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Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτά τα 

ΜΕΣΑ ΜΑΧΗΣ 

Στη σημερινή σταυροφορία, ο Χριστιανικός κόσμος 
έχει  εκτοξεύσει τον  «Πύραυλο Σκαντ» του (τη Βίβλο) σε 
δύο χιλιάδες διαφορετικές γλώσσες. Για τους Άραβες μόνο 
έχουν δημοσιεύσει τις Άγιες Γραφές τους σε δεκαπέντε 
διαφορετικές γραφές και διαλέκτους. Αυτό φαίνεται 
ξεκάθαρα στην επόμενη σελίδα, αντίγραφο του βιβλίου τους 
–«Τα Ευαγγέλια σε πολλές γλώσσες.» 

 Αυτό το εγχειρίδιο θα σας βοηθήσει να ανακόψετε 
το Χριστιανικό «Πύραυλο Σκαντ» με άλλον «Πύραυλο 
Πάτριοτ». Για να το επιτύχετε αυτό αναμένεται να 
καταβάλλετε κάποια προσπάθεια. 

 Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να 
εξασφαλίσετε ένα δικό σας αντίγραφο της Βίβλου, και 
έπειτα να συρράψετε ή να κολλήσετε αυτό το εγχειρίδιο 
μέσα από το Εξώφυλλο της Βίβλου σας. Χρησιμοποιήστε το 
ως ευρετήριο. Το δεύτερο βήμα είναι να ξεφυλλίσετε το 
ευρετήριο. Τρίτον, να επιλέξετε ένα θέμα: 

 Για παράδειγμα «ΑΙΜΟΜΙΞΙΑΣ» Θα βρείτε αυτό 
το θέμα στη σελίδα 38. Απομνημονεύστε τον ορισμό, δηλ. 
«Η ΑΙΜΟΜΙΞΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΝΕΥΡΕΣΗ 
ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΔΥΟ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΕΝΟΙ 
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ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ,» όπως «ανάμεσα στον πατέρα και…», επίσης 
από τη σελίδα 39. 

 Το πρώτο θέμα υπό τον τίτλο «ΑΙΜΟΜΙΞΙΑ» 
αναφέρεται στη Γένεση 19:33-35. Εξοικειωθείτε με τα 
εδάφια. Κυκλώστε τα εδάφια με ΚΟΚΚΙΝΟ στυλό. Στην 
κορυφή της σελίδας γράψτε με ΚΟΚΚΙΝΟ –«ΑΙΜΟΜΙΞΙΑ 
ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΠΑΤΕΡΑ ΚΑΙ ΚΟΡΕΣ.» Στο τέλος της 
ίδιας σελίδας γράψτε τον αριθμό της σελίδας όπου βρίσκεται 
η επόμενη αναφορά στη βίβλο σας, δηλ. Γένεση 35:22. Σε 
αυτή τη σελίδα γράψτε στην κορυφή –«ΑΙΜΟΜΙΞΙΑ 
ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΓΙΟ», και κυκλώστε το 
εδάφιο ξανά με ΚΟΚΚΙΝΟ, και στο τέλος της σελίδας 
γράψτε τον αριθμό της σελίδας όπου βρίσκεται η επόμενη 
αναφορά, δηλ. Γένεση 38:15-18. Βρείτε τα εδάφια και 
κυκλώστε τα με ΚΟΚΚΙΝΟ, και ολοκληρώστε την άσκηση 
όπως στις περιπτώσεις 1 και 2 που αναφέρονται παραπάνω. 
Έτσι, είστε έτοιμοι να αντιμετωπίσετε κάθε κήρυκα της 
Βίβλου. 

 Ρωτήστε τον ιεραπόστολο, όταν σε πλησιάσει, για 
τον ορισμό της λέξης «ΑΙΜΟΜΙΞΙΑ.» Βοηθήστε τον με μια 
εξήγηση. Ζητήστε του να πάρει τη δική του Βίβλο και να 
ΔΙΑΒΑΣΕΙ τα εδάφια που έχετε χρωματίσει. Ρωτήστε τον 
ποιο είναι το ηθικό δίδαγμα της ιστορίας. Δεν υπάρχει! 

 Κάντε το ίδιο και με άλλα θέματα όπως το 
«ΜΩΧΑΜΜΑΝΤ» (ειρήνη και οι ευλογίες του Αλλάχ επ’ 
αυτού). Χρησιμοποιείστε ΠΡΑΣΙΝΟ στυλό για τους τίτλους 
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και για να κυκλώσετε. Για το θέμα «ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ» 
χρησιμοποιείστε ΚΙΤΡΙΝΟ μαρκαδόρο. Έτσι, μπορείτε να 
αποκτήσετε τη δική σας κωδικοποιημένη (βάσει χρωμάτων) 
Βίβλο, και να είστε πάντα έτοιμοι να τη χρησιμοποιήσετε 
ενάντια των Χριστιανών ιεραποστόλων. 

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ 

«ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ» 

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ 875 ΓΛΩΣΣΕΣ 

15 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΑΡΑΒΕΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ!! 

21. ΑΡΑΒΙΚΑ 

Αραβικοί χαρακτήρες 1871 

 

Εβραϊκοί χαρακτήρες για 
Εβραίους 1892 

 

Τυνησιακή γραφή. Τυνησία 

24. ΑΡΑΒΙΚΑ: Ιουδαιο-
Αραβικά της Βόρειας 
Αφρικής (Ιουδαιο-
Τηνυσιακή). Εβραίοι στη Β. 
Αφρική. 

Εβραϊκοί χαρακτήρες 1932 

 

25. ΑΡΑΒΙΚΑ: της Μάλτας 
1872 
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1903 

 

ΑΡΑΒΙΚΗ (ΚΑΡΣΧΟΥΝΙ) 
1827 

 

22. ΑΡΑΒΙΚΑ: Αλγερινή 
Καθομιλουμένη 1930 

 

ΑΡΑΒΙΚΑ: Αλγερινή-
Τυνησιακή Καθομιλουμένη 
1953 

Αλγερία και Τυνησία 

 

26. ΑΡΑΒΙΚΑ: 
Καθομιλουμένη 
Μαυριτανών (Μογκρέμπι) 
Μαρόκο. 

Αραβικοί χαρακτήρες 1932 

 

Εβραϊκοί χαρακτήρες 1920 

 

27. ΑΡΑΒΙΚΑ: 
Καθομιλουμένη Νότιου 
Σουδάν. Ν. Σουδάν 

Αραβικοί χαρακτήρες 1955 
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23 ΑΡΑΒΙΚΑ: Αιγυπτιακή 
Καθομιλουμένη. Αίγυπτος 
1940 

 

Εβραϊκοί χαρακτήρες για 
Εβραίους 1892 

 

Τυνησιακή γραφή. Τυνησία 
1903 

 

ΑΡΑΒΙΚΗ (ΚΑΡΣΧΟΥΝΙ) 

Ρωμαϊκοί χαρακτήρες 

 

29. ΑΡΑΒΙΚΑ: Τυνησιακή 
Καθομιλούμενη, Τυνησία 
1911 
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1827 

 

22. ΑΡΑΒΙΚΑ: Αλγερινή 
Καθομιλουμένη 1930 

 

ΑΡΑΒΙΚΑ: Αλγερινή-
Τυνησιακή Καθομιλουμένη 
1953 

Αλγερία και Τυνησία 

 

23 ΑΡΑΒΙΚΑ: Αιγυπτιακή 
Καθομιλουμένη. Αίγυπτος 
1940 



 

9 

 

       

ΜΕΣΑ ΜΑΧΗΣ 

1. ΑΡΑΒΕΣ ΚΑΙ ΑΡΑΒΙΑ:  

Η Χριστιανική Βίβλος λέει: 

(α) Αποκάλυψη θα έρθει από την Αραβία:  

«13Η ΕΞΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΑΒΙΑ. Στο δάσος τής 
Αραβίας θα διανυχτερεύσετε, συνοδείες των Δαιδανιτών. 
14Φέρτε νερό σε συνάντηση εκείνου που διψάει, κάτοικοι 
της γης τής Θαϊμάν· προϋπαντάτε με ψωμιά εκείνον που 
φεύγει. 15Επειδή, φεύγουν μπροστά από τα ξίφη, μπροστά 
από το γυμνωμένο ξίφος, και μπροστά από το τεντωμένο 
τόξο, και μπροστά από την ορμή τού πολέμου. 16Επειδή, 
έτσι μου είπε ο Κύριος: Μέσα σε έναν χρόνο, όπως είναι τα 
χρόνια τού μισθωτού, θα εκλείψει ολόκληρη η δόξα τής 
Κηδάρ· 17και το υπόλοιπο του αριθμού των δυνατών 
τοξοτών από τους γιους τού Κηδάρ θα ελαττωθούν· επειδή, 
ο Κύριος, ο Θεός τού Ισραήλ, μίλησε.» 

Η Αγγλική έκδοση της Βίβλου αναφέρει το ίδιο, αλλά με 
διαφορετική λέξη. «The burden upon Arabia.» ΗΣΑΙΑΣ 
21:13. 
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"Burden" = ευθύνη. Ο Θεός επέβαλε στους Άραβες το 
καθήκον της παράδοσης του μηνύματος Του στην 
ανθρωπότητα. 

(β) «…οι κωμοπόλεις που τις κατοικεί ο Κηδάρ…» 
ΗΣΑΙΑΣ 42:11 

Και όπως είναι γνωστό, ο Κηδάρ ήταν Άραβας από τους 
απογόνους του Ισμαήλ, και επίσης ήταν πρόγονος του 
Προφήτη Μωχάμμαντ (). 

(γ) «Η Αραβία, και όλοι οι άρχοντες της Κηδάρ…» 
ΙΕΖΕΚΙΗΛ 27:21 

(δ) «2και είπε: Ο ΚΥΡΙΟΣ ήρθε από το Σινά, και επιφάνηκε 
σ' αυτούς από το Σηείρ. Επέλαμψε από το βουνό Φαράν 
(στην Αραβία), και ήρθε με μυριάδες αγίους (Αναφορά στην 
κατάκτηση της Μέκκας). Από το δεξί του χέρι βγήκε γι' 
αυτούς φωτιά νόμου.» ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟ 33:2. 

(ε) «…Κι εγώ (ο Παντοδύναμος Θεός) θα προκαλέσω (τους 
Εβραίους) τη ζηλοτυπία τους με εκείνους (τους Άραβες), 
που δεν είναι πραγματικός λαός, με έθνος ασύνετο (τους 
προ-Ισλαμικούς Άραβες) θα διεγείρω την οργή τους (τους 
Εβραίους). ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟ 32:21 

 

2. ΑΒΡΑΑΜ:  
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Παντρεύτηκε ο Αβραάμ την αδερφή του (τη Σάρα) ; 

(α) «18και ο Φαραώ κάλεσε τον Αβραάμ, και του είπε: Τι 
είναι αυτό που μου έκανες; Γιατί δεν μου φανέρωσες ότι 
αυτή είναι γυναίκα σου; 19 Γιατί είπες: Αυτή είναι 
αδελφή μου; Και την πήρα στον εαυτό μου για γυναίκα· 
και τώρα, να η γυναίκα σου· παρ' την, και πήγαινε.» 
ΓΕΝΕΣΗ 12:19 

(β) «12κι όμως, στ' αλήθεια είναι (η Σάρα) αδελφή μου, 
θυγατέρα του πατέρα μου, αλλ' όχι θυγατέρα τής μητέρας 
μου· και έγινε γυναίκα μου (του Αβραάμ).» ΓΕΝΕΣΗ 
20:12 

(γ) «3Και η Σάρα, η γυναίκα τού Αβραάμ, πήρε την Άγαρ, 
….και την έδωσε στον άνδρα της τον Αβραάμ, για να είναι 
γυναίκα του.» ΓΕΝΕΣΗ 16:3 

Ανεκπλήρωτη Προφητεία: 

(α) «8και θα δώσω σε σένα, και στο σπέρμα σου μετά από 
σένα, τη γη τής παροικίας σου, ολόκληρη τη γη Χαναάν, σε 
αιώνια κατάσχεση· και θα είμαι ο Θεός τους.» ΓΕΝΕΣΗ 
17:8. Επίσης ΓΕΝΕΣΗ 13:15 και ΕΞΟΔΟΣ 32:13. 

Μα, ο Αβραάμ δεν έλαβε ούτε ένα μέτρο γης ως ΔΩΡΟ! 

(β) «5Και δεν του (του Αβραάμ) έδωσε (ο Παντοδύναμος 
Θεός) κληρονομιά μέσα σ' αυτή, ούτε ένα βήμα ποδιού· 
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υποσχέθηκε, όμως, ότι θα του τη δώσει ως κτήμα του…» 
ΠΡΑΞΕΙΣ 7:5 

 

3. Παράλογοι Μύθοι: 

Είναι δυνατόν η Βίβλος να Περιέχει .... 

(α) ΕΝΑΝ γάιδαρο που ΜΙΛΑΕΙ.  

«27 και το γαϊδούρι βλέποντας τον άγγελο του Κυρίου, 
συγκάθησε κάτω από τον Βαλαάμ· και καθώς ο Βαλαάμ 
θύμωσε, χτύπησε το γαϊδούρι με τη ράβδο. 28 Και ο Κύριος 
άνοιξε το στόμα τού γαϊδουριού· και είπε στον Βαλαάμ: Τι 
σου έκανα και με χτύπησες για τρίτη φορά τώρα;» 
ΑΡΙΘΜΟΙ 22:27-28 

(β) πτηνά με ΤΕΣΣΕΡΑ πόδια.  

«20 Όλα τα φτερωτά ερπετά, που περπατούν σε τέσσερα 
πόδια, θα είναι σε σας βδελυκτά.» ΛΕΥΙΤΙΚΟΣ 11:20 

(γ) Γέννηση θηλυκών ως ΔΙΠΛΗ ακαθαρσία.  

«1ΚΑΙ ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, λέγοντας: 2Μίλησε 
στους γιους Ισραήλ, λέγοντας: Αν μια γυναίκα συλλάβει και 
γεννήσει αρσενικό, τότε θα είναι ακάθαρτη επτά ημέρες· και 
στις ημέρες τού χωρισμού για τα γυναικεία της, θα είναι 
ακάθαρτη. 3Και την όγδοη ημέρα θα περιτέμνεται η σάρκα 
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τής ακροβυστίας του. 4Κι ακόμα, 33 ημέρες θα μείνει στο 
αίμα τού καθαρισμού της· δεν θα αγγίξει κανένα άγιο 
πράγμα, και δεν θα μπει μέσα στο αγιαστήριο, μέχρις ότου 
συμπληρωθούν οι ημέρες τού καθαρισμού της. 5Αλλά, αν 
γεννήσει θηλυκό, τότε θα είναι ακάθαρτη δύο εβδομάδες, 
όπως στον χωρισμό της· και θα μείνει ακόμα στο αίμα τού 
καθαρισμού της 66 ημέρες.» ΛΕΥΙΤΙΚΟΣ 12:1, 2, 5 

(δ) Ο Σαμεγάρ ΣΚΟΤΩΝΕΙ 600 Φιλισταίους με ένα 
μαστίγιο βοδιού.  

