


 

 

 

ΓΗΑΣΗ ΔΠΔΛΔΞΑ ΣΟ 

ΗΛΑΜ 
] Ελληνικά – Greek – يوناين [  

 ملاذا إخرتت اإلسالم

 «باللغة ايلونانية » 
 

 

 

 

M. EMERY 

 
 

Μετάφραςη :  
EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC) & 

Ρηγάλος Κωνσταντίνος 
Επιμέλεια : Τσεκούρα Βίβιαν & Άχμαντ Αλ-’Αμίρ 

 
 
 
 

2012 - 1433 

 
 

 

http://www.islamhouse.com/


 

 

 

ΓΗΑΣΗ ΔΠΔΛΔΞΑ ΣΟ ΗΛΑΜ 

(Βαζηζκέλν ζε αιεζηλή ηζηνξία) 

M. Emery 

Δηζαγσγή 

Ω, εζχ πνπ αλαδεηάο ηελ αιήζεηα, αλ ηελ αλαδεηάο 

πξαγκαηηθά παξακέξηζε φιεο ηηο πξνθαηαιήςεηο θαη άλνημε 

ηελ θαξδηά ζνπ… κελ αθήλεηο ηνπο άιινπο λα θξίλνπλ ή λα 

ιάβνπλ θάπνηα απφθαζε γηα ζέλα. Αθνχ εηπψζεθαλ ηα 

παξαπάλσ, ζα ήζεια λα κνηξαζηψ καδί ζνπ απηήλ ηελ 

φκνξθε αθήγεζε ζρεηηθά κε ην ηαμίδη ελφο αλζξψπνπ πξνο 

ηελ αιήζεηα… Πηζηεχσ πσο ην θαιχηεξν ζα ήηαλ λα καο ηε 

δηεγεζεί ν ίδηνο, έηζη ζα ζε αθήζσ κε ηνλ θ. Σφκαο… 
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Ξεθηλψ κε ην φλνκα Σνπ Αιιά(ρ), Σνπ Αι-Ραρκάλ 

(Παληειεήκνλα), Σνπ Αι-Ραρείκ (Πνιπεχζπιαρλνπ) 

Γελλήζεθα απφ αθνζησκέλνπο Καζνιηθνχο 

Υξηζηηαλνχο γνλείο. Απφ ηα λεαξφηεξα ρξφληα κνπ, ν 

παηέξαο κνπ κεξηθέο θνξέο κε έπαηξλε καδί ηνπ φηαλ 

πήγαηλε λα θεξχμεη. Ήηαλ εκθαλέο φηη ήζειε λα ηνλ 

δηαδερηψ ζην επάγγεικά ηνπ. Μέρξη λα θηάζσ ζηε 12
ε
 ηάμε, 

κπνξνχζα λα θεξχμσ ηα Δπαγγέιηα κε ηνλ ηξφπν κνπ. ην 

θνιέγην, ζπρλά ζπλαληηφκνπλ κε ηνπο Πξνηεζηάληεο 

ζπκθνηηεηέο κνπ θαη ζπδεηνχζακε ηηο δηαθνξέο ζηηο 

πεπνηζήζεηο θαη ζηηο πξάμεηο ιαηξείαο καο. 

ηαλ ηειείσζα ην πξψην έηνο ηνπ θνιεγίνπ, είρα ιάβεη 

επαξθψο ηα ζεκέιηα ηεο γλψζεο ηεο Υξηζηηαληθήο Πίζηεο, 

ζχκθσλα κε ηελ Καζνιηθή Δθθιεζία. Έιαβα κηα ππνηξνθία 

απφ ηελ Δθθιεζία θαη, σο αληάιιαγκα γηα ηε βνήζεηα πνπ 

έιαβα, απαηηνχηαλ λα ιάβσ θάπνηα εηδηθή θαζνδήγεζε ζηελ 

θαηαλφεζε κεξψλ ηεο Βίβινπ, ππφ ηνλ Αξρηεξέα ηεο 

Δθθιεζίαο, πνπ κε αγαπνχζε πνιχ θαη ήηαλ ζηελά δεκέλνο 

καδί κνπ. 
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ληαο ζηελ πξψηε νκάδα γηα ην κάζεκα, θαζφκνπλ θαη 

