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Μεξηθέο Δηιηθξηλείο πκβνπιέο 

γηα Κάζε Υξηζηηαλό 

ηνπ Γξα. άιηρ Αζ-άιηρ 

 

 

Με Παξάξηεκα 

Ο ΕΔΟΤ ΚΏΕ Ο ΜΩΥΏΜΜΏΝΣ (Βηξήλε ζ’ απηνύο) 

ΣΔ ΐΕΐΛΟ ΚΏΕ ΣΟ ΚΟΡΏΝΕΟ 

 

ΐηβιηθέο Ώπνδείμεηο γηα ην όηη ν Εεζνύο ήηαλ Ανύινο ηνπ 

Θενύ θαη δελ είρε κεξίδην ζηε Θεηόηεηα 

ηνπ Αξα. Μσράκκαλη Σαθηνπληίλ Ώι-Υηιάιη. 

Πξώελ Καζεγεηή Εζιακηθήο Πίζηεο θαη Αηδαγκάησλ, 
Εζιακηθό Παλεπηζηήκην, Μαληίλα Μνπλαγνπάξα 
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ΔΗΑΓΩΓΖ 

Οη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη ζπκθσλνύλ κε ην γεγνλόο όηη ν 

Λόγνο ηνπ Ώιιάρ (Θενύ) δελ κπνξεί λα είλαη αληηθαηηθόο. 

ζα Βίπε γηα ηνλ Βαπηό Σνπ πξέπεη λα είλαη αιήζεηα. Βίλαη 

ν Αεκηνπξγόο, ν Έλαο θαη ν Πάξνρνο. Βίλαη ν Πξώηνο, 
ηίπνηα δελ πξνεγείηαη Ώπηνύ∙ ν Σειεπηαίνο, ηίπνηα δελ 

ππάξρεη κεηά από Ώπηόλ∙ ν Όςηζηνο, ηίπνηα δελ ππάξρεη 

πάλσ από Ώπηόλ∙ ν Βγγύηεξνο, ηίπνηα δελ είλαη πην θνληά ζε 
καο από Ώπηόλ, θαη πεξηθιείεη ηα πάληα κε ηε Γλώζε Σνπ, 

ελώ βξίζθεηαη πάλσ από ηνπο νπξαλόο, Αηαθξηηόο θαη 

Ξερσξηζηόο από ηα δεκηνπξγήκαηά Σνπ. πνπδαίνο ζην 
Μεγαιείν θαη ηελ Σηκή Σνπ, Πνιπεύζπιαρλνο, Ώπζηεξόο 

ζηελ Σηκσξία. Παληνγλώζηεο, πκπνλεηηθόο, Πάλζνθνο θαη 

Αίθαηνο. Σέιεηνο ζε όια ηα Ολόκαηα θαη ηηο Εδηόηεηέο Σνπ. 

Αε γελλά, νύηε γελληέηαη. Αελ ππάξρεη ίζνο κε Ώπηόλ, θαη 
δελ ππάξρεη ηίπνηα ζαλ Ώπηόλ, θαη ζπλεπώο κόλν Ώπηόο 

αμίδεη λα ιαηξεύεηαη. Οπζηαζηηθά, ε ζξεζθεία όπσο 

απνθαιύθζεθε
1
 ζηα έζλε πξηλ από καο θαη ζηελ 

αλζξσπόηεηα σο ηελ Δκέξα ηεο Ώλάζηαζεο, απαηηεί ηε 

                                                             
 
 Δ ζξεζθεία σο απνθάιπςε από ην Θεό θαη ζηελ 

πξσηόηππε κνξθή ηεο είλαη δηαθνξεηηθή από ηελ έλλνηα ηεο 

ζξεζθείαο όπσο θαηαλνείηαη από πνιινύο ζηε Αύζε. 

Πνιινί άλζξσπνη θαζηέξσζαλ νξηζκέλεο αξρέο θαη 

πξαθηηθέο θαη ηηο απνθάιεζαλ «ζξεζθείεο». Ο Λόγνο ηνπ 
Ώιιάρ ζε όιεο ηηο απνθαιπκκέλεο ζξεζθείεο 

αληηπξνζώπεπε έλα ζαθέο κήλπκα πνπ όξηδε ηε ζρέζε ηνπ 

αλζξώπνπ κε ην Αεκηνπξγό ηνπ. Σν ηειηθό θαη πην 
αλαιπηηθό κήλπκα πνπ θαιύπηεη όινπο ηνπο θώδηθεο δσήο 

κέρξη ηελ Δκέξα ηεο Ώλάζηαζεο απνθαιύθζεθε ζηνλ 

Πξνθήηε Μσράκκαλη, εηξήλε ζ’ απηόλ. 



 

5 

ιαηξεία θαλελόο άιινπ παξά ηνπ Θενύ (Ώιιάρ). 

Οπνηνδήπνηε Μήλπκα από ηνλ Σέιεην Θεό είλαη αιεζηλό 

θαη δελ κπνξεί λα είλαη αληηθαηηθό. Βκπηζηεύηεθε 

πνιινύο Πξνθήηεο θαη Ώγγειηαθόξνπο από ηόηε πνπ 

μεθίλεζε ε δεκηνπξγία ζηε γε. Ξεθηλώληαο από ηνλ Ώδάκ, 

ην Νώε, ηνλ Ώβξαάκ, ην Μσπζή, ηνλ Εεζνύ θαη 
ηειεηώλνληαο κε ην Μσράκκαλη, εηξήλε ζε όινπο, ε νπζία 

ηεο ζξεζθείαο ήηαλ θαη παξακέλεη: νη άλζξσπνη πξέπεη λα 

ππνηάζζνληαη ζην Γεκηνπξγό ηνπο θαη λα ιαηξεύνπλ 

Απηόλ όπσο απνθάιπςε ζηνπο Αγγειηαθόξνπο θαη 

Πξνθήηεο. Ώπηό είλαη ην αιεζηλό Μήλπκα θαη ν Εεζνύο, 

εηξήλε ζ’ απηόλ, είλαη έλαο από εθείλνπο ηνπο ζπνπδαίνπο 
Πξνθήηεο θαη Ώγγειηαθόξνπο πνπ εζηάιε ζηα Παηδηά ηνπ 

Εζξαήι κεηά ην Μσπζή, επηβεβαηώλνληαο ηελ Ώπνθάιπςε 

πνπ εζηάιε ζην Μσπζή θαη ην Βπαγγέιην πνπ έιαβε από 

ηνλ Ώιιάρ. Ώπηό ην ίδην Μήλπκα επηβεβαηώζεθε από ηνλ 
Πξνθήηε Μσράκκαλη, εηξήλε ζ’ απηόλ, πηζηεύνληαο ζην 

αιεζηλό Βπαγγέιην πνπ ήξζε ζηνλ Εεζνύ θαη δηαδίδνληαο 

ηελ ηειηθή θαη πην αλαιπηηθή απνθάιπςε πξνο ηελ 
αλζξσπόηεηα, ην Κνξάλην. Σν Κνξάλην, όληαο ν Λόγνο ηνπ 

Ώιιάρ, επηβεβαηώλεη θαη καξηπξά ηελ αιεζηλή θύζε ηνπ 

Εεζνύ, θαη απηό δελ είλαη γλσζηό ζε πνιινύο αλζξώπνπο. 

Ώπηό ην βηβιίν ζα εηζάγεη ηνλ αλαγλώζηε ζηα Κνξαληθά 
θείκελα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ Εεζνύ, εηξήλε ζ’ απηόλ, 

ειπίδνληαο πσο ε αιήζεηα αλαθνξηθά κε ηελ πξνζσπηθόηεηα 

ηνπ Εεζνύ ζα μεθαζαξηζηεί. 

άλιτ Ασ-άλιτ  

3/12/1415 κ. Υίηδξα 
Μάηνο 2, 1995 Κ.Β. 

Ώλαζ. 4/7/1425 κ. Υίηδξα 

επηέκβξηνο 18, 2004. 
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Έλα Θαύκα…Κη έλαο Άλζξσπνο Γελληέηαη 

 

Μηα Σηκεκέλε Οηθνγέλεηα 

Δ νηθνγέλεηα ηνπ Εεζνύ είλαη ε Οηθνγέλεηα ηνπ Εκξάλ. Ήηαλ 

κηα νηθνγέλεηα εθιεθηή από ηνλ Ώιιάρ: 

 Ο Αιιάρ επέιεμε θαη ηίκεζε ηνλ Αδάκ (θάλνληαο ηνπο 

αγγέινπο λα πέζνπλ ζε πξελή ζηάζε κπξνζηά ηνπ σο 

ζεβαζκό γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ Αιιάρ), ην Νώε (θαλνληάο 

ηνλ ηνλ πξώην Αγγειηαθόξν γηα ηνπο αλζξώπνπο), ηελ 

νηθνγέλεηα ηνπ Αβξαάκ (θάλνληαο από ηνπο απνγόλνπο 

ηνπ Αβξάακ λα έιζνπλ πνιινί Πξνθήηεο όπσο ν Ηζκαήι, ν 

Ηζαάθ, ν Ηαθώβ, ν Ηεζνύο, ν Μσράκκαλη) θαη ηελ 

νηθνγέλεηα ηνπ „Ηκξάλ (θάλνληαο λα έιζεη από απηήλ ηελ 

νηθνγέλεηα ν Ησάλλεο, ε Μαξία, ν Ηεζνύο) πάλσ απ‟ όιε 

ηελ αλζξσπόηεηα (ηεο επνρήο ηνπο).  Απόγνλνη, ν έλαο 

πξνέξρεηαη από ηνλ άιινλ. Καη ν Αιιάρ είλαη ακεί„ 

(Αθνύεη ηα πάληα), „Αιείκ (Παληνγλώζηεο).  (Κνξάλην 

3:33-34) 

 

Μηα Σηκεκέλε Μεηέξα ππό ηε Φξνληίδα ηνπ Αιιάρ 

ηαλ ε κεηέξα ηεο Μαξίαο, ε ζύδπγνο ηνπ Εκξάλ, ήηαλ 
έγθπνο, έθαλε έλαλ ηάκα: 

 (Αλάθεξε, σ, Μσράκκαλη), όηαλ ε ζύδπγνο ηνπ „Ηκξάλ 

είπε: «Κύξηέ κνπ, ζη‟ αιήζεηα έθαλα ηάκα απηό (ην 

κσξό) πνπ είλαη ζηε κήηξα κνπ, λα είλαη αθηεξσκέλν ζε 

έλα (ζηελ ππεξεζία ηνπ Οίθνπ νπ, θαη ζηελ ιαηξεία 



 

7 

νπ, θαη λα είλαη ειεύζεξν από όιεο ηηο εγθόζκηεο δνπιεηέο 

γηα απηόλ ην ζθνπό), απνδέμνπ ην, ινηπόλ, από κέλα. η‟ 

αιήζεηα, Δίζαη ν Αζ-ακεί„ (Αθνύεη ηα πάληα), ν Αι-

„Αιείκ (Παληνγλώζηεο).»  (Κνξάλην 3:35) 

Ο Ώιιάρ απνδέρζεθε ηελ επίθιεζε θαη ε Μαξία γελλήζεθε 
θαη παξέκεηλε ππό ηελ πξνζηαζία ηνπ Πξνθήηε Γαραξία, 

όπσο ν Ώιιάρ, ν Ανμαζκέλνο, όξηζε: 

 Έηζη ν Κύξηόο ηεο ηελ απνδέρηεθε κε θαιή απνδνρή 

θαη ηελ έθαλε λα κεγαιώζεη κε θαιόλ ηξόπν θαη ηελ 

έζεζε ππό ηε θξνληίδα ηνπ Εαραξία. Κάζε θνξά πνπ ν 

Εαραξίαο έκπαηλε ζ‟ απηήλ ζηελ θάκαξα όπνπ 

πξνζεπρόηαλ, έβξηζθε εθεί αγαζά. Δίπε: «Ω, Μαξία, από 

πνύ ηα έρεηο απηά (ηα αγαζά);», είπε (ε Μαξία): «Δίλαη 

από ηνλ Αιιάρ, ζη‟αιήζεηα ν Αιιάρ παξέρεη ζε όπνηνλ 
ζέιεη (ν Αιιάρ) ρσξίο όξηα».  (Κνξάλην 3:37) 

Ο Ώιιάρ ηελ επέιεμε από όιεο ηεο γπλαίθεο ηεο δσήο ηεο: 

 Καη (αλάθεξε) όηαλ νη άγγεινη είπαλ: «Ω Μάξηακ! Ο 

Αιιάρ ζε επέιεμε θαη ζε εμάγληζε (από νπνηαδήπνηε 

κνξθή πνιπζετζκνύ), θαη ζε επέιεμε πξνηηκώληαο ζε από 

όιεο ηηο γπλαίθεο ηνπ θόζκνπ (ηεο επνρήο ηεο).  
(Κνξάλην 3:42) 

 

Οη Χαξκόζπλεο Δηδήζεηο 

Οη άγγεινη έθεξαλ ζηε Μαξία ηηο ραξκόζπλεο εηδήζεηο γηα 

ηε γέλλεζε ελόο παηδηνύ κέζσ ελόο «Λόγνπ» από ηνλ 
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Ώιιάρ. Ο Λόγνο ήηαλ Γελλεζήησ! Καη έγηλε! Ο Εεζνύο, ν 

πηόο ηεο Μαξίαο: 

  ηαλ νη άγγεινη είπαλ: «Ω, Μάξηακ! Ο Αιιάρ ζνπ 

αλαγγέιιεη ηα επράξηζηα λέα κε έλα Λόγν απ' Απηόλ 

[“Γελεζήησ” – θαη απηόο έγηλε!, δει. ν Ηεζνύο, ν πηόο ηεο 

Μάξηακ], ην όλνκά ηνπ ζα είλαη Μεζζίαο, „Ίζα (Ηεζνύο), 

ν πηόο ηεο Μάξηακ, ηηκεκέλνο ζε απηόλ ηνλ θόζκν θαη 

ζηε Μέιινπζα δσή, θαη ζα είλαη έλαο από εθείλνπο πνπ 

είλαη πνιύ θνληά ζηνλ Αιιάρ.  Καη ζα κηιήζεη ζηνπο 

αλζξώπνπο από ην ιίθλν (γηα λα ζε ππεξαζπηζηεί όηαλ ζε 

θαηεγνξήζνπλ όηη ην παηδί είλαη πξντόλ κνηρείαο) θαη 

(αξγόηεξα) όηαλ ζα είλαη ώξηκνο (δειαδή όηαλ μεθηλήζεη 

ε Απνζηνιή ηνπ), θαη ζα είλαη από ηνπο ελάξεηνπο.»  
(Κνξάλην 3:45-46) 

Ο «Λόγνο» δελ είλαη Θεόο όπσο ιέλε νη Υξηζηηαλνί, αιιά 

είλαη έλαο Λόγνο από ην Θεό, πνπ εηπώζεθε από ηνλ Ίδην. 

Βίλαη ν Λόγνο «Γελλεζήησ» -θη έγηλε! δει. ν Εεζνύο είλαη 
δεκηνπξγία κε Βληνιή ηνπ Ώιιάρ: Γελλεζήησ! Ώπηό 

ζεκαίλεη πσο δελ είλαη κέξνο ηνπ Αιιάρ. Βθείλνο, ν 

Ανμαζκέλνο, δελ θαηαηέκλεηαη ζε θαλέλα πξάγκα ή νλ. 

 



 

9 

Ηεζνύο: Από Μεηέξα Υσξίο Παηέξα! 

Αδάκ: Υσξίο Παηέξα θαη Μεηέξα! 

Μηα Θαπκαζηή Γεκηνπξγία 

Δ Μαξία δέρζεθε ηα λέα. Ρώηεζε: 

 Δθείλε είπε: «Κύξηέ κνπ, πώο ζα απνθηήζσ έλα παηδί 

αθνύ θαλείο άλδξαο δε κε έρεη αγγίμεη;» (Ο άγγεινο) Δίπε: 

«(Μελ εθπιήζεζαη) έηζη ν Αιιάρ δεκηνπξγεί ό,ηη ζέιεη. 

ηαλ απνθαζίζεη θάηη, απιώο ιέεη: „Γελεζήησ‟, θαη έηζη 
γίλεηαη.  (Κνξάλην 3:47) 

Μηα ηέηνηα ζαπκαζηή δεκηνπξγία δελ ηνλ θαζηζηά «πηό ηνπ 
Θενύ.» Ο Ώδάκ δελ είρε νύηε παηέξα, νύηε κεηέξα. Έηζη, 

πξέπεη λα ηνλ ζεσξήζνπκε «Βηδηθό Θεό»; Καλείο δε ιέεη 

θάηη ηέηνην. Έηζη, αλαινγηζηείηε ηη είπε ν Ώιιάρ ζρεηηθά κε 

ηνλ Ώδάκ θαη ηνλ Εεζνύ, εηξήλε ζ’ απηνύο: 

 η‟ αιήζεηα, ε νκνηόηεηα ηνπ „Ίζα (Ηεζνύ) ελώπηνλ ηνπ 

Αιιάρ είλαη όπσο εθείλε ηνπ Αδάκ. Σνλ δεκηνύξγεζε 

από ρώκα, έπεηηα ηνπ είπε: «Γελεζήησ» θαη έηζη απηόο 

έγηλε.  (Απηή) ε Αιήζεηα (πνπ απνθαιύθζεθε ζε ζέλα 

ζρεηηθά κε ηνλ Ηεζνύ) είλαη από ηνλ Κύξηό ζνπ, έηζη, κελ 

είζαη από απηνύο πνπ ακθηβάιινπλ (γηα ην ζέκα ηνπ 

Ηεζνύ, θαη λα είζαη ζηαζεξόο ζηελ αλακθηζβήηεηε 

αιήζεηα πνπ απνθαιύθζεθε ζε ζέλα).  (Κνξάλην 3:59-60) 

Καη ν Ώιιάρ δε γελλά. Ο Όςηζηνο, ιέεη ζην Κνξάλην, νύξα 

Μάξηακ (19), Βδάθηα 88-95: 
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 Καη είπαλ: «Ο Αξ-Ραρκάλ (Πνιπεύζπιαρλνο) απέθηεζε 

έλαλ γην!
1
  η‟ αιήζεηα, θέξαηε (είπαηε) θάηη 

ηεξαηώδεο!  Πξόθεηηαη νη νπξαλνί λα ζρηζηνύλ, ε γε λα 

αλνίμεη θαη ηα βνπλά λα θαηαξξεύζνπλ (εμαηηίαο απηώλ 

ησλ ιόγσλ).  ηη απέδσζαλ γην ζηνλ Αξ-Ραρκάλ 

(Πνιπεύζπιαρλν).  Καη δελ ηαηξηάδεη ζηνλ Αξ-Ραρκάλ 

(ζηελ Μεγαινπξέπεηά Σνπ) ην λα απνθηήζεη έλαλ γην.  