«31Και ύστερα απ' αυτόν, στάθηκε ο Σαμεγάρ, ο γιος τού 
Ανάθ, που χτύπησε 600 άνδρες από τους Φιλισταίους, με 
ένα βούκεντρο· και έσωσε κι αυτός τον Ισραήλ.» ΚΡΙΤΕΣ 
3:31 

(ε) Ο Σαμψών ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΧΙΛΙΟΥΣ Φιλισταίους με το 
οστό της γνάθου ενός γαϊδάρου.  

«15Και βρήκε ένα νωπό σαγόνι γαϊδουριού, κι απλώνοντας 
το χέρι του, το πήρε, και φόνευσε μ' αυτό 1.000 άνδρες. 
16Και ο Σαμψών είπε: Με σαγόνι γαϊδουριού έκανα σωρούς-
σωρούς, με σαγόνι γαϊδουριού φόνευσα 1.000 άνδρες.» 
ΚΡΙΤΕΣ 15:15-16 

(στ) Μια λεοπάρδαλη με ΕΦΤΑ ΚΕΦΑΛΙΑ.  

«1ΚΑΙ στάθηκα επάνω στην άμμο τής θάλασσας· και είδα 
ένα θηρίο να ανεβαίνει από τη θάλασσα, το οποίο είχε επτά 
κεφάλια, και δέκα κέρατα· κι επάνω στα κέρατά του ήσαν 



 

14 

δέκα διαδήματα, κι επάνω στα κεφάλια του υπήρχαν 
ονόματα βλασφημίας. 2Και το θηρίο που είδα, ήταν όμοιο με 
πάρδαλη, και τα πόδια του σαν αρκούδα, και το στόμα του 
σαν στόμα λιονταριού· και ο δράκοντας έδωσε σ' αυτό τη 
δύναμή του, και τον θρόνο του, και μεγάλη εξουσία.» 
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ 13:1-2 

(ζ) Να τρώνε ΚΟΠΡΑΝΑ και να πίνουν ΟΥΡΑ.  

«27Αλλά, ο Ραβ-σάκης τούς είπε: Μήπως ο κύριός μου με 
έστειλε στον κύριό σου, και σε σένα, για να μιλήσω αυτά τα 
λόγια; Δεν με έστειλε προς τους άνδρες που κάθονται επάνω 
στο τείχος, για να φάνε την κόπρο τους, και να πιουν τα 
ούρα τους, μαζί σας;» 2 ΒΑΣΙΛΕΩΝ 18:27  

«12Αλλά ο Ραβ-σάκης είπε: Μήπως ο κύριός μου με έστειλε 
στον κύριό σου, και σε σένα, για να μιλήσω αυτά τα λόγια; 
Δεν με έστειλε προς τους άνδρες, που κάθονται επάνω στο 
τείχος, για να φάνε την κόπρο τους, και να πιουν τα ούρα 
τους μαζί με σας.» ΗΣΑΙΑ 36:12 

(η) ΚΟΠΡΙΑ στα πρόσωπά σας. 

«3Δέστε, εγώ θα απορρίψω τα σπέρματά σας, και θα 
σκορπίσω κοπριά επάνω στα πρόσωπά σας, την κοπριά των 
γιορτών σας· και θα σας σηκώσω μαζί της.» ΜΑΛΑΧΙΑΣ 
2:3 

(θ) Να τρώει πίτες με ΚΟΠΡΑΝΑ. 
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«12Και θα τα τρως σαν κρίθινες σταχτόπιτες, και θα τα 
ψήνεις μπροστά στα μάτια τους με κόπρανα που βγαίνουν 
από άνθρωπο. 13Και ο Κύριος είπε: Έτσι μολυσμένο θα φάνε 
οι γιοι Ισραήλ το ψωμί τους ανάμεσα στα έθνη, όπου θα 
τους διασκορπίσω. 14Κι εγώ είπα: Α! Κύριε Θεέ! Δες, η 
ψυχή μου δεν μολύνθηκε· επειδή, από τη νιότη μου μέχρι 
τώρα δεν έφαγα θνησιμαίο ή θηριάλωτο· ούτε ποτέ μπήκε 
στο στόμα μου βδελυκτό κρέας. 15Και μου είπε: Δες, σου 
έδωσα κόπρο βοδιού αντί για ανθρώπινα κόπρανα, και μ' 
αυτή θα ψήσεις το ψωμί σου.» ΙΕΖΕΚΙΗΛ 4:12-15 

(ι) ο Σαμψών έχει σεξουαλικές σχέσεις με μια πόρνη από τη 
Γάζα. 

«1ΚΑΙ ο Σαμψών πήγε στη Γάζα, και εκεί είδε μια γυναίκα 
πόρνη, και μπήκε μέσα σ' αυτή.» ΚΡΙΤΕΣ 16:1 

(κ) Η Ρουθ ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΕΙ με τον Βοόζ στον αχυρώνα.  

«4κι ενώ πλαγιάζει, παρατήρησε τον τόπο όπου πλαγιάζει, 
και αφού έρθεις, σήκωσε το σκέπασμα από τα πόδια του, και 
πλάγιασε· κι εκείνος θα σου πει τι να κάνεις. 5Κι εκείνη τής 
είπε: Όλα όσα μου λες θα τα κάνω. 6Και κατέβηκε στο 
αλώνι, και έκανε όλα όσα την πρόσταξε η πεθερά της. 7Και 
αφού ο Βοόζ έφαγε και ήπιε, και ευφράνθηκε η καρδιά του, 
πήγε να πλαγιάσει στην άκρη τού σωρού τού σιταριού· κι 
εκείνη ήρθε κρυφά, και σήκωσε το σκέπασμά του από τα 
πόδια του, και πλάγιασε. 8Και κατά τα μεσάνυχτα ο 
άνθρωπος ξύπνησε ξαφνικά και συνταράχθηκε· και νάσου, 
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μια γυναίκα κοιμόταν κοντά στα πόδια του. 9Και είπε: Ποια 
είσαι εσύ; Κι εκείνη απάντησε: Εγώ, η Ρουθ η δούλη σου· 
άπλωσε, λοιπόν, τις φτερούγες σου επάνω στη δούλη σου· 
επειδή, είσαι ο πιο κοντινός συγγενής μου. 10Κι εκείνος είπε: 
Ευλογημένη να είσαι από τον Κύριο, θυγατέρα· επειδή, 
έδειξες περισσότερη αγαθοσύνη τελευταία απ' ό,τι πριν, μη 
πηγαίνοντας πίσω από νέους, είτε φτωχούς είτε πλούσιους· 
11Και τώρα, θυγατέρα, μη φοβάσαι· θα κάνω σε σένα ό,τι 
πεις· επειδή, ολόκληρη η πόλη τού λαού μου ξέρει ότι είσαι 
ενάρετη γυναίκα· 12Και τώρα είναι αληθινό ότι εγώ είμαι 
στενός συγγενής· όμως, υπάρχει ένας άλλος συγγενής πιο 
στενός από μένα· 13μείνε αυτή τη νύχτα· και το πρωί, αν 
αυτός θέλει να εκπληρώσει σε σένα το συγγενικό του χρέος, 
είναι καλό· ας το εκπληρώσει· αλλά, αν δεν θέλει να 
εκπληρώσει σε σένα το συγγενικό του χρέος, τότε εγώ θα το 
εκπληρώσω σε σένα, ζει ο Κύριος· κοιμήσου μέχρι το πρωί. 
14Και κοιμήθηκε κοντά στα πόδια του μέχρι το πρωί· και 
σηκώθηκε, πριν άνθρωπος διακρίνει άνθρωπο. Κι εκείνος 
είπε: Ας μη γίνει γνωστό ότι η γυναίκα ήρθε στο αλώνι. 15Κι 
ακόμα είπε: Φέρε το περικάλυμμα που είναι επάνω σου, και 
κράτα το. Κι εκείνη το κρατούσε, κι αυτός τής μέτρησε έξι 
μέτρα κριθάρι, και το έβαλε επάνω της· και πήγε στην 
πόλη.» ΡΟΥΘ 3:4-15 

(λ) Ο Δαυίδ ΚΟΙΜΑΤΑΙ με μια νεαρή παρθένα.  

«1ΚΑΙ ο βασιλιάς Σολομώντας, εκτός από τη θυγατέρα τού 
Φαραώ, αγάπησε πολλές ξένες γυναίκες: Μωαβίτισσες, 
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Αμμωνίτισσες, Ιδουμαίες, Σιδώνιες, Χετταίες· 2και από τα 
έθνη, για τα οποία ο Κύριος είχε πει προς τους γιους Ισραήλ: 
Δεν θα μπείτε μέσα σ' αυτά ούτε αυτά θα μπουν μέσα σε 
σας, μήπως και ξεκλίνουν τις καρδιές σας πίσω από τους 
θεούς τους· σ' αυτά ο Σολομώντας προσκολλήθηκε με 
έρωτα. 3Και είχε 700 γυναίκες βασίλισσες και 300 
παλλακές· και οι γυναίκες του ξέκλιναν την καρδιά του.» 1 
ΒΑΣΙΛΕΩΝ 11:1,3 

 

4. ΑΛΚΟΟΛ:  

Είναι δυνατόν να περιέχει η Βίβλος τέτοια συμβουλή; 

(α) «6Να δίνετε σίκερα στους θλιμμένους, και κρασί στους 
πικραμένους στην ψυχή· 7για να πιουν και να λησμονήσουν 
τη φτώχεια τους, και να μη θυμούνται πια τη δυστυχία 
τους.» ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ 31:6-7 

Το αλκοόλ συνιστάται από τον Απόστολο Παύλο ως 
προτιμότερο από το νερό!  

(β) «23Μη πίνεις πλέον νερό, αλλά να μεταχειρίζεσαι λίγο 
κρασί για το στομάχι σου και τις συχνές σου ασθένειες.» 1 
ΤΙΜΟΘΕΟΣ 5:23 

Τι θα λέγανε οι ΑΑ (Ανώνυμοι Αλκοολικοί) για το 
παραπάνω εδάφιο της Βίβλου; 



 

18 

(γ) Το αλκοόλ περιγράφεται στο Ιερό Κοράνιο ως έργο του 
Διαβόλου.  Ιερό Κοράνιο 5:93 

 

5. Η ΘΑΝΑΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΑΠΟΣΤΑΤΗ:  

«6Αν ο αδελφός σου, ο γιος τής μητέρας σου ή ο γιος σου ή 
η θυγατέρα σου ή η γυναίκα τού κόρφου σου ή ο φίλος σου, 
που είναι όπως η ψυχή σου, σε παρακινήσει κρυφά, 
λέγοντας: Ας πάμε, και ας λατρεύσουμε άλλους θεούς, που 
δεν γνώρισες ούτε εσύ ούτε οι πατέρες σου, 7(από τους 
θεούς των εθνών, που είναι ολόγυρά σας, είτε αυτών που 
είναι κοντά σε σένα είτε εκείνων που είναι μακριά από σένα, 
από το ένα άκρο τής γης μέχρι το άλλο), 8δεν θα 
συγκατανεύσεις σ' αυτόν ούτε θα στρέψεις σ' αυτόν την 
ακοή σου ούτε θα τον λυπηθεί το μάτι σου ούτε θα τον 
σπλαχνιστείς ούτε θα τον κρύψεις· 9αλλά θα τον 
θανατώσεις, οπωσδήποτε· το χέρι σου θα είναι πρώτο 
επάνω του για να τον θανατώσεις, και έπειτα το χέρι 
ολόκληρου του λαού. 10Και θα τον λιθοβολήσεις με 
πέτρες, ώστε να πεθάνει.» ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟ 13:6-9 

 

6. ΝΟΘΟΣ:  

(α) «Ο νόθος δεν θα μπει μέσα στη συναγωγή τού Κυρίου· 
μέχρι τη δέκατη γενεά του….» ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟ 23:2 
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(β) «Αν, όμως, είστε χωρίς παιδεία, της οποίας όλοι έγιναν 
μέτοχοι, άρα είστε νόθοι και όχι γιοι.» ΕΒΡΑΙΟΥΣ 12:8 

 

7. ΠΕΡΙΤΟΜΗ:  

Μια αέναη συμφωνία με το Θεό 

Παρόλο που η Αγία Γραφή αναφέρει ξεκάθαρα για την 
υποχρέωση της περιτομής κάνοντάς την την κολώνα της 
συμφωνίας μεταξύ του Θεού και του Προφήτη Αβραάμ, και 
παρόλο που ο ίδιος ο Ιησούς είχε κάνει περιτομή, και 
παρόλο που ο Ιησούς δεν επέτρεψε στον εαυτό του να 
καταργήσει τους νόμους του Μωυσή, ήταν ο Απόστολος 
Παύλος, αυτός ο οποίος αδιαφορώντας για όλα τα 
παραπάνω, επέτρεψε στους Ρωμαίους, που ξέφυγαν από το 
να ασπαστούν τον Χριστιανισμό λόγω της άρνησής τους να 
κάνουν περιτομή, το να μην κάνουν περιτομή. 

(α) «εξάπαντος θα περιτέμνεται εκείνος που γεννιέται στο 
σπίτι σου, και ο αγορασμένος σε σένα με αργύρια· και θα 
είναι η διαθήκη μου επάνω στη σάρκα σας για αιώνια 
διαθήκη·» ΓΕΝΕΣΗ 17:13 

(β) «14και το απερίτμητο αρσενικό, στο οποίο δεν θα 
περιτεμνόταν η σάρκα τής ακροβυστίας του, εκείνη η ψυχή 
θα εξολοθρευτεί μέσα από τον λαό της· παρέβηκε τη 
διαθήκη μου.» ΓΕΝΕΣΗ 17:14 
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8. ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ:  

Υπάρχουν πολλές αντιφάσεις στη Βίβλο 

(α) Ποιός διέγειρε τον Δαυίδ, ο ΘΕΟΣ ή ο ΣΑΤΑΝΑΣ; 

«1Ο «Κύριος» διέγειρε τον Δαυίδ εναντίον τους για να πει: 
Πήγαινε, απαρίθμησε τον Ισραήλ και τον Ιούδα. 2Και ο 
βασιλιάς είπε στον Ιωάβ, τον αρχηγό τού στρατού, που ήταν 
μαζί του: Πέρασε μέσα από όλες τις φυλές τού Ισραήλ, από 
τη Δαν μέχρι τη Βηρ-σαβεέ, και απαρίθμησε τον λαό, για να 
μάθω τον αριθμό του λαού.» 2 ΣΑΜΟΥΗΛ 24:1 

«1Ο «Σατανάς» παρακίνησε τον Δαυίδ να απαριθμήσει τον 
Ισραήλ. 2Και ο Δαβίδ είπε στον Ιωάβ και στους άρχοντες 
του λαού: Πηγαίνετε, απαριθμήστε τον Ισραήλ, από τη Βηρ-
σαβεέ μέχρι τη Δαν, και φέρτε μου, για να μάθω τον αριθμό 
τους.» 1 ΧΡΟΝΙΚΩΝ 21:1 

(β) 700 ή 7000; «Ιππικό» ή «Πεζικό»…;  

«18Και οι Σύριοι έφυγαν από μπροστά από τον Ισραήλ· και ο 
Δαβίδ εξολόθρευσε από τους Συρίους 700 άμαξες, και 
40.000 καβαλάρηδες, και τον Σωβάκ, τον αρχιστράτηγό 
τους, τον πάταξε και πέθανε εκεί.» 2 ΣΑΜΟΥΗΛ 10:18  

«18Και οι Σύριοι έφυγαν μπροστά από τον Ισραήλ· και ο 
Δαβίδ εξολόθρευσε από τους Συρίους 7.000 άμαξες, και 
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40.000 πεζούς· και τον Σωβάκ, τον αρχιστράτηγο, τον 
θανάτωσε.» 1 ΧΡΟΝΙΚΩΝ 19:18 

Κάποιοι μπαμπάδες απαντάνε σε αυτό, ότι δεν είναι 
αντίφαση, ισχυρίζοντας ότι αυτό έγινε σε δύο 
διαφορετικούς πολέμους!! Αλλά στην πραγματικότητα 
το επιχείρημά τους δεν ευσταθεί, αφού ο Σωβάκ πέθανε 
σε αυτό τον πόλεμο. Αν ήταν δύο διαφορετικοί πόλεμοι, 
τότε αυτό σημαίνει ότι ο Σωβάκ πέθανε δύο φορές!!!!!! 