κειεηνχζα γηα ηα καζήκαηά κνπ κέρξη αξγά ηε λχρηα. Έλα 

βξάδπ, ελψ θνηκφκαζηαλ, θαη εγψ ήκνπλ απνξξνθεκέλνο 

ζηα καζήκαηά κνπ, κηα ηδέα ήιζε μαθληθά ζην κπαιφ κνπ: 

λα εμεηάζσ ην δφγκα ηεο Αγίαο Σξηάδαο, ηε βαζηθή 

πεπνίζεζε ηνπ Υξηζηηαληζκνχ. ην κπαιφ κνπ ήιζε ε 

δηεξψηεζε, πψο ν Θεφο ππάξρεη ζε ηξηζππφζηαηε κνξθή, 

θαη παξ’ φια απηά έρεη κηα ζεία θχζε, κία βνχιεζε θαη είλαη 

απφ κία νπζία. 

Ζ απνηπρία κνπ λα ζπκθηιησζψ κε ηελ πίζηε ζηελ 

Σξηάδα, ζχκθσλα κε ηε ινγηθή θαη ηελ επηζηήκε, κνχ έθεξε 

κεγάιε πλεπκαηηθή αλεζπρία. Οη κέξεο πεξλνχζαλ, θαη 

πνιιέο θνξέο ζθεθηφκνπλ λα δεηήζσ απφ ηνλ παηέξα κνπ 

λα κε βνεζήζεη ζηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ 

απαζρνινχζε ην κπαιφ κνπ, κα ήμεξα φηη ν παηέξαο κνπ δε 

ζα εθηηκνχζε πνηέ ηελ παξακηθξή ακθηβνιία γηα ηηο 

δνγκαηηθέο πεπνηζήζεηο ηνπ Καζνιηθνχ ρνιείνπ. Ωζηφζν, 

θάπνηα κέξα, ηελ νπνία βξήθα ηνλ παηέξα κνπ λα έρεη θαιή 
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δηάζεζε θαη ηνλ ξψηεζα γηα ηελ Αγία Σξηάδα…εθείλνο είπε, 

ηειηθά: 

«ηα δεηήκαηα ηεο πίζηεο πξέπεη θαλείο λα ζηακαηά λα 

ρξεζηκνπνηεί ηε ινγηθή ηνπ…απηό ην δόγκα δελ κπνξεί λα ην 

αληηιεθζεί ε αλζξώπηλε ινγηθή. Πξέπεη θαλείο λα πηζηεύεη ζ’ 

απηό ην δόγκα κόλν κε ηελ θαξδηά θαη ην κπαιό ηνπ!» 

Απηή ε απάληεζε απφ ηνλ παηέξα κνπ κε αλαζηάησζε 

πνιχ… φιε ε ζθέςε κνπ επηθεληξψζεθε ζηελ εξψηεζε πνπ 

είρε γίλεη νπσζδήπνηε έλα ζνβαξφ πξφβιεκα πνπ 

απαζρνινχζε ην κπαιφ κνπ, θαη αλαξσηηφκνπλ: «Απηά είλαη 

ηα ζεκέιηα ζηα νπνία είλαη ρηηζκέλν ην νηθνδόκεκα ηεο 

Υξηζηηαληθήο πίζηεο; Ζ βάζε ηεο πίζηεο κνπ είλαη κόλν 

δήηεκα ηπθιήο αθνινπζίαο ζε κηα πεπνίζεζε πνπ κνύ έρνπλ 

ππαγνξεύζεη, ε νπνία δε κπνξεί λα ζηαζεί ινγηθά, ή λα 

ειεγρζεί κε ςύρξαηκα θαη ακεξόιεπηα επηρεηξήκαηα κε 

θαζαξή ζπλείδεζε;» 