η‟ αιήζεηα όια όζα βξίζθνληαη ζηνπο νπξαλνύο θαη ζηε 

γε δελ ζα έιζνπλ ζηνλ Αξ-Ραρκάλ (Πνιπεύζπιαρλν) παξά 

σο δνύινη (θαηά ηελ Έζραηε κέξα).  η‟ αιήζεηα, (ν 

Αιιάρ) γλσξίδεη ηνλ θαζέλαλ ηνπο, θαη ηνπο έρεη κεηξήζεη 

κε πιήξε κέηξεζε.  Καη ν θαζέλαο ηνπο ζα έιζεη ζ‟ 

Απηόλ θαηά ηελ Ζκέξα ηεο Αλάζηαζεο κόλνο ηνπ (ρσξίο 

βνεζό, πξνζηάηε ή ππεξαζπηζηή).  

 

Ζ ύιιεςε: 

Δ Μαξία ζπλέιαβε ζαπκαζηά ηνλ Εεζνύ, θαη γέλλεζε έλα 

παηδί θάησ από έλα θνηληθόδεληξν: 

 Καη αλάθεξε ζην Βηβιίν (ην Κνξάλην, σ, Μσράκκαλη, 

ηελ ηζηνξία ηεο) Μάξηακ (Μαξίαο), όηαλ απνζύξζεθε ζε 

απνκόλσζε από ηελ νηθνγέλεηά ηεο, ζε έλα κέξνο πνπ 

                                                             
 
 πσο είπαλ νη Ενπδαίνη: ν Έζδξαο είλαη ν «πηόο ηνπ Ώιάρ» 

θαη νη Υξηζηηαλνί είπαλ όηη ν Εεζνύο είλαη ν γελλεζείο πηόο 

(ν Υξηζηίο, εηξήλε ζ’ απηόλ), θαη νη εηδσινιάηξεο Άξαβεο 

είπαλ όηη ν Ώιιάρ έρεη «γελλεκέλεο θόξεο (αγγέινπο θιπ.)» 
Σν ίδην έρεη εηπσζεί πνιιέο θνξέο ζην παξειζόλ, δειαδή 

ζηελ Βιιεληθή Μπζνινγία. Ο Ώιιάρ είλαη πνιύ Τςειόο, 

πην πάλσ απ’ ό,ηη Σνπ απνδίδνπλ. 
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βξίζθεηαη αλαηνιηθά (ηνπο).  Σνπνζέηεζε έλα 

πξνπέηαζκα (γηα λα ηελ θαιύςεη) από απηνύο (όηαλ 

ιαηξεύεη ηνλ Αιιάρ)• έπεηηα ηείιακε
1
 ζε απηήλ ην Ρνπρ 

Μαο (ηνλ άγγειν Γαβξηήι), θαη εκθαλίζηεθε κπξνζηά ηεο 

ζηε κνξθή ελόο άλδξα από θάζε άπνςε.  (Όηαλ ηνλ 

είδε ε Μαξία ζε κνξθή άληξα λα ηελ πιεζηάδεη θνβήζεθε 

θαη) Δίπε: «η‟ αιήζεηα, αλαδεηώ θαηαθύγην ζηνλ Αξ-

Ραρκάλ (Πνιπεύζπιαρλν) από ζέλα (από ην λα κνπ 

πξνθαιέζεηο θαθό), αλ είζαη ζενθνβόκελνο (δελ ζα κε 

βιάςεηο).  (Ο άγγεινο) είπε: «Δίκαη κόλν αγγειηαθόξνο 

από ηνλ Κύξηό ζνπ, γηα λα ραξίζσ ζε ζέλα έλαλ ελάξεην 

γην  Δθείλε είπε: «Πώο ζα έρσ πηό, εθ‟ όζνλ θαλείο 

άλδξαο δε κε έρεη αγγίμεη, νύηε είκαη αθόιαζηε;»  Δίπε: 

«Έηζη (ζα είλαη), ν Κύξηόο ζνπ είπε: Απηό γηα Μέλα είλαη 

εύθνιν. Καη ζα ηνλ θάλνπκε εκείν γηα ηελ 

αλζξσπόηεηα (εκείν γηα ηε Γύλακή Μαο, πσο 

δεκηνπξγήζακε έλαλ γηό από κεηέξα ρσξίο παηέξα, όπσο 

                                                             
 
 Ο πιεζπληηθόο αλαθέξεηαη ζηνλ Ίδην ηνλ Ώιιάρ. Ώπηό 

απνηειεί Ανμαζία θαη έλδεημε Μεγαιείνπ. Βίλαη θνηλό ζηηο 

εκηηηθέο γιώζζεο γηα θάζε κνλάξρε λα ρξεζηκνπνηεί ην 

«εκείο» θαη ην «εκάο» όηαλ αλαθέξεηαη ζηνλ εαπηό ηνπ. 
ηελ Ώγγιία, νη άλζξσπνη είλαη εμνηθεησκέλνη κε ην 

ΐαζηιηθό «εκείο». ηνλ Ώιιάρ αλήθεη ην θαιύηεξν 

παξάδεηγκα. ηαλ ν Ώιιάρ ιέεη «Βκείο» ή «Βκάο» θαλείο 

πνπ λα γλσξίδεη ηελ Ώξαβηθή γιώζζα δελ θαηαιαβαίλεη όηη 
απηό αλαθέξεηαη ζε «πεξηζζόηεξνπο από έλαλ ζενύο πνπ 

ελώλνληαη ζε Έλαλ»! Βίλαη Έλαο θαη όιεο νη Εδηόηεηέο Σνπ 

πεξηγξάθνπλ ηνλ Ίδην θαη κόλν θαη δελ είλαη ηδηόηεηεο 
μερσξηζηώλ «ζεώλ»! Ο Ίδηνο ν Ώιιάρ είλαη ν 

Πνιπεύζπιαρλνο, ν πκπνλεηηθόο, ν Πάξνρνο θαη νύησ 

θαζ’ εμήο. 
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δεκηνπξγήζακε ηνλ Αδάκ ρσξίο νύηε παηέξα νύηε κεηέξα, 

θαη ηελ Δύα από παηέξα-ηνλ Αδάκ- θαη ρσξίο κεηέξα, θαη 

πόζα δεπγάξηα πνπ δελ κπνξνύλ λα απνθηήζνπλ γην! Όια 

είλαη κε ηε Βνύιεζε ηνπ Αιιάρ.) θαη έιενο από Δκάο, θαη 

είλαη έλα ζέκα πνπ έρεη ήδε απνθαζηζηεί (από ηνλ Αιιάρ, 

δει. είλαη Θεία κνίξα).»  Έηζη ηνλ ζπλέιαβε (αθνύ ν 

άγγεινο θύζεμε ζην καλίθη ηνπ ελδύκαηόο ηεο), θαη 

απνζύξζεθε καδί ηνπ ζε έλα καθξηλό κέξνο (ηελ θνηιάδα 

ηεο Βεζιεέκ, πεξίπνπ 7-9 ρηιηόκεηξα από ηελ 

Ηεξνπζαιήκ).  Καη νη πόλνη ηεο γέλλαο ηελ νδήγεζαλ 

ζηνλ θνξκό ελόο θνηληθόδεληξνπ. Δίπε: «Αο είρα πεζάλεη 

πξηλ απ‟ απηό, θαη αο ήκνπλ μεραζκέλν πξάγκα πνπ 

θαλείο δελ ζα ην αλαθέξεη (ώζηε λα κελ λνκίδεη θαλείο 

θάηη θαθό γηα ηελ αγλόηεηά κνπ, θαη ην πώο απέθηεζα 

απηό ην κσξό)!»  Σόηε ηελ θώλαμε από θάησ ηεο (ην 

κσξό Ηεζνύο ή ν Γαβξηήι ηελ θώλαμε από ην θάησ κέξνο 

ηεο θνηιάδαο), ιέγνληαο: «Με ιππάζαη. Ο Κύξηόο ζνπ 

έρεη παξέρεη κηα πδάηηλε πεγή θάησ από ζέλα.»  Καη 

θνύλα -πξνο ην κέξνο ζνπ- ηνλ θνξκό ηνπ θνίληθα. Θα 

πέζνπλ ζε ζέλα ώξηκνη, θξέζθνη ρνπξκάδεο.  «Φάε θαη 

πηεο, ινηπόλ, θαη λα είζαη ραξνύκελε. Καη αλ δεηο θαλέλαλ 

άλζξσπν, πεο: „η‟ αιήζεηα, έρσ νξθηζηεί λεζηεία γηα 

ηνλ Αξ-Ραρκάλ, έηζη δε ζα κηιήζσ ζε θαλέλαλ ζήκεξα.‟» 

 Έπεηηα ην έθεξε (ην κσξό ηεο) ζην ιαό ηεο, 

θνπβαιώληαο ην. Δίπαλ: «Ω, Μαξία! η‟ αιήζεηα έθεξεο 

έλα ηζρπξό πξάγκα.»  «Ω, αδειθή (δει. όκνηα) ηνπ 

Ααξώλ (ζηε ιαηξεία. Ο Ααξώλ ήηαλ έλαο επζεβήο άλδξαο 

ηνλ θαηξό ηεο Μαξίαο)! Ο παηέξαο ζνπ δελ ήηαλ κνηρόο, 

νύηε ε κεηέξα ζνπ ήηαλ αθόιαζηε γπλαίθα.»  Έπεηηα 

εθείλε ηνλ έδεημε. Δίπαλ: «Πώο κπνξνύκε λα κηιάκε ζε 

έλα παηδί ζην ιίθλν;»  (Ο Ηεζνύο) Δίπε: «η‟ αιήζεηα, 

είκαη δνύινο ηνπ Αιιάρ, Απηόο κνπ έδσζε ηε Γξαθή θαη 
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κε έθαλε Πξνθήηε.  Καη κε Έθαλε επινγεκέλν όπνπ θη 

αλ είκαη, θαη κνπ δηέηαμε ηελ πξνζεπρή, θαη ηε Εαθά 

(ππνρξεσηηθή ειεεκνζύλε) γηα όζν δσ.  Καη (κε Έθαλε) 

επζεβή θαη ππάθνπν πξνο ηε κεηέξα κνπ, θαη δε κε έθαλε 

αιαδόλα (πνπ κεηαρεηξίδεηαη ηνπο αλζξώπνπο ζθιεξά θαη 

κε αιαδνλεία), άζιην.  «Καη εηξήλε ζ‟ εκέλα ηελ εκέξα 

πνπ γελλήζεθα, θαη ηελ εκέξα πνπ ζα πεζάλσ (όηαλ ζα 

μαλά έιζσ ζηε γε), θαη ηελ εκέξα πνπ (ν Αιιάρ) ζα κε 

αλαζηήζεη δσληαλό μαλά (θαηά ηελ Ζκέξα ηεο 

Αλάζηαζεο)!»  Σέηνηνο είλαη ν Ηεζνύο, ν πηόο ηεο 

Μαξίαο. Απηόο (ν ιόγνο πνπ αλαθέξεηαη εδώ ζρεηηθά κε 

ηνλ Ηεζνύ) είλαη ν ιόγνο ηεο αιήζεηαο, γηα ηελ νπνία 

ακθηβάιινπλ (θαη δηαθσλνύλ κεηαμύ ηνπο).  Γελ 

ηαηξηάδεη ζηνλ Αιιάρ (ζηε Μεγαινπξέπεηά Σνπ) λα 

απνθηήζεη πηό [Αλαθέξεηαη ζηελ ύβξη ησλ Χξηζηηαλώλ 

ελάληηα ζηνλ Αιιάρ, νη νπνίνη ηζρπξίδνληαη όηη ν Ηεζνύο 

είλαη ν πηόο Σνπ]. Γόμα ζε Απηόλ (είλαη πνιύ Αλώηεξνο 

από ό,ηη Σνπ απνδίδνπλ). ηαλ απνθαζίζεη θάηη, απιώο 

ηνπ ιέεη: «Γελεζήησ!» θαη έηζη γίλεηαη.  (Κνξάλην 19:16-
35) 

Ο Εεζνύο είρε ιάβεη απνθάιπςε (δει. ζην Πξσηόηππν 
Βπαγγέιην), πνπ εληζρύζεθε κε ζαύκαηα. Οη άλζξσπνη ηνπ 

θαηξνύ ηνπ πίζηεπαλ βαζεηά ζηα ζαύκαηα. Δ εκθάληζε 

ζαπκάησλ από ηα ρέξηα ηνπ Εεζνύ έγηλε γηα λα θέξεη ζηνπο 

αλζξώπνπο ηελ πίζηε όηη ήηαλ ν Ώγγειηαθόξνο ηνπ Ώιιάρ. 

 Καη ζα ηνλ Γηδάμεη ηε γξαθή θαη ηελ Αι-Χίθκα (ηε 

νθία) θαη ηελ Σνξά θαη ην Δπαγγέιην.  Καη (ν Αιιάρ) 

ζα ηνλ θάλεη (ηνλ Ηεζνύ) Αγγειηαθόξν γηα ηα παηδηά ηνπ 

Ηζξαήι (θαη ζα πεη): «Ήιζα ζε ζαο κε εκείν από ηνλ 

Κύξηό ζαο, όηη ζρεδηάδσ γηα ζαο από πειό, ηε κνξθή 
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ελόο πνπιηνύ, θαη θπζώ ζ‟ απηήλ, θαη γίλεηαη πνπιί κε 

ηελ Άδεηα ηνπ Αιιάρ. Καη ζεξαπεύσ ηνλ εθ γελεηήο 

ηπθιό, θαη ηνλ ιεπξό, θαη θέξλσ ην λεθξό ζηε δσή κε 

ηελ Άδεηα ηνπ Αιιάρ. Καη ζαο πιεξνθνξώ γηα ην ηη 

ηξώηε θαη ην ηη απνζεθεύεηε ζηα ζπίηηα ζαο. ίγνπξα, ζ‟ 

απηό ππάξρεη εκείν γηα ζαο, αλ είζηε πηζηνί.  Καη 

ήιζα επηβεβαηώλνληαο ό,ηη ήηαλ πξηλ από κέλα από ηελ 

Σνξά, θαη γηα λα θάλσ επηηξεπηό γηα ζαο κέξνο εθείλνπ 

πνπ ζαο ήηαλ απαγνξεπκέλν, θη έρσ έιζεη ζε ζαο κε 

απόδεημε από ηνλ Κύξηό ζαο. Έηζη, λα θνβάζζε ηνλ 

Αιιάρ θαη λα κε ππαθνύηε.  η‟ αιήζεηα ν Αιιάρ είλαη 

ν Κύξηόο κνπ θαη Κύξηόο ζαο. Έηζη, λα ιαηξεύεηε Απηόλ, 
απηόο είλαη έλαο Ίζηνο Γξόκνο.»  (Κνξάλην 3:48-51) 

 

Ζ ζηξνθή ησλ θαξδηώλ ζην Μήλπκα ηνπ Ηεζνύ 

Ο Εεζνύο (εηξήλε ζ’ απηόλ) επέκεηλε ζην λα θαιεί ηνπο 
αλζξώπνπο ζηνλ Ώιιάρ. Με ηε ΐνύιεζε ηνπ Ώιιάρ, νη 

ζύληξνθνί ηνπ ζηξάθεθαλ ζηελ ππνζηήξημή ηνπ όηαλ 

αηζζαλόηαλ ηηο δνινπινθίεο ησλ απίζησλ: 

 Καη (αλάθεξε, σ Ηεζνύ, ηε Χάξε κνπ ζε ζέλα) όηαλ Δγώ 

(ν Αιιάρ) απνθάιπςα ζηνπο καζεηέο (ζνπ, ηνπο δώδηθα 

καζεηέο, γηα λα ζε ππνζηεξίμσ κέζσ απηώλ): «Πιστέψτε 
ζε Μέλα θαη ζηνλ Αγγειηαθόξν Μνπ», εθείλνη είπαλ: 

«Πηζηεύνπκε. Καη γίλε Μάξηπξαο (σ Αιιάρ) πσο είκαζηε 

Μνπζνπικάλνη (ππνηαγκέλνη ζηε Βνύιεζή νπ).  
(Κνξάλην 5:111) 

 ηαλ ν Ηεζνύο αληηιήθηεθε ηελ απηζηία από κέξνπο 

ηνπο (ησλ παηδηώλ ηνπ Ηζξαήι), είπε: «Πνηνη ζα είλαη νη 
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ππνζηεξηθηέο κνπ ζην Γξόκν ηνπ Αιιάρ;» Οη καζεηέο 

είπαλ: «Δίκαζηε νη ππνζηεξηθηέο ηνπ Αιιάρ (ζηε 

ζξεζθεία Σνπ). Πηζηεύνπκε ζηνλ Αιιάρ θαη λα 

καξηπξήζεηο όηη είκαζηε Μνπζνπικάλνη (ππνηαζζόκαζηε 

ζηε Θεία Βνύιεζε).  Κύξηέ καο! Πηζηεύνπκε ζ‟ ό,ηη 

έζηεηιεο, θαη αθνινπζνύκε ηνλ Απόζηνιν, γη‟ απηό γξάςε 

καο αλάκεζα ζηνπο κάξηπξεο (πνπ καξηπξνύλ ηελ 

Αιήζεηα θαη ην όηη δελ ππάξρεη άιινο ζεόο εθηόο από 

έλα)»  Καη (νη άπηζηνη αλάκεζα ζηα παηδηά ηνπ 

Ηζξαήι) ζπλσκόηεζαλ (λα ζθνηώζνπλ ηνλ Ηεζνύ), θαη ν 

Αιιάρ ζρεδίαζε θη Απηόο (θαη έζσζε ηνλ Ηεζνύ, 

εγείξνληάο ηνλ ζηνλ νπξαλό δσληαλό κε ηελ ςπρή θαη κε 

ηε ζάξθα ηνπ, θαη έβαιε ηελ νκνηόηεηα ηνπ πξνζώπνπ ηνπ 

Ηεζνύ πάλσ ζε θάπνηνλ άιινλ, θαη έηζη νη Δβξαίνη 

ζηαύξσζαλ ηνλ άιινλ λνκίδνληαο όηη ήηαλ ν Ηεζνύο). Καη 

ν Αιιάρ είλαη ν Καιύηεξνο ησλ ρεδηαζηώλ.»  (Κνξάλην 
3-52-54) 

 

Οη ηδηόηεηεο ηνπ Ηεζνύ 

Βίρε αλζξώπηλε θύζε, ήηαλ κία πξνζσπηθόηεηα θαη όρη 

ηξεηο, θαη Ώγγειηαθόξνο ηνπ Ώιιάρ: 

 Ω! Οπαδνί ηεο Βίβινπ! Μελ ππεξβάιιεηε ζηε 

ζξεζθεία ζαο, θαη κε ιέηε γηα ηνλ Αιιάρ ηίπνηε άιιν, 

παξά κόλν ηελ αιήζεηα. η‟ αιήζεηα, ν Μεζζίαο, ν 

Ηεζνύο, γηνο ηεο Μάξηακ, δελ είλαη παξά έλαο Απόζηνινο 

ηνπ Αιιάρ, θη ν Λόγνο Σνπ («Γελλεζήησ!» –θαη έηζη 

έγηλε.) πνπ απεύζπλε πξνο ηε Μάξηακ, θη έλα πλεύκα [πνπ 

δεκηνπξγήζεθε] απ‟ Απηόλ (ηνλ Αιιάρ) (ν Γαβξηήι 

κεηέθεξε ην Λόγν ηνπ Αιιάρ ζηε Μάξηακ θαη εκθύζεζε ην 
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πλεύκα ηνπ Ηεζνύ ζηελ κήηξα ηεο). Πηζηέςηε ινηπόλ ζηνλ 

Αιιάρ θαη ζηνπο Αγγειηαθόξνπο Σνπ θαη κελ ιέηε 

„ηξηάδα‟, παξαηηεζείηε, θαιύηεξα γηα ζαο. η‟ αιήζεηα ν 

Αιιάρ είλαη έλαο Θεόο. Γόμα ζε Απηόλ είλαη πνιύ 

Αλώηεξνο από ην λα έρεη έλαλ πηό. ε Απηόλ Αλήθεη όηη 

βξίζθεηαη ζηνπο νπξαλνύο θαη όηη βξίζθεηαη ζηε γε. Καη 

Αξθεί ν Αιιάρ γηα λα δηεπζεηεί όιεο ηηο ππνζέζεηο.  
(Κνξάλην 4:171) 

 Ο Μεζζίαο (Ηεζνύο), ν πηόο ηεο Μαξίαο, δελ ήηαλ 

ηίπνηε παξαπάλσ από έλαο Αγγειηαθόξνο• Καη πξηλ από 

απηόλ πέξαζαλ πνιινί αγγειηαθόξνη. Ζ κεηέξα ηνπ (ε 

Μαξία), ήηαλ ηληείθα (δει. Πίζηεςε ζην Λόγν ηνπ Αιιάρ 

θαη ζηα Βηβιία Σνπ). Καη νη δπν ηνπο έηξσγαλ θαγεηό 

(σο άλζξσπνη, ελώ ν Αιιάρ δελ ηξώεη).
1
 Κνίηαμε πώο 

θάλακε ηα Αγηάη (Απνδείμεηο, εκεία, Δδάθηα, θιπ.) 