(γ) Ο Σολομώντας είχε 2000 ή 3000 μπαθ; 1 ΒΑΣΙΛΕΩΝ 
7:26 ≠ 1 ΒΑΣΙΛΕΩΝ 4:26 

(δ) Ο Σολομώντας είχε 4000 στάβλους αλόγων ή 40000; 2 
ΧΡΟΝΙΚΩΝ 9:25 ≠ 1 ΒΑΣΙΛΕΩΝ 4:26 

(ε) Ρώτησε ο Σαούλ τον Κύριο ή όχι;  

«6Και ο Σαούλ ρώτησε τον Κύριο· αλλ' ο Κύριος δεν του 
απάντησε, ούτε με όνειρα ούτε με το Ουρίμ ούτε με 
προφήτες.» 1 ΣΑΜΟΥΗΛ 28:6  

«13 Έτσι πέθανε ο Σαούλ, εξαιτίας τής ανομίας του, που 
ανόμησε στον Κύριο, ενάντια στον λόγο του Κυρίου, τον 
οποίο δεν φύλαξε· κι ακόμα, επειδή ζήτησε έναν άνθρωπο, 
που να έχει πνεύμα μαντείας, για να ρωτήσει, 14και δεν 
ρώτησε τον Κύριο· γι' αυτό, τον θανάτωσε, και έστρεψε τη 
βασιλεία στον Δαβίδ, τον γιο τού Ιεσσαί.» 1 ΧΡΟΝΙΚΩΝ 
10:13-14 
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(στ) Και κανένας δεν ανέβηκε στον ουρανό.  

«13Και κανένας δεν ανέβηκε στον ουρανό, παρά αυτός που 
κατέβηκε από τον ουρανό, ο Υιός τού ανθρώπου, αυτός που 
είναι στον ουρανό.» ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 3:13 

Αντικρούεται από:  

«11Κι ενώ περπατούσαν, καθώς ακόμα μιλούσαν, να, μια 
άμαξα φωτιάς, και άλογα φωτιάς, και τους διαχώρισαν και 
τους δύο, και ο Ηλίας ανέβηκε με ανεμοστρόβιλο στον 
ουρανό.» 2 ΒΑΣΙΛΕΩΝ 2:11  

«24Και ο Ενώχ περπάτησε μαζί με τον Θεό, και 
εξαφανίστηκε· επειδή, τον παρέλαβε ο Θεός.» ΓΕΝΕΣΗ 
5:24 

(ζ) Ο Ιησούς δεν έχασε «Κανέναν» από τους μαθητές του. 

«9για να εκπληρωθεί ο λόγος, που είπε, ότι: Απ' αυτούς που 
μου έδωσες, δεν απόλεσα κανέναν.»  ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 
18:9 

Αντικρούεται από: Έχασε μόνο «Έναν»  

«12Όταν εγώ ήμουν μαζί τους μέσα στον κόσμο, εγώ τους 
διαφύλαγα στο όνομά σου· διαφύλαξα εκείνους που μου 
έδωσες, και κανένας απ' αυτούς δεν χάθηκε, παρά μονάχα ο 
γιος τής απώλειας, για να εκπληρωθεί η γραφή.» ΚΑΤΑ 
ΙΩΑΝΝΗΝ 17:12 
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(η) «ΟΛΟΙ» είναι αμαρτωλοί 2 ΧΡΟΝΙΚΩΝ 6:36 

Αντικρούεται από: «Καθένας που έχει γεννηθεί από τον 
Θεό, δεν πράττει αμαρτία…» 1 ΙΩΑΝΝΗΣ 3:9 

 

9. ΔΑΥΙΔ:  

Η Βίβλος αναφέρει ότι ο Δαυίδ ήταν «Άνδρας σύμφωνα 
με την καρδιά του Θεού», και μετά αναφέρει ότι 
διέπραξε μοιχεία με τη Βηθσαβεέ, τη σύζυγο του Ουρία, 
του αφοσιωμένου στρατιώτη του: 

(α) «1 ΚΑΙ τον επόμενο χρόνο, κατά την εποχή που 
εκστρατεύουν οι βασιλιάδες, ο Δαβίδ έστειλε τον Ιωάβ, και 
τους δούλους του μαζί του, και ολόκληρο τον Ισραήλ· και 
κατέστρεψαν τους γιους Αμμών, και πολιόρκησαν τη 
Ραββά. Ο Δαβίδ, όμως, έμεινε στην Ιερουσαλήμ. 2 Και προς 
την εσπέρα, όταν ο Δαβίδ σηκώθηκε από το κρεβάτι 
του,περπατούσε επάνω στην ταράτσα τού βασιλικού 
σπιτιού· και από την ταράτσα είδε μία γυναίκα να λούζεται· 
και η γυναίκα ήταν υπερβολικά ωραία στην όψη. 3 Και ο 
Δαβίδ έστειλε και ερεύνησε για τη γυναίκα. Και κάποιος 
είπε: Δεν είναι αυτή η Βηθ-σαβεέ, η θυγατέρα του Ελιάμ, η 
γυναίκα τού Ουρία τού Χετταίου; 4 Και ο Δαβίδ έστειλε 
μηνυτές και την πήρε· και όταν ήρθε σ' αυτόν, κοιμήθηκε 
μαζί της, (επειδή, είχε καθαριστεί από την ακαθαρσία της·) 
και γύρισε στο σπίτι της. 5 Και η γυναίκα συνέλαβε· και 
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στέλνοντας μήνυμα στον Δαβίδ, ανήγγειλε και είπε: Είμαι 
έγκυος. 6 Και ο Δαβίδ έστειλε μήνυμα στον Ιωάβ, λέγοντας: 
Στείλε μου τον Ουρία τον Χετταίο. Και ο Ιωάβ έστειλε στον 
Δαβίδ τον Ουρία. 7 Και όταν ο Ουρίας ήρθε σ' αυτόν, ο 
Δαβίδ ρώτησε πώς έχει ο Ιωάβ, και πώς έχει ο λαός, και πώς 
έχουν τα πράγματα του πολέμου. 8 Και ο Δαβίδ είπε στον 
Ουρία: Κατέβα στο σπίτι σου, και πλύνε τα πόδια σου. Και 
ο Ουρίας βγήκε από το σπίτι τού βασιλιά· και πίσω του ήρθε 
μερίδιο από το τραπέζι τού βασιλιά. 9 Ο Ουρίας, όμως, 
κοιμήθηκε δίπλα στη θύρα τού σπιτιού τού βασιλιά, μαζί με 
όλους τους δούλους τού κυρίου του, και δεν κατέβηκε στο 
σπίτι του. 10 Και όταν ανήγγειλαν στον Δαβίδ, λέγοντας: Ο 
Ουρίας δεν κατέβηκε στο σπίτι του, ο Δαβίδ είπε στον 
Ουρία: Εσύ δεν έρχεσαι από οδοιπορία; Γιατί δεν κατέβηκες 
στο σπίτι σου; 11 Και ο Ουρίας είπε στον Δαβίδ: Η κιβωτός, 
και ο Ισραήλ, και ο Ιούδας κατοικούν σε σκηνές, και ο 
κύριός μου ο Ιωάβ, και οι δούλοι τού κυρίου μου, είναι 
στρατοπεδευμένοι επάνω στο πρόσωπο της πεδιάδας· και 
εγώ θα πάω στο σπίτι μου, για να φάω, και να πιω, και να 
κοιμηθώ με τη γυναίκα μου; Ζεις, και ζει η ψυχή σου, δεν θα 
κάνω αυτό το πράγμα. 12 Και ο Δαβίδ είπε στον Ουρία: 
Μείνε εδώ και σήμερα, και αύριο θα σε εξαποστείλω. Και 
έμεινε ο Ουρίας στην Ιερουσαλήμ εκείνη την ημέρα, και την 
επόμενη. 13 Και ο Δαβίδ τον κάλεσε, και έφαγε μπροστά 
του, και ήπιε· και τον μέθυσε· και την εσπέρα βγήκε να 
κοιμηθεί επάνω στο κρεβάτι του μαζί με τους δούλους τού 
κυρίου του, πλην στο σπίτι του δεν κατέβηκε. 14 Και το πρωί 
ο Δαβίδ έγραψε μια επιστολή στον Ιωάβ, και την έστειλε δια 
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χειρός τού Ουρία. 15 Και στην επιστολή έγραψε, λέγοντας: 
Βάλτε τόν Ουρία απέναντι στη σκληρότερη μάχη· έπειτα, 
συρθείτε απ' αυτόν, για να χτυπηθεί και να πεθάνει. 16 Και 
αφού ο Ιωάβ παρατήρησε την πόλη, διόρισε τον Ουρία σε 
θέση, όπου ήξερε ότι ήσαν άνδρες δύναμης. 17 Και βγήκαν 
οι άνδρες τής πόλης, και πολέμησαν με τον Ιωάβ· και 
έπεσαν από τον λαό μερικοί από τους δούλους τού Δαβίδ· 
θανατώθηκε δε και ο Ουρίας ο Χετταίος. 18 Και ο Ιωάβ 
έστειλε και ανήγγειλε στον Δαβίδ όλα τα σχετικά για τον 
πόλεμο. 19 Και πρόσταξε τον μηνυτή, λέγοντας: Αφού 
τελειώσεις μιλώντας στον βασιλιά όλα τα σχετικά για τον 
πόλεμο, 20 αν ανάψει ο θυμός τού βασιλιά, και σου πει: Γιατί 
πλησιάσατε την πόλη μαχόμενοι; Δεν ξέρετε ότι θα τόξευαν 
από το τείχος; 21 Ποιος πάταξε τον Αβιμέλεχ, τον γιο τού 
Ιερουβέσεθ; Κάποια γυναίκα δεν έρριξε επάνω του ένα 
κομμάτι μυλόπετρας από το τείχος, και πέθανε, στη Θαιβαίς; 
Γιατί πλησιάσατε στο τείχος; Τότε, πες: Πέθανε και ο 
δούλος σου ο Ουρίας, ο Χετταίος. 22 Πήγε, λοιπόν, ο 
μηνυτής, και καθώς ήρθε, ανήγγειλε στον Δαβίδ όλα εκείνα, 
για τα οποία τον είχε στείλει ο Ιωάβ. 23 Και είπε ο μηνυτής 
στον Δαβίδ, ότι υπερίσχυσαν εναντίον μας οι άνδρες, και 
βγήκαν προς εμάς στην πεδιάδα, και τους καταδιώξαμε 
μέχρι την είσοδο της πύλης· 24 αλλ' οι τοξότες τόξευσαν από 
το τείχος επάνω στους δούλους σου· και μερικοί από τους 
δούλους τού βασιλιά πέθαναν, και ο δούλος σου ο Ουρίας ο 
Χετταίος ακόμα πέθανε. 25 Τότε ο Δαβίδ είπε στον μηνυτή: 
Έτσι θα πεις στον Ιωάβ: Μη σε ανησυχεί αυτό το πράγμα· 
επειδή, η ρομφαία κατατρώει πότε τον έναν, και πότε τον 
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άλλον· ενίσχυσε τη μάχη σου ενάντια στην πόλη, και να την 
καταστρέψεις· κι εσύ ενθάρρυνέ τον. 26 Και όταν η γυναίκα 
τού Ουρία άκουσε, ότι ο Ουρίας ο άνδρας της 
πέθανε,πένθησε για τον άνδρα της. 27 Και αφού πέρασε το 
πένθος, ο Δαβίδ έστειλε και την πήρε στο σπίτι του· και 
έγινε γυναίκα του, και του γέννησε έναν γιο. Το πράγμα, 
όμως, που έπραξε ο Δαβίδ, φάνηκε κακό στα μάτια τού 
Κυρίου.» 2 ΣΑΜΟΥΗΛ 11:1 

 

10. ΘΕΟΣ:  

Η Αγία Γραφή περιγράφει το Θεό με χαρακτηριστικά 
που δεν Του ταιριάζουν, ούτε στην Μεγαλοπρέπειά Του. 

(α) Ένας Θεός που «Σφυρίζει» (;) ΗΣΑΙΑΣ 5:26, 7:18, 
ΖΑΧΑΡΙΑΣ 10:8 

(β) Ένας Θεός που «Βρυχάται» (;) ΗΣΑΙΑΣ 42:13, 
ΙΕΡΕΜΙΑΣ 25:30 

(γ) Ένας Θεός που «Ξυρίζει» (;)  

«20Και κατά την ίδια ημέρα, ο Κύριος θα ξυρίσει με το 
ξυράφι, που είναι μισθωμένο από την πέρα πλευρά του 
ποταμού, μαζί με τον βασιλιά τής Ασσυρίας, το κεφάλι, και 
τις τρίχες των ποδιών· θα αφαιρέσει ακόμα και το 
πηγούνι.» ΗΣΑΙΑΣ 7:20 
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(δ) Ένας Θεός που «Μετανοεί» (;)  

«6 Εσύ με εγκατέλειψες, λέει ο Κύριος, πήγες προς τα πίσω· 
γι' αυτό, θα απλώσω το χέρι μου εναντίον σου, και θα σε 
αφανίσω· απέκαμα να ελεώ.» ΙΕΡΕΜΙΑΣ 15:6 

«6Και ο Κύριος μεταμελήθηκε ότι δημιούργησε τον 
άνθρωπο επάνω στη γη· και λυπήθηκε στην καρδιά Του.» 
ΓΕΝΕΣΗ 6:6 

(ε) Ένας Θεός που «Ιππεύει» ένα χερουβείμ (;)  

«7στη στενοχώρια μου επικαλέστηκα τον Κύριο, και 
αναβόησα στον Θεό μου· και άκουσε από τον ναό του τη 
φωνή μου, και η κραυγή μου ήρθε στα αυτιά του. 8Τότε, η 
γη σαλεύθηκε και έγινε έντρομη· τα θεμέλια του ουρανού 
ταράχτηκαν και σαλεύτηκαν, επειδή οργίστηκε. 9Από τους 
μυκτήρες του ανέβαινε καπνός, και από το στόμα του 
έβγαινε φωτιά που κατέτρωγε· κάρβουνα άναψαν απ' αυτόν. 
10Και χαμήλωσε τους ουρανούς, και κατέβηκε, και κάτω από 
τα πόδια του ήταν πυκνό σκοτάδι. 11Και ανέβηκε επάνω σε 
χερουβείμ, και πέταξε, και φάνηκε επάνω σε φτερούγες 
ανέμων.» 2 ΣΑΜΟΥΗΛ 22:11 

(στ) Ένας Θεός που «Δολοφονεί»» 50.070 επειδή κοίταξαν 
μέσα σε ένα κουτί (;)  

«19Και ο Κύριος χτύπησε τους άνδρες τής Βαιθ-σεμές, 
επειδή κοίταξαν μέσα στην κιβωτό τού Κυρίου· και 
χτύπησε 50.070 άνδρες από τον λαό· και ο λαός πένθησε, 
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επειδή ο Κύριος τον χτύπησε με μεγάλη πληγή.» 1 
ΣΑΜΟΥΗΛ 6:19 

 

11. ΘΕΟΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟ «θ»:  

Στα Αραβικά και τα Εβραϊκά δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα 
στο κεφαλαίο «Θ» για το Θεό και το μικρό «θ» για το θεό, 
όπως στις γλώσσες των Δυτικών χωρών σήμερα. Ωστόσο, οι 
Χριστιανοί έπαιξαν γρήγορα και έχασαν κατά τη 
Μετάφραση της Βίβλου, δηλ. 

