο (θαηά
Μαηζαίνλ θεθ. 5:9): « Μαθάξηνη φζνη θέξλνπλ ηελ εηξήλε ζηνπο
αλζξψπνπο, γηαηί απηνί ζα νλνκαζηνχλ παηδηά ηνπ Θενχ».
Ηζιάκ ζεκαίλεη επίζεο εηξήλε: εηξήλε κεηαμχ ηνπ Γεκηνπξγνχ θαη ησλ
πξνζθπλεηψλ ηνπ. Ο Ηεζνχο δελ ήξζε γηα λα θέξεη ηελ εηξήλε. (θαηά
Μαηζαίνλ θεθ. 10:34-36): «Με λνκίζεηε πγσο ήξζα γηα λα επηβάισ
αλαγθαζηηθή νκφλνηα κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ. Γελ ήξζα λα θέξσ ηέηνηα
νκφλνηα άιια δηαίξεζε. Πξάγκαηη, ν εξρνκφο κνπ έθεξε ην δηραζκφ ηνπ
αλζξψπνπ κε ηνλ παηέξα ηνπ, ηεο ζπγαηέξαο κε ηε κάλα ηεο, ηεο λχθεο
κε ηελ πεζεξά ηεο. Κη έηζη ερζξνί ηνπ αλζξψπνπ είλαη νη δηθνί ηνπ».
Βιέπε αθφκα ζην θαηά Λνπθά 12:49-53: «Φσηηά ήξζα λα βάισ ζηε γε
θαη ηη άιιν ζέισ αλ έρεη θηφιαο αλάςεη! Έρσ φκσο λα πεξάζσ κηα
δνθηκαζία θαη κε θαηέρεη αλππνκνλεζία σζφηνπ ηελ ππνζηψ! Ννκίδεηε
πσο ήξζα γηα λα επηβάισ αλαγθαζηηθή νκφλνηα κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ;
Κάζε άιιν ζαο βεβαηψλσ πσο ν εξρνκφο κνπ ζα θέξεη δηαηξέζεηο. Απφ
ηψξα θαη ζην εμήο κηα νηθνγέλεηα κε πέληε κέιε ζα ρσξηζηεί ζε δχν
παξαηάμεηο ηξεηο ελαληίνλ δχν θαη δχν ελαληίνλ ηξηψλ. Ο παηέξαο ζα
είλαη αληίζεηνο κε ην γην ηνπ θη ν γηνο κε ηνλ παηέξα ηνπ, ε κάλα κε ηελ
θφξε ηεο θη ε θφξε κε ηε κάλα ηεο, ε πεζεξά κε ηε λχθε ηεο θη ε λχθε κε
ηελ πεζεξά ηεο».
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Παξάθιεηνο
Καηά Ησάλλελ θεθ. 14:16: « Κη εγψ ζα παξαθαιέζσ ηνλ Παηέξα λα ζαο
δψζεη άιιν Παξάθιεην, ην Πλεχκα ηεο Αιήζεηαο, ψζηε λα είλαη γηα
πάληα καδί ζαο».
Γελ