ζαθή γη‟ απηνύο• Κη όκσο, θνηηάμηε πώο έρνπλ 

απνκαθξπλζεί (από ηελ αιήζεηα).  (Κνξάλην 5:75) 

Ώλ θαη ν Εεζνύο είλαη έλα Ροστ (πλεύκα) από ηνλ Ώιιάρ, 

απηό δε ζεκαίλεη όηη ν Εεζνύο απνηειεί ηδηόηεηα ηνπ Ίδηνπ 

ηνπ Ώιιάρ. Ο Ώιιάρ απνθάιεζε ην Γαβξηήι Ρούτανα (δει. 
Ρνπρ Μαο-Πλεύκα Μαο) θαη γλσξίδνπκε όηη ν Γαβξηήι είλαη 

δεκηνπξγεκέλνο άγγεινο, πνπ ππάξρεη θαη έρεη ηηο δηθέο ηνπ 

                                                             
 
 Ο Εεζνύο θαη ε κεηέξα ηνπ έηξσγαλ θαγεηό θαη 

πεξπαηνύζαλ ζηνπο δξόκνπο. Ο Ώιιάρ δελ ρξεηάδεηαη 

ηίπνηα. Βίλαη Ώπηάξθεο. Θα θαληαδόηαλ θαλείο πσο νη 

ζθεπηόκελνη άλζξσπνη ζα ην αλαγλώξηδαλ απηό θαη ζα 
έβγαδαλ ην θπζηθό ζπκπέξαζκα όηη ε ζεηόηεηα αλήθεη ζηνλ 

Ώιιάρ κόλν θαη δελ απνηειεί ηδηόηεηα θαλελόο 

δεκηνπξγεζέληνο όληνο. 
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ηδηόηεηεο. Παξνκνίσο, ν Ώιιάρ ιέεη γηα ηνπο νπξαλνύο θαη 

ηε γε: 

 Καη έρεη ππνηάμεη ζε ζαο, όια όζα βξίζθνληαη ζηνπο 

νπξαλνύο θαη όια όζα βξίζθνληαη ζηε γε• όια απηά (νη 

Χάξεο) είλαη από Απηόλ (θαη Μόλν, έηζη, ινηπόλ ιαηξέςεηε 

Απηόλ θαη Μόλν ρσξίο λα Σνπ απνδίδεηε εηαίξνπο ζηε 

ιαηξεία). η‟ αιήζεηα ππάξρνπλ ζ‟ όια απηά (ηηο Χάξεο) 

εκεία (πνπ δείρλνπλ ηε Μνλαδηθόηεηα ηνπ Αιιάρ) γηα 
απηνύο πνπ ζπιινγίδνληαη.  (Κνξάλην 45:13) 

αθέζηαηα, νη νπξαλνί θαη ε γε είλαη κέξνο ηεο 
Αεκηνπξγίαο ηνπ Ώιιάρ θαη όρη κέξνο ηνπ Ίδηνπ ηνπ Ώιιάρ 

ή ηδηόηεηά Σνπ. Βπίζεο, δηαβάδνπκε ζην Κνξάλην: 

Ώγγειηαθόξνο ηνπ Ώιιάρ, Οίθνο ηνπ Ώιιάρ (γηα ην Ώι-

Κά‘κπα ζηε Μέθθα), θιπ.. Ο Ώγγειηαθόξνο, ν Οίθνο, θιπ. 
είλαη θάηη παξόκνην κε ην Πλεύκα ηνπ Ώιιάρ, κε ηελ έλλνηα 

όηη είλαη δεκηνπξγεκέλα άηνκα ή πξάγκαηα πνπ είλαη 

ηηκεκέλα ζηα κάηηα ηνπ Ώιιάρ. Ωζηόζν, όηαλ θάπνην από 
ηα δύν νπζηαζηηθά είλαη ν Ώιιάρ θαη ην δεύηεξν δελ είλαη 

νύηε άηνκν, νύηε πξάγκα, ηόηε δελ είλαη θάηη ην 

δεκηνπξγεκέλν, αιιά κηα Εδηόηεηα ηνπ Ώιιάρ, όπσο ε 
Γλώζε ηνπ Ώιιάρ, ν Βαπηόο ηνπ Ώιιάρ. 

Δπνκέλσο, ν Ηεζνύο δελ απνηειεί ηδηόηεηα ηνπ Αιιάρ. 

ηελ πξαγκαηηθόηεηα, ν Ώιιάρ δειώλεη όηη απηνί πνπ 
πηζηεύνπλ ζηνλ Εεζνύ σο Θεό δηαπξάηηνπλ Κοσυρ 

(απηζηία): 

 Έρνπλ ζίγνπξα απνζηαηήζεη απηνί πνπ ιέλε όηη ν 

Αιιάρ είλαη ν Μεζζίαο, ν πηόο ηεο Μάξηακ (Μαξίαο). 

Πεο, (Ω, Μσράκκαλη) «Πνηνο, ινηπόλ, ζα είρε ηελ 

παξακηθξή δύλακε απέλαληη ζηνλ Αιιάρ, αλ Δθείλνο 
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ήζειε λα θαηαζηξέςεη ην Μεζζία, ηνλ πηό ηεο Μάξηακ 

(Μαξίαο), θαη ηε κεηέξα ηνπ, θαη όινπο όζνπο 

βξίζθνληαη ζηε γε;» Καη ζηνλ Αιιάρ αλήθεη ε Βαζηιεία 

ησλ νπξαλώλ θαη ηεο γεο θαη όισλ όζα βξίζθνληαη 

αλάκεζά ηνπο. Γεκηνπξγεί ό,ηη Δπηζπκεί. Καη ν Αιιάρ 

είλαη γηα ηα πάληα Ηθαλόο.  (Κνξάλην 5:17) 

Δ κέζνδνο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ Εεζνύ είλαη έλα από ηα 

εκεία ηνπ Ώιιάρ πνπ δείρλεη ηε Μεγάιε Εθαλόηεηά Σνπ 
γηα Αεκηνπξγία, όπσο Ώπηόο ζέιεη: από αξζεληθό θαη 

ζειπθό (εκάο), από αξζεληθό ρσξίο ζειπθό (Βύα), από 

ζειπθό ρσξίο αξζεληθό (Εεζνύ), θαη νύηε από αξζεληθό, 
νύηε από ζειπθό (Ώδάκ): 

 Καη Κάλακε απηήλ θαη ηνλ πηό ηεο (ηνλ Ηεζνύ) εκείν 

γηα όινπο ηνπο θόζκνπο.  (Κνξάλην 21:91) 

Ο Εεζνύο έρεη ηελ ηηκή λα είλαη δνύινο ηνπ Ώιιάρ: 

 Πνηέ ν Μεζζίαο δε ζα απέξξηπηε από ππεξνςία ή 

αιαδνλεία λα είλαη δνύινο ηνπ Αιιάρ, νύηε νη άγγεινη 

πνπ είλαη θνληά [ζηνλ Αιιάρ]. Καη όπνηνο ζα απέξξηπηε 

ηε ιαηξεία Σνπ από ππεξνςία θαη είλαη αιαδόλαο, ηόηε 

Απηόο ζα ηνπο ζπγθεληξώζεη πξνο Απηόλ όινπο καδί.  
(Κνξάλην 4:172) 

 

Ο Ηεζνύο δελ ηζρπξίζηεθε πνηέ πσο είλαη Θεόο (Αιιάρ) 

Καλέλαο πνπ ιακβάλεη Ώπνθάιπςε από ηνλ Ώιιάρ δελ 

κπνξεί λα ηζρπξηζηεί πσο είλαη Θεόο: 
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 Γελ είλαη δπλαηόλ γηα θαλέλαλ άλζξσπν ζηνλ νπνίν ν 

Αιιάρ έρεη δώζεη ην Βηβιίν θαη ην Αι-Υνπθκ (ηε γλώζε 

θαη ηελ θαηαλόεζε ησλ λόκσλ ηεο ζξεζθείαο) θαη ηελ 

πξνθεηηθή απνζηνιή, ην λα πεη ζηνπο αλζξώπνπο: 

«Γίλεηε ιάηξεηο δηθνί κνπ αληί ηνπ Αιιάρ.» Αληηζέησο 
(ζα έιεγε): «Γίλεηε Ρακπαλγηείλ (πνιπκαζείο άλζξσπνη 

ηεο ζξεζθείαο πνπ αζθνύλ απηά πνπ γλσξίδνπλ θαη επίζεο 

δηδάζθνπλ θαη ηνπο άιινπο), επεηδή δηδάζθεηε ην Βηβιίν 

(ζηνπο άιινπο αλζξώπνπο), θαη ην κειεηάηε».  Ούηε ζα 

ζαο δηέηαδε λα πάξεηε αγγέινπο θαη Πξνθήηεο σο 

θπξίνπο (ζενύο). Δίλαη δπλαηό λα ζαο δηέηαδε λα 

απηζηήζεηε αθνύ γίλαηε Μνπζνπικάλνη (είραηε ππνηαρζεί 
ζηε Βνύιεζε ηνπ Αιιάρ);»  (Κνξάλην 3:79-80) 

Ώπηή ε αλαθνξά από ηνλ Ώιιάρ επηβεβαηώλεη ηελ 

αλζξώπηλε θύζε ησλ Πξνθεηώλ θαη ησλ Ώγγειηαθόξσλ. Ο 
Πξνθήηεο Μσράκκαλη (εηξήλε ζ’ απηόλ) ζπκβνύιεςε ην 

εμήο: 

«Μελ ππεξβάιεηε θαηά ηελ εμύκλεζή κνπ όπσο νη 

Υξηζηηαλνί ππεξβάινπλ θαηά ηελ εμύκλεζε ηνπ πηνύ ηεο 

Μαξίαο, γηαηί είκαη κόλν έλαο δνύινο. Να κε απνθαιείηε, 

ινηπόλ, δνύιν ηνπ Αιιάρ θαη Αγγειηαθόξν Σνπ.»
1
 

Δ ππεξβνιηθή εμύκλεζε ηνπ Εεζνύ έρεη νδεγήζεη ζην λα 

ζεσξείηαη από πνιινύο ζεόο πέξα από ηνλ Ώιιάρ! ίγνπξα 
απηό είλαη απηζηία πξνο ηνλ Ώιιάρ, ηνλ Σειεηόηεξν, θαη ηνλ 

Ώπηάξθε: 

                                                             
 
 Καηαγξάθεθε ζην ατίτ Αλ-Μποστάρι, Σομ. 4, Χαντίθ 

#654 
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 η‟ αιήζεηα απνζηάηεζαλ απηνί πνπ ιέλε: «Ο Αιιάρ 

είλαη ν Υξηζηόο, ν πηόο ηεο Μαξίαο.» Ο Υξηζηόο είπε: «Ω, 

παηδηά ηνπ Ηζξαήι! Λαηξεύεηε ηνλ Αιιάρ, ηνλ Κύξηό κνπ 

θαη Κύξηό ζαο.» πνηνο πξνζεηαηξίδεη άιινπο ζενύο κε 

ηνλ Αιιάρ, ν Αιιάρ ζα ηνπ απαγνξεύζεη ηνλ Παξάδεηζν 

θαη ην Ππξ ζα είλαη ε θαηνηθία ηνπ. Καη γηα ηνπο αδίθνπο 
δε ζα ππάξμνπλ ππνζηεξηθηέο.  (Κνξάλην 5:72) 

Καη κηα πξνεηδνπνίεζε γηα εθείλνπο πνπ επέβαιαλ ώζηε 
εθείλνο λα γίλεη Σξεηο ζε Έλαλ, Έλαο ζε Σξεηο. Μηα έλλνηα 

πνπ δελ θαηαλνήζεθε πνηέ από πνιινύο Υξηζηηαλνύο. Ώπηό 

ην δόγκα ηεο Ώγίαο Σξηάδαο πηνζεηήζεθε από ηελ Παπιηθή 
Βθθιεζία ην έηνο 325 Κ.Β. Αελ θεξύρζεθε πνηέ από ηνλ 

ίδην ηνλ Εεζνύ: 

 η‟ αιήζεηα απνζηάηεζαλ απηνί πνπ ιέλε: «Ο Αιιάρ 

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

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

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

καξηύξην ζα επέιζεη ζηνπο άπηζηνπο αλάκεζά ηνπο.  

(Κνξάλην 5:73) 

Ο Ώιιάρ ηνπο θαιεί λα κεηαλνήζνπλ, ιέγνληαο: 

 Μα δε ζα ζηξεθόληνπζαλ κε κεηακέιηα πξνο ηνλ Αιιάρ 

θαη λα Σνπ δεηήζνπλ ηε ζπγρώξεζή Σνπ; Καη η‟ 

αιήζεηα ν Αιιάρ είλαη Γαθνύξ (πγρσξεί ηα Πάληα), 

Ραρείκ (Πνιπεύζπιαρλνο).  (Κνξάλην 5:74) 

Δ κεηάλνηα είλαη θάηη πνπ επραξηζηεί ηνλ Ώιιάρ. Ώπνηειεί 

εθδήισζε ππνηαγήο ζε Ώπηόλ, θαη δελ απαηηεί θαλέλαλ 

κεζνιαβεηή.  
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Ζ θεπσξία θαη ε Αλάζηαζε 

Κάζε Πξνθήηεο έβξηζθε ηελ αληίξξεζε εθείλσλ πνπ 
απέξξηπηαλ ην Μήλπκα πνπ έθεξε από ηνλ Ώιιάρ. πσο 

πνιινί Πξνθήηεο πνπ εζηάιεζαλ ζηα Παηδηά ηνπ Εζξαήι, ν 

Εεζνύο βξήθε αληηδξάζεηο θαη κηα ζθεπσξία επηλνήζεθε γηα 

ηε δνινθνλία ηνπ: 

 η‟ αιήζεηα, Πήξακε ηε πλζήθε από ηα Παηδηά ηνπ 

Ηζξαήι (κέζα ζηελ Σνξά, ην λα ππαθνύνπλ ηηο Δληνιέο 

Μαο, αιιά απηνί έζπαζαλ ηε πλζήθε), θαη ηείιακε 

Αγγειηαθόξνπο ζ‟ απηνύο (γηα λα ηνπο θαζνδεγήζνπλ). 

πνηε εξρόηαλ ζ‟ εθείλνπο έλαο Αγγειηαθόξνο κε θάηη 

πνπ νη ίδηνη δελ επηζπκνύζαλ –κηα νκάδα (από ηνπο 

Αγγειηαθόξνπο) ηνπο απνθαινύζαλ ςεύηεο, θαη ηελ άιιε 

νκάδα (από ηνπο Αγγειηαθόξνπο) ηνύο ζθόησζαλ.  