(α) «στους οποίους, καθώς είναι άπιστοι, ο θεός (ο 
Διάβολος) τούτου τού κόσμου τύφλωσε τον νου…» 2 
ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 4:4 

(β) «ΚΑΙ ο Κύριος είπε στον Μωυσή: Δες, εγώ σε 
κατέστησα θεό στον Φαραώ· και ο Ααρών, ο αδελφός σου, 
θα είναι προφήτης σου.» ΕΞΟΔΟΣ  7:1 

Συγκρίνετε τα παραπάνω με το ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:1 
«ΣΤΗΝ αρχή ήταν ο Λόγος, και ο Λόγος ήταν με τον Θεό, 
και Θεός ήταν ο Λόγος.», όπου οι Χριστιανοί έχουν 
χρησιμοποιήσει κεφαλαίο «Θ», όταν αναφέρονται στον Θεό 
και κεφαλαίο «Λ», όταν αναφέρονται στον Ιησού. 

 

12. ΘΕΟΣ:  
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Οι αντιφατικές Του ιδιότητες στην Αγία Γραφή. 

(α) «Κανένας δεν είδε ποτέ τον Θεό» ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 
1:18 

(β) «16(ο Θεός) ο οποίος αυτός μόνος έχει την αθανασία, 
που κατοικεί σε απρόσιτο φως, τον οποίο κανένας από τους 
ανθρώπους δεν είδε ούτε μπορεί να δει· στον οποίο ας είναι 
τιμή και αιώνια κυριαρχική εξουσία.» 1 ΤΙΜΟΘΕΟΣ 6:16 

(γ) «33Και (ο Θεός) είπε: Δεν μπορείς να δεις το πρόσωπό 
μου· επειδή, άνθρωπος δεν θα με δει, και θα ζήσει.» 
ΕΞΟΔΟΣ 33:20 

Διαψεύδονται από: 

(α) «11Και ο Κύριος μιλούσε στον Μωυσή, πρόσωπο με 
πρόσωπο, καθώς ο άνθρωπος μιλάει στον φίλο του.» 
ΕΞΟΔΟΣ 33:11 

(β) «9Τότε, ανέβηκε ο Μωυσής και ο Ααρών, ο Ναδάβ, και ο 
Αβιούδ, και 70 από τους πρεσβύτερους του Ισραήλ. 10Και 
είδαν τον Θεό τού Ισραήλ· και κάτω από τα πόδια του 
ήταν σαν έδαφος στρωμένο από πέτρα σαπφείρου, και 
σαν το στερέωμα του ουρανού σε καθαρότητα· 11και πάνω 
στους εκλεκτούς των γιων Ισραήλ δεν έβαλε το χέρι του· 
και είδαν τον Θεό, και έφαγαν και ήπιαν.» ΕΞΟΔΟΣ 24:10 

(γ) «22 Και αφού σηκώθηκε εκείνη τη νύχτα, πήρε τις δύο 
γυναίκες του, και τις δύο υπηρέτριές του, και τα 11 παιδιά 
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του, και διάβηκε το πέρασμα του Ιαβόκ. 23 Και τους πήρε, 
και τους διαπέρασε από τον χείμαρρο· διαπέρασε και τα 
υπάρχοντά του. 24 Και ο Ιακώβ έμεινε μόνος· και πάλευε 
μαζί του ένας άνθρωπος (δηλ. ο Θεός) μέχρι τα χαράματα 
της αυγής· 25 και βλέποντας (δηλ. ο Θεός) ότι δεν 
υπερίσχυσε εναντίον του (Ιακώβ), άγγιξε την άρθρωση του 
μηρού του· και μετατοπίστηκε η άρθρωση του μηρού τού 
Ιακώβ, καθώς πάλευε μαζί του. 26 Κι Εκείνος (δηλ. ο Θεός) 
είπε: Άφησέ με να φύγω, επειδή χάραξε η αυγή. Κι αυτός 
είπε: Δεν θα Σε αφήσω να φύγεις, αν δεν με ευλογήσεις. 27 
Και του είπε: Τι είναι το όνομά σου; Κι αυτός είπε: Ιακώβ. 28 
Κι εκείνος είπε: Δεν θα αποκληθεί πλέον το όνομά σου 
Ιακώβ, αλλά Ισραήλ· επειδή, αγωνίστηκες δυνατά με τον 
Θεό, και με τους ανθρώπους θα είσαι δυνατός. 29 Και ο 
Ιακώβ ρώτησε, λέγοντας: Φανέρωσέ μου, παρακαλώ, το 
όνομά Σου. Κι Εκείνος είπε: Γιατί ρωτάς για το όνομά Μου; 
Και τον ευλόγησε εκεί. 30 Και ο Ιακώβ αποκάλεσε το όνομα 
εκείνου του τόπου Φανουήλ, λέγοντας: Επειδή, είδα τον 
Θεό πρόσωπο με πρόσωπο, και φυλάχθηκε η ζωή μου. 31 
Κι ανέτειλε ο ήλιος επάνω του, καθώς διάβηκε το Φανουήλ· 
και χώλαινε στον μηρό του. 32 Γι' αυτό, οι γιοι Ισραήλ μέχρι 
σήμερα δεν τρώνε τον μυώνα τού μηρού, που ναρκώθηκε, ο 
οποίος είναι στην άρθρωση· επειδή, εκείνος άγγιξε την 
άρθρωση του μηρού τού Ιακώβ στον μυώνα που 
ναρκώθηκε.» ΓΕΝΕΣΗ 32:30 

Και ως ιδιαίτερη εύνοια ο Θεός δείχνει στο Μωυσή τα 
νώτα του: 



 

31 

«20Και είπε: Δεν μπορείς να δεις το πρόσωπό μου· επειδή, 
άνθρωπος δεν θα με δει, και θα ζήσει. 21Και ο Κύριος είπε: 
Να ένας τόπος κοντά μου, και θα σταθείς επάνω στην πέτρα· 
22και όταν η δόξα μου διαβαίνει, θα σε βάλω στη σχισμή της 
πέτρας, και θα σε σκεπάσω με το χέρι μου, μέχρις ότου 
περάσω· 23και θα σηκώσω το χέρι μου, και θα δεις τα νώτα 
μου· το πρόσωπό μου, όμως, δεν θα το δεις. » ΕΞΟΔΟΣ 
33:23 

 

13. ΘΕΟΣ: Δεν δημιουργεί ακαταστασία 

(α) «33επειδή, ο Θεός ΔΕΝ είναι Θεός ακαταστασίας…» 1 
ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 14:33 

Διαψεύδεται από: 

(α) «7αυτός που κάνει ειρήνη, και κτίζει κακό· εγώ ο 
Κύριος τα κάνω όλα αυτά.» ΗΣΑΙΑΣ 45:7 

(β) «14ΚΑΙ το Πνεύμα τού Κυρίου αποσύρθηκε από τον 
Σαούλ, και ένα πονηρό πνεύμα από τον Κύριο τον τάραζε.» 
1 ΣΑΜΟΥΗΛ 16:14 

(γ) «11Και γι' αυτό, ο Θεός θα στείλει επάνω τους ενέργεια 
πλάνης, ώστε να πιστέψουν στο ψέμα·» 2 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ 2:11 
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14. ΘΕΟΣ: Πρόσθετες αντιφατικές ιδιότητες: 

(α) Ο ΘΕΟΣ, Ο ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΟΣ  

«27Και ο Ιησούς κοιτάζοντάς τους καλά, λέει: Στους 
ανθρώπους είναι αδύνατο, όχι όμως και στον Θεό· επειδή, 
τα πάντα είναι δυνατά στον Θεό.» ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 
10:27, επίσης ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 19:26 

Διαψεύδεται από: 

«19Και ο Κύριος ήταν μαζί με τον Ιούδα· και κυρίευσε το 
βουνό· αλλά, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΣΕ να διώξει τους κατοίκους 
τής κοιλάδας, επειδή είχαν ΣΙΔΕΡΕΝΙΕΣ ΆΜΑΞΕΣ.» 
ΚΡΙΤΕΣ 1:19 

(β) Η ΟΡΓΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΤΙΓΜΗ: 

«5Επειδή, η οργή του διαρκεί μονάχα μία στιγμή·» 
ΨΑΛΜΟΙ 30:5 

Διαψεύδεται από: 

«13Και άναψε η οργή τού Κυρίου ενάντια στον Ισραήλ, και 
τους έκανε (τους Εβραίους) να περιπλανιόνται στην έρημο 
40 χρόνια, μέχρις ότου εξολοθρεύτηκε ολόκληρη η γενεά, 
που είχε πράξει αυτό το κακό μπροστά στον Κύριο.» 
ΑΡΙΘΜΟΙ 32:13 
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(γ) Ο ΘΕΟΣ ΔΕΝ ΜΕΤΑΝΙΩΝΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΦΟΒΑΤΑΙ 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ: 

«19Ο Θεός δεν είναι άνθρωπος για να ψευστεί, ούτε γιος 
ανθρώπου για να μεταμεληθεί.» ΑΡΙΘΜΟΙ 23:19 

Διαψεύδεται από: 

«35Και ο Κύριος μεταμελήθηκε που έκανε τον Σαούλ 
βασιλιά επάνω στον Ισραήλ.» 1 ΣΑΜΟΥΗΛ 15:35 

Επίσης: «14Και ο Κύριος μεταμελήθηκε για το κακό, που 
είπε να κάνει ενάντια στον λαό του (το Ισραήλ).» ΕΞΟΔΟΣ 
32:14 

(δ) ΤΟ ΕΛΕΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ: 

«5Επειδή, ο Κύριος είναι αγαθός· το έλεός του παραμένει 
στον αιώνα…» ΨΑΛΜΟΙ 100:5 

Διαψεύδεται από: 

«2Θα εκδικήσω όσα έκανε ο Αμαλήκ στον Ισραήλ 
(τετρακόσια χρόνια πριν)… 3πήγαινε τώρα και πάταξε τον 
Αμαλήκ, και εξολόθρευσε κάθε τι που έχει, και μη τους 
λυπηθείς· αλλά, θανάτωσε και άνδρα και γυναίκα, και 
παιδί και βρέφος που θηλάζει, και βόδι και πρόβατο, και 
καμήλα και γαϊδούρι.» 1 ΣΑΜΟΥΗΛ 15:2 

(ε) Ο ΘΕΟΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟ ΦΩΣ 
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«16(ο Θεός) ο οποίος αυτός μόνος έχει την αθανασία, που 
κατοικεί σε απρόσιτο φως, τον οποίο κανένας από τους 
ανθρώπους δεν είδε ούτε μπορεί να δει…» 1 ΤΙΜΟΘΕΟΣ 
6:16 

Διαψεύδεται από: 

«12Τότε, ο Σολομώντας μίλησε: Ο Κύριος είπε ότι θα 
κατοικεί σε πυκνό σκοτάδι·» 1 ΒΑΣΙΛΕΩΝ 8:12 

(στ) Ο ΘΕΟΣ ΔΕΝ ΔΕΛΕΑΖΕΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ: 

«Κανένας, όταν πειράζεται, ας μη λέει ότι: Από τον Θεό 
πειράζομαι· επειδή, ο Θεός είναι απείραστος κακών, κι 
αυτός δεν πειράζει κανέναν.» ΙΑΚΩΒΟΣ 1:13 

Διαψεύδεται από: 

«ΚΑΙ ύστερα από τα πράγματα αυτά, ο Θεός δοκίμασε τον 
Αβραάμ, και του είπε: Αβραάμ· κι εκείνος είπε: Εδώ είμαι.» 
ΓΕΝΕΣΗ 22:1 

 

15. ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ:  

Κάθε Χριστιανική αίρεση διεκδικεί το «Δώρο» του ΑΓΙΟΥ 
ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ. Αυτό το δώρο είναι τόσο φθηνό που 
75.000.000 «ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΟΙ» Χριστιανοί της 
Αμερικής καυχιούνται επίσης για την κατοχή του. 
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(α) «11Φανερώθηκε δε σ' αυτόν ένας άγγελος του Κυρίου, 
που στεκόταν δεξιά από το θυσιαστήριο του θυμιάματος· 
12και ο Ζαχαρίας, βλέποντάς τον, ταράχτηκε, και έπεσε 
επάνω του φόβος. 13Και ο άγγελος του είπε: Μη φοβάσαι, 
Ζαχαρία· επειδή, η δέησή σου εισακούστηκε· και η γυναίκα 
σου η Ελισάβετ θα γεννήσει σε σένα έναν γιο, και θα 
αποκαλέσεις το όνομά του Ιωάννη (ο Ιωάννης ο Βαπτιστής). 
14Και θα είναι σε σένα χαρά και αγαλλίαση· και πολλοί θα 
χαρούν για τη γέννησή του. 15Επειδή, θα είναι μεγάλος 
μπροστά στον Κύριο· και κρασί και σίκερα δεν θα πιει, 
και θα γίνει πλήρης με Άγιο Πνεύμα από την κοιλιά, 
ακόμα, της μητέρας του.» ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑ 1:15 

Δεν έχω κατορθώσει ακόμα να κατανοήσω το ακριβές 
νόημα της φράσης «…από την κοιλιά της μητέρας του». 