γλσξίδνπκε

αθξηβψο

ηελ

απζεληηθή

Αξακατθή

ιέμε

πνπ

ρξεζηκνπνίεζε ν Ηεζνχο γηα Παξάθιεην. Άιινη Βίβινη ρξεζηκνπνηνχλ
ηηο ιέμεηο Παξεγνξεηήο, πλήγνξνο, Αξσγφο θαη ζηελ Διιεληθή Βίβιν
ηε ιέμε Παξάθιεηνο. Τπάξρνπλ δηαθνξεηηθέο εξκελείεο γη‟ απηφ: Άγην
Πλεχκα, ν Λφγνο, έλα πξφζσπν θιπ.
Σν Ηεξφ Κνξάλη αλαθέξεη ζηε νχξα 61:6 φηη ν Ηεζνχο ξεηά αλέθεξε ην
φλνκα Άρκελη: « Καη (αλάγγειιε ζην ιαφ ζνπ) ηνλ Ηεζνχ – ην γην ηεο
Μαξηάκ – φηαλ είπε: Χ! Παηδηά ηνπ Ηζξαήι! Δίκαη ν απεζηαικέλνο ηνπ
ΑΛΛΑΥ ζ‟ εζάο, γηα λα επηθπξψζσ ην Νφκν (ηε Βίβιν) (πνπ ήιζε) πξηλ
απφ εκέλα, θαη λα ζαο αλαγγείισ ηελ επράξηζηε είδεζε γηα έλαλ
Απφζηνιν πνπ ζα έιζεη κεηά απφ κέλα, θαη πνπ ηνλ φλνκά ηνπ είλαη
Άρκελη» (δει. ην δεχηεξν φλνκα ηνπ Πξνθήηε Μσράκελη, θαη
ζεσξεηηθά ζεκαίλεη απηφο πνπ δνμνινγεί ηνλ ΑΛΛΑΥ πεξηζζφηεξν απφ
άιινπο).
Οπνηαδήπνηε θη αλ είλαη ε εξκελεία ηεο ιέμεο Παξάθιεηνο,
θαηαιήγνπκε φηη ν Ηεζνχο άθεζε κηα αηέιεησηε εξγαζία θαη φηη θάπνηνο
πνπ ζα εξρφηαλ ζα νινθιήξσλε ηελ απνζηνιή ηνπ. Αο εμεηάζνπκε ππφ
ην θσο ηεο Βίβινπ αλ απηφο ν Παξάθιεηνο ηαηξηάδεη κε ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Πξνθήηε Μσράκελη (Δηξήλε ζ‟ απηφλ):

1.

« έλαο άιινο Παξάθιεηνο»: Σφζνη πνιινί Παξάθιεηνη είραλ έιζεη

θη έλαο άιινο ζα εξρφηαλ.
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2.

«πνπ ζα είλαη γηα πάληα καδί ζαο» : θαζψο δελ ζα ππήξρε αλάγθε

λα έξζεη θάπνηνο άιινο κεηά απ‟ απηφλ, θαη ζα ήηαλ ε θξαγίδα φισλ
ησλ Πξνθεηψλ. Ζ δηδαζθαιία ηνπ ζα ζαο έκελε γηα πάληα, θαη
αλαιινίσηε. Πξάγκαηη ην Ηεξφ Κνξάλη θαη φιεο νη δηδαζθαιίεο ηνπ
έκεηλαλ φπσο ήηαλ εδψ θαη 1400 ρξφληα.

3.

«ζα ειέγμεη ηνπο αλζξψπνπο σο πξνο ηελ ακαξηία (θαηά Ησάλλελ

θεθ. 16:8): φινπο ηνπο άιινπο Πξνθήηεο, αθφκα θαη ηνλ Αβξαάκ, ηνλ
Μσυζή, ηνλ Γαβίδ θαη ηνλ νινκψληα πνπ ηηκψξεζαλ ηνπο γείηνλεο
ηνπο θαη ηνπο αλζξψπνπο ηνπο γηα ηελ ακαξηία, γεγνλφο πνπ κφλν ν
Μσάκεζ (Δηξήλε ζ‟ απηφλ) δελ έθαλε. ρη κφλν εμνιφζξεπζε ηελ
εηδσινιαηξεία ζηελ Αξαβία κέζα ζε κηα ρξνληθή πεξίνδν 23 εηψλ, αιιά
θαη έζηεηιε θαη απεζηαικέλνπο ζηνλ Ζξάθιεην ηνλ Κπξίαξρν ησλ
απηνθξαηνξηψλ ηεο Πεξζίαο θαη ηεο Ρψκεο, ζην Najashi, ηνλ Βαζηιηά ηεο
Αηζηνπίαο θαη ζηνλ Muqauquis ηνλ Κπβεξλήηε ηεο Αηγχπηνπ. Δπέπιεμε
ηνπο Υξηζηηαλνχο πνπ ρψξηζαλ ηελ Μνλαδηθφηεηα ηνπ Θενχ ζε ηξηάδα,
θαη πνπ παξνπζίαζαλ ηνλ Ηεζνχ ζαλ Γην ηνπ Θενχ θαη ην Θεφ ηνλ Ίδην.
Απηφο ήηαλ πνπ θαηεγφξεζε ηνπο Δβξαίνπο θαη ηνπο Υξηζηηαλνχο πνπ
αιινίσζαλ ηηο Γξαθέο, αλέδεημε ηε γέλλεζε ηνπ Ηζκαήι (Δηξήλε ζ‟
απηφλ), θαη θαζάξηζε ηνπο Πξνθήηεο απφ ηηο θαηεγνξίεο ηεο κνηρείαο,
ηεο αηκνκημίαο, ηνπ βηαζκνχ θαη ηεο εηδσινιαηξείαο.