(Κνξάλην 5:70) 

ζνη απίζηεζαλ δέρζεθαλ ηελ θαηάξα ηνπ Ώιιάρ: 

 Δθείλνη αλάκεζα ζηα παηδηά ηνπ Ηζξαήι πνπ απίζηεζαλ 

έπεζε πάλσ ηνπο ε θαηάξα από ηε γιώζζα ηνπ Γαπίδ θαη 

ηνπ Ηεζνύ, πηνύ ηεο Μαξίαο. Γηα ό,ηη παξάθνπζαλ (από 

ηηο εληνιέο ηνπ Αιιάρ θαη ησλ Αγγειηαθόξσλ Σνπ) θαη 

παξαβίαζαλ (μεπεξλώληαο ηα όξηα).  (Κνξάλην 5:78) 

 Καη (ηνπο Καηαξαζηήθακε) γηα ηελ απηζηία ηνπο θαη 

γηαηί είπαλ ελαληίνλ ηεο Μαξίαο κηα ηεξάζηηα 

ζπθνθαληία (όηη δηέπξαμε παξάλνκε ζπλνπζία).  
(Κνξάλην 4:156) 
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Ο Ώιιάρ έζσζε ηνλ Εεζνύο από ηηο γιώζζεο θαη ηα ρέξηα: 

 (Αλάθεξε, σ, Μσράκκαλη) ηαλ ν Αιιάρ είπε: «Ω, 

Ηεζνύ, πξάγκαηη ζα ζε Πάξσ (δσληαλό) θαη ζα ζε 

Αλπςώζσ ζε Μέλα (κε ην ζώκα θαη ηε ςπρή ζνπ) θαη ζα 

ζε Δμαγλίζσ (Απνκαθξύλσ) από απηνύο πνπ αξλήζεθαλ 

ηελ πίζηε (ζε ζέλα σο Αγγειηαθόξν ηνπ Αιιάρ), θαη ζα 

Κάλσ απηνύο πνπ ζε αθνινπζνύλ (ζηελ Αιεζηλή 

Θξεζθεία, από Χξηζηηαλνύο θαη Μνπζνπικάλνπο πνπ 

πηζηεύνπλ ζε ζέλα σο Αγγειηαθόξν ηνπ Αιιάρ, θαη 

πηζηεύνπλ ζηνλ εξρνκό ηνπ Μσράκκαλη, θαη πίζηεςαλ 

ζηνλ Μσράκκαλη κεηά από ηνλ εξρνκό ηνπ) αλώηεξνπο 

(κε ην δπλαηό επηρείξεκα θαη ηε δόμα) από απηνύο πνπ 

αξλήζεθαλ ηελ πίζηε (ζε ζέλα σο Αγγειηαθόξν ηνπ 

Αιιάρ) κέρξη ηελ Ζκέξα ηεο Αλάζηαζεο, θαη έπεηηα ζε 

Μέλα ζα είλαη ε επηζηξνθή όισλ ζαο, θαη ζα Γηθάδσ 

Δγώ κεηαμύ ζαο ζε απηά γηα ηα νπνία δηαθσλείηε».  
(Κνξάλην 3:55) 

 ηαλ ν Αιιάρ ζα πεη (ηελ Ζκέξα ηεο Κξίζεσο): Ω 

Ηεζνύ, γηε ηεο Μαξίαο, ζπκήζνπ ηελ Υάξε Μνπ ζε ζέλα 

θαη ζηε κεηέξα ζνπ, όηαλ ζε ππνζηήξημα κε ην Ρνπρ-Αι-

Κνύληνπο [ην Γαβξηήι – ην Άγην Πλεύκα], γηα λα κηιήζεηο 

ζηνπο αλζξώπνπο από ην ιίθλν (γηα λα ππεξαζπηζηείο ηε 

κεηέξα ζνπ όηαλ ηελ θαηεγόξεζαλ νη εβξαίνη όηη είζαη 

πξντόλ κνηρείαο) θαη (αξγόηεξα) όηαλ ήζνπλ ώξηκνο 

(δειαδή όηαλ μεθίλεζεο ηελ Απνζηνιή ζνπ), (γηα λα ηνπο 

πξνζθαιέζεηο ζηε ζξεζθεία ηνπ Αιιάρ). Καη όηαλ ζνπ 

έκαζα ηε γξαθή θαη ηε νθία, ηελ Σνξά θαη ην Ηλ-ηδίι 

(ην Δπαγγέιην), θαη όηαλ έθηηαμεο από πειό ηε κνξθή 

ελόο πνπιηνύ, κε ηελ άδεηά Μνπ, θαη θύζεμεο θαη απηό 

έγηλε -κε ηελ άδεηά Μνπ- έλα πνπιί, θαη όηαλ γηάηξεςεο 

ηνπο εθ γελεηήο ηπθινύο θαζώο θαη ηνπο ιεπξνύο –κε ηελ 
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άδεηά Μνπ-, θαη όηαλ αλέζηεζεο ηνπο λεθξνύο -κε ηελ 

άδεηά Μνπ-, θαη όηαλ εκπόδηζα ηα παηδηά ηνπ Ηζξαήι 

από ζέλα (όηαλ απηνί απνθάζηζαλ λα ζε ζθνηώζνπλ) αθνύ 

ήξζεο ζε απηνύο κε μεθάζαξεο απνδείμεηο θαη νη άπηζηνη 

αλάκεζά ηνπο είπαλ: Απηά δελ είλαη παξά θαλεξή καγεία. 
 (Κνξάλην 5:110) 

 

Ζ σηεξία ηνπ Ηεζνύ από ηε ηαύξσζε 

θαη ε αθόινπζε αλάιεςή ηνπ 

Οη Ββξαίνη ηζρπξηδόληνπζαλ, θαη αθόκε ηζρπξίδνληαη, πσο 

ζηαύξσζαλ ηνλ Εεζνύ, αιιά ν Ώιιάρ ηνπο εκπόδηζε θαη 
έζσζε ηνλ Εεζνύ, εηξήλε ζ’ απηόλ: 

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

Υξηζηό, ηνλ πηό ηεο Μαξίαο, ηνλ Αγγειηαθόξν ηνπ 

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

Αιιά έηζη θάλεθε ζε απηνύο (ε νκνηόηεηα ηνπ πξνζώπνπ 

ηνπ Ηεζνύ, ηνπνζεηήζεθε ζε άιινλ άλδξα θαη ζθνηώζαλε 

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

αιήζεηα απηνί πνπ δηαθσλνύλ κεηαμύ ηνπο ζ‟ απηό 

ακθηβάιινπλ γη‟ απηό (δει. νη Δβξαίνη πνπ ηζρπξίζηεθαλ 

όηη ηνλ ζθόησζαλ θαη νη Χξηζηηαλνί πνπ ηνλ παξέδσζαλ 

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

έρνπλ γλώζε γη‟ απηό, παξά κόλν αθνινπζνύλ απηό πνπ 

λνκίδνπλ. Καη ζη‟αιήζεηα δελ ηνλ ζθόησζαλ.  Αιιά, ν 

Αιιάρ ηνλ αλέγεηξε ζε Απηόλ (δει. ηνλ πήξε όπσο είλαη 

κε ην ζώκα θαη ηελ ςπρή ηνπ ζηνλ νπξαλό). Καη ν Αιιάρ 

είλαη „Αδείδ (Αλίθεηνο, Παληνδύλακνο), Υαθείκ 

(Πάλζνθνο).  (Κνξάλην 4:157-158) 
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Ώπηή ήηαλ ζπνπδαία ηηκή γηα ηνλ Εεζνύ, εηξήλε ζ’ απηόλ. 

 

Ζ θαηάβαζε ηνπ Ηεζνύ 

Ο Πξνθήηεο Μσράκκαλη (εηξήλε ζ’ απηόλ) εμήγεζε ηελ 

θαηάβαζε ηνπ Εεζνύ πξηλ από ηελ Έζραηε ξα.  

«(Οξθίδνκαη) Μα Απηόλ ζηνπ Οπνίνπ ηα Υέξηα 

βξίζθεηαη ε ςπρή κνπ. Ο πηόο ηεο Μαξίαο ζα θαηέβεη 

ζύληνκα αλάκεζά ζαο θαη ζα θξίλεη ηελ αλζξσπόηεηα 

δίθαηα (κε ην Νόκν ηνπ Κνξαλίνπ σο έλαο δίθαηνο 

θπβεξλήηεο). Θα ζπάζεη ην ζηαπξό θαη ζα ζθνηώζεη ηνπο 

ρνίξνπο … » 

Ο αθεγεηήο ηνπ παξαπάλσ ραληίζ είπε πξνζέζεζε:
1
 

«Αλ επηζπκείηε, κπνξείηε λα απαγγείιεηε (ην παξαθάησ 

εδάθην ηνπ Κνξαλίνπ): 

 Καη δελ ζα ππάξρεη θαλείο από ην ιαό ηεο Βίβινπ πνπ 

δε ζα πηζηέςεη ζίγνπξα ζηνλ Ηεζνύ πξηλ ην ζάλαηό ηνπ 

(κπνξεί λα ζεκαίλεη πξηλ ην ζάλαην ηνπ Ηεζνύ κεηά ηελ 

θάζνδό ηνπ από ηνπο νπξαλνύο θαη αθνύ θπβεξλήζεη κε 

δηθαηνζύλε, ή πξηλ ην ζάλαην ελόο Δβξαίνπ ή ελόο 

Χξηζηηαλνύ, θαηά ηνλ θαηξό ηεο εκθάληζεο ηνπ Αγγέινπ 

ηνπ ζαλάηνπ, όηαλ ζπλεηδεηνπνηήζεη όηη ν Ηεζνύο δελ ήηαλ 

Θεόο ή γηνο ηνπ Θενύ). Καη ηελ Ζκέξα ηεο Κξίζεο απηόο 

ζα είλαη κάξηπξαο ζε απηνύο (επηθπξώλνληαο απηνύο πνπ 

                                                             
 
 αρίρ Ώι-Μπνπράξη Σόκνο 4, Υαληίζ # 657 
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πίζηεπαλ ζε απηόλ σο Αγγειηαθόξν ηνπ Αιιάρ θαη 

θαηεγνξώληαο απηνύο πνπ ηνλ δηέςεπδαλ ή πίζηεπαλ όηη 

ήηαλ ν Θεόο ή γηνο ηνπ Θενύ).  (Κνξάλην 4:159)» 

 

Πώο ν Ηεζνύο ζα θπβεξλήζεη κε βάζε ην Κνξάλην, θαη 

όρη ην Δπαγγέιην; 

Δ νπζία ηεο ζξεζθείαο ηνπ Ώιιάρ πνπ απνθαιύθζεθε ζε 

όινπο ηνπο Πξνθήηεο θαη ηνπο Ώγγειηαθόξνπο είλαη κία: 
θαιεί ζηε ιαηξεία θαη ζηελ ππνηαγή ζηνλ Ώιιάρ θαη κόλν, 

καθξηά από ηηο ςεύηηθεο ζεόηεηεο. Ώπηή είλαη ε ζεκαζία ηνπ 

Ισλάμ. Ώπηό ην Μήλπκα ήηαλ ζην αξρηθό Βπαγγέιην πνπ 
απνθαιύθζεθε ζηνλ Εεζνύ, θαζώο επίζεο θαη ζε όιεο ηηο 

πξσηόηππεο γξαθέο, θαη ζηηο πξνεγνύκελεο θαη ζηελ Σειηθά 

Ώπνθάιπςε ζηελ αλζξσπόηεηα: 

 Πξάγκαηη, έρνπκε ζηείιεη ζε θάζε έζλνο έλαλ 

Απόζηνιν, (κε ηελ εληνιή): Να ιαηξεύεηε ηνλ Αιιάρ (θαη 

Μόλν) θαη λα απνθεύγεηε ην Αη-Σαγνύη (όιεο ηηο 

ςεύηηθεο ζεόηεηεο), θαη θάπνηνη από απηνύο (ηνπο 

αλζξώπνπο από θάζε έζλνο) έιαβαλ ηελ Καζνδήγεζε από 

ηνλ Αιιάρ, θαη θάπνηνη άιινη (αξλήζεθαλ ηελ πίζηε θαη) 

άμηδαλ ηελ πιάλε. Πεξπαηήζηε (πεγαίλεηε θαη 

ηαμηδέςεηε) ζηε γε (σ, άλζξσπνη) ώζηε λα δείηε πνην 

ήηαλ ην ηέινο απηώλ πνπ δηέςεπδαλ (ηνπο Απνζηόινπο 

Μνπ από ηα πξνεγνύκελα έζλε)!  (Κνξάλην 16:36) 

 Ζ κόλε αιεζηλή θαη απνδεθηή ζξεζθεία γηα ηνλ Αιιάρ 

είλαη ην Ηζιάκ. Καη απηνί ζηνπο νπνίνπο δόζεθε ε Βίβινο 

(Χξηζηηαλνί θαη Δβξαίνη) δελ δηαθώλεζαλ (ζηε ζξεζθεία 
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ηνπο θαη έγηλαλ νκάδεο θαη αηξέζεηο) παξά κεηά πνπ ηνπο 

ήιζε ε γλώζε (ε Απνζηνιή ηνπ Μσράκκαλη) από δήιεηα. 

Καη όπνηνο αξλείηαη ηα Δδάθηα ηνπ Αιιάρ, ηόηε ζα βξεη 

όηη ν Αιιάρ είλαη Γξήγνξνο ζην λα (ηνλ) θαιεί γηα 

ινγνδόηεζε.  (Κνξάλην 3:19) 

Ο Εεζνύο επηβεβαίσζε ηελ Σνξά πνπ απνθαιύθζεθε πξηλ 

από απηόλ, θαη θήξπμε ην Βπαγγέιην θαιώληαο ηα Παηδηά 

ηνπ Εζξαήι λα ππνηαρζνύλ, όπσο ζηελ Σνξά, ζηνλ Ώιιάρ 
θαη Μόλν. Αε κίιεζε γηα ηίπνηε αληηθαηηθό, όπσο ηελ Ώγία 

Σξηάδα ή ηελ απόδνζε πηώλ ζην Θεό θιπ.. ιεο απηέο νη 

ςεπδείο έλλνηεο εθηέζεθαλ ζηελ Σειηθή Ώπνθάιπςε, ην 
Κνξάλην, όπνπ ν Ώιιάρ δήισζε πσο ν Ίδηνο πήξε ηε 

Αηαζήθε από όινπο ηνπο Πξνθήηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

θαη ηνπ Εεζνύ, όηη:  

 Καη (αλάθεξε, σ, Μσράκκαλη), όηαλ ν Αιιάρ πήξε ηε 

δηαζήθε (ζπκθσλία, ππόζρεζε) από ηνπο Πξνθήηεο 

(ιέγνληαο): «ηαλ ζα ζαο Γώζσ από ην Βηβιίν θαη από 

ηε νθία θαη έπεηηα έιζεη ζε ζαο έλαο Αγγειηαθόξνο πνπ 

ζα επηβεβαηώζεη ό,ηη είλαη καδί ζαο, ηόηε ζα (πξέπεη λα) 

πηζηέςεηε ζ‟ απηόλ θαη λα ηνλ ππνζηεξίμεηε.» (Ο Αιιάρ) 

Δίπε: «Σν δέρεζηε (θαη ην δειώλεηε) θαη αλαιακβάλεηε 

ζρεηηθά κε απηό ηε Γηαζήθε Μνπ (θαη ηελ ππόζρεζε πνπ 

πήξα από ζαο);» Δίπαλ: «Σν δερόκαζηε.» Δίπε: «Σόηε 

καξηπξήζηε, θαη Δγώ ζηελ καξηπξία ζαο είκαη 
Μάξηπξαο.»  (Κνξάλην 3:81) 

Δ Αηαζήθε απνηειεί καξηπξία ζην ελνπνηεκέλν Μήλπκα 
όισλ ησλ Ώγγειηαθόξσλ ηνπ Ώιιάρ. Φπζηθά, ν Εεζνύο είλαη 

αθόινπζνο ηνπ Ώιιάρ θαη ησλ Μελπκάησλ Σνπ. Σήξεζε ηε 

Αηαζήθε ζηελ νπνία είρε πιεξνθνξεζεί γηα ηνλ εξρνκό ηνπ 
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Πξνθήηε Μσράκκκαλη (εηξήλε ζ’ απηόλ). Έθεξε ηα λέα 

ζηα Παηδηά ηνπ Εζξαήι, επηθπξώλνληαο θαη’ απηόλ ηνλ 
ηξόπν ηε Αηαζήθε, θαη θάιεζε ηνπο νπαδνύο ηνπ ζην λα 

πηζηέςνπλ ην Σειηθό Μήλπκα πξνο ηελ αλζξσπόηεηα, ην 

Κνξάλην, όηαλ θηάζεη ζ’ απηνύο:  

 Καη (ζπκήζνπ), όηαλ ν „Δίζα (Ηεζνύο), πηόο ηεο Μάξηακ 

(Μαξίαο), είπε: «Ω, παηδηά ηνπ Ηζξαήι! Δίκαη ν 

Αγγειηαθόξνο ηνπ Αιιάρ γηα ζαο, θαη επηθπξώλσ ηελ 

Σανπξά (ηελ Σνξά πνπ ήξζε ζηνλ Μσπζή) πξηλ από κέλα, 

θαη (ζαο) αλαγγέιισ ηα θαιά λέα (ηεο έιεπζεο) ελόο 

Αγγειηαθόξνπ πνπ ζα έιζεη κεηά από κέλα, ην όλνκα ηνπ 

νπνίνπ ζα είλαη Άρκαλη (έλα αθόκα όλνκα ηνπ Πξνθήηε 

Μσράκκαλη)». Μα όηαλ εθείλνο (ν Άρκαλη, δει. ν 

Μσράκκαλη) ήιζε ζ‟ απηνύο κε μεθάζαξεο απνδείμεηο, 

είπαλ: «Απηό είλαη μεθάζαξε καγεία.»  (Κνξάλην 61:6) 

Βπνκέλσο, ν Εεζνύο δε ζα θπβεξλήζεη κε άιινλ λόκν από 

απηνύο ηνπ Ώιιάρ, αθνύ ην Σειηθό Μήλπκα ηνπ Ώιιάρ 
είλαη ην Κνξάλην, θαη όληαο νπαδόο ηεο Ώπνθάιπςεο ηνπ 

Ώιιάρ, ν Εεζνύο δε ζα θαιέζεη ηνπο αλζξώπνπο λα 

απνδώζνπλ εηαίξνπο ζηνλ Ώιιάρ. Αελ θάιεζε ηνπο 
Ββξαίνπο ή ηνπο Υξηζηηαλνύο λα πάξνπλ ηνλ ίδην ή ηνπο 

κνλαρνύο θαη ηνπο ξαβίλνπο σο ζενύο δίπια ζηνλ Ώιιάρ:  

 (Οη Χξηζηηαλνί θαη νη Δβξαίνη) πήξαλ ηνπο ξαβίλνπο 

ηνπο θαη ηνπο κνλαρνύο ηνπο σο θπξίνπο ηνπο, εθηόο από 

ηνλ Αιιάρ (παίξλνληαο ηνπο Νόκνπο πνπ λνκνζέηεζαλ 

απηνί, παξακειώληαο ηνπο λόκνπο ηνπ Αιιάρ). (Δπίζεο 

πήξαλ) θαη ηνλ Μεζζία, γηό ηεο Μαξίαο (σο Θεό πνπ ηνλ 

ιαηξεύνπλ), θαη ζηα αιήζεηα δελ δηαηάρζεθαλ παξά λα 

ιαηξεύνπλ Έλαλ κόλν Θεό (ηνλ Αιιάρ), δελ ππάξρεη ζεόο 
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εθηόο από Απηόλ. Γόμα ζε Απηόλ, είλαη αλώηεξνο από όζα 

ηνπ απνδίδνπλ (από ςεύηηθνπο ζενύο θαη ςέκκαηα).  
(Κνξάλην 9:31) 

Γη’ απηό ν ιαόο ηεο ΐίβινπ θαινύληαη ζην λα 

απνκαθξπλζνύλ από θάζε κνξθή ιαηξείαο ζε νπνηνλδήπνηε 
άιινλ πέξαλ ηνπ Ώιιάρ: 

 Πεο: «Ω! Λαέ ηεο Βίβινπ! Διάηε λα ζπκθσλήζνπκε ζε 

έλαλ Γίθαην Λόγν αλάκεζά καο: λα κε ιαηξεύνπκε παξά 

κόλν ηνλ Αιιάρ, λα κελ απνδίδνπκε εηαίξνπο ζ' Δθείλνλ 

θη λα κε ιάβνπκε θαλέλαλ αλάκεζά καο σο θύξην, εθηόο 

απ‟ ηνλ Αιιάρ.» Αλ όκσο ζηξαθνύλ καθξηά, ηόηε λα πεηο: 

«Να είζηε κάξηπξεο, όηη εκείο είκαζηε Μνπζνπικάλνη 

(ππνηαζζόκαζηε ζηε Θεία Βνύιεζε).»  (Κνξάλην 3:64) 

 

Ση αθνινπζεί; 

Σν κήλπκα απηό απνηειεί ζπκβνπιή ηδηαίηεξα πξνο ηνπο 

Υξηζηηαλνύο, θαη ε νπζία ηνπ είλαη επίζεο απεπζύλεηαη 
ζηνπο νπαδνύο άιισλ ζξεζθεηώλ εθηόο ηνπ Εζιάκ. Σν 

κήλπκα είλαη όηη: Οη Πξνθήηεο, νη Ώγγειηαθόξνη, νη 

πιαλήηεο, ηα άζηξα, ν πόζνο, ε θσηηά, ην θσο, ν ΐνύδαο, νη 
Πάπεο, νη κνλαρνί, νη ξαβίλνη, νη εΎρεδεο, νη Κξίζλα, νη 

Νανί, νη ηαπξνί, νη ήξσεο, νη άλζξσπνη (θίηξηλνη, ιεπθνί ή 

καύξνη), νη θηινζνθίεο, ηα ζπλαηζζήκαηα θιπ., όια 

απνηεινύλ δεκηνπξγία, κε ηνλ έλαλ ή ηνλ άιινλ ηξόπν. 
Αελ είλαη απηάξθε, νύηε ζετθά. Οη ελάξεηνη ζηα Μάηηα ηνπ 

Ώιιάρ είλαη νη επζεβείο, νη νπνίνη αθνινπζνύλ, ειπίδνπλ, 

αγαπνύλ θαη θνβνύληαη ηνλ Ώιιάρ θαη δελ Σνπ απνδίδνπλ 
εηαίξνπο ζηε ιαηξεία. Οη πην επγελείο από ηνπο αλζξώπνπο 
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είλαη νη Πξνθήηεο θαη νη νπαδνί ηνπο πνπ ππνηάζζνληαη ζηε 

ΐνύιεζε ηνπ Ώιιάρ. 