Αλίμονο, ο καημένος ο Ιησούς (ειρήνη σ’ αυτόν) έπρεπε να 
περάσει ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ μετά τη γέννησή του για να 
αποκτήσει το δώρο του ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ κατά τη 
βάπτισή του στα χέρια του Ιωάννη του Βαπτιστή.» (ΚΑΤΑ 
ΜΑΤΘΑΙΟΝ 3:16) 

(β) «και η Ελισάβετ έγινε πλήρης με Άγιο Πνεύμα.» ΚΑΤΑ 
ΛΟΥΚΑ 1:41 

(γ) «Και ο Ζαχαρίας, ο πατέρας του, έγινε πλήρης με Άγιο 
Πνεύμα·» ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑ 1:67 
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(δ) «(ο Ιησούς) φύσηξε προς αυτούς, και τους λέει: Λάβετε 
Πνεύμα Άγιο.» ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 20:22 

(ε) «όποιος, όμως, βλασφημήσει στο Πνεύμα το Άγιο, δεν 
έχει συγχώρηση στον αιώνα, αλλά είναι ένοχος αιώνιας 
καταδίκης·» ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 3:29 

Είναι το ίδιο Άγιο Πνεύμα που ήρθε σε όλους αυτούς; 

  

16. ΑΙΜΟΜΙΞΙΑ:  

«ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΝΕΥΡΕΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΔΥΟ 
ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΕΝΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.» Για 
παράδειγμα ανάμεσα σε πατέρα και κόρη, γιο και μητέρα, 
πεθερό και νύφη, αδελφό και αδελφή, κλπ. 

ΑΙΜΟΜΙΞΙΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (;)  

ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΠΑΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΟΡΕΣ ΤΟΥ: 

(α) «30Και ο Λωτ ανέβηκε από τη Σηγώρ, και κατοίκησε στο 
βουνό, και μαζί του οι δύο θυγατέρες του, επειδή φοβήθηκε 
να κατοικήσει στη Σηγώρ· και κατοίκησε σε σπήλαιο, αυτός 
και οι δύο θυγατέρες του. 31Και η μεγαλύτερη είπε στη 
νεότερη: Ο πατέρας μας είναι γέροντας, και άνθρωπος δεν 
υπάρχει επάνω στη γη για να μπει μέσα προς εμάς, σύμφωνα 
με τη συνήθεια ολόκληρης της γης· 32έλα, ας ποτίσουμε τον 
πατέρα μας κρασί, και ας κοιμηθούμε μαζί του, και ας 
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αναστήσουμε σπέρμα από τον πατέρα μας. 33Πότισαν, 
λοιπόν, τον πατέρα τους κρασί κατά τη νύχτα εκείνη· και η 
μεγαλύτερη μπήκε μέσα, και κοιμήθηκε με τον πατέρα 
της· κι εκείνος δεν κατάλαβε ούτε πότε αυτή πλάγιασε, και 
πότε σηκώθηκε. 34Και την επαύριο η μεγαλύτερη είπε στη 
νεότερη: Δες, εγώ κοιμήθηκα χθες τη νύχτα με τον 
πατέρα μας· ας τον ποτίσουμε κρασί και τούτη τη νύχτα, 
και μπαίνοντας μέσα εσύ, κοιμήσου μαζί του, και ας 
αναστήσουμε σπέρμα από τον πατέρα μας. 35Πότισαν, 
λοιπόν, κι εκείνη τη νύχτα τον πατέρα τους κρασί, και αφού 
σηκώθηκε η νεότερη, κοιμήθηκε μαζί του· κι εκείνος δεν 
κατάλαβε ούτε πότε αυτή πλάγιασε, και πότε σηκώθηκε. 
36Και συνέλαβαν οι δύο θυγατέρες του Λωτ από τον 
πατέρα τους. 37Και η μεγαλύτερη γέννησε γιο, και 
αποκάλεσε το όνομά του Μωάβ· αυτός είναι ο πατέρας των 
Μωαβιτών μέχρι σήμερα. 38Αλλά και η νεότερη γέννησε γιο, 
και αποκάλεσε το όνομά του Βεν-αμμί· αυτός είναι ο 
πατέρας των Αμμωνιτών μέχρι σήμερα.» ΓΕΝΕΣΗ 19:36 

Ο ασαφής όρος «κοιμήθηκε» αναφέρεται σαφώς στη 
σεξουαλική συνεύρεση των δυο. 

 

ΑΙΜΟΜΙΞΙΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΥΙΟ 

(β) «Και όταν ο Ισραήλ κατοικούσε στη γη εκείνη, ο Ρουβήν 
(ο πρωτότοκος, ο μεγαλύτερος γιος του) πήγε και 
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κοιμήθηκε με τη Βαλλά, την παλλακή τού πατέρα του·1» 
ΓΕΝΕΣΗ 35:22 

 

ΑΙΜΟΜΙΞΙΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΠΕΘΕΡΟ ΚΑΙ ΝΥΦΗ 

(γ) «12Και ύστερα από πολλές ημέρες, πέθανε η θυγατέρα 
τού Σουά, η γυναίκα τού Ιούδα· και αφού ο Ιούδας 
παρηγορήθηκε, ανέβηκε στους κουρευτές των προβάτων του 
στη Θαμνά, αυτός και ο φίλος του ο Ειρά ο Οδολλαμίτης. 
13Κι ανήγγειλαν στη Θάμαρ, λέγοντας: Δες, ο πεθερός σου 
ανεβαίνει στη Θαμνά για να κουρέψει τα πρόβατά του. 14Κι 
εκείνη έβγαλε τα ενδύματα της χηρείας της, σκεπάστηκε με 
κάλυμμα, και περιτυλίχθηκε, και κάθησε κοντά στη δίοδο, 
που είναι στο δρόμο τής Θαμνά· επειδή, είδε ότι ο Σηλά είχε 
γίνει μεγάλος, κι αυτή δεν δόθηκε σ' αυτόν για γυναίκα. 
15Και όταν ο Ιούδας την είδε, τη νόμισε για πόρνη· επειδή, 
είχε σκεπασμένο το πρόσωπό της. 16Και στον δρόμο 
στράφηκε σ' αυτή και είπε: Άφησέ με, παρακαλώ, να μπω 
μέσα σε σένα· επειδή, δεν γνώρισε ότι ήταν η νύφη του. 
Κι εκείνη είπε: Τι θα μου δώσεις για να μπεις μέσα σε 
μένα; 17Κι εκείνος είπε: Εγώ θα σου στείλω ένα κατσικάκι 
από τις κατσίκες του κοπαδιού. Κι εκείνη είπε: Μου δίνεις 

                                                             
1 ΠΑΛΛΑΚΙΔΑ και ΣΥΖΥΓΟΣ είναι συνώνυμοι όροι στη Βίβλο. 
Ψάξτε το στο ευρετήριο υπό τον τίτλο «ΧΕΤΤΟΥΡΑ» (η τρίτη 
σύζυγος του Αβράαμ). 
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ένα ενέχυρο, μέχρις ότου να το στείλεις; 18Κι εκείνος είπε: 
Τι ενέχυρο να σου δώσω; Κι εκείνη είπε: Τη σφραγίδα σου, 
και το περιδέραιό σου, και τη ράβδο σου, που έχεις στο χέρι 
σου. Και της τα έδωσε, και μπήκε μέσα σ' αυτήν, και 
συνέλαβε απ' αυτόν. 19Ύστερα απ' αυτά, αναχώρησε, και 
αφού έβγαλε το κάλυμμά της, ντύθηκε τα ενδύματα της 
χηρείας της. 20Και ο Ιούδας έστειλε το κατσικάκι από τις 
κατσίκες διαμέσου τού φίλου του, του Οδολλαμίτη, για να 
παραλάβει το ενέχυρο από το χέρι τής γυναίκας· αλλά, δεν 
τη βρήκε· 21και ρώτησε τους ανθρώπους τού τόπου της, 
λέγοντας: Πού είναι η πόρνη, που καθόταν κοντά στη δίοδο 
του δρόμου; Κι εκείνοι είπαν: Δεν στάθηκε εδώ πόρνη. 
22Και επέστρεψε στον Ιούδα, και είπε: Δεν τη βρήκα· 
μάλιστα, οι άνθρωποι του τόπου είπαν: Δεν στάθηκε εδώ 
πόρνη. 23Και ο Ιούδας είπε: Ας τα έχει, για να μη 
ντροπιαστούμε· δες, εγώ έστειλα τούτο το κατσικάκι, εσύ 
όμως δεν τη βρήκες. 24Και ύστερα από τρεις μήνες περίπου, 
ανήγγειλαν στον Ιούδα, λέγοντας: Η Θάμαρ η νύφη σου 
πόρνευσε, και μάλιστα, δες, είναι έγκυος από πορνεία. Και ο 
Ιούδας είπε: Φέρτε την έξω, και ας κατακαεί. 25Και όταν την 
έφερναν έξω, απέστειλε στον πεθερό της, λέγοντας: Από τον 
άνθρωπο, στον οποίο ανήκουν αυτά, είμαι έγκυος· και είπε 
ακόμα: Γνώρισε, παρακαλώ, τίνος είναι η σφραγίδα, και το 
περιδέραιο, κι αυτή η ράβδος. 26Και ο Ιούδας τα γνώρισε· 
και είπε: Αυτή είναι δικαιότερη από μένα, επειδή δεν την 
έδωσα στον Σηλά τον γιο μου. Και δεν τη γνώρισε ποτέ 
πλέον. 27Και κατά την εποχή που επρόκειτο να γεννήσει, να, 
στην κοιλιά της υπήρχαν δίδυμα. 28Κι ενώ γεννούσε, το 
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ένα πρόβαλε το χέρι έξω· και η μαμή παίρνοντάς το, έδεσε 
επάνω στο χέρι του ένα κόκκινο νήμα, λέγοντας: Αυτός 
βγήκε πρώτος. 29Και καθώς τράβηξε πίσω το χέρι του, να, 
βγήκε ο αδελφός του· κι αυτή είπε: Ποιον χαλασμό έκανες; 
Επάνω σου ας είναι ο χαλασμός. Γι' αυτό, αποκλήθηκε το 
όνομά του Φαρές. 30Και έπειτα βγήκε ο αδελφός του, που 
είχε το κόκκινο νήμα στο χέρι του· και το όνομά του 
αποκλήθηκε Ζαρά.» ΓΕΝΕΣΗ 38:15-18 

 

Από αυτήν την αιμομικτική σχέση ανάμεσα στον πεθερό και 
τη νύφη του γεννήθηκε τα δίδυμα, τα οποία έμελλε να 
γίνουν οι προ-παππούδες του Ιησού Χριστού.  

«1ΒΙΒΛΙΟ της γενεαλογίας τού Ιησού Χριστού, γιου τού 
Δαβίδ, γιου τού Αβραάμ. 2Ο Αβραάμ γέννησε τον Ισαάκ· 
και ο Ισαάκ γέννησε τον Ιακώβ· και ο Ιακώβ γέννησε τον 
Ιούδα και τους αδελφούς του· 3και ο Ιούδας γέννησε τον 
Φαρές και τον Ζαρά από τη Θάμαρ· και ο Φαρές γέννησε 
τον Εσρώμ· και ο Εσρώμ γέννησε τον Αράμ·» ΚΑΤΑ 
ΜΑΤΘΑΙΟΝ 1:3 

 

ΑΙΜΟΜΙΞΙΑ ΚΑΙ ΒΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ 
ΑΔΕΡΦΟ ΚΑΙ ΑΔΕΡΦΗ 

(δ) «5Και ο Ιωναδάβ τού είπε: Πλάγιασε επάνω στο κρεβάτι 
σου, και προσποιήσου τον άρρωστο· και όταν ο πατέρας σου 
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έρθει και σε δει, πες του: Ας έρθει, παρακαλώ, η Θάμαρ η 
αδελφή μου, και ας μου δώσει να φάω, και ας ετοιμάσει 
μπροστά μου το φαγητό, για να δω, και να φάω από το χέρι 
της. 6Και ο Αμνών πλάγιασε, και προσποιήθηκε τον 
άρρωστο· και όταν ο βασιλιάς ήρθε να τον δει, είπε ο Αμνών 
στον βασιλιά: Ας έρθει, παρακαλώ, η Θάμαρ η αδελφή 
μου, και ας κάνει μπροστά μου δύο τηγανίτες, για να φάω 
από το χέρι της. 7Και ο Δαβίδ έστειλε στο σπίτι προς τη 
Θάμαρ, λέγοντας: Πήγαινε τώρα στο σπίτι τού αδελφού 
σου Αμνών, και ετοίμασέ του φαγητό. 8Και η Θάμαρ πήγε 
στο σπίτι τού αδελφού της Αμνών, που ήταν πλαγιασμένος· 
και πήρε το αλεύρι, και ζύμωσε, και έκανε τηγανίτες 
μπροστά του, και έψησε τις τηγανίτες. 9Έπειτα, πήρε το 
τηγάνι, και τις κένωσε μπροστά του· όμως, δεν θέλησε να 
φάει. Και ο Αμνών είπε: Βγάλτε κάθε άνθρωπο από 
μπροστά μου. Και βγήκαν απ' αυτόν όλοι. 10Και είπε ο 
Αμνών στη Θάμαρ: Φέρε το φαγητό μου στον κοιτώνα, για 
να φάω από το χέρι σου. Και η Θάμαρ πήρε τις τηγανίτες 
που έκανε, και τις έφερε στον κοιτώνα στον Αμνών τον 
αδελφό της. 11Και όταν του πρόσφερε σ' αυτόν να φάει, την 
έπιασε, και της είπε: Έλα, κοιμήσου μαζί μου, αδελφή 
μου. 12Κι εκείνη τού είπε: Μη, αδελφέ μου, μη με 
ταπεινώσεις· επειδή, τέτοιο πράγμα δεν πρέπει να γίνει 
στον Ισραήλ· μη κάνεις αυτή την αφροσύνη· 13κι εγώ, πώς 
θα εξαλείψω το όνειδός μου; Αλλά, κι εσύ θα είσαι σαν ένας 
από τους άφρονες στον Ισραήλ· τώρα, λοιπόν, παρακαλώ, 
μίλησε στον βασιλιά· επειδή, δεν θα με αρνηθεί σε σένα. 
14Δεν θέλησε, όμως, να ακούσει στη φωνή της· αλλά, 
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ασκώντας μεγαλύτερη δύναμη από εκείνη, τη βίασε, και 
κοιμήθηκε μαζί της.» 2 ΣΑΜΟΥΗΛ 13:5 

 

ΒΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΙΜΟΜΙΞΙΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΓΙΟ ΚΑΙ 
ΤΙΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΤΟΥ! 

(ε) «22Έστησαν, λοιπόν, μια σκηνή επάνω στην ταράτσα για 
τον Αβεσσαλώμ (έναν ακόμη γιο του Βασιλιά Δαυίδ), και ο 
Αβεσσαλώμ μπήκε στις παλλακές1 τού πατέρα του, 
μπροστά σε ολόκληρο τον Ισραήλ.» 2 ΣΑΜΟΥΗΛ 16:22 

(στ) Για διάφορες ακόμα μορφές αιμομιξίας βλ. 
ΛΕΥΙΤΙΚΟΣ 18:8-18, 20:11-14 και 17:21. 