Αλεζχρεζα πνιχ θαη απνθάζηζα λα πηζηέςσ ηπθιά 

ζηελ Σξηάδα. 
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Κάπνηα κέξα, έλαο απφ ηνπο γεξαηφηεξνπο ιέθηνξέο 

καο θαζφηαλ κφλνο ηνπ ζην γξαθείν ηνπ. Μπήθα, κε ηελ 

άδεηά ηνπ, θαη ηνλ ξψηεζα αλ κπνξνχζε λα κε βνεζήζεη λα 

ιχζσ έλα, γηα κέλα, πεξίπινθν πξφβιεκα. Σνλ ξψηεζα λα 

κνπ εμεγήζεη πψο ν Θεφο, κηα κφλν νληφηεηα, κπνξεί λα 

ππάξρεη ηαπηφρξνλα ζε ηξία άηνκα: ηνλ Παηέξα, ηνλ Τηφ 

(Ηεζνχ), θαη ην Άγην Πλεχκα! 

Ο ιέθηνξαο ρακνγέιαζε θαη είπε: «Μήπσο δε ζνπ 

αξέζεη ε παξακνλή κνπ εδψ ζε απηφ ην θνιέγην;» Σνλ 

ξψηεζα, «Γηαηί, θχξηε;» Δθείλνο είπε: «Ση λνκίδεηο πσο ζα 

κνπ θάλνπλ νη αξρέο ηνπ θνιεγίνπ, νη νπνίνη είλαη βαζηά 

ζξεζθεπφκελνη θαζνιηθνί, αλ θάπνηνο ηνπο ελεκεξψζεη φηη 

ζπδεηψ ζην ηδησηηθφ κνπ γξαθείν πξάγκαηα πνπ 

αληηηίζεληαη ζηε Υξηζηηαληθή Πίζηε; Θα κε θξαηήζνπλ άιιν 

ζην πξνζσπηθφ ηνπ θνιεγίνπ; Αλ ζέιεηο λα ζπδεηήζεηο θάηη 

εδψ, πξέπεη απηφ λα πεξηνξίδεηαη ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηα 

καζήκαηά ζνπ!» 

Δλ ζπλερεία, θιείζακε έλα ξαληεβνχ γηα λα ηνλ δσ ζην 

ζπίηη ηνπ. 
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 Σελ Κπξηαθή, φηαλ ηνλ ζπλάληεζα, ην πξψην πνπ κε 

ξψηεζε ήηαλ ηη κε έθαλε λα αλαξσηεζψ γηα ην Γφγκα ηεο 

Σξηάδαο. Δίπα φηη ήζεια λα κάζσ πφζν δπλαηά κπνξνχζε λα 

ζηαζεί ην δφγκα, φζνλ αθνξά ηε ινγηθή. 

Υακνγέιαζε θαη είπε, «Γηαηί δε ξσηάο θάπνηνλ απφ 

ηνπο ηεξείο ζνπ;» 

Δίπα, «Σνπο ξψηεζα, κα είπαλ φηη απνηειεί ζέκα 

πίζηεο, θαη δελ ππφθεηηαη ζηε ινγηθή ή ζηε θηινζνθία. Απηφ 

κε αλαζηάησζε. Έγεηξε ηελ εξψηεζε κέζα κνπ, αλ απηφ πνπ 

πηζηεχσ είλαη παξάινγν, γηαηί λα ην αθνινπζήζσ ηπθιά; 

Δίλαη ν Θεφο ηφζν άδηθνο πνπ πεξηκέλεη απφ ηνλ άλζξσπν 

λα πηζηέςεη θάπνην δφγκα γηα ηνλ Δαπηφ Σνπ, ην νπνίν δε 

κπνξεί λα ζπιιάβεη ν αλζξψπηλνο εγθέθαινο; αο δεηψ, 

θχξηε, λα κνπ δείμεηε θάπνηα κέζνδν γηα λα βξσ ηε ιχζε γηα 

ηελ πηζαλφηεηα κηαο ηέηνηαο χπαξμεο, φπσο ζέιεη λα 

πηζηέςνπκε ην Γφγκα ηεο Σξηάδαο!» 