 Πείηε (Ω, Μνπζνπικάλνη): Πηζηέςακε ζηνλ Αιιάρ θαη 

ζε ό,ηη ζηάιζεθε ζε καο, θαη ζε ό,ηη ζηάιζεθε ζηνλ 

Αβξαάκ, ηνλ Ηζκαήι, ηνλ Ηζαάθ, ηνλ Ηαθώβ θαη ζηνπο 

Αι-Αζκπάη [ηνπο δώδεθα γηνπο ηνπ Ηαθώβ], θαη ζε ό,ηη 

δόζεθε ζην Μσπζή θαη ζηνλ Ηεζνύ, θαη ζε ό,ηη δόζεθε 

ζηνπο Πξνθήηεο από ηνλ Κύξηό ηνπο. Γελ θάλνπκε 

δηάθξηζε αλάκεζα ζε θαλέλαλ από απηνύο, θαη είκαζηε ζ‟ 

Απηόλ Μνπζνπικάλνη (ππνηαγκέλνη).  (Κνξάλην 2:136) 

Ο ηειεπηαίνο θαη ηειηθόο απ’ απηνύο ηνπο Πξνθήηεο είλαη ν 

Μσράκκαλη, εηξήλε επ’ απηώλ. Δ αλζξσπόηεηα θαιείηαη λα 

ππαθνύζεη ηνλ Ώιιάρ θαη ηνλ Πξνθήηε Σνπ: 

Γηα ηε Μέιινπζα Γσή, ππάξρνπλ επράξηζηα λέα γηα ηνπο 

ππάθνπνπο. Ο Ώιιάρ ιέεη: 

 Απηά είλαη ηα όξηα πνπ ηέζεθαλ από ηνλ Αιιάρ, θαη 

όπνηνο ππαθνύεη ηνλ Αιιάρ θαη ηνλ Αγγειηαθόξν Σνπ, (ν 

Αιιάρ) ζα ηνλ εηζάγεη ζε θήπνπο (Παξάδεηζν) θάησ από 

ηνπο νπνίνπο ξένπλ πνηάκηα, θαη ζα θαηνηθήζνπλ (όινη 

πνπ ππάθνπζαλ ηνλ Αιιάρ) εθεί κέζα γηα πάληα, θαη απηή 

είλαη ε κεγαιύηεξε επηηπρία.  (Κνξάλην 4:13) 

Καη γη’ απηνύο πνπ παξαθνύλ θαη ππεξβαίλνπλ ηα όξηα, ν 

Ώγγειηαθόξνο ηνύο θέξλεη ηα Λόγηα ηνπ Ώιιάρ: 

 Καη όπνηνο παξαθνύεη ηνλ Αιιάρ θαη ηνλ Αγγειηαθόξν 

Σνπ, θαη παξαβηάδεη ηα όξηά Σνπ, (Ο Αιιάρ) ζα ηνλ 

εηζάγεη ζην Ππξ, όπνπ ζα θαηνηθήζεη γηα πάληα. Καη ζα 
ιάβεη έλα ηαπεηλσηηθό καξηύξην.  (Κνξάλην 4:14) 
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Οη επράξηζηεο εηδήζεηο θαη πξνεηδνπνηήζεηο πνπ έθεξαλ νη 

Ώγγειηαθόξνη είλαη παξάγνληεο-θιεηδηά πνπ επεξεάδνπλ ηελ 
αλζξώπηλε ςπρή. Ώπό ηε θύζε ηεο, ε ςπρή επνθζαικηά ην 

θαιό θαη αξέζθεηαη ζην λα απνθεύγεη ην θαθό. Οη 

Ώγγειηαθόξνη δηαθσηίδνπλ ηελ αλζξώπηλε ςπρή 

πιεξνθνξώληαο ηελ γηα ην κεγάιν θαιό (ηνλ Παξάδεηζν) 
πνπ κπνξεί λα απνθηεζεί σο απνηέιεζκα νξζήο πίζηεο θαη 

κε ηελ ηέιεζε θαιώλ πξάμεσλ. Έπεηηα, ην άηνκν ζα ζπεύδεη 

ζην λα θάλεη ηέηνην θαιό. Ώπό ηελ άιιε, όηαλ ε ςπρή 
πιεξνθνξείηαη γηα ηε κεγάιε βιάβε (ηελ Κόιαζε) πνπ 

κπνξεί λα ηε βξεη αλ απνξξίςεη ηνλ Ώιιάρ θαη ην Μήλπκά 

Σνπ, ηόηε απέρεη από ηε δηάπξαμε απηώλ πνπ κπνξεί λα ηε 
βιάςνπλ. Δ ραξκόζπλε είδεζε γηα ηηο πνπδαίεο Υάξεο ηνπ 

Ώιιάρ είλαη θάηη πνπ θέξλεη γιύθα ζηελ θαξδηά θαη 

ηθαλνπνίεζε ζηελ ςπρή, θαζώο επίζεο θαη επραξίζηεζε ζηηο 

εζσηεξηθέο καο αηζζήζεηο. Ώθνύζηε ηη ιέεη ν Ώιιάρ, ν 
Όςηζηνο, γηα ηνλ Παξάδεηζν: 

 (ζα είλαη) ε ζξόλνπο πθαληνύο από ρξπζό θαη 

πνιύηηκεο ιίζνπο.  πιαγηαζκέλνη πάλσ ηνπο, πξόζσπν 

κε πξόζσπν.  Αζάλαηνη λεαξνί (πνπ νύηε πεζαίλνπλ 

νύηε γεξλνύλ) ζα πεξηθέξνληαη αλάκεζα ηνπο 

(ππεξεηώληαο ηνπο),  κε θνύπεο θαη θαλάηεο θαη έλα 

δηζθνπόηεξν από θξαζί από ξένπζα πεγή,  από ην 

νπνίν δε ζα έρνπλ νύηε πνλνθέθαιν, νύηε κέζε.  Καη κε 

θξνύηα από ό,ηη δηαιέγνπλ.  Καη κε θξέαο πνπιεξηθώλ 

από ό,ηη επηζπκνύλ.  Καη (ζα ππάξρνπλ) όκνξθεο 

γπλαίθεο κε κεγάια όκνξθα κάηηα (σο ζύδπγνη γηα ηνπο 

επζεβείο).  αλ ηα καξγαξηηάξηα πνπ είλαη 

πξνθπιαγκέλα (ζηα θνρύιηα ηνπο).  (Καη όια απηά είλαη) 

κηα αληακνηβή, γηα ό,ηη έθαλαλ (ζηελ εγθόζκηα δσή από 

θαιέο πξάμεηο).  Καλέλα Λάγνπ (βξώκηθα, κάηαηα ιόγηα) 
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δε ζα αθνύλ εθεί κέζα, νύηε θαλέλαλ ακαξησιό ιόγν 

(ζπθνθαληία θιπ).  Μα κόλν ηα (θαιά θαη αγλά) ιόγηα: 

«αιάκ! αιάκ!» (πνπ είλαη ν ραηξεηηζκόο ηνπο κεηαμύ 

ηνπο θαη επίζεο ν ραηξεηηζκόο ησλ αγγέισλ ζε απηνύο). 
 

Καη απηνί ηεο Γεμηάο – ηη ζπνπδαία ζέζε θαη ακνηβή ζα 

ιάβνπλ απηνί ηεο Γεμηάο!  (Θα είλαη) αλάκεζα ζε 

ισηόδεληξα ρσξίο αγθάζηα.  Καη αλάκεζα ζε 

κπαλαλόδεληξα κε θαξπνύο ζηνηβαγκέλνπο ηνλ έλαλ 

πάλσ ζηνλ άιινλ,  θαη θάησ από ζθηά εθηεηακέλε,  

θαη δίπια ζε λεξό πνπ ζα ξέεη δηαξθώο,  θαη (ζα έρνπλ) 

θξνύηα ζε αθζνλία,  ε παξνρή ησλ νπνίσλ δε ζα 

ζηακαηά (δει. δελ έρνπλ ζπγθεθξηκέλε επνρή όπσο ηα 

θξνύηα ηεο εγθόζκηαο δσήο), νύηε ζα ππάξμεη θάηη πνπ 

λα ηνπο απνηξέπεη από ην λα ηα θηάλνπλ.  Καη (ζα είλαη 

πάλσ από) πνιπζξόλεο ή ζξόλνπο, πςσκέλνπο ςειά.  

η‟ αιήζεηα, ηηο δεκηνπξγήζακε (εθείλεο ηηο 

πξναλαθεξζείζεο όκνξθεο γπλαίθεο) κε μερσξηζηή 

δεκηνπξγία.  Καη ηηο θάλακε παξζέλεο (πνπ δελ ηηο έρεη 

αγγίμεη θαλέλαο άληξαο).  Να αγαπνύλ (κόλν ηνπο 

ζπδύγνπο ηνπο), θαη (ζα είλαη όιεο) ίζεο ειηθίαο.  
(Κνξάλην 56:15-37) 

Καη ζθεθηείηε γη‟ απηνύο ζηνλ Οίθν ηεο Γπζηπρίαο: ηελ 

Κόιαζε 

 Καη απηνί ηεο αξηζηεξάο, ηη άζιηα θαηάζηαζε θαη 

πξννξηζκό ζα έρνπλ απηνί ηεο αξηζηεξάο!  Θα είλαη ζε 

άγξην θαπηό άλεκν θαη θαπηό λεξό,  θαη θάησ από 

θηά από καύξν θαπλό.  (Ζ ζθηά) Ούηε δξνζεξή, νύηε 

έρεη θαιή εκθάληζε.  η‟ αιήζεηα, πξηλ απ‟ απηό (ην 

καξηύξην, θαηά ηελ εγθόζκηα δσή), έδεζαλ ζηελ 

πνιπηέιεηα (θαη δελ ηνπο έλνηαδε παξά κόλν λα 
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ηθαλνπνίεζνπλ ηε ιαγλεία θαη ηνπο πόζνπο ηνπο).  
(Κνξάλην 56:41-45) 

Πξνηίκεζαλ ηε ιαηξεία άιισλ εθηόο ηνπ Ώιιάρ, πέξα από 

ηνλ Ώιεζηλό Κύξην θαη Αεκηνπξγό ηνπο. Ώπνδίδνπλ 

αληηπάινπο ζηνλ Ώιιάρ. Ώπηό είλαη απνηέιεζκα ηεο 
αγλσκνζύλεο θαη ηεο θαθήο γλώκεο ηνπο γηα ηνλ Ώιιάρ: 

  Έπεηηα, επηπιένλ, σ, εζείο παξαζηξαηεκέλνη πνπ 

δηαςεύδεηε (ηελ Αλάζηαζε)!  η‟ αιήζεηα, ζα ηξώηε 

από ηα δέληξα ηνπ Εαθθνύκ (έλα δέληξν ζηελ Κόιαζε πνπ 

έρεη απαίζηα νζκή θαη πνιύ πηθξνύο θαξπνύο!)  Από ηα 

νπνία (δέληξα) ζα γεκίδεηε ηηο θνηιηέο ζαο,  θαη κεηά 

απ‟ απηό (πνπ θάγαηε) ζα πίλεηε βξαζηό λεξό,  θαη ζα 

πίλεηε (από απηό) ζαλ δηςαζκέλεο θακήιεο!  Απηή ζα 

είλαη ε θηινμελία ηνπο θαηά ηελ Ζκέξα ηνπ 
Απνινγηζκνύ!  (Κνξάλην 56:51-56) 

 

Μηα Σειεπηαία εκείσζε 

αο δεηώ λα είζηε δίθαηνη θαη κελ αθήλεηε ην ζεκεξηλό 

κίζνο θαηά ηνπ Εζιάκ θαη ηηο αδηθίεο θάπνησλ 

Μνπζνπικάλσλ λα ζηαζνύλ αλάκεζα ζε εζάο θαη ηε γλώζε 
ζαο γηα ην Εζιάκ.

1
 

                                                             
 
 Τπάξρεη κεγάιε θαηαπίεζε θαη αδηθία ζε βάξνο ησλ 

Μνπζνπικάλσλ ζε πνιιά κέξε ηνπ Κόζκνπ. Αε ιέγνληαη 
πνιιά γηα ηνλ ηξόκν πνπ πθίζηαληαη. Ωζηόζν, θάζε θνξά 

πνπ έλαο Μνπζνπικάλνο ή κηα νκάδα Μνπζνπικάλσλ 

δηαπξάηηνπλ έλα ζθάικα, όιεο νη εηδήζεηο επηθαινύληαη 
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Σν πξαγκαηηθό ζέκα είλαη ε ζσηεξία ηνπ αλζξώπνπ. 

Καζέλαο ζα ινγνδνηήζεη γηα ηηο πξάμεηο ηνπ. Δ ζξεζθεία 
ηνπ Ώιιάρ είλαη πεξηεθηηθή, αληηκεησπίδεη δίθαηα θαη ηνπο 

δύν, ηνπο απίζηνπο θαη ηνπο πηζηνύο. 

Ο Ώιιάρ είλαη ν πην Αίθαηνο θαη Πάλζνθνο. ιε ε 
αλζξσπόηεηα θαιείηαη λα ππνηαρζεί ζε Βθείλνλ Μόλν. Αελ 

ζθνπεύεη λα θέξεη ζύγρπζε ζηε δεκηνπξγία Σνπ: δε ιέεη ζε 

δηαθνξεηηθά έζλε ζε θαλέλα κέξνο θαη επνρή λα ιαηξεύνπλ 
ηε δεκηνπξγία κε θακία κνξθή ή ζρήκα. Θέιεη ε 

αλζξσπόηεηα λα απαιιαγεί από ηε ιαηξεία άιισλ εθηόο 

Ώπηνύ. Ώπηό είλαη ην λόεκα ηνπ Εζιάκ θαη αληηπξνζσπεύεη 
ηε θπζηθή ηάζε κε ηελ νπνία δεκηνπξγήζεθε ν άλζξσπνο. 

Σελ Δκέξα ηεο Κξίζεο νη άλζξσπνη ζα θξηζνύλ ζύκθσλα κε 

                                                                                                                  
«Εζιακηθή Σξνκνθξαηία»! Ώθόκε θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε 
ησλ αλαθξίζεσλ, ηα Μ.Μ.Β.  θέξλνπλ ην «δπλακηθό 

εκπεηξνγλώκσλά» ηνπο θαη αξρίδνπλ ηηο «εηθαζίεο» γηα ηελ 

«εκθάληζε ησλ αλζξώπσλ» θαη γηα ηνλ αλ είραλ 

«Μεζαλαηνιηθά Υαξαθηεξηζηηθά»! Πνιιέο πξάμεηο 
ηξνκνθξαηίαο έρνπλ δηαπξαρζεί θαη εμαθνινπζνύλ λα 

δηαπξάηηνληαη από Υξηζηηαλνύο, Ββξαίνπο ή ΐνπδηζηέο 

κεκνλσκέλα θαη/ή ζε νκάδεο ή θξάηε. Αελ αθνύκε θξαπγέο 
ζρεηηθά κε ηελ «Ββξατθή Σξνκνθξαηία», ηε «Υξηζηηαληθή 

Σξνκνθξαηία», ή ηε «ΐνπδηζηηθή Σξνκνθξαηία»…Μόλν 

όζνλ αθνξά ην Εζιάκ θαη ηνπο Μνπζνπικάλνπο βιέπνπκε 
ηίηινπο κε ραξαθηεξηζκνύο «Εζιακηθό ηάδε»! Θπκάζηε ηνλ 

IRA; Έρεηε αθνύζεη πνηέ γηα «Ρσκαηνθαζνιηθή 

Σξνκνθξαηία»; Σν Εζιάκ δε ζπγρσξεί θακία πξάμε 

ηξνκνθξαηίαο, ε ζξεζθεία ηνπ Ώιιάρ δε ζπγρσξεί ηελ 
αδηθία από θαλέλαλ, Μνπζνπικάλν ή κε Μνπζνπικάλν. 
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ηελ απνδνρή ή ηελ απόξξηςε ηνπ Αηαηάγκαηνο ηνπ Ώιιάρ 

πνπ ήξζε ζηελ Σειηθή Ώπνθάιπςε, ην Κνξάλην. 

Ίζσο κπνξέζεηε λα βξείηε έλα αληίγξαθν ηεο κεηάθξαζεο 

ηνπ Κνξαλίνπ ζηε γιώζζα ζαο ζε θάπνην ΐηβιηνπσιείν, 

Αεκόζηα ΐηβιηνζήθε, ΐηβιηνζήθε Παλεπηζηεκίνπ, ζην 
Ίληεξλεη, θιπ. ε πεξίπησζε πνπ δελ κπνξέζεηε λα βξείηε, 

γξάςηε ζην «King Fahd Complex. Σαρ. ζπξίδα 3561, Ώι-

Μαληίλα Ώι-Μνπλάνπαξα, ΐαζίιεην ηεο ανπδηθήο 
Ώξαβίαο.» 

Σέινο, ζε πεξίπησζε πνπ αλαξσηηέζηε γηαηί θάπνηεο 

αλαθνξέο πνπ απνδίδνληαη ζηε Βίβιν παξαηέζεθαλ ελώ 

είλαη γλσζηό πσο έρνπλ ππνζηεί αιινηώζεηο θαη 

ηξνπνπνηήζεηο, απηό εμεγείηαη σο εμήο: 

1. Δ Εζιακηθή ζέζε αλαθνξηθά κε ηε ΐίβιν είλαη πσο 

πεξηέρεη αιήζεηα θαη ςεύδε. Σα Κξηηήξηα γηα ηελ 

αλαθάιπςε ηεο αιήζεηαο είλαη ν έιεγρνο ηεο Ώπνθάιπςεο 
πνπ αθνινύζεζε, δει. ην Κνξάλην όπνπ απηή αλαθέξεηαη 

μεθάζαξα. Άξα, ό,ηη ζπκθσλεί κε ην Κνξάλην είλαη αιήζεηα, 

δηαθνξεηηθά όρη. 