 

17. ΙΣΡΑΗΛΙΤΕΣ: Ακόρεστες πόρνες 

(α) «28Και πόρνευσες με τους Ασσυρίους, επειδή ήσουν 
άπληστη· ναι, πόρνευσες μ' αυτούς, κι ακόμα δεν 
χόρτασες. 29Και πολλαπλασίασες την πορνεία σου στη γη 

                                                             
1 ΠΑΛΛΑΚΙΔΑ και ΣΥΖΥΓΟΣ είναι συνώνυμοι όροι στη Βίβλο. 
Ψάξτε το στο ευρετήριο υπό τον τίτλο «ΧΕΤΤΟΥΡΑ» (η τρίτη 
σύζυγος του Αβράαμ). 
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Χαναάν μέχρι τους Χαλδαίους· και ούτε έτσι χόρτασες.» 
ΙΕΖΕΚΙΗΛ 16:28  

 

ΠΟΡΝΕΙΑ ΤΩΝ 2 ΑΔΕΛΦΩΝ –ΟΟΛΑ ΚΑΙ ΟΟΛΙΒΑ: 

(β) «....20Και παραφρόνησε για τους εραστές της, που η 
σάρκα τους είναι σάρκα γαϊδουριών, και η ρεύση τους 
ρεύση αλόγων.» ΙΕΖΕΚΙΗΛ 23:20 (Βλ. 23:1-49) 

(γ) «…επειδή, τους πλάνησε το πνεύμα τής πορνείας, και 
πόρνευσαν ξεκλίνοντας από τον Θεό τους.» ΩΣΗΕ 4:12, 
6:10, ΚΑΙ 9:11 

 

18. ΙΕΡΕΜΙΑΣ: Προφήτης πριν τη γέννησή του 

(α) «Πριν σε μορφώσω στην κοιλιά (της μητέρας σου), σε 
γνώρισα· και πριν βγεις από τη μήτρα σε αγίασα· σε 
κατέστησα προφήτη στα έθνη.» ΙΕΡΕΜΙΑΣ 1:5  

 

Ο ΘΕΟΣ ΔΕΛΕΑΣΕ ΤΟΝ ΙΕΡΕΜΙΑ (;): 

(β) «Κύριε, με δελέασες, και δελεάστηκα· υπήρξες 
ισχυρότερος εναντίον μου, και υπερίσχυσες· έγινα 
χλευασμός όλη την ημέρα· όλοι με εμπαίζουν.» ΙΕΡΕΜΙΑΣ 
20:7 
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19. ΙΗΣΟΥΣ (ειρήνη σ’ αυτόν) 

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΣΤΗ ΒΙΒΛΟ ΚΑΙ ΤΟ ΙΕΡΟ 
ΚΟΡΑΝΙΟ: 

Μετέτρεψε το νερό σε κρασί στη γαμήλια γιορτή στην Κανά 
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 2:9. 

Όπως βλέπουμε εδώ ο συγγραφέας του κατά Ιωάννην 
Ευαγγελίου απέδωσε ξεκάθαρα στον Ιησού αυτή την 
ιστορία βάσει της οποίας το αλκοόλ έγινε επιτρεπτό στον 
Χριστιανισμό. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι ο 
συγγραφέας δεν ήταν ένας από τους μαθητές του Ιησού, 
αλλά ήταν ένας άνθρωπος που ζούσε στην Έφεσο, που ήταν 
γνωστή ότι επικρατούσε το αλκοόλ και η μοιχεία. Μπορείς 
να αναζητήσεις τι σήμαινε μια «ελεύθερη Ρωμαϊκή πόλη».  
Επίσης, αυτό το Ευαγγέλιο είναι το μοναδικό στο οποίο 
αναφέρεται η ιστορία της μοιχαλίδας που την απελεύθερωσε 
ο Ιησούς από τα χέρια των Εβραίων από το να την 
λιθοβολήσουνε, λεγοντάς τους ο αναμάρτητος να ρίξει την 
πρώτη πέτρα. Ανοίγοντας έτσι ο συγγραφέας, την πόρτα 
προς το αλκοόλ και αποφεύγοντας την τιμωρία της μοιχείας 
που αναφέρεται ξεκάθαρα στην Αγία Γραφή. 

Στο Ιερό Κοράνιο το πρώτο του Θαύμα ήταν το ότι 
υπερασπίστηκε τη μητέρα του, ως μωρό, εναντίον των 
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ψευδών κατηγοριών των Εβραίων (ότι τον συνέλαβε από 
μοιχεία). ΣΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑΜ 19:30-33 

 

ΟΙ ΥΒΡΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΩΝ ΤΟΥ 
ΛΑΟΥ ΤΟΥ ΟΠΩΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΒΙΒΛΟ: 

(α) «13Αλλά, αλλοίμονο σε σας, γραμματείς και Φαρισαίοι, 
υποκριτές.» ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 23:13 

«4Γενεά πονηρή και μοιχαλίδα…» ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 
16:4 

«27Αλλοίμονο σε σας, γραμματείς και Φαρισαίοι, 
υποκριτές· επειδή, μοιάζετε με ασβεστωμένους τάφους, 
που απέξω μεν φαίνονται ωραίοι, από μέσα όμως είναι 
γεμάτοι από νεκρά κόκαλα, και από κάθε ακαθαρσία.» 
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 23:27 

«33Φίδια, γεννήματα από οχιές…» ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 
23:33 

(β) Αποκαλεί τη μητέρα του «ΓΥΝΑΙΚΑ» ΚΑΤΑ 
ΙΩΑΝΝΗΝ 2:4 «Ο Ιησούς λέει σ' αυτή: Τι κοινό υπάρχει 
ανάμεσα σε μένα και σε σένα, γυναίκα; Δεν ήρθε ακόμα η 
ώρα μου. », με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο απευθύνεται σε 
μια ιερόδουλη, «…Γυναίκα, πού είναι εκείνοι οι κατήγοροί 
σου;» ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:10 
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«Ο ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ» καυχιέται ότι δεν 
ήρθε για να φέρει ειρήνη στη γη, αλλά φωτιά και 
διαχωρισμό! 

«49Φωτιά ήρθα να βάλω στη γη· και τι θέλω, αν έχει ήδη 
ανάψει;». ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑ 12:49 

«51Νομίζετε ότι ήρθα να δώσω ειρήνη στη γη; Σας λέω, όχι, 
αλλά διαχωρισμό.» ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑ 12:51  

 

(Ο ΙΗΣΟΥΣ) ΟΧΙ ΘΕΟΣ! Ο Ιησούς δεν επέτρεπε σε 
κανέναν να τον αποκαλεί «αγαθό», πόσο μάλλον θεό, 
ακόμη και με μικρό «θ».1 

«16Και ξάφνου, πλησιάζοντας κάποιος τού είπε: Δάσκαλε 
αγαθέ, τι καλό να πράξω για να έχω αιώνια ζωή;  
17Και εκείνος τού είπε: Τι με λες αγαθό; Δεν υπάρχει 
κανένας αγαθός, παρά μονάχα ένας, ο Θεός…» ΚΑΤΑ 
ΜΑΤΘΑΙΟΝ 19:16 

 

Η ΔΥΝΑΜΗ (ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ) ΔΕΝ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΙΔΙΟ: 
                                                             
1 Μικρό «θ»: Βλ. στο ευρετήριο για «ΘΕΟΣ» με μικρό «θ». 
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(α) «18Και καθώς ο Ιησούς τους πλησίασε, τους μίλησε, 
λέγοντας: Δόθηκε σε μένα κάθε εξουσία στον ουρανό και 
επάνω στη γη.» ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 28:18 

(β) «30Δεν μπορώ εγώ να κάνω τίποτε από τον εαυτό μου. 
Καθώς ακούω, κρίνω· και η δική μου κρίση είναι δίκαιη· 
επειδή, δεν ζητάω το δικό μου θέλημα, αλλά το θέλημα 
του Πατέρα, που με απέστειλε.» ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 5:30 

(γ) «20Αλλά, αν διαμέσου τού δαχτύλου τού Θεού βγάζω τα 
δαιμόνια…» ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΣ 11:20 

(δ) «41Σήκωσαν, λοιπόν, την πέτρα, όπου ήταν 
τοποθετημένος ο νεκρός. Και ο Ιησούς, αφού ύψωσε τα 
μάτια επάνω, είπε: Πατέρα, σε ευχαριστώ, ότι με άκουσες. 
42Και εγώ γνώριζα ότι πάντοτε με ακούς· αλλά, για το 
πλήθος, που στέκεται ολόγυρα, το είπα, για να πιστέψουν 
ότι εσύ με απέστειλες. 43Και όταν τα είπε αυτά, κραύγασε 
με δυνατή φωνή: Λάζαρε, έλα έξω.44Και ο πεθαμένος βγήκε 
έξω…» ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 11:41-44 

Ποιος έδωσε τη ζωή πίσω στο Λάζαρο; Η απάντηση είναι ο 
«ΘΕΟΣ!» Γιατί ο Θεός άκουσε την προσευχή του Ιησού, 
όπως «πάντα!» 

 

ΑΚΟΥΣΕ ΤΩΡΑ ΤΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ: 
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(α) «22Άνδρες Ισραηλίτες, ακούστε τούτα τα λόγια· τον 
Ιησού τον Ναζωραίο, άνδρα που αποδείχθηκε σε σας από 
τον Θεό με δυνάμεις και τέρατα και σημεία, τα οποία ο 
Θεός έκανε ανάμεσά σας διαμέσου αυτού, όπως ξέρετε κι 
εσείς.» ΠΡΑΞΕΙΣ 2:22 

 

ΕΜΠΝΕΥΣΤΗΚΕ Ο ΛΟΥΚΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΟ ΓΙΑ ΝΑ 
ΠΕΙ ΟΤΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΗΤΑΝ ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΣΗΦ; 

«23Κι αυτός ο Ιησούς άρχιζε να είναι περίπου («περίπου» το 
Άγιο Πνεύμα δεν ήξερε με βεβαιότητα) 30 χρόνων, ο οποίος 
ήταν -καθώς νομιζόταν- γιος τού Ιωσήφ…» ΚΑΤΑ 
ΛΟΥΚΑ 3:23 

Οι λέξεις –καθώς νομιζόταν-δείχνουν ξεκάθαρα ότι αυτά τα 
λόγια δεν είναι τα λόγια του Θεού, αφού πως είναι δυνατόν 
ο Θεός να μην γνωρίζει με βεβαιότητα και να εμπνεύσει τον 
Λουκά λέγοντας «περίπου» και «καθώς νομιζόταν».  

 

20. ΙΗΣΟΥΣ (ειρήνη σ’ αυτόν) «ΘΕΟΣ»: Αδύναμος 

(α) «30Δεν μπορώ εγώ να κάνω τίποτε από τον εαυτό μου.» 
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 5:30 

 

ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕ ΤΙΠΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΛΟΥΣΑ ΖΩΗ: 
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(β) «32Όσο για την ημέρα εκείνη και την ώρα δεν γνωρίζει 
κανένας ούτε οι άγγελοι, που είναι στον ουρανό, ούτε ο 
Υιός, παρά μονάχα ο Πατέρας.» ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 13:32 

 

ΔΕ ΓΝΩΡΙΖΕ ΤΙΠΟΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΟΧΕΣ: 

(γ) «13Και βλέποντας από μακριά μια συκιά να έχει φύλλα, 
ήρθε μη τυχόν βρει σ' αυτή κάτι· και μόλις ήρθε κοντά της, 
δεν βρήκε τίποτε, παρά μονάχα φύλλα· επειδή, δεν ήταν 
καιρός των σύκων. 14Και ο Ιησούς, αποκρινόμενος, είπε σ' 
αυτή: Κανένας πλέον, στον αιώνα, να μη φάει καρπό από 
σένα. Και το άκουγαν αυτό οι μαθητές του.» ΚΑΤΑ 
ΜΑΡΚΟΝ 11:13 

 

Ο ΙΗΣΟΥΣ (ειρήνη σ’ αυτόν) ΩΣ ΔΙΨΑΣΜΕΝΟΣ 
«ΘΕΟΣ»; 

(δ) «…(ο Ιησούς) λέει: Διψάω.» ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:28 

 

Ο ΙΗΣΟΥΣ (ειρήνη σ’ αυτόν) ΩΣ «ΘΕΟΣ» ΠΟΥ 
ΔΑΚΡΥΖΕΙ; 

(ε) «Δάκρυσε ο Ιησούς.» ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 11:35 
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Θυμηθείτε ότι πρόκειται για μία από τις μικρότερες 
προτάσεις στη Βίβλο! (τρεις μόνο λέξεις) 

 

ΦΑΝΤΑΖΕΣΤΕ ΕΝΑ «ΘΕΟ» ΝΑ ΠΕΙΡΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ 
ΤΟ ΣΑΤΑΝΑ (;) 

(στ) «Και (ο Ιησούς) βρισκόταν εκεί μέσα στην έρημο 40 
ημέρες πειραζόμενος από τον σατανά» ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 
1:13  

 

21. Ο ΙΗΣΟΥΣ (ειρήνη σ’ αυτόν) Ήρθε μόνο για τους 
Εβραίους (;) 

(α) «5Αυτούς τους δώδεκα απέστειλε ο Ιησούς, και τους 
παρήγγειλε, λέγοντας: Σε δρόμο εθνών μη πάτε, και μέσα 
σε πόλη Σαμαρειτών μη μπείτε· 6να πάτε δε μάλλον προς τα 
χαμένα πρόβατα του οίκου Ισραήλ (στους Εβραίους 
μόνο).» ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 10:5-6  

(β) «24Και εκείνος (ο Ιησούς) αποκρινόμενος είπε: Δεν 
στάλθηκα παρά μονάχα στα χαμένα πρόβατα του οίκου 
Ισραήλ. 25Και εκείνη (η γυναίκα Χαναναία), καθώς ήρθε, 
τον προσκυνούσε, λέγοντας: Κύριε, βοήθα με (να 
θεραπεύσω την κόρη μου). 26Και αποκρινόμενος είπε: Δεν 
είναι καλό να πάρει κάποιος το ψωμί των παιδιών, και να το 
ρίξει στα σκυλάκια.» ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 15:24-26  
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22. Ο ΙΗΣΟΥΣ (ειρήνη σ’ αυτόν) ΜΙΛΟΥΣΕ ΜΕ 
ΠΑΡΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΑΠΑΤΗΣΕΙ 
ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΒΡΑΙΟΣ: 

«11Και τους έλεγε: Σε σας δόθηκε να γνωρίσετε το μυστήριο 
της βασιλείας τού Θεού· σ' εκείνους, όμως, τους έξω τα 
πάντα γίνονται με παραβολές· 12για να βλέπουν, βλέποντας, 
και να μη δουν· και να ακούν, ακούγοντας, και να μη 
καταλάβουν· μήπως και επιστρέψουν, και τους 
συγχωρηθούν τα αμαρτήματα.» ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 4:11-12 

Στην τελευταία φράση βλέπουμε ότι ο Ιησούς δεν ήθελε, για 
οποιονδήποτε δεν είναι από τα παιδιά του Ισλαήλ να 
συγχωρεθούν οι αμαρτίες του, πως αυτό συμβαδίζει με αυτό 
που λέγεται ότι ο Ιησούς ήρθε για να καθοδηγήσει και να 
συγχωρήσει τις αμαρτίες όλου του κόσμου; 

ΤΟ ΜΙΣΟΣ ΩΣ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΤΟΥ 
(ΙΗΣΟΥ): 

«Αν κάποιος έρχεται σε μένα, και δεν μισεί τον πατέρα του, 
και τη μητέρα, και τη γυναίκα, και τα παιδιά, και τους 
αδελφούς, και τις αδελφές, ακόμα μάλιστα και τη δική του 
ζωή, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου.» ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑ 
14:26 