Ο ιέθηνξαο ρακνγέιαζε θαη είπε: «Αγαπεηέ Σφκαο, αλ 

ππνζέζνπκε φηη ζέιεηο κε θάπνηνλ καζεκαηηθφ ηχπν λα ζνπ 
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απνδείμσ πψο ην λεξφ κπνξεί λα παξακείλεη λεξφ, θαη 

ηαπηφρξνλα λα είλαη θαη θσηηά, ή πψο ε πέηξα κπνξεί λα 

είλαη πέηξα θαη ηαπηφρξνλα λα είλαη θαη λεξφ, πψο κπνξψ λα 

ην θάλσ απηφ; Γε λνκίδσ πσο πνηέ θαλείο ινγηθφο άλζξσπνο 

ζηε γε κπνξεί λα ζπιιάβεη ηέηνηα πηζαλφηεηα… πψο κπνξεί 

ν Πάληα Εσλ Θεφο, πνπ είλαη Πάληα Εσλ, λα είλαη 

ηαπηφρξνλα θαη ζλεηφο; (δειαδή λα είλαη άλζξσπνο πνπ ζα 

ππνζηεί ην ζάλαην απφ άιινπο αλζξψπνπο;) Καη πψο ην ίδην 

ζλεηφ νλ κπνξεί λα είλαη ηαπηφρξνλα ν Απφιπηνο, Αζάλαηνο 

Θεφο; Απηφ είλαη έλα πξφβιεκα πνπ νη ηεξείο καο ζέινπλ λα 

πηζηέςνπκε, θαη πξέπεη απιά λα πηζηέςνπκε ζ’ απηφ, θαη 

θαλείο δελ έρεη πνηέ ηελ επηινγή ηεο ακθηζβήηεζεο ηεο 

πξαθηηθήο εθαξκνγήο απηνχ ηνπ αζχιιεπηνπ δφγκαηνο.» 

πλέρηζε, ιέγνληαο: «Σν ζέκα είλαη πσο φηαλ ν Θεφο, 

ζηνλ νπνίν πηζηεχνπκε σο Έλαλ, είλαη Έλαο θαη Μνλαδηθφο, 

απηφ ζεκαίλεη πσο ν Θεφο είλαη κφλν Έλαο φζνλ αθνξά ηελ 

νπζία ηεο χπαξμήο Σνπ, ειεχζεξνο απφ θάζε δηαθνξεηηθφ ή 

απνθιίλνληα παξάγνληα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ θαζαξή ή ηελ 

απφιπηε Δλφηεηά ηνπ, θαη απηφ δηθαηνινγεί φηη είλαη ν Έλαο 
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θαη Μνλαδηθφο. Ζ δηαίξεζε ζεκαίλεη πσο δελ είλαη ν Έλαο 

θαη Μνλαδηθφο, κα κηα ζχλζεζε θάπνησλ κεηαβιεηψλ, θαη 

ην πξντφλ ηεο ζχλζεζεο δε κπνξεί κε ηίπνηα λα απνθαιεζηεί 

‘Έλαο’ κε ηελ αιεζηλή ζεκαζία ηεο κνλαδηθφηεηαο. Καη 

ζίγνπξα εθείλνο πνπ εμαξηά ηελ χπαξμή ηνπ πάλσ ζηα 

δηάθνξα ζπζηαηηθά ηνπ, δε κπνξεί λα είλαη αλεμάξηεηνο ζηηο 

πξάμεηο ηνπ, ελψ ν Θεφο είλαη ν Έλαο θαη Μνλαδηθφο, 

αλεμάξηεηα Παληνδχλακνο, ζηε Βνχιεζε θαη ζηηο Πξάμεηο 

Σνπ. 