2. Βμαηηίαο απηήο ηεο αλάκεημεο ηεο αιήζεηαο θαη ηνπ 

ςεύδνπο, ν Ώιιάρ αθύξσζε ηε ΐίβιν, θαζώο επίζεο θαη ηελ 
Σνξά, θαζηζηώληαο ην Κνξάλην ηελ ηειηθή καξηπξία κέρξη 

ηελ Δκέξα ηεο Ώλάζηαζεο. 

3. πλεπώο, νη παξαζέζεηο πνπ έγηλαλ είλαη είηε ζε 
ζπκθσλία κε ην Κνξάλην, είηε ην Κνξάλην απνηειεί 

δηόξζσζε γηα απηέο. 
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Καη ζηνλ Ώιιάρ ζα επηζηξέςνπκε όινη γηα λα 

ινγνδνηήζνπκε… 

άλιτ Ασ-άλιτ 

 

ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 

 Βίζε ν Ώιιάρ, ν Όςηζηνο, λα αληακείςεη κε θάζε θαιό ηελ 
Ώδειθή Οσμ Άτμαντ Αλ-Καναντίγια γηα ηελ εμαηξεηηθή 

επηκέιεηα θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

 

Ο ΗΖΟΤ ΚΑΗ Ο ΜΩΥΑΜΜΑΝΣ 

(Δηξήλε ζ‟ απηνύο) 

ΣΖ ΒΗΒΛΟ ΚΑΗ ΣΟ ΚΟΡΑΝΗΟ⃰ 

Βηβιηθέο Απνδείμεηο γηα ην όηη ν Ηεζνύο ήηαλ Γνύινο ηνπ 

Θενύ θαη δελ είρε κεξίδην ζηε Θεηόηεηα 

ηνπ 

Γξα. ΜΩΥΑΜΜΑΝΣ ΣΑΚΗΟΤΝΣΗΝ 

ΑΛ-ΥΗΛΑΛΗ. 

Πξώελ Καζεγεηή Ηζιακηθήο Πίζηεο θαη Γηδαγκάησλ, 

Ηζιακηθό Παλεπηζηήκην, Μαληίλα Μνπλαγνπάξα 

 

⃰Ώπηό ην άξζξν, πνπ έθεξε αξρηθά ηνλ ηίηιν «Ο Εεζνύο θαη ν 
Μσράκκαλη (εηξήλε ζ’ απηόλ) ππό ην θσο ηεο ΐίβινπ θαη 

ηνπ Κνξαλίνπ» πξνήιζε από ην «Interpretation  of  the 

meanings  of  The Noble Qur’aan  in  the English  language» 
(Βξκελεία ησλ ελλνηώλ ηνπ Εεξνύ Κνξαλίνπ ζηελ Ώγγιηθή 

γιώζζα) πνπ εθδόζεθε από ην King Fahd Complex, Ώι-

Μαληίλα Ώι-Μνπλάνπαξα, ΐαζίιεην ηεο ανπδηθήο 
Ώξαβίαο. Βπηπιένλ, ην ηειεπηαίν θεθάιαην ηνπ αξρηθνύ 

άξζξνπ κε ηίηιν «Ο Πξνθήηεο Εεζνύο ζην Κνξάλην» δελ 

πεξηιακβάλεηαη εδώ. 
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ΔΗΑΓΩΓΖ 

ινο ν έπαηλνο αλήθεη ζε Ώπηόλ ζηνλ Οπνίν αλήθεη όιε ε 

Σηκή θαη ε Αόμα, θαη νη Σέιεηεο Εδηόηεηεο, ν Οπνίνο δε 

γελλά, νύηε Γελληέηαη. Αελ ππάξρεη ηζνδύλακόο Σνπ, είλαη 

Παληνδύλακνο, Παλίζρπξνο. Έζηεηιε ηνπο Ώγγειηαθόξνπο 
Σνπ θαη ηνπο Πξνθήηεο Σνπ γηα λα θαζνδεγήζνπλ ηελ 

αλζξσπόηεηα πξνο ην Μνλνζετζκό, λα ιαηξεύνπλ Ώπηόλ θαη 

Μόλν, ην Μνλαδηθό πνπ αμίδεη λα ιαηξεύεηαη, θαη γηα λα 
πξνεηδνπνηήζνπλ ηνπο αλζξώπνπο γηα ηηο αηώληεο, νιέζξηεο 

ζπλέπεηεο ηνπ πνιπζετζκνύ, ηεο απόδνζεο εηαίξσλ ζηνλ 

Ώιιάρ θαη ηεο ιαηξείαο δεκηνπξγεκάησλ. 

Βηξήλε θαη νη Βπινγίεο ηνπ Ώιιάρ ζε όινπο ηνπο Πξνθήηεο 

θαη ηνπο Ώγγειηαθόξνπο, εηδηθά ζηνλ Πξνθήηε Μσράκκαλη, 

ηνλ ηειεπηαίν ησλ Πξνθεηώλ, θαη ζε όινπο όζνπο ηνλ 
αθνινπζνύλ ζηελ αξεηή κέρξη ηελ Δκέξα ηεο Ώπνδεκίσζεο. 

 

Υξηζηηαληζκόο: Άλζξσπνη Υσξίο Θξεζθεία. Ηζιάκ: 

Θξεζθεία ρσξίο Αλζξώπνπο. 

Έλαο Μνπζνπικάλνο δε ζηεξείηαη πνηέ απνδείμεσλ 

αλαθνξηθά κε ηελ αγλόηεηα θαη ηελ εηιηθξίλεηα ηεο 
ζξεζθείαο ηνπ, κα απηνύ ηνπ νπνίνπ ζηεξείηαη είλαη εθείλνη 

νη εηιηθξηλείο αδειθνί πνπ ζηεξίδνπλ ηνλ Ώιιάρ θαη ηνλ 

Πξνθήηε Σνπ (εηξήλε ζ’ απηόλ) καξηπξώληαο ηελ αιήζεηα. 

Πξάγκαηη, ζε απηή ηελ επνρή, ην Εζιάκ είλαη κηα ζξεζθεία 
ρσξίο αλζξώπνπο (λα ηελ ππεξαζπηζηνύλ θαη λα ηελ 

δηαδώζνπλ), ελώ ν Υξηζηηαληζκόο είλαη άλζξσπνη ρσξίο 

ζξεζθεία. Καη όκσο, κε ηελ πξνζπάζεηά ηνπο, ην 
πεξηπεηεηώδεο πλεύκα ηνπο, ηελ ππνκνλή θαη ηε ρξεκαηηθή 
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ζπλεηζθνξά είλαη ηθαλνί λα λνζεύζνπλ ηελ αιήζεηα θαη λα 

θάλνπλ ην ςέκα λα θαίλεηαη αιεζηλό. ε απηήλ ηελ πιηζηηθή 
επνρή νη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη έρνπλ ππνδνπισζεί ζην 

ρξήκα, ηε κόδα θαη ηηο επαύιεηο. 

Αελ ππάξρεη θαλείο πνπ λα αμίδεη λα ιαηξεύεηαη εθηόο ηνπ 
Ώιιάρ θαη ζε Ώπηόλ (Μόλν) ελαπνζέησ ηελ εκπηζηνζύλε 

κνπ, θαη πξνο Ώπηόλ πξννξίδνκαη. 

 

Ο ΗΖΟΤ ΚΑΗ Ο ΓΗΑΒΟΛΟ ΣΖ ΒΗΒΛΟ 

ηελ Καηλή Αηαζήθε ηεο ΐίβινπ, ζην ηέηαξην θεθάιαην ηνπ 

Καηά Μαηζαίνλ Βπαγγειίνπ, ην έθην θαη έβδνκν εδάθην 
δείρλνπλ μεθάζαξα πσο ν Εεζνύο είλαη έλαο ππάθνπνο 

ζλεηόο θαη πσο ν Θεόο είλαη ν Ώθέληεο θαη Κύξηνο 

ζύκθσλα κε ηε ξήζε ηνπ ζην έβδνκν εδάθην: 

«Δίλαη επίζεο γξακκέλν: Γελ ζα πεηξάμεηο ηνλ Κύξην ηνλ 

Θεό ζνπ» 

ε απηό ην θεθάιαην δηαβάδνπκε πσο νπζηαζηηθά ν 

Αηάβνινο κεηέθεξε ην Μεζζία, θαη ηνλ πήγαηλε από κέξνο 

ζε κέξνο. 

Πώο κπνξεί ν Αηάβνινο λα κεηαθέξεη ην Θεό; Αόμα ζηνλ 

Ώιιάρ! Βίλαη ππεξάλσ ηέηνηαο βιαζθεκίαο! 

ηε ζπλέρεηα ν Αηάβνινο ηνλ δηαηάδεη λα γνλαηίζεη κπξνζηά 

ηνπ θαη λα ηνλ ιαηξέςεη, δειεάδνληάο ηνλ αθόκε θαη κε 

επίγεηεο θαηαθηήζεηο. Πώο είλαη δπλαηόλ έζησ λα ηνικήζεη 
ν Αηάβνινο ηέηνηα απζάδεηα πξνο ην Θεό; ηαλ ν Αηάβνινο 

ήζειε λα ζπκκνξθσζεί ν Εεζνύο κε ηηο εληνιέο ηνπ, εθείλνο 
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(ν Εεζνύο) απάληεζε ιέγνληαο πσο ήηαλ γξακκέλν (ζηα 

πξνεγνύκελα ΐηβιία): 

«Σνλ Κύξην ηνλ Θεό ζνπ ζα πξνζθπλήζεηο θαη κνλάρα 

απηόλ ζα ιαηξεύζεηο.» (Καηά Μαηζαίνλ 4:10) 

 

Παηδηά ηνπ Θενύ 

 

Ο Εεζνύο δελ απνθάιεζε πνηέ ηνλ εαπηό ηνπ πηό ηνπ Θενύ, 

αιιά ζπλήζηδε λα απηναπνθαιείηαη «πηόο ηνπ αλζξώπνπ» 
(βι. Καηά Μάξθνλ 2:10). Παξόιν πνπ άθνπγε όηη 

απνθαινύηαλ κε απηόλ ηνλ ηίηιν δελ έθεξλε αληίξξεζε 

όπσο θαίλεηαη ζηε ΐίβιν θαη δελ ηνλ ζεσξνύζε 
απνθιεηζηηθά δηθό ηνπ. 

ύκθσλα κε ηνλ ΐηβιηθό όξν ζηελ Παιαηά θαη ηελ Καηλή 

Αηαζήθε, θάζε ζενζεβνύκελνο ελάξεηνο άλζξσπνο 
απνθαιείηαη «πηόο ηνπ Θενύ». ην Καηά Μαηζαίνλ 5:9 

δηαβάδνπκε: 

 «Μαθάξηνη νη εηξελνπνηνί· επεηδή, απηνί ζα νλνκαζηνύλ 

γηνη ηνύ Θενύ.» 

ην Καηά Μαηζαίνλ 5:45: 

«γηα λα γίλεηε γηνη ηνύ Παηέξα ζαο πνπ είλαη ζηνπο 

νπξαλνύο...» 

 

Θεόο ν Παηέξαο 
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ην Καηά Μαηζαίνλ 5:48: 

«Να είζηε, ινηπόλ, εζείο ηέιεηνη, όπσο ν Παηέξαο ζαο, 

πνπ είλαη ζηνπο νπξαλνύο, είλαη ηέιεηνο.» 

ην Καηά Μαηζαίνλ 6:1: 

«...  εηδάιισο, δελ έρεηε κηζζό από ηνλ Παηέξα ζαο πνπ 

είλαη ζηνπο νπξαλνύο.» 

ην Καηά Μαηζαίνλ 7:21: 

«Γελ ζα κπεη κέζα ζηε βαζηιεία ησλ νπξαλώλ θαζέλαο 

πνπ ιέεη ζε κέλα: Κύξηε, Κύξηε· αιι' απηόο πνπ πξάηηεη 

ην ζέιεκα ηνπ Παηέξα κνπ, ν νπνίνο είλαη ζηνπο 

νπξαλνύο.» 

εκείσζε: Δ ιέμε «Κύξηνο» κεηαθξάζηεθε ζηελ αξαβηθή 
έθδνζε σο Ρακπ ώζηε νη άλζξσπνη λα πεηζηνύλ πσο ν 

Εεζνύο είλαη Θεόο! Ώιιά αλ κειεηήζεη θαλείο ην ππόινηπν 

εδάθην, ζα αληηιεθζεί όηη καξηπξά ηελ ππνηαγή ηνπ Μεζζία 

(ηνπ Εεζνύ, ζηε βνύιεζε ηνπ Θενύ).  

Βίλαη πξνθαλέο από ηα παξαπάλσ απνζπάζκαηα ηεο ΐίβινπ 

πσο ν όξνο «Παηέξαο» ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην Θεό ζε 
δηάθνξα ζεκεία ηεο ΐίβινπ. Αελ ρξεζηκνπνηείηαη 

απνθιεηζηηθά από ην Μεζζία (ηνλ Εεζνύ). 

ην Καηά Μαηζαίνλ 11:25: 

«Καηά ηνλ θαηξό εθείλν, ν Ηεζνύο, απνθξηλόκελνο, είπε: 

ε δνμάδσ, Παηέξα, Κύξηε ηνπ νπξαλνύ θαη ηεο γεο, όηη 

απηά ηα απέθξπςεο από ζνθνύο θαη ζπλεηνύο, ηα 

απνθάιπςεο όκσο ζε λήπηα.» 
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Ο Ηεζνύο ν Λάηξεο 

ην Καηά Μαηζαίνλ 14:23: 

«Καη αθνύ απέιπζε ηα πιήζε, αλέβεθε ζην βνπλό θαη' 

ηδίαλ γηα λα πξνζεπρεζεί...» 

Βγώ ιέσ: Ώλ (ν Εεζνύο) είλαη Θεόο ή κέξνο ηνπ Θενύ, ηόηε 

γηαηί πξνζεπρόηαλ; ηελ πξαγκαηηθόηεηα ε πξνζεπρή είλαη 

πάληα από θάπνηνλ πνπ ππνηάζζεηαη, έρεη αλάγθε θαη 
εμαξηάηαη από ην Έιενο ηνπ Παληνδύλακνπ Ώιιάρ όπσο 

αλαθέξεηαη ζην Κνξάλην (Βδ. 35:15) 

 Ω, άλζξσπνη! Δζείο είζηε πνπ έρεηε αλάγθε από ηνλ 

Αιιάρ, κα ν Αιιάρ είλαη o Αι-Γαλέη (Πινύζηνο, 

Διεύζεξνο από θάζε αλάγθε), ν Αι-Υακείλη (Άμηνο θάζε 

επαίλνπ).  (Κνξάλην 35:15) 

θαη ζην εδάθην 19:93 ηνπ Κνξαλίνπ: 

 η‟ αιήζεηα όια όζα βξίζθνληαη ζηνπο νπξαλνύο θαη 

ζηε γε δελ ζα έιζνπλ ζηνλ Αξ-Ραρκάλ (Πνιπεύζπιαρλν) 

παξά σο δνύινη (θαηά ηελ Έζραηε κέξα). 

 

Μηα Βηβιηθή Ηζηνξία 

ην Καηά Μαηζαίνλ 15:22-24: 

«Καη μάθλνπ, κηα γπλαίθα Υαλαλαία, πνπ βγήθε από 

εθείλα ηα όξηα ηνπ ηόπνπ, θξαύγαζε ζ' απηόλ, ιέγνληαο: 
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Διέεζέ κε, Κύξηε, γηε ηνύ Γαβίδ· ε ζπγαηέξα κνπ 

δαηκνλίδεηαη ζθιεξά. Κη εθείλνο δελ ηεο απνθξίζεθε 

νύηε έλαλ ιόγν. Καη νη καζεηέο ηνπ εξρόκελνη θνληά ηνλ 

παξαθαινύζαλ, ιέγνληαο: Απόιπζέ ηελ, επεηδή θξάδεη 

πίζσ καο. Καη εθείλνο απνθξηλόκελνο είπε: Γελ 

ζηάιζεθα παξά κνλάρα ζηα ρακέλα πξόβαηα ηνπ νίθνπ 

Ηζξαήι.» 

Έπεηηα ήξζε εθείλε θαη ηνλ ιάηξεςε, ιέγνληαο, «Διέεζέ κε, 

Κύξηε.» Ώιιά εθείλνο απάληεζε θαη είπε,  «Γελ είλαη θαιό 

λα πάξεη θάπνηνο ην ςσκί ησλ παηδηώλ, θαη λα ην ξίμεη 

ζηα ζθπιάθηα.» Κη εθείλε είπε: «Ναη, Κύξηε· αιιά θαη ηα 
ζθπιάθηα ηξώλε από ηα ςίρνπια πνπ πέθηνπλ από ην 

ηξαπέδη ησλ θπξίσλ ηνπο» 

Σόηε ν Εεζνύο απάληεζε θαη ηεο είπε, «Ω, γπλαίθα, κεγάιε 

είλαη ε πίζηε ζνπ· αο γίλεη ζε ζέλα, όπσο ζέιεηο. Καη ε 

ζπγαηέξα ηεο γηαηξεύηεθε από εθείλε ηελ ώξα.» 

ε απηήλ ηελ ηζηνξία γηα κηα γπλαίθα από ηε Υαλαάλ 

ππάξρνπλ κεξηθά ζεκαληηθά ζεκεία: 

(1) Ο Εεζνύο θαηεγνξείηαη γηα έιιεηςε ειένπο θαη αγάπεο 

(αλ ην πεξηζηαηηθό θαηαγξάθεηαη ζσζηά). 

(2) Σαπεηλσηηθή δηάθξηζε αλαθνξηθά κε ηελ αλύςσζε ηεο 

δηθήο ηνπ θπιήο θαη όρη ησλ άιισλ. 

(3) Φπιεηηθή ππεξνςία απαζιίσζεο θαη πξνθαηάιεςεο 
θαηά ησλ άιισλ, νη νπνίνη απνθαινύληαη ζθύινη. 

(4) Μηα αδαήο πνιπζεΎζηξηα ζπδήηεζε καδί ηνπ θαη ηνλ 
λίθεζε. 
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Ηεζνύο: Έλαο Πξνθήηεο ηνπ Αιιάρ 

ην Καηά Μαηζαίνλ 19:16-17: 

«Καη μάθλνπ, πιεζηάδνληαο θάπνηνο ηνύ είπε: Γάζθαιε 

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

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

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

κπεηο κέζα ζηε δσή, θύιαμε ηηο εληνιέο.» 