Ο ΠΕΤΡΟΣ ΔΙΑΨΕΥΔΕΙ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΠΟΥ ΘΕΩΡΕΙ 
ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ ΩΣ «ΤΟ ΜΟΝΟ ΔΡΟΜΟ»: 
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«Ο Ιησούς λέει σ' αυτόν: Εγώ είμαι ο δρόμος, και η αλήθεια, 
και η ζωή· κανένας δεν έρχεται στον Πατέρα, παρά μόνον 
διαμέσου εμού·» ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 14:6 

Διαψεύδεται από: 

«34Τότε, καθώς ο Πέτρος άνοιξε το στόμα, είπε:… Γνωρίζω 
στ' αλήθεια ότι, ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης· 35αλλά, 
σε κάθε έθνος όποιος τον φοβάται (τον Θεό), και εργάζεται 
δικαιοσύνη, είναι σ' αυτόν δεκτός.» ΠΡΑΞΕΙΣ 10:34-35  

 

23. ΕΒΡΑΙΟΙ: Ένας επαναστατικός λαός 

«24Πάντοτε στασιάσατε ενάντια στον Κύριο, από την 
ημέρα που σας γνώρισα.» ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟ 9:24 

ΕΝΑΣ ΣΚΛΗΡΟΤΡΑΧΗΛΟΣ ΛΑΟΣ: 

«27επειδή, εγώ ξέρω την ανυπακοή σας και το σκληρό σας 
πείσμα. Εσείς επαναστατείτε εναντίον του Κυρίου ενώ 
εγώ είμαι ακόμη ζωντανός μαζί σας· πόσο μάλλον μετά τον 
θάνατό μου;» ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟ 31:27 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ: 

«68Και ο Κύριος θα σε επαναφέρει (τους Εβραίους) στην 
Αίγυπτο με πλοία, από τον δρόμο για τον οποίο σού είπα: 
Δεν θα τον δεις πλέον άλλη φορά· και θα πουλιέστε εκεί 
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στους εχθρούς σας ως δούλοι και δούλες, και δεν θα υπάρχει 
αγοραστής.» ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟ 28:68  

«13…τώρα, θα θυμηθώ την ανομία τους (των Εβραίων), και 
θα επισκεφθώ τις αμαρτίες τους (των Εβραίων)· αυτοί θα 
επιστρέψουν στην Αίγυπτο (για δεύτερη δουλεία).» ΩΣΗΕ 
8:13  

Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ: 

«43Γι' αυτό, σας λέω (ο Ιησούς) ότι, η βασιλεία τού Θεού θα 
αφαιρεθεί από σας (τους Εβραίους), και θα δοθεί σε έθνος 
που κάνει τούς καρπούς της.» ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:43 

 

24. ΧΕΤΤΟΥΡΑ: Η τρίτη σύζυγος του Αβραάμ 

«1Ο ΑΒΡΑΑΜ, μάλιστα, πήρε και άλλη γυναίκα, που 
ονομαζόταν Χεττούρα» ΓΕΝΕΣΗ 25:1 

Η Χεττούρα, η ΓΥΝΑΙΚΑ (σύζυγος) του Αβραάμ 
αντιπαραβάλλεται στον ίδιο «Λόγο του Θεού» -δηλ. 1 
ΧΡΟΝΙΚΩΝ 1:32, όπου η Χεττούρα περιγράφεται ως η 
ΠΑΛΛΑΚΙΔΑ του Αβραάμ. Εδώ υπάρχει μια ακόμα 
αντίφαση στη Βίβλο, εκτός κι αν οι όροι «ΓΥΝΑΙΚΑ» και 
«ΠΑΛΛΑΚΙΔΑ» είναι συνώνυμοι. 

 

25. ΣΦΑΓΗ: Στα χέρια των Εβραίων 
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(α) «17και τώρα, θανατώστε από τα παιδιά όλα τα αρσενικά, 
θανατώστε ακόμα και όλες τις γυναίκες, όσες γνώρισαν 
άνδρα, που κοιμήθηκαν μαζί του· 18όλα, όμως, τα μικρά 
κορίτσια, όσα δεν γνώρισαν κοίτη άνδρα, φυλάξτε τα για 
τον εαυτό σας ζωντανά·» ΑΡΙΘΜΟΙ 31:17-18 

Και οι Εβραίοι έσωσαν για τον εαυτό τους 32.000 παρθένες, 
εδάφιο 35, βλ. επίσης εδάφιο 40. 

«32Και τα λάφυρα, που εναπολείφθηκαν από τη λεηλασία, 
που έκαναν οι άνδρες οι πολεμιστές, ήσαν 675.000 
πρόβατα, 33και 72.000 βόδια, 34και 61.000 γαϊδούρια, 35και 
οι ψυχές των ανθρώπων, από τις γυναίκες, που δεν γνώρισαν 
κοίτη άνδρα, όλες οι ψυχές, 32.000.» ΑΡΙΘΜΟΙ 31:32 

(β) «από τις πόλεις, όμως, αυτών των λαών, που ο Κύριος ο 
Θεός σου δίνει σε σένα ως κληρονομιά, δεν θα αφήσεις 
ζωντανό κανένα από εκείνα που έχουν πνοή·» 
ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟ 20:16 

(γ) «Και (οι Εβραίοι) εξολόθρευσαν με μάχαιρα όλους 
όσους ήσαν μέσα στην πόλη, άνδρες και γυναίκες, νέους 
και γέροντες, και βόδια, και πρόβατα, και γαϊδούρια.» 
ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ 6:21 (Ούτε στα γαϊδούρια δεν 
χάρισαν τη ζωή!) 

(δ) «28Και εκείνη την ημέρα ο Ιησούς (ο Ιησούς του Ναυή) 
κυρίευσε τη Μακκηδά, και πάταξε με μάχαιρα αυτή, και 
τον βασιλιά της· εξολόθρευσε αυτούς, και όλους τους 
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ανθρώπους, που ήσαν σ' αυτήν· δεν άφησε υπόλοιπο· και 
στον βασιλιά τής Μακκηδά έκανε, όπως έκανε και στον 
βασιλιά τής Ιεριχώ.» ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΙ 10:28 

 

26. ΜΕΛΧΙΣΕΔΕΚ: Αυτός ο Αρχιερέας του Σάλεμ έχει 
ιδιότητες ποτ ξεπερνούν ακόμη και τον Ιησού Χριστό 
(ειρήνη σ’ αυτόν). 

«1Επειδή, αυτός ο Μελχισεδέκ, βασιλιάς τής Σαλήμ, ιερέας 
τού Ύψιστου Θεού, ο οποίος συνάντησε τον Αβραάμ, καθώς 
επέστρεφε από την καταστροφή των βασιλιάδων, και τον 
ευλόγησε· 2στον οποίο ο Αβραάμ έδωσε και δέκατο από 
όλα τα λάφυρα· ο οποίος πρώτα μεν ερμηνεύεται ως 
βασιλιάς δικαιοσύνης, έπειτα δε ως βασιλιάς τής Σαλήμ, που 
σημαίνει βασιλιάς ειρήνης· 3χωρίς πατέρα, χωρίς μητέρα, 
χωρίς γενεαλογία· μη έχοντας ούτε αρχή ημερών ούτε 
τέλος ζωής· αλλά, αφομοιωμένος με τον Υιό τού Θεού· 
μένει ιερέας πάντοτε. » ΕΒΡΑΙΟΥΣ 7:3 

(Αυτές οι ιδιότητες αρμόζουν μόνο στο Θεό!) 

 

27. ΜΕΣΣΙΑΣ: Μεταφράζεται «Χριστός» 

Μεσσίας είναι το πιο κοινό επίθετο στα Εβραϊκά. Κατά τη 
μετάφρασή του στα ελληνικά έγινε «Χριστός», δηλαδή 
ΚΕΧΡΙΣΜΕΝΟΣ! Σε όποιο σημείο της ελληνικής 
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μετάφρασης αναφέρονται οι λέξεις «Χριστός», «χρισμένος», 
«χρίζω» κλπ. στα Εβραϊκά η λέξη που χρησιμοποιήθηκε 
ήταν «ΜΕΣΣΙΑΣ»! Αλλά γιατί ο μεταφραστής άλλαξε την 
λέξη από «Μεσσίας» σε Χριστός; Μήπως η αλλαγή αυτή 
ήταν σκόπιμη, ώστε να παρουσιάσει τον Ιησού ως Θεό; 
Χρησιμοποιεί δηλ. μια λέξη (ο Χριστός) που δεν είχε 
χρησιμοποιηθεί για κανέναν άλλον πριν ώστε να δείχνει τη 
μοναδικότητά του. Ακολουθούν μερικά απτά παραδείγματα: 

(α) «εγώ είμαι ο Θεός τής Βαιθήλ, όπου έχρισες (μεσσία) τη 
στήλη…» ΓΕΝΕΣΗ 31:13 

(β) «Και ο Μωυσής πήρε το επιχρισματικό (μεσσία) λάδι, 
και έχρισε (μεσσία) τη σκηνή, και όλα όσα ήσαν μέσα σ' 
αυτή, και τα αγίασε.» ΛΕΥΙΤΙΚΟΣ 8:10 

(γ) «Ο Κύριος θα συντρίψει τους αντιδίκους του· θα 
βροντήσει από τον ουρανό επάνω τους· Ο Κύριος θα κρίνει 
τα πέρατα της γης· και θα δώσει δύναμη στον βασιλιά του, 
και θα υψώσει το κέρας τού χρισμένου του (μεσσία).» 1 
ΣΑΜΟΥΗΛ 2:10 

(δ) «Ήσουν χρισμένο (μεσσία) χερούβ για να επισκιάζεις· 
και εγώ σε έστησα· Ήσουν στο άγιο βουνό τού Θεού· 
περπατούσες ανάμεσα σε πύρινες πέτρες.» ΙΕΖΕΚΙΗΛ 
28:14  

(ε) «Έτσι λέει ο Κύριος προς τον χρισμένο (μεσσία) του, 
τον Κύριο, του οποίου κράτησα το δεξί χέρι, για να 
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υποτάξω μπροστά του τα έθνη· και θα λύσω την οσφύ των 
βασιλιάδων, για να ανοίξω μπροστά του τα δίθυρα· και οι 
πύλες δεν θα κλειστούν.» ΗΣΑΙΑΣ 45:1 

(Ο Θεός απευθύνεται ακόμη και σε έναν ειδωλολάτρη 
βασιλέα ως το Μεσσία Του!) 

 

28. ΜΩΧΑΜΜΑΝΤ (ειρήνη και οι ευλογίες του Αλλάχ 
επ’ αυτού): Είναι αληθινός προφήτης του Θεού σύμφωνα 
με τη Βίβλο 

Η πρώτη αποστολή του Ιωάννη αναφέρει τα εξής: 

(α) «1Αγαπητοί, μη πιστεύετε σε κάθε πνεύμα (εννοεί κάθε 
προφήτη), αλλά δοκιμάζετε τα πνεύματα αν είναι από τον 
Θεό· επειδή, πολλοί ψευδοπροφήτες έχουν βγει στον 
κόσμο. 2Από τούτο γνωρίζεται το Πνεύμα τού Θεού· κάθε 
πνεύμα που ομολογεί τον Ιησού Χριστό ότι έχει έρθει με 
σάρκα προέρχεται από τον Θεό·» 1 ΙΩΑΝΝΗΣ 4:2 

Και έτσι όπως βλέπουμε, υπάρχουν ψευδοπροφήτες, και 
αληθινοί προφήτες, και το μέτρο με το οποίο θα ξέρει κανείς 
ποιος είναι ο αληθινός και ποιος είναι ο ψεύτικος προφήτης, 
είναι αν ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός έχει έρθει με σάρκα 
ή όχι. 

Και τώρα όταν συγκρίνει κανείς αυτό το μέτρο με το εδάφιο 
του Ιερού Κορανίου 3:45 και πολλές άλλες κορανικές 
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αναφορές, όπου ο Ιησούς (ειρήνη σ’ αυτόν) αναφέρεται ως ο 
ΜΕΣΣΙΑΣ, θα επιβεβαιωθεί ότι ο Μωχάμμαντ (ειρήνη και 
ευλογίες του Αλλάχ σε αυτόν) πράγματι είναι Απόστολος 
του Αλλάχ. 

Ο ΜΩΧΑΜΜΑΝΤ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗ ΒΙΒΛΟ 
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ: 

(β) «Ο ουρανίσκος του είναι γλυκασμοί· κι αυτός 
(Μωχάμμαντ-ιμ) ολόκληρος επιθυμητός. Αυτός είναι ο 
αγαπητός μου, κι αυτός ο φίλος μου, θυγατέρες τής 
Ιερουσαλήμ.» ΑΣΜΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ 5:16 (Βλ. 
http://www.youtube.com/watch?v=MDVYiLKILRM ) 

Από το αυθεντικό Εβραϊκό χειρόγραφο, η λέξη 
«ΜΩΧΑΜΜΑΝΤ-ΙΜ», μεταφράζεται σε «ολόκληρος 
επιθυμητός» που στην ουσία είναι η λέξη Μωχάμμαντ με 
την κατάληξη –ιμ στο τέλος. «ΙΜ» είναι ο πληθυντικός 
ευγενείας στην Εβραϊκή γλώσσα. 

Ο ΜΩΧΑΜΜΑΝΤ «ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ» ΟΠΩΣ Ο 
ΙΗΣΟΥΣ, ΕΙΡΗΝΗ Σ’ ΑΥΤΟΥΣ: 

(γ) «Και εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα, και θα σας δώσει 
έναν άλλον Παράκλητο, για να μένει μαζί σας στον αιώνα.» 
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 14:16 

Ο Ιησούς ήταν ο πρώτος Παράκλητος και ένας ΑΚΟΜΗ θα 
έπρεπε να είναι σαν αυτόν, άνθρωπος και όχι Πνεύμα. 

http://www.youtube.com/watch?v=MDVYiLKILRM
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29. ΑΥΝΑΝΙΣΜΟΣ «Η απόσυρση του πέους από τον 
κόλπο πριν την εκσπερμάτηση.» Ιατρικός όρος 
«διακεκομμένη συνουσία.» 