Δμάιινπ, πψο γίλεηαη νπνηαδήπνηε ηξία μερσξηζηά 

φληα, κε ηξεηο παξαιιαγέο, λα δηθαηνινγείηαη φηη είλαη ηξεηο 

μερσξηζηέο νληφηεηεο, λα παξακέλνπλ ηξεηο νληφηεηεο κε 

μερσξηζηέο ηδηφηεηεο ε κία απφ ηελ άιιε, θαη λα γίλνληαη 

λνεηά ν Έλαο, ν Αδηαίξεηνο, ρσξίο ηελ παξακηθξή 

παξέθθιηζε ζηε κνλαδηθφηεηα; 

Κάπνηνο πνπ απνθαιείηαη κνλαδηθφο, πξέπεη λα είλαη 

απφιπηα αλεμάξηεηνο ζηελ χπαξμή ηνπ, θχξηε Σφκαο… 

είλαη αδχλαην λα βξεη θαλείο ηε ιχζε ζηνλ πξνβιεκαηηζκφ 
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γηα ην δφγκα ηεο Αγίαο Σξηάδαο, θαζψο πξφθεηηαη γηα έλαλ 

αζχιιεπην απφ ηνλ αλζξψπηλν λνπ γξίθν!» 

πλέρηζε ιέγνληαο: «Σν κφλν ζέκα είλαη φηη εκείο, νη 

Υξηζηηαλνί, είκαζηε απνθιεηζκέλνη απφ ηηο ηεξάζηηεο πεγέο 

γλψζεο γηα ηελ αιήζεηα θαη απφ ηνλ πςειφηεξν παξάγνληα 

ζηα ζέκαηα ζξεζθείαο πνπ βξίζθεηαη έμσ απφ ην πιήξσκά 

καο, απνθαιψληαο θάζε κε Υξηζηηαλφ σο έξγν ηνπ 

Γηαβφινπ. Δκείο νη Υξηζηηαλνί, θχξηε Σφκαο, πάλσ ζηελ 

ηξέια καο λα απμήζνπκε ηε ζέζε θαη ηελ θαηάηαμή καο, 

έρνπκε δηαδξακαηίζεη ηφζν άζρεκν ξφιν, ψζηε ν εξ 

Νηέλληζνλ Ρνο έπξεπε αλαγθαζηηθά λα απνθξχςεη ηελ 

αιήζεηα ζρεηηθά κ’ απηφ ζηνλ πξφινγφ ηνπ ζηε κεηάθξαζε 

ηνπ Κνξαλίνπ απφ ηνλ Σδνξηδ έηι.» 

Δμεπιάγελ αθνχγνληαο ηα επηρεηξήκαηα ηνπ γεξαηνχ 

ιέθηνξα, ν νπνίνο ήηαλ γλσζηφ φηη ήηαλ Καζνιηθφο, θαη 

ηαπηφρξνλα ελζαξξχλζεθα πνπ ε ακθηβνιία κνπ ζρεηηθά κε 

ηελ αιήζεηα ηνπ δφγκαηνο ηεο Σξηάδαο ήηαλ θάηη πνπ είρε 

θάλεη έλα πςειά κνξθσκέλν θαη θσηηζκέλν κπαιφ, ζαλ ηνπ 

ιέθηνξα ησλ καζεκαηηθψλ, λα αλαξσηεζεί γη’ απηφ. 