ηα παξαπάλσ εδάθηα παξαηεξνύκε απηή ηελ αλαγλώξηζε 

ηεο ππνηαγήο ηνπ (ζηε ΐνύιεζε ηνπ Ώιιάρ). 

ην Καηά Μαηζαίνλ 21:45-46: 

«Καη όηαλ νη αξρηεξείο θαη νη Φαξηζαίνη άθνπζαλ ηηο 

παξαβνιέο ηνπ, θαηάιαβαλ όηη κηιάεη γη' απηνύο· θαη 

δεηώληαο λα ηνλ πηάζνπλ, θνβήζεθαλ ηα πιήζε, επεηδή 

ηνλ είραλ σο πξνθήηε.» 

Βδώ απνδεηθλύεηαη πσο όινη όζνη πίζηεπαλ ζηνλ Εεζνύ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ δελ πίζηεπαλ πσο ήηαλ Θεόο ή 

υηόο ηνπ Θενύ ή έλαο από ηελ Ώγία Σξηάδα, αιιά πίζηεπαλ 

ζ’ απηόλ σο Πξνθήηε κόλν. Ώπηή είλαη πξάγκαηη κία από 

ηηο ηζρπξόηεξεο απνδείμεηο ελάληηα ζε εθείλνπο πνπ 
πηζηεύνπλ ζηε Θεηόηεηα ηνπ Εεζνύ (σο Βλζάξθσζε ηνπ 

Θενύ) αλ κόλν ην ζθεθηόηαλ. 

 

Ηεζνύο: Έλαο Γνύινο ηνπ Αιιάρ 
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ην Καηά Μαηζαίνλ 23:8: 

«Δζείο, όκσο, κε απνθιεζείηε: Ραββί· επεηδή, έλαο είλαη 

ν δάζθαιόο ζαο , ν Υξηζηόο· ελώ, όινη εζείο είζηε 

αδειθνί.» 

Βδώ απνδεηθλύεηαη μεθάζαξα πσο ν Εεζνύο ήηαλ δνύινο ηνπ 

Ώιιάρ, θαη πσο ππάξρεη έλαο Μόλν Κύξηνο θαη Ώπηόο είλαη 

ν Ώιιάρ. ηελ αξαβηθή έθδνζε ηεο ΐίβινπ απηό ην εδάθην 
έρεη κεηαθξαζηεί ώζηε Εεζνύο λα ζεκαίλεη θύξηνο, ελώ ε 

αγγιηθή απόδνζε είλαη πην θνληά ζηελ αξρηθή ζεκαζία. 

ην Καηά Μαηζαίνλ 23:9: 

«Καη παηέξα ζαο κε νλνκάζεηε επάλσ ζηε γε· επεηδή, 

Έλαο είλαη ν Παηέξαο ζαο, Απηόο πνπ είλαη ζηνπο 

νπξαλνύο.» 

Ώπό απηό ζα αληηιεθζείηε πσο παηξόηεηα θαη πηόηεηα 
ζεκαίλνπλ ηε ζρέζε κεηαμύ ηνπ Κπξίνπ θαη ησλ δνύισλ 

Σνπ: έρεη γεληθή ζεκαζία θαη δελ αλαθέξεηαη ζπγθεθξηκέλα 

ζηνλ Εεζνύ. 

ην Καηά Μαηζαίνλ 24:36: 

«Γηα ηελ εκέξα εθείλε, όκσο, θαη ηελ ώξα, δελ γλσξίδεη 

θαλέλαο, νύηε νη άγγεινη ησλ νπξαλώλ, παξά ν Παηέξαο 

κνπ, Μόλνο.» 

Ώπηή είλαη απόιπηε απόδεημε πσο ε Έζραηε ξα είλαη 

άγλσζηνη γηα όινπο εθηόο ηνπ Ώιιάρ, ζπλεπώο ε γλώζε ηνπ 

Εεζνύ είλαη αηειήο όπσο όισλ ησλ ππόινηπσλ αλζξώπσλ. Ο 
Ώιιάρ κόλν είλαη Παληνγλώζηεο. 
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ην Καηά Μαηζαίνλ 26:39: 

«Καη αθνύ πξνρώξεζε ιίγν, έπεζε κε ην πξόζσπό ηνπ 

ζηε γε, πξνζεπρόκελνο θαη ιέγνληαο: Παηέξα κνπ, αλ 

είλαη δπλαηόλ, αο παξέιζεη από κέλα απηό ην πνηήξη· 

όκσο, όρη όπσο εγώ ζέισ, αιι' όπσο Δζύ.» 

Παξαηεξνύκε εδώ πσο ην άηνκν πνπ κηιά δε γλσξίδεη ηε 

ΐνύιεζε ηνπ Ώιιάρ θαη ζπλεηδεηνπνηεί ην γεγνλόο πσο 
είλαη δνύινο ηνπ Ώιιάρ. Ο Ώιιάρ Μόλν κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη ηελ αιιαγή. 

 

Ζ ζύληαμε ηεο Βίβινπ 

ην θαηά Μαηζαίνλ 27:7-8 –  

«Καη αθνύ έθαλαλ ζπκβνύιην, αγόξαζαλ κ' απηά ην 

ρσξάθη ηνύ θεξακέα, γηα λα ζάβνληαη εθεί νη μέλνη. Γη' 

απηό, ην ρσξάθη εθείλν νλνκάζηεθε: Υσξάθη αίκαηνο, 

κέρξη ηε ζεκεξηλή εκέξα.»  

Ώπό απηά ηα εδάθηα θαηαιαβαίλνπκε όηη ε ΐίβινο (ε Καηλή 

Αηαζήθε) δε γξάθηεθε θαηά ηνλ θαηξό ηνπ Εεζνύ, κα πνιύ 
κεηά ηα γεγνλόηα πνπ πεξηγξάθνληαη, έρνληαο δηαηεξεζεί 

ζηε κλήκε ησλ αλζξώπσλ. 

ην θαηά Μαηζαίνλ 27:46 –  

«Καη γύξσ ζηελ έλαηε ώξα, ν Ηεζνύο αλαβόεζε κε 

δπλαηή θσλή, ιέγνληαο: «Ζιί, Ζιί, ιακά ζαβαρζαλί;», 

δειαδή, „Θεέ κνπ, Θεέ κνπ, γηαηί κε εγθαηέιεηςεο;‟» 
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Ώπηό ζπκθσλεί κε ηελ ππόζεζε ησλ Υξηζηηαλώλ όηη ν 

Εεζνύο θώλαμε κε δπλαηή θσλή ηα παξαπάλσ ιόγηα ελώ 
ζηαπξσλόηαλ. Ώπηό απνηειεί κεγάιε πξνζβνιή, αθνύ 

ηέηνηα ιόγηα ζα κπνξνύζαλ λα πξνέιζνπλ κόλν από 

απίζηνπο ζηνλ Ώιιάρ. Βπηπιένλ, είλαη απίζηεπην λα 

πξνέξρνληαη από έλαλ Πξνθήηε ηνπ Ώιιάρ, αθνύ ν Ώιιάρ 
πνηέ δελ αζεηεί ηελ Τπόζρεζή Σνπ θαη νη Πξνθήηεο Σνπ 

πνηέ δελ παξαπνληνύληαη ζρεηηθά κ’ απηήλ. 

 

Ηεζνύο: Κήξπθαο ηνπ Μνλνζετζκνύ (Σανπρίλη) 

ην θαηά Εσάλλελ 17:3 –  

«Κη απηή είλαη ε αηώληα δσή, ην λα γλσξίδνπλ Δζέλα ηνλ 

Μόλνλ Αιεζηλό Θεό, θαη εθείλνλ ηνλ νπνίνλ απέζηεηιεο, 

ηνλ Ηεζνύ Υξηζηό.» 

ην θαηά Μάξθνλ 12:28-30 – 

«Καη πιεζηάδνληαο έλαο από ηνπο γξακκαηείο, πνπ ηνπο 

είρε αθνύζεη λα ζπδεηνύλ, γλσξίδνληαο όηη ζσζηά 

απνθξίζεθε ζ' απηνύο, ηνλ ξώηεζε: Πνηα εληνιή είλαη 

πξώηε απ' όιεο; Καη ν Ηεζνύο απάληεζε ζ' απηόλ όηη: 

Πξώηε απ' όιεο ηηο εληνιέο είλαη: «Άθνπ Ηζξαήι· ν 

Κύξηνο ν Θεόο καο είλαη Έλαο Κύξηνο. Καη ζα αγαπάο 

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

όιε ηελ ςπρή ζνπ, θαη κε όιε ηε δηάλνηά ζνπ, θαη κε όιε 

ηε δύλακή ζνπ», απηή είλαη ε πξώηε εληνιή.» 

ην θαηά Μάξθνλ 12:32 – 
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«Καη ν γξακκαηέαο είπε ζ' απηόλ: σζηά, Γάζθαιε, 

αιεζηλά είπεο, όηη ππάξρεη Έλαο Θεόο, θαη δελ ππάξρεη 

άιινο εθηόο απ' απηόλ·» 

ην θαηά Μάξθνλ 12:34 – 

«Καη ν Ηεζνύο ... ηνπ είπε: Γελ είζαη καθξηά από ηε 

βαζηιεία ηνύ Θενύ...» 

’ απηά ηα εδάθηα ν Εεζνύο (εηξήλε ζ’ απηόλ) καξηπξά ν 

ίδηνο όηη ν Ώιιάρ είλαη ν Έλαο Θεόο, όηη δελ ππάξρεη άιινο 

εθηόο από Ώπηόλ θαη όηη όπνηνο πηζηεύεη ζηε Μνλαδηθόηεηά 
Σνπ είλαη θνληά ζην ΐαζίιεηό Σνπ. Βπνκέλσο, όπνηνο 

απνδίδεη εηαίξνπο ζηνλ Ώιιάρ ή πηζηεύεη ζηελ Ώγία Σξηάδα 

είλαη καθξηά από ηε ΐαζηιεία ηνπ Ώιιάρ, θαη όπνηνο είλαη 
καθξηά από ηε ΐαζηιεία ηνπ Ώιιάρ, είλαη ερζξόο Σνπ. 

ην θαηά Μαηζαίνλ 24:36 – 

«Γηα ηελ εκέξα εθείλε, όκσο, θαη ηελ ώξα, δελ γλσξίδεη 

θαλέλαο, νύηε νη άγγεινη ησλ νπξαλώλ, παξά ν Παηέξαο 

κνπ, Μόλνο.» 

Λέσ ην εμήο: Έλα παξόκνην θείκελν παξαηέζεθε από ηνλ 

Μαηζαίν, ην νπνίν είλαη όπσο αθξηβώο αλαθέξζεθε ζην 
Κνξάλην όζνλ αθνξά ην όηη θαλείο δε γλσξίδεη πόηε ζα έιζεη 

ε ξα, εθηόο από ηνλ Ώιιάρ. Ώπηό νξηζηηθνπνηεί ην γεγνλόο 

όηη ν Εεζνύο ήηαλ ππνηειήο ζηνλ Ώιιάρ θαη όηη δελ είρε 

κεξίδην ζηε ζεηόηεηα: ην όηη ήηαλ ελζάξθσζε ηνπ Θενύ 
απνηειεί θαηλνηνκία από ηνπο αλζξώπνπο ηεο Υαλαάλ. 

ην θαηά Εσάλλελ 20:16-17 –  
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«Λέεη ζ‟ απηήλ ν Ηεζνύο: «Μαξηάκ!» ηξάθεθε εθείλε 

θαη ηνπ ιέεη εβξατθά: «Ραββνπλί!» πνπ ιέγεηαη 

“Γάζθαιε”. Σεο ιέεη ν Ηεζνύο: «Με κε θξαηάο, γηαηί δελ 

έρσ αλεβεί αθόκα πξνο ηνλ Παηέξα. Πήγαηλε όκσο πξνο 

ηνπο αδειθνύο κνπ θαη πεο ηνπο: “Αλεβαίλσ πξνο ηνλ 

Παηέξα κνπ θαη Παηέξα ζαο, θαη Θεό κνπ θαη Θεό 

ζαο”». Έξρεηαη ε Μαξία ε Μαγδαιελή θαη αλαγγέιιεη 

ζηνπο καζεηέο: «Έρσ δεη ηνλ θύξην!», θαη απηά πνπ ηεο 

είπε.» 

ηελ παξαπάλσ αθήγεζε ν Εεζνύο καξηύξεζε ζαθέζηαηα 

όηη ν Ώιιάρ είλαη Θεόο ηνπ θαη Θεόο ηνπο, θαη δελ έζεζε 
θακία δηαθνξά κεηαμύ ηνπ ηδίνπ θαη απηώλ ζηε ιαηξεία ηνπ 

Βλόο θαη Μνλαδηθνύ Ώιιάρ. πνηνο πηζηεύεη όηη ν Εεζνύο 

είλαη Θεόο έρεη ζη’ αιήζεηα βιαζθεκήζεη ελαληίνλ ηνπ 

Ώιιάρ θαη έρεη πξνδώζεη ηνλ Μεζζία (Εεζνύ) θαη όινπο 
ηνπο Πξνθήηεο θαη Ώγγειηαθόξνπο ηνπ Ώιιάρ. 

 

Βηβιηθέο πξνθεηείεο γηα ηνλ εξρνκό ηνπ Μσράκκαλη 

(εηξήλε ζ‟ απηόλ) 

ην θαηά Εσάλλελ 14:15-16 – 

«Αλ κε αγαπάηε, θπιάμηε ηηο εληνιέο κνπ. Καη εγώ ζα 

παξαθαιέζσ ηνλ Παηέξα, θαη ζα ζαο δώζεη έλαλ άιινλ 

Παξάθιεην, γηα λα κέλεη καδί ζαο ζηνλ αηώλα.» 

Οη Μνπζνπικάλνη ζενιόγνη είπαλ όηη ν «άιινο 

Παξάθιεηνο» είλαη ν Μσράκκαλη, ν Ώγγειηαθόξνο ηνπ 

Ώιιάρ. Καη ην «κέλεη καδί ζαο ζηνλ αηώλα» ζεκαίλεη ηε 
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κνληκόηεηα ησλ λόκσλ ηνπ θαη ηνπ ηξόπνπ δσήο, όπσο θαη 

ηνπ ΐηβιίνπ (ηνπ Κνξαλίνπ) πνπ απνθαιύθζεθε ζ’ απηόλ. 

ην θαηά Εσάλλελ 15:26-27 – 

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

ζαο από ηνλ Παηέξα, ην Πλεύκα ηήο αιήζεηαο, πνπ 

εθπνξεύεηαη από ηνλ Παηέξα, εθείλνο ζα δώζεη καξηπξία 

γηα κέλα. Αιιά θη εζείο δίλεηε καξηπξία, επεηδή εμαξρήο 

είζηε καδί κνπ.» 

ην θαηά Εσάλλελ 16:5-8 – 

«Καη ηώξα πεγαίλσ ζ' Δθείλνλ πνπ κε απέζηεηιε, θαη 

θαλέλαο από ζαο δελ κε ξσηάεη: Πνύ πεγαίλεηο; Αιιά, 

επεηδή ζαο είπα απηά, ε ιύπε γέκηζε ηελ θαξδηά ζαο. 

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

αλαρσξήζσ εγώ· επεηδή, αλ δελ αλαρσξήζσ, ν 

Παξάθιεηνο δελ ζάξζεη ζε ζαο· αιιά, αθνύ αλαρσξήζσ, 

ζα ηνλ ζηείισ ζε ζαο. Καη όηαλ έξζεη εθείλνο, ζα ειέγμεη 

ηνλ θόζκν γηα ακαξηία, θαη γηα δηθαηνζύλε, θαη γηα 

θξίζε·» 

ην θαηά Εσάλλελ 16:12-14 – 

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

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

ηήο αιήζεηαο, ζα ζαο νδεγήζεη ζε όιε ηελ αιήζεηα· 

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

κηιήζεη όζα πξόθεηηαη λα αθνύζεη, θαη ζα ζαο αλαγγείιεη 

ηα κέιινληα. Δθείλνο ζα δνμάζεη εκέλα, επεηδή από ην 

δηθό κνπ ζα πάξεη, θαη ζα ην αλαγγείιεη ζε ζαο.» 
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ην θαηά Εσάλλελ 16:16 – 

«Λίγν αθόκα, θαη δελ κε βιέπεηε· θαη πάιη ιίγν, θαη ζα 

κε δείηε· επεηδή, εγώ πεγαίλσ πξνο ηνλ Παηέξα.» 

Οη Μνπζνπικάλνη ζενιόγνη έρνπλ αλαθέξεη όηη ην άηνκν 

πνπ πεξηγξάθεηαη από ηνλ Εεζνύ όηη ζα έιζεη κεηά από 

απηόλ – ζηα παξαπάλσ εδάθηα – δε ζπκθσλεί κε θαλέλαλ 

άιινλ εθηόο από ηνλ Μσράκκαλη (εηξήλε ζ’ απηόλ), ηνλ 
Ώγγειηαθόξν ηνπ Ώιιάρ. Ώπηό ην «άηνκν» ην νπνίν ν 

Εεζνύο πξνθήηεπζε όηη ζα έιζεη κεηά από απηόλ 

απνθαιείηαη ζηε ΐίβιν Παράκλητος. Δ ιέμε απηή έρεη 
δηαγξαθεί από πνιινύο κεηαγελέζηεξνπο κεηαθξαζηέο θαη 

θάπνηεο θνξέο έρεη αιιαρζεί ζε Πνεύμα της Αλήθειας, 

θάπνηεο θνξέο ζε Άγιο Πνεύμα θαη άιια. Ώιιά θαη ε αξρηθή 

ιέμε πνπ είπε ν Εεζνύο δελ ήηαλ «Παξάθιεηνο» αιιά ήηαλ 
«Πεξηθιεηηόο» πνπ πξνέξρεηαη από ηηο ιέμεηο ΠΒΡΕ θαη 

ΚΛΒΟ πνπ ζεκαίλεη «απηόο πνπ ηνλ πεξηθιείεη ε Αόμα» ή 

«ν δνμαζκέλνο», θαη απηή είλαη ε ζεκαζία ηεο Ώξαβηθήο 
ιέμεο Μωτάμμαντ ή Άτμαντ. Καη ζηελ ζεκεξηλή επνρή 

ρξεζηκνπνηνύκε ηελ ιέμε «Πεξηθιήο» πνπ πξνέξρεηαη από 

ηελ ίδηα ιέμε «Πεξηθιεηηόο».   