4.

«θξίζεθε ν πξίγθεπαο ηνπ θφζκνπ» (θαηά Ησάλλελ θεθ. 16:11).

Απηφο είλαη ν αηαλάο φπσο εξκελεχεηαη ζην θαηά Ησάλλελ θεθ. 12:31
θαη θεθ. 14:30. Έηζη ν Πξνθήηεο Μσράκελη (Δηξήλε ζ‟ απηφλ) ήξζε γηα
λα ειέγμεη ηνπο αλζξψπνπο σο πξνο ηελ θξίζε.
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5.

«ην Πλεχκα ηεο Αιήζεηαο» (θαηά Ησάλλελ θεθ. 16:13). Απφ ηα

παηδηθά ηνπ ρξφληα ν Πξνθήηεο Μσράκελη (Δηξήλε ζ‟ απηφλ)
απνθαιείην Al-Ameen, δει. Πίζηε ζηε Μία Αιήζεηα, θαη «ζα ζαο
νδεγήζεη ζηελ αιήζεηα.....»(θαηά Ησάλλελ θεθ. 16:13).

6.

« γηαηί δελ ζα κηιήζεη απφ κφλνο ηνπ, αιιά ζα πεη φζα ζ‟ αθνχζεη»

(θαηά Ησάλλελ θεθ. 16:13). Σν Ηεξφ Κνξάλη είλαη ν ιφγνο ηνπ Θενχ.
Οχηε έλαο ιφγνο δελ πεξηιακβάλεηαη ηνπ Πξνθήηε Μσράκελ (Δηξήλε ζ‟
απηφλ) ή ησλ ζπληξφθσλ ηνπ. Ο άγγεινο Γαβξηήι ην δηάβαζε ζ‟ απηφλ,
ην έκαζε θαη ην θαηέγξαςε κε ηα ίδηα ηνπ ηα ρέξηα. ηη είπε θαη δίδαμε
θαηαγξάθεθαλ ζηε Υαληίζ ή ζηελ Παξάδνζε.

ε ζχγθξηζε κε ην

Γεπηεξνλφκην θεθ. 18:18 «....Θα βάισ ηα ιφγηα κνπ ζην ζηφκα ηνπ θαη
ζα ηνπο ιέεη φζα εγψ ζα ηνλ δηαηάδσ». Απηφ ζπλδέεηαη κε ηε νχξα θεθ.
53:2-4: « Ο χληξνθφο ζαο (ν Πξνθήηεο Μσράκελη) δελ παξαπιάλεζε
θη νχηε έρεη παξαπιαλεζεί. Κη νχηε πξνθέξεη (ηίπνηα) απφ (δηθή ηνπ )
Δπηζπκία (πξσηνβνπιία). Απηφ (ην Κνξάλην) δελ είλαη παξά έκπλεπζε
(πνπ ζηέιεληαη θάησ ζηε γε) θαη ηνλ εκπλέεη».

7.

«θαη ζα ζαο αλαγγείιεη απηά πνπ κέιινπλ λα ζπκβνχλ» (θαηά

Ησάλλελ θεθ. 16:13). ιεο νη πξνθεηείεο ηνπ Πξνθήηε Μσράκελη
(Δηξήλε ζ‟ απηφλ) έγηλαλ.