 



 

11 

Ζ κειέηε κνπ γηα ην δήηεκα ζηελ ‘Ηζιακηθή 

Λνγνηερλία’ θαη ζηε κεηάθξαζε ηνπ Κνξαλίνπ άλνημαλ ηα 

κάηηα κνπ ζε πνιινχο ζπνπδαίνπο θαη πνιχ ζεκαληηθνχο 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αλζξψπηλε δσή ζηε γε. 

Κάπνηε επηζθέθηεθα ην ιέθηνξα ζην ζπίηη ηνπ, θαη, πξνο 

κεγάιε κνπ έθπιεμε, αλαθάιπςα φηη είρε ζηελ θαηνρή ηνπ 

κεγάιε πνζφηεηα βηβιίσλ ζρεηηθά κε ην Ηζιάκ! 

Σνλ ξψηεζα ζηε ζπλέρεηα, «Μπνξψ λα κάζσ, θχξηε, αλ 

εζείο έρεηε αζπαζηεί ηελ πίζηε ησλ Μνπζνπικάλσλ;» 

Απάληεζε, «Μελ αλεζπρείο γηα ηηο πξνζσπηθέο κνπ 

επηινγέο!» 

Πήξα ην αληίγξαθν ηεο κεηάθξαζεο ηνπ Κνξαλίνπ απφ 

ηνλ Σδνξηδ έηι θαη δηάβαζα ηελ εηζαγσγή ηνπ εξ 

Νηέλληζνλ Ρνο. Ζ εηζαγσγή πξέπεη λα δηαβαζηεί κε 

ηδηαίηεξε πξνζνρή. Ο εξ Ρνο είπε: 

 «Γηα πνιινύο αηώλεο, ε γλώζε πνπ είρε ε πιεηνςεθία 

ησλ Δπξσπαίσλ γηα ην Μσακεζαληζκό βαζηδόηαλ ζρεδόλ 

απνθιεηζηηθά ζε δηαζηξεβισκέλεο αλαθνξέο θάπνησλ 
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θαλαηηθώλ Υξηζηηαλώλ, νη νπνίεο νδήγεζαλ ζε δηαθξίζεηο θαη 

ζε πιήζνο βαξέσλ ζπθνθαληηώλ. Σν νπνηνδήπνηε θαιό ηνπ 

Μσακεζαληζκνύ αγλννύηαλ εληειώο, θαη ό,ηη δελ ήηαλ θαιό 

ζηα κάηηα ηεο Δπξώπεο γηλόηαλ αληηθείκελν ππεξβνιήο ή 

παξαλόεζεο. Ζ ελόηεηα Σνπ Θενύ θαη ε απιόηεηα ηνπ 

δόγκαηόο Σνπ ήηαλ κάιινλ πην ηζρπξόο παξάγνληαο γηα ηελ 

εμάπισζή ηνπ Ηζιάκ από ην ζπαζί.» (Μεηάθξαζε ησλ 

Δλλνηψλ ηνπ Ηεξνχ Κνξαλίνπ απφ ηνλ Σδνξηδ έηι – 

Δηζαγσγή) 

Απηή ε δήισζε απφ ηνλ δηεζλνχο θήκεο ζπνπδαίν 

Υξηζηηαλφ ιφγην, κνχ δεκηνχξγεζε ηε δίςα γηα λα κάζσ ηα 

πξσηφηππα δηδάγκαηα ηνπ Ηζιάκ, εηδηθά φζνλ αθνξά ηελ 

Ηζιακηθή εηθφλα ηνπ Θενχ. 

Πέξαζαλ πεξίπνπ ηέζζεξα ρξφληα, θαη κέρξη ηφηε 

γλψξηδα ην πεξηερφκελν ηνπ Κνξαλίνπ. Πνιιά πξάγκαηα 

είραλ εγείξεη ηελ πξνζνρή κνπ. Δίρα ζπδεηήζεη πνιιά 

ζεκεία φπνπ είρα ακθηβνιίεο κε ηνλ θαζεγεηή, ν νπνίνο, 

φπσο είδα, είρε δηαβάζεη ην Κνξάλην αξθεηέο θνξέο, θαη 

κάιηζηα κε πην θξηηηθφ κάηη. Σψξα πηα ιαρηαξνχζα λα 
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γλσξίζσ κεξηθνχο Μνπζνπικάλνπο ινγίνπο γηα λα 

δηαζηαπξψζσ κ’ απηνχο κεξηθέο ακθηβνιίεο κνπ γηα ηελ 

Ηζιακηθή Πίζηε. 