«8Και ο Ιούδας είπε στον Αυνάν: Μπες μέσα στη γυναίκα 
τού αδελφού σου και να τη νυμφευθείς, και να αναστήσεις 
σπέρμα στον αδελφό σου. 9Αλλ' ο Αυνάν ήξερε ότι το 
σπέρμα δεν θα ήταν δικό του (δηλ. δεν θα είχε το όνομά 
του)· γι' αυτό, όταν έμπαινε μέσα στη γυναίκα τού 
αδελφού του, ξέχυνε στη γη, για να μη δώσει σπέρμα στον 
αδελφό του.» ΓΕΝΕΣΗ 38:8-9 

 

30. ΠΑΥΛΟΣ: Παραδεχόμενος ο ίδιος ότι είναι πονηρός, 
χρησιμοποίησε απάτη: 

«Έστω, όμως, εγώ δεν σας καταβάρυνα· αλλά, επειδή ήμουν 
πανούργος, σας έπιασα με δόλο (ΔΟΛΟΣ σημαίνει 
τέχνασμα, αθέμιτη πρακτική, προδοσία, πονηριά και 
πανουργία).» 2 ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 12:16 

Ο Παύλος δεν ήταν ένας από τους δώδεκα μαθητές, αλλά 
ήταν Εβραίος και το όνομά του ήταν Σαούλ. Ο Παύλος 
έπαιξε σημαντικό ρόλο στον διωγμό των χριστιανών, και 
ήταν από τους πιο θερμούς υποστηρικτές της θεότητας του 
Ιησού. Παρόλο που ο Παύλος δεν ήταν ένας από τους 
μαθητές του Ιησού, ήταν αυτός που έγραψε περισσότερο 
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από το μισό της Βίβλου. Ήταν αυτός που κύρηξε τον 
Χριστιανισμό στην  καρδιά της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, 
προσφέροντας πολλές «εκπτώσεις» στη θρησκεία για τους 
Ρωμαίους έτσι ώστε να ασπαστούν τον Χριστιανισμό. 
Παρουσίασε για αυτούς τον Ιησού όχι ως αγγελιαφόρο, 
αλλά ως θεό και εκείνοι ήταν συνηθισμένοι με την εικόνα 
των θεών ως ανθρώπους, οι οποίοι συναγωνίζονταν στην 
κορυφή του Ολύμπου και ήταν πιο δυνατοί από τους 
ανθρώπους. Επίσης, ο Παύλος τους επέτρεψε να πίνουν 
αλκοόλ και να μην κάνουν περιτομή. Πέτυχε στο να 
κερδίσει τους Ρωμαίους Αυτοκράτορες, και παρόλο που ο 
Νέρωνας διέταξε να τον σταυρώσουν, τα διδάγματά του 
έγιναν ευρέως αποδεκτά και γι’αυτό πολλοί ιστορικοί 
καθιστούν τον Παύλο ως τον αληθινό ιδρυτή του 
Χριστιανισμού και όχι τον Ιησού. 

 

31. ΠΟΛΥΓΑΜΙΑ ΣΤΗ ΒΙΒΛΟ: 

Ο Σολομών ο σοφός είχε χίλιες γυναίκες και παλλακίδες: 

(α) «Και (ο Σολομών ) είχε 700 γυναίκες βασίλισσες και 
300 παλλακές· και οι γυναίκες του ξέκλιναν την καρδιά του 
(προς άλλους θεούς).» 1 ΒΑΣΙΛΕΙΣ 11:3 

(β) Ο Αβραάμ, ο φίλος του Θεού είχε περισσότερες από μία 
συζύγους· και το ίδιο και ο Ισραήλ (Ιάκωβος) και ο 
βασιλιάς Δαυίδ. 
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Δεν υπάρχει ούτε μία λέξη στην Ιερή Βίβλο, κατά της 
πολυγαμίας. 

 

32. ΨΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ, ΚΕΝΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 

(α) «16Και ο Κύριος ο Θεός έδωσε προσταγή στον Αδάμ, 
λέγοντας: Από κάθε δέντρο του παραδείσου θα τρως 
ελεύθερα, 17από το δέντρο τής γνώσης τού καλού και του 
κακού, όμως, δεν θα φας απ' αυτό· επειδή, την ίδια ημέρα 
που θα φας απ' αυτό, θα πεθάνεις οπωσδήποτε.» ΓΕΝΕΣΗ 
2:17 

Διαψεύδεται από: 

(β) «5και όλες οι ημέρες του Αδάμ, που έζησε, έγιναν 930 
χρόνια· και πέθανε.» ΓΕΝΕΣΗ 5:5 

Εκπληκτικό! Στη γλώσσα του Θεού (;) «την ίδια μέρα» 
σημαίνει αιώνες αργότερα (;). 

Σύμφωνα με την ιερή Βίβλο, ο σατανάς ήταν πιο ειλικρινής 
για τις συνέπειες της βρώσης του «απαγορευμένου καρπού», 
διαβεβαίωσε την Εύα: 

(γ) «4Και το φίδι (ο σατανάς) είπε στη γυναίκα: Σίγουρα δεν 
θα πεθάνετε.» ΓΕΝΕΣΗ 3:4 
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33. ΠΡΟΦΗΤΕΣ (ΑΛΛΑ ΓΥΜΝΟΙ):  

(α) «21και (ο Νώε) ήπιε από το κρασί, και μέθυσε, και 
γυμνώθηκε μέσα στη σκηνή του. 22Και ο Χαμ, ο πατέρας 
τού Χαναάν, είδε τη γύμνωση του πατέρα του· και το 
ανήγγειλε στους δύο αδελφούς του έξω. 23Και παίρνοντας ο 
Σημ και ο Ιάφεθ το ένδυμα, το έβαλαν επάνω στις δύο 
πλάτες τους· και περπατώντας πισώπλατα, σκέπασαν τη 
γύμνωση του πατέρα τους· και τα πρόσωπά τους ήσαν προς 
τα πίσω και δεν είδαν τη γύμνωση του πατέρα τους.» 
ΓΕΝΕΣΗ 9:21 

(β) «24Και (ο Σαούλ) αφού ξεντύθηκε κι αυτός τα ιμάτιά 
του, προφήτευε μπροστά στον Σαμουήλ με τον ίδιο τρόπο, 
και ήταν καταγής γυμνός όλη εκείνη την ημέρα και όλη τη 
νύχτα. Γι' αυτό, λένε: Και ο Σαούλ ανάμεσα σε προφήτες;» 
1 ΣΑΜΟΥΗΛ 19:24 

(γ) «20Και ο Δαβίδ επέστρεψε να ευλογήσει την οικογένειά 
του. Και, η Μιχάλ, η θυγατέρα τού Σαούλ, βγαίνοντας σε 
συνάντηση του Δαβίδ, είπε: Πόσο ένδοξος ήταν σήμερα ο 
βασιλιάς τού Ισραήλ (ο Δαυίδ), που γυμνώθηκε σήμερα στα 
μάτια των υπηρετριών των δούλων του, καθώς αδιάντροπα 
γυμνώνεται ένας από τους τιποτένιους ανθρώπους!» 2 
ΣΑΜΟΥΗΛ 6:20 

(δ) «3Και ο Κύριος είπε: Όπως ο δούλος μου ο Ησαϊας 
περπατούσε γυμνός και ανυπόδητος τρία χρόνια, για σημείο 
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και τεράστιο ενάντια στην Αίγυπτο, και ενάντια στην 
Αιθιοπία,  

4έτσι ο βασιλιάς τής Ασσυρίας θα απαγάγει δέσμιους τους 
Αιγυπτίους, και αιχμάλωτους τους Αιθίοπες, νέους και 
γέροντες, γυμνούς και ανυπόδητους, μάλιστα με γυμνά τα 
οπίσθιά τους, προς εντροπή τής Αιγύπτου.» ΗΣΑΙΑΣ 20:3 

 

34. ΣΑΒΒΑΤΟ: Το Σάββατο ως μέρα ξεκούρασης του 
Θεού στη Βίβλο 

«… επειδή, σε έξι ημέρες δημιούργησε ο Κύριος τον ουρανό 
και τη γη, στην έβδομη ημέρα, όμως, σταμάτησε και 
ΑΝΑΠΑΥΘΗΚΕ.» ΕΞΟΔΟΣ 31:17 

Αντίθετα, το Ιερό Κοράνιο αναφέρει: 

{Αλλάχ! Δεν υπάρχει θεός εκτός από Αυτόν – ο Αλ-Χάι 
(Ζωντανός), ο Αλ-Καϊούμ (Ο Αυτοσυντηρούμενος· Αυτός 
που Συντηρεί τα Πάντα). Δε μπορεί να τον καταβάλλει 
ούτε ένας υπνάκος (ούτε για ένα δευτερόλεπτο), ούτε 
ύπνος. Δικά Του είναι όλα όσα υπάρχουν στους ουρανούς 
και στη Γη. Ποιος μπορεί να μεσολαβήσει (για 
λογαριασμό κάποιου άλλου) μπροστά Του, εκτός με την 
Άδειά Του; Γνωρίζει ό,τι υπήρχε πριν και ό,τι θα υπάρξει 
μετά από αυτούς. Και δε θα συλλάβουν κάτι απ’ τη 
γνώση Του, εκτός εκείνου που Αυτός θα Θελήσει. Το  
Κούρσι Του εκτείνεται πάνω απ’ τους ουρανούς και τη 
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Γη, και δεν Τον επιβαρύνει η φύλαξη και η συντήρησή 
τους. Και είναι ο Αλ-‘Αλέι (Ύψιστος), ο Αλ-‘Αδείμ 
(Μέγας).} (Κοράνιο 2:255) 

 

35. ΔΟΥΛΕΙΑ: Εγκρίνεται από το Θεό 

«46Και θα τους έχετε (τους δούλους) κληρονομιά για τα 
παιδιά σας, ύστερα από σας, για να τους κληρονομήσουν 
(τους δούλους) ως ιδιοκτησία· δούλοι σας θα είναι 
παντοτινά· όμως, επάνω στους αδελφούς σας, τους γιους 
Ισραήλ, δεν θα εξουσιάζετε, ο ένας επάνω στον άλλον, με 
αυστηρότητα.» ΛΕΥΙΤΙΚΟΣ 25:46  

 

36. ΣΟΔΟΜΑ: Η εξήγηση της Βίβλου για το ότι οι 
άνθρωποι έγιναν λεσβίες και ομοφυλόφιλοι 

«25Οι οποίοι αντικατέστησαν την αλήθεια τού Θεού με το 
ψέμα, και απέδωσαν σεβασμό και λάτρευσαν την κτίση 
(όπως ανθρώπους και μαϊμούδες), παρά εκείνον που την 
έκτισε, ο οποίος είναι άξιος ευλογίας στους αιώνες. Αμήν. 
26Γι' αυτό (επειδή λατρεύουν ανθρώπους και μαϊμούδες), ο 
Θεός τούς παρέδωσε σε πάθη ατιμίας· επειδή, και οι 
γυναίκες τους αντικατέστησαν τη φυσική χρήση με την 
αφύσικη (λεσβιασμός)· 27παρόμοια δε και οι άνδρες, 
αφήνοντας τη φυσική χρήση τής γυναίκας, άναψαν μέσα 
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τους από την επιθυμία τους ο ένας προς τον άλλον (όπως 
οι σοδομίτες και οι ομοφυλόφιλοι)…» ΡΩΜΑΙΟΥΣ 1:25-27 

 

37. ΥΙΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ: Η Βίβλος αποδίδει στο Θεό γιους 
με το κιλό. 

(α) «….(γιος) του Ενώς, του Σηθ, του Αδάμ, του Θεού.» 
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑ 3:38 

(β) «2βλέποντας οι γιοι τού Θεού τις θυγατέρες των 
ανθρώπων, ότι ήσαν ωραίες, πήραν για τον εαυτό τους 
γυναίκες από όλες όσες διάλεξαν. 3Και ο Κύριος είπε: Δεν 
θα παραμείνει το πνεύμα μου πάντοτε μαζί με τον άνθρωπο, 
επειδή είναι σάρκα· οι ημέρες του θα είναι ακόμα 120 
χρόνια. 4Κατά τις ημέρες εκείνες ήσαν οι γίγαντες επάνω 
στη γη, κι ακόμα, ύστερα, αφού οι γιοι του Θεού είχαν μπει 
μέσα στις θυγατέρες των ανθρώπων, κι αυτές τεκνοποίησαν 
σ' αυτούς· εκείνοι ήσαν οι δυνατοί, οι ονομαστοί άνδρες από 
παλιά..» ΓΕΝΕΣΗ 6:2 και 4 

(γ) «22και θα πεις στον Φαραώ: Έτσι λέει ο Κύριος· γιος μου 
είναι, πρωτότοκός μου, ο Ισραήλ·» ΕΞΟΔΟΣ 4:22 
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(δ) «9και ο Εφραϊμ είναι ο πρωτότοκός μου1.» ΙΕΡΕΜΙΑΣ 
31:9 

(ε) «Υιός μου είσαι εσύ (Ω, Δαυίδ)· εγώ σήμερα σε 
γέννησα·2» ΨΑΛΜΟΙ 2:7 

(στ) «Επειδή, όσοι διοικούνται από το Πνεύμα τού Θεού, 
αυτοί είναι γιοι τού Θεού.» ΡΩΜΑΙΟΥΣ 8:14 

 

38. ΧΟΙΡΟΣ: Η σάρκα του χοίρου είναι απαγορευμένη 

(α) «από το κρέας τους (των γουρουνιών) δεν θα τρώτε, και 
το ψοφίμι τους δεν θα το αγγίζετε· είναι σε σας 
ακάθαρτα..» ΛΕΥΙΤΙΚΟΣ 11:8 

Ο Ιησούς (ειρήνη σ’ αυτόν) κατέστρεψε 2000 γουρούνια 
για να γιατρέψει έναν άνδρα- 

(β) «Και ο Ιησούς αμέσως τους το επέτρεψε. Και αφού τα 
ακάθαρτα πνεύματα βγήκαν, μπήκαν μέσα στα γουρούνια· 
και η αγέλη όρμησε προς τον γκρεμό στη θάλασσα (ήσαν δε 

                                                             
1 «ΠΡΩΤΟΤΟΚΟΣ»: Πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν δύο 
«πρωτότοκοι»; 

2 «ΓΕΝΝΗΣΑ» Πώς είναι δυνατόν ο Θεός να γέννησε το Δαυίδ 
στην ηλικία των σαράντα; «Σήμερα»; 
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μέχρι 2.000), και πνίγονταν μέσα στη θάλασσα.» ΚΑΤΑ 
ΜΑΡΚΟΝ 5:13 

 

39. ΓΥΝΑΙΚΕΣ: Απαγορεύεται να ανοίξουν το στόμα 
τους στην Εκκλησία 

«34Οι γυναίκες σας ας σιωπούν μέσα στις εκκλησίες· 
επειδή, δεν είναι επιτρεπτό σ' αυτές να μιλάνε, αλλά να 
υποτάσσονται, όπως λέει και ο νόμος. 35Αλλά, αν θέλουν 
να μάθουν κάτι, ας ρωτούν τούς άνδρες τους στο σπίτι· 
επειδή, είναι αισχρό σε γυναίκες να μιλάνε μέσα σε 
εκκλησία.» 1 ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 14:34-35 

 

 

 

 

 

 

ΑΝ μπορείτε ΑΚΟΜΗ να διαβάσετε αυτό το εξώφυλλο, 
δεν έχετε ολοκληρώσει τη δουλεία σας. 
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ΠΡΟΦΥΛΑΞΤΕ αυτό το απαραίτητο εγχειρίδιο από το 
να το χάσετε ή να το βάλετε σε λάθος μέρος με τη 
συλλογή σας από βιβλία και περιοδικά, ΑΠΟΚΤΩΝΤΑΣ 
μια Βίβλο σε οποιαδήποτε γλώσσα ή έκδοση, και 
ΚΟΛΛΩΝΤΑΣ αυτό τα βιβλίο με κόλλα στο εσωτερικό 
του εξωφύλλου της Βίβλου σας. 

 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΑΥΤΑ ΤΑ «ΜΕΣΑ ΜΑΧΗΣ» 
ΩΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΚΗΡΥΚΩΝ ΤΗΣ 
ΒΙΒΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΟΥ ΣΑΣ 
ΧΤΥΠΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ. 
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