8.

« Δθείλνο ζα θαλεξψζεη ηε δηθή κνπ δφμα» (θαηά Ησάλλελ 16:14).

Πξαγκαηηθά ην Ηεξφ Κνξάλη θαη ν Πξνθήηεο Μσράκελη (Δηξήλε ζ‟
απηφλ) έρνπλ πεξηζζφηεξν ζεβαζκφ γηα ηνλ Ηεζνχ (Δηξήλε ζ‟ απηφλ) απ‟
φηη ε Βίβινο θαη νη ίδηνη νη Υξηζηηαλνί. Σα παξαθάησ ζα ην
δηεπθξηλίζνπλ:
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α. Ζ πίζηε ζην ζάλαηφ ηνπ επάλσ ζην ζηαπξφ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε
ηελ πξνθεηεία ηνπ ζχκθσλα κε ην Γεπηεξνλφκην θεθ. 13:5: « Καη ν
πξνθήηεο εθείλνο ή ν νλεηξνθξίηεο πξέπεη λα ζαλαησζεί.....» Σνλ
δείρλεη αθφκα σο θαηαξακέλν (ν ΑΛΛΑΥ αο ην ζπγρσξήζεη)
ζχκθσλα κε ην Γεπηεξνλφκην θεθ. 21:22-23: « .....φπνηνο θξέκεηαη
είλαη θαηαξακέλνο απφ ην Θεφ».
β.

ην θαηά Μαηζαίνλ θεθ. 27:46: «... Θεέ κνπ, Θεέ κνπ γηαηί κε
εγθαηέιεηςεο;»

Θα κπνξνχζε απηφ λα πξνέξρεηαη απφ θάπνηνλ

άιινλ εθηφο ηνπ Ηεζνχ;

Αθφκα θη έλαο κε Πξνθήηεο ζα

ρακνγεινχζε ζηελ αγσλία ηνπ αθνχ ζα γλψξηδε φηη ν ζάλαηφο ηνπ ζα
ηνπ έδηλε ηνλ ηίηιν ηνπ κάξηπξα. Γελ πξνζβάιεη απηφ ηνλ Ηεζνχ πνπ
δελ είρε πίζηε ζηνλ ΑΛΛΑΥ;
γ.