 

Οξηζηηθόηεηα ησλ απνδείμεσλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο 

ηζηνξίαο ηεο ζηαύξσζεο 

1) Δ ΐίβινο καξηπξά όηη ν Εεζνύο ήηαλ γλσζηόο αλάκεζα 
ζηνπο Ββξαίνπο. Κήξπηηε ζην Ναό ηνπ νινκώληα ζηελ 

Εεξνπζαιήκ. Ήηαλ, επνκέλσο, πεξηηηό λα πξνζιάβνπλ έλαλ 

Ββξαίν γηα ηξηάληα αξγύξηα ώζηε λα ηνπο ηνλ παξαδώζεη, 
όπσο αλαθέξεηαη ζην θαηά Μαηζαίνλ. 
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2) Ώλαθέξεηαη όηη έλαο από ηνπο δώδεθα καζεηέο, πνπ 

νλνκαδόηαλ Ενύδαο Εζθαξηώηεο, πξνζειήθζε γηα λα 
παξαδώζεη ηνλ Εεζνύ ζηνπο Ββξαίνπο. Έπεηηα εθείλνη ηνπ 

επέβαιαλ ηελ πνηλή ηνπ, θαη κ’ απηό ν Ενύδαο έλησζε 

κεγάιε ληξνπή θαη απνπνηήζεθε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ 

πξάμε ηνπο, ελώ ζηε ζπλέρεηα απηνθηόλεζε. ια απηά 
ζπλέβεζαλ κέζα ζε είθνζη ηέζζεξηο ώξεο. Οη αληηθάζεηο 

είλαη πξνθαλείο. 

3) Δ εκθαλέζηεξε απόδεημε, πνπ αξθεί από κόλε ηεο λα 

θαηαζηήζεη ζαθή ηελ αλαιήζεηα ηεο ηζηνξίαο είλαη όηαλ νη 

Ενπδαίνη επέβαιαλ ηε ζαλαηηθή πνηλή ζηνλ Εεζνύ, θαη 
ζθόπεπαλ λα πάξνπλ ηελ έγθξηζε ηνπ θπβεξλήηε, ηνπ 

Πνληίνπ Πηιάηνπ: 

«Καη ν Ηεζνύο ζηάζεθε κπξνζηά ζηνλ εγεκόλα· θαη ν 

εγεκόλαο ηνλ ξώηεζε, ιέγνληαο: Δζύ είζαη ν βαζηιηάο 

ησλ Ηνπδαίσλ; Καη ν Ηεζνύο ηνύ είπε: Δζύ ην ιεο. Καη 

ελώ νη αξρηεξείο θαη νη πξεζβύηεξνη ηνλ θαηεγνξνύζαλ, 

δελ απάληεζε θαζόινπ. Σόηε, ν Πηιάηνο ιέεη ζ' απηόλ: 

Γελ αθνύο πόζα καξηπξνύλ ελαληίνλ ζνπ; Καη δελ ηνπ 

απάληεζε νύηε ζε έλαλ ιόγν·» (θαηά Μαηζαίνλ 27:11-14) 

Οη Υξηζηηαλνί ζα εξκελεύζνπλ ην εδάθην απηό όηη ζεκαίλεη 

πσο ν Εεζνύο ήζειε λα πεζάλεη ζην ζηαπξό γηα ηελ 

εμηιέσζε ηεο αλζξσπόηεηαο θαη γηα ηε ζπγρώξεζε ησλ 
ακαξηηώλ ηεο: Ώλ είλαη έηζη, ηόηε γηαηί δήηεζε λα παξέιζεη 

απ’ απηόλ ην πνηήξηνλ ηνύην (δει. ν ζάλαηνο); Γηαηί θώλαμε 

ελώ ήηαλ ζην ζηαπξό «Θεέ κνπ, γηαηί κε εγθαηέιεηςεο;» 
Πώο γίλεηαη λα παξέκεηλε ζησπειόο όηαλ ακθηζβεηνύηαλ ε 

αιήζεηα; Ήηαλ γλσζηόο γηα ηα εκπλεπζκέλα θεξύγκαηά ηνπ, 

πνπ απνηεινύζαλ πξνθιήζεηο γηα ηνπο πνιπκαζείο Ββξαίνπο 
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ξαβίλνπο. Καλείο ινγηθόο άλζξσπνο δε κπνξεί λα ην 

πηζηέςεη απηό. Ώλ ε ηζηνξία ηεο ζηαύξσζεο απνδεηρηεί 
ςεπδήο, ηόηε ζα θαηαξξηθζεί ην ίδην ην ζεκέιην πάλσ ζην 

νπνίν ζηεξίδεηαη ν Υξηζηηαληζκόο. 

Οη Μνπζνπικάλνη πηζηεύνπλ όηη ν Εεζνύο δε ζηαπξώζεθε 
από ηνπο Ββξαίνπο όπσο απνθαιύθζεθε ζην Κνξάλην από 

ηνλ Ώιιάρ κε ζαθέζηαην ηξόπν: 

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

Υξηζηό, ηνλ πηό ηεο Μαξίαο, ηνλ Αγγειηαθόξν ηνπ 

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

Αιιά έηζη θάλεθε ζε απηνύο (ε νκνηόηεηα ηνπ πξνζώπνπ 

ηνπ Ηεζνύ, ηνπνζεηήζεθε ζε άιινλ άλδξα θαη ζθνηώζαλε 

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

αιήζεηα απηνί πνπ δηαθσλνύλ κεηαμύ ηνπο ζ‟ απηό 

ακθηβάιινπλ γη‟ απηό (δει. νη Δβξαίνη πνπ ηζρπξίζηεθαλ 

όηη ηνλ ζθόησζαλ θαη νη Χξηζηηαλνί πνπ ηνλ παξέδσζαλ 

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

έρνπλ γλώζε γη‟ απηό, παξά κόλν αθνινπζνύλ απηό πνπ 

λνκίδνπλ. Καη ζη‟αιήζεηα δελ ηνλ ζθόησζαλ.  Αιιά, ν 

Αιιάρ ηνλ αλέγεηξε ζε Απηόλ (δει. ηνλ πήξε όπσο είλαη 

κε ην ζώκα θαη ηελ ςπρή ηνπ ζηνλ νπξαλό). Καη ν Αιιάρ 

είλαη „Αδείδ (Αλίθεηνο, Παληνδύλακνο), Υαθείκ 

(Πάλζνθνο).  (Κνξάλην 4:157-158) 

Οη ίδηνη νη Ββξαίνη, καδί κε νιόθιεξν ην Υξηζηηαληθό 
θόζκν, πηζηεύνπλ όηη ν Εεζνύο ζηαπξώζεθε. Ωο απνδείμεηο 

ελάληηα ζηηο πεπνηζήζεηο ηνπο θαη σο απόδεημε ηεο αιήζεηαο 

ηεο Μνπζνπικαληθήο εηπκεγνξίαο από ηε ΐίβιν, εηνίκαζα 
ηα αθόινπζα εξσηήκαηα πνπ βαζίδνληαη ζην θαηά 
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Μαηζαίνλ Βπαγγέιην ηεο Καηλήο Αηαζήθεο ηεο ΐίβινπ 

(Κεθάιαηα 26 θαη 27). 

1) Ώπηνί πνπ αηρκαιώηηζαλ ηνλ Εεζνύ (ζύκθσλα κε ηελ 

ππόζεζή ηνπο) ηνλ γλώξηδαλ πξνζσπηθά; Ή δελ ηνλ 

γλώξηδαλ; 

Ο Μαηζαίνο θαηαζέηεη όηη δελ ηνλ γλώξηδαλ. 

2) πλειήθζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κέξαο ή ηεο λύρηαο; 

Ο Μαηζαίνο ιέεη όηη έγηλε θαηά ηε λύρηα. 

3) Πνηνο ήηαλ απηόο πνπ ηνπο ηνλ παξέδσζε; 

Ο Μαηζαίνο ιέεη όηη ήηαλ έλαο από ηνπο δώδεθα καζεηέο, ν 

Ενύδαο Εζθαξηώηεο. 

4) Σνλ παξέδσζε δσξεάλ ή κε ακνηβή ηξηάληα αξγπξίσλ; 

Ο Μαηζαίνο ιέεη όηη ηνλ παξέδσζε έλαληη ακνηβήο ηξηάληα 

αξγπξίσλ. 

5) Πνηα ήηαλ ε θαηάζηαζε ηνπ Εεζνύ θαηά ηε λύρηα εθείλε; 

Ο Μαηζαίνο ιέεη όηη ήηαλ θνβηζκέλνο θαη πξνζεπρόηαλ, 

ιέγνληαο: «Ω, Παηέξα, εη δπλαηόλ, παξειζέησ απ‟ εκνύ 

ην πνηήξηνλ ηνύην.» Βίλαη απίζηεπην λα εηπσζνύλ ηέηνηα 
ιόγηα από θάπνηνλ πηζηό ζην Θεό, πόζν κάιινλ από έλαλ 

Πξνθήηε ηνπ Θενύ, αθνύ όινη νη πηζηνί πηζηεύνπλ όηη ν 

Θεόο έρεη εμνπζία πάλσ ζηα πάληα. 

6) Πνηα ήηαλ ε θαηάζηαζε ησλ έληεθα καζεηώλ ηνπ; 
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Ο Μαηζαίνο ιέεη όηη θνηκόληνπζαλ εθείλε ηε λύρηα καδί κε 

ην δάζθαιό ηνπο (ζύκθσλα κε ηελ ππόζεζή ηνπο) από θόβν. 

7) Ήηαλ ν Εεζνύο επραξηζηεκέλνο κε ηελ θαηάζηαζή ηνπο; 

Ο Μαηζαίνο ιέεη (εδάθηα 40-46): Αελ ήηαλ επραξηζηεκέλνο. 

Πήγαηλε ζ’ απηνύο λα ηνπο μππλήζεη, ιέγνληαο: 

«Αγξππλείηε θαη πξνζεύρεζηε, γηα λα κε κπείηε ζε 

πεηξαζκό· ην κελ πλεύκα είλαη πξόζπκν, ε ζάξθα όκσο 
είλαη αδύλακε.» Έπεηηα εξρόηαλ θαη πάιη θαη ηνπο έβιεπε 

λα θνηκνύληαη, θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπο μππλνύζε θαη πάιη 

ιέγνληάο ηνπο ην ίδην. Ώπηή ε αδπλακία δε ζα κπνξνύζε λα 
εηπσζεί από ελάξεηνπο καζεηέο, αθόκα θη αλ ήηαλ καζεηέο 

ελόο ζπλεζηζκέλνπ επζεβνύο δαζθάινπ, πόζν κάιινλ ηνπ 

Εεζνύ, ηνπ πηνύ ηεο Μαξίαο. 

8) Σνλ βνήζεζαλ όηαλ νη θαθνπνηνί ηνλ ζπλέιαβαλ; 

Ο Μαηζαίνο ιέεη όηη ν Εεζνύο ηνύο ελεκέξσζε όηη όινη ζα 
ηνλ απαξλεζνύλ. Έπεηηα ηνύο είπε: «ε δηαβεβαηώλσ όηη, 

απηή ηε λύρηα, πξηλ ν πεηεηλόο ιαιήζεη, ζα κε 

απαξλεζείο ηξεηο θνξέο.» Ο Πέηξνο ηνύ είπε: «Καη αλ 

ρξεηαζηεί λα πεζάλσ καδί ζνπ, δελ ζα ζε απαξλεζώ.» Σν 

ίδην είπαλ θαη όινη νη καζεηέο. Ώιιά ηειηθά έγηλε όπσο είπε 

ν Εεζνύο. 

10) Πώο ηνλ ζπλέιαβαλ νη θαθνπνηνί; 

Ο Μαηζαίνο ιέεη όηη πήγαλ ζ’ απηόλ κε ζπαζηά θαη ξαβδηά 
αθνύ ηνπο νδήγεζε ζ’ απηόλ έλαο Ββξαίνο, θη έπεηηα ηνλ 

ζπλέιαβαλ όπσο πεξηγξάθεηαη ζην εδάθην 57: 
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«Καη εθείλνη πνπ είραλ πηάζεη ηνλ Ηεζνύ, ηνλ έθεξαλ ζηνλ 

αξρηεξέα Κατάθα, όπνπ ζπγθεληξώζεθαλ νη γξακκαηείο 

θαη νη πξεζβύηεξνη.» 

Βθεί ηνύ επέβαιαλ ηελ πνηλή ηνπ ζαλάηνπ. Οη θαθνπνηνί ηνλ 

πήξαλ, έθηπζαλ ζην πξόζσπό ηνπ θαη ηνλ ρηύπεζαλ κε ηα 
ρέξηα ηνπο. Μεηά από απηό ηνλ γύκλσζαλ θαη ηνλ έληπζαλ 

κε θόθθηλν καλδύα, έπεηηα ηνπ ηνπνζέηεζαλ  έλα αγθάζηλν 

ζηέκκα ζην θεθάιη θαη ηνλ πεξηέθεξαλ, θνξντδεύνληάο ηνλ. 
Σνπ έιεγαλ: «Δίζαη ν Βαζηιεύο ησλ Ηνπδαίσλ, ζύκθσλα 

κε ηνλ ηζρπξηζκό ζνπ.» Σνλ ηαπείλσζαλ πνιύ. 

11) Πνηνο απνθάζηζε ηειηθά λα ηνπ επηβάιεη ηε ζαλαηηθή 

πνηλή; 

Ο Μαηζαίνο ιέεη όηη ήηαλ ν Πόληηνο Πηιάηνο, έλαο 

Βιιελνξσκαίνο, ν νπνίνο εθείλνλ ηνλ θαηξό ήηαλ 

θπβεξλήηεο ηεο Παιαηζηίλεο. 

12) ηαλ νη θαθνπνηνί έθεξαλ ηνλ άλδξα ζηνλ θπβεξλήηε 

θαη ηνλ πιεξνθόξεζαλ όηη ν ηεξέαο ησλ Ενπδαίσλ ηνύ 

επέβαιε ηελ πνηλή ηνπ ζηαπξηθνύ ζαλάηνπ ζύκθσλα κε ην 
λόκν ηνπο (ηελ Σνξά), ηνπο πίζηεςε ρσξίο έξεπλα; 

Ο Μαηζαίνο ιέεη όηη δελ ηνπο πίζηεςε, κα ξώηεζε ηνλ 
άλδξα: «Δίζαη αιήζεηα ό,ηη είπαλ;» Βθείλνο παξέκεηλε 

ζησπειόο. Δ εξώηεζε επαλαιήθζεθε θαη εθείλνο ζπλέρηζε 

λα ζησπά. Παξέκεηλε ζησπειόο ελώπηνλ ηεο αιήζεηαο. Ήηαλ 

βαζηθό γη’ απηόλ όηη αθόκα θη αλ δελ ήηαλ πξνθήηεο λα 
δηαζαθελίζεη ηελ αιήζεηα θαη λα αξλεζεί ηελ ςεπδή 

θαηεγνξία ησλ Ενπδαίσλ. Δ ζύδπγνο ηνπ θπβεξλήηε πήγε ζ’ 

απηόλ θαη ηνπ είπε: «Άπερε από εθείλνλ ηνλ δίθαην· 

επεηδή, πνιιά έπαζα γη' απηόλ ζήκεξα ζε όλεηξν.» 
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Δ ΐίβινο ιέεη όηη ν Εεζνύο παξέδηδε καθξά θεξύγκαηα 

ζηνπο Ενπδαίνπο, θαηεγνξώληαο ηνπο θαη πξνεηδνπνηώληαο 
ηνπο, θάηη πνπ νδεγνύζε ζηε δπζθήκεζή ηνπο. Γηαηί, 

ινηπόλ, ήηαλ ζησπειόο εθείλε ηελ εκέξα; Οη πξνζέζεηο ηνπ 

θπβεξλήηε όηαλ ηνλ ξώηεζε ήηαλ λα ηνλ θάλεη λα 

ππνζηεξίμεη ηελ αιήζεηα. 

13) Πώο ζηαπξώζεθε ζύκθσλα κε ηελ ππόζεζή ηνπο; 

Ο Μαηζαίνο ιέεη όηη ηνλ ζηαύξσζαλ αλάκεζα ζε δύν 

ιεζηέο, πνπ θαη νη δύν ηνλ παξελνρινύζαλ, ιέγνληαο: «Αλ 

είζαη εηιηθξηλήο, ζώζε ηνλ εαπηό ζνπ.» 

14) Ώπηή ήηαλ κηα κεγάιε ζπκθνξά. Ση είπε ελώ ήηαλ ζην 

ζηαπξό (ζύκθσλα κε ηελ ππόζεζή ηνπο); 

Ο Μαηζαίνο ιέεη (27:46): 

«Καη γύξσ ζηελ έλαηε ώξα, ν Ηεζνύο αλαβόεζε κε 

δπλαηή θσλή, ιέγνληαο: «Ζιί, Ζιί, ιακά ζαβαρζαλί;», 

δειαδή, «Θεέ κνπ, Θεέ κνπ, γηαηί κε εγθαηέιεηςεο;».» 

Ώπηή είλαη κηα θξαπγαιέα δήισζε απηζηίαο ζύκθσλα κε 

όιεο ηηο ζενινγηθέο απζεληίεο. πνηνο απνδίδεη απηή ηε 

δήισζε ζε έλαλ Πξνθήηε είλαη άπηζηνο ζύκθσλα κε ηηο 
απνθαιπθζείζεο ζξεζθείεο. 

Ο Παληνδύλακνο Ώιιάρ, ζην Κνξάλην, πξνεηδνπνηεί ηνπο 
Ββξαίνπο θαη ηνπο Υξηζηηαλνύο γηα ηε βιαζθεκία ηνπο, όηη 

δει. ν Εεζνύο απνηειεί ελζάξθσζε ηνπ Θενύ (Ώιιάρ) ή όηη 

είλαη πηόο Σνπ Θενύ, ή όηη ηνλ απνξξίπηνπλ παληειώο. Καη 

ιέεη όηη πξέπεη λα πηζηεύνπλ ζ’ απηόλ σο Ώγγειηαθόξν ηνπ 
Ώιιάρ θαη κόλν: 
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 Καη δελ ζα ππάξρεη θαλείο από ην ιαό ηεο Βίβινπ πνπ 

δε ζα πηζηέςεη ζίγνπξα ζηνλ Ηεζνύ πξηλ ην ζάλαηό ηνπ 

(κπνξεί λα ζεκαίλεη πξηλ ην ζάλαην ηνπ Ηεζνύ κεηά ηελ 

θάζνδό ηνπ από ηνπο νπξαλνύο θαη αθνύ θπβεξλήζεη κε 

δηθαηνζύλε, ή πξηλ ην ζάλαην ελόο Δβξαίνπ ή ελόο 

Χξηζηηαλνύ, θαηά ηνλ θαηξό ηεο εκθάληζεο ηνπ Αγγέινπ 

ηνπ ζαλάηνπ, όηαλ ζπλεηδεηνπνηήζεη όηη ν Ηεζνύο δελ ήηαλ 

Θεόο ή γηνο ηνπ Θενύ). Καη ηελ Ζκέξα ηεο Κξίζεο απηόο 

ζα είλαη κάξηπξαο ζε απηνύο (επηθπξώλνληαο απηνύο πνπ 

πίζηεπαλ ζε απηόλ σο Αγγειηαθόξν ηνπ Αιιάρ θαη 

θαηεγνξώληαο απηνύο πνπ ηνλ δηέςεπδαλ ή πίζηεπαλ όηη 

ήηαλ ν Θεόο ή γηνο ηνπ Θενύ).  (Κνξάλην 4:159) 
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