Δκείο νη Μνπζνπικάλνη πηζηεχνπκε φηη ν Ηεζνχο ζα κπνξνχζε λα
νλνκάζεη ηνπο πνιπζετζηέο ζθπιηά θαη γνπξνχληα θαη λα κελ
απεπζπλζεί ζηε κεηέξα ηνπ κε ηελ πξνζθψλεζε Γπλαίθα, φπσο ην
Ηεξφ Κνξάλη αλαθέξεη ζηε νχξα θεθ. 19:32: « Καη (Απηφο) κέ έρεη
θάλεη θαινθάγαζν ζηε κεηέξα κνπ, θαη φρη ππεξνπηηθφ ή άζιην». ην
θαηά Μαηζαίνλ θεθ. 7:6: « Με δψζεηε ηα άγηα πξάγκαηα ζηνπο
ζθχινπο νχηε λα πεηάμεηε ηα καξγαξηηάξηα ζηνπο ρνίξνπο,....» ην
θαηά Ησάλλελ θεθ. 2:4: « Σεο ιέεη ν Ηεζνχο: „ Ση επεκβαίλεηο εζχ ζην
δηθφ κνπ έξγν, γπλαίθα;‟»
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Απνθάιπςε ζηνλ Πξνθήηε Μσράκελη
Ζ πξψηε απνθάιπςε ηνπ ΑΛΛΑΥ κέζσ ηνπ αγγέινπ Γαβξηήι ζην
Μσράκελη (Δηξήλε ζ‟ απηφλ) ήηαλ ε ιέμε “Iqra” πνπ ζεκαίλεη
«Γηαβάζε» ζηε νχξα θεθ. 96:1-5. Γεδνκέλνπ φηη ήηαλ αλαθάιβεηνο
απάληεζε: « Γελ κπνξψ λα δηαβάζσ». Απηή ε πξψηε απνθάιπςε είρε
πξνθεηεπζεί απφ ηνλ Ζζαΐα ζην θεθ. 29:12: « Ή δίλνπλ ην βηβιίν ζ‟ έλαλ
πνπ δελ μέξεη αλάγλσζε θαη ηνπ ιέλε: „Γηάβαζέ ην‟, θη εθείλνο απαληάεη:
„Γελ μέξσ αλάγλσζε‟».
Ζ εληνιή απνθαιχςεσλ δελ είλαη φπσο ε εληνιή θαίλεηαη ζην
Κνξάλη. Με άιια ιφγηα ην πξψην κέξνο πνπ απνθαιχθζεθε δελ
βξίζθεηαη ζηελ πξψηε ζειίδα θαη ην ηειεπηαίν κέξνο ζηελ ηειεπηαία
ζειίδα. ηη απηέο νη απνθαιχςεηο δελ ήξζαλ φιεο καδί θαη
παξεκβιήζεθαλ κε νξηζκέλε δηάηαμε ζην Κνξάλη φπσο νξίδεηαη απφ ηνλ
ΑΛΛΑΥ, είρε αλαθεξζεί επίζεο ζηνλ Ζζαΐα θεθ. 28:10-11: «.....Ση
αζπλαξηεζίεο είλ‟ απηέο πνπ φι καο ιέεη; Δ! Λνηπφλ, λαη, κε ρείιε πνπ
ςειιίδνπλ θαη κε κηα γιψζζα μέλε ζα κηιήζεη ζην ιαφ απηφλ ν Κχξηνο».
Με κηα άιιε γιψζζα ζεκαίλεη μέλε γιψζζα, φρη Δβξατθά ή Αξακατθά
αιιά Αξαβηθά.
Οη Μνπζνπικάλνη ζε φιν ηνλ θφζκν ρξεζηκνπνηνχλ κία γιψζζα,
ηα Αξαβηθά, θαιψληαο ηνλ Θεφ ηνπο, ζηηο πξνζεπρέο ηνπο θαη ζην
ραηξεηηζκφ ηνπο κε ηνπο άιινπο αλζξψπνπο. Αθφκα απηή ε
κνλαδηθφηεηα ηεο γιψζζαο είρε πξνθεηεπζεί απφ ηνλ νθνλία θεθ. 3:9:
« Μεηά απ‟ απηά, ιέεη ν Κχξηνο, ζα κεηαζηξέςσ ηνπο ιανχο θαη ζα
εμαγλίζσ ηα ρείιε ηνπο γηα λα πξνζεχρνληαη φινη ζη‟ φλνκά κνπ θη φινη
λα κε ιαηξεχνπλ κε κηα θαξδηά». Αιίκνλν ε αιήζεηα ήξζε ζηα Αξαβηθά,
αιιά κεξηθνί αθφκα πεξηκέλνπλ ηνλ Πξνθήηε Ηεζνχ (Δηξήλε ζ‟ απηφλ) ν
νπνίνο κπνξεί λα δηδάμεη ζηελ αλζξσπφηεηα λα ιαηξέςνπλ ηνλ ΑΛΛΑΥ
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ζε κηα κνλαδηθή γιψζζα ζην δεχηεξν εξρνκφ ηνπ.

Δκείο νη

Μνπζνπικάλνη είκαζηε βέβαηνη φηη ν Πξνθήηεο Ηεζνχο ζην δεχηεξν
εξρνκφ ηνπ ζα ελσζεί κε ηνπο Μνπζνπικάλνπο ζηα κνπζνπικαληθά
ηεκέλε ηνπο

ζαλ έλαο άιιν Μνπζνπικάλνο, πεξηηνκεκέλνο, κε

ηξψγνληαο ρνηξηλφ, θαη θάλνληαο πξνζεπρέο κε θάζαξζε, φξζηνο, κε
ππφθιηζε θαη πξνζθχλεκα.
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