Κάπνηε ζθέθηεθα ηνλ Ηλδνπηζκφ, κα φζα έβιεπα 

θαζεκεξηλά κε ηα κάηηα κνπ, θαηάξεο θαη δηαηήξεζε ηνπ 

ζεζκνχ ησλ θαζηψλ πνπ θπξηαξρνχζε κπξνζηά καο, θαη, 

πεξηζζφηεξν απ’ φια, ε εηδσινιαηξία θαη ε ηέιεζε 

πνιπάξηζκσλ ηειεηνπξγηθψλ, δε κε δειέαζαλ λα ςάμσ 

πεξηζζφηεξν ηα δφγκαηά ηνπ. Γε ζα κπνξνχζα πνηέ λα 

θαηαιάβσ ηελ αλσηεξφηεηα πνπ απαηηείηαη απνθιεηζηηθά 

θαη απζαίξεηα απφ ηα κέιε ζπγθεθξηκέλσλ θαζηψλ, απιά 

θαη κφλν επεηδή έηπρε λα έρνπλ γελλεζεί ζ’ απηέο. Δίρα δεη 

κε ηα ίδηα κνπ ηα κάηηα πσο άλζξσπνη πνπ αλήθνπλ ζε 

ζπγθεθξηκέλεο θάζηεο ζεσξνχληαη θαηψηεξνη ζηελ θνηλσλία 

θαη νη ππφινηπνη ηνχο θέξνληαη  ζαλ παξίεο, ελψ δελ ηνχο 

επηηξέπεηαη νχηε λα κπαίλνπλ ζε Ηλδνπηζηηθνχο λανχο.  Δίδα 

απηνχο ηνπο αλζξψπνπο λα κελ ηνπο επηηξέπεηαη θαλ λα 

πηνπλ λεξφ απφ ηα πεγάδηα πνπ πξννξίδνληαη γηα ηηο 

αλψηεξεο θάζηεο.  

 



 

14 

Σν ράνο ζηελ θνηλσληθή δσή πνπ πξνθαιεί ε δηαίξεζε 

ησλ αλζξψπσλ ζε θάζηεο θαη ππν-θάζηεο απφ ηνλ 

Ηλδνπηζκφ, θαη ε παξάινγε αλσηεξφηεηα κηαο θάζηαο έλαληη 

κηαο άιιεο, είλαη απφ κφλα ηνπο ηφζν απνθξνπζηηθά, πνπ 

θαλείο δε ζα έκπαηλε ζηνλ θφπν λα κειεηήζεη ηα δφγκαηα 

εθείλεο ηεο πίζηεο. 

Καζψο δπζαλαζρεηνχζα κε ην ζχζηεκα ησλ θαζηψλ 

θαη ην δηαρσξηζκφ ζηηο ηλδνπηζηηθέο θνηλσλίεο, ζπκήζεθα 

απηφκαηα ηνπο παξφκνηνπο πεξηνξηζκνχο αλάκεζα ζηνπο 

Υξηζηηαλνχο. Αλαξσηήζεθα: 

«Γηαηί λα αζθψ θξηηηθή ζε άιινπο αλζξψπνπο θαη ζηηο 

πεπνηζήζεηο ηνπο φηαλ ε ζξεζθεία ζηελ νπνία αλήθσ ν 

ίδηνο, πεξηέρεη θη απηή ηαμηθφ δηαρσξηζκφ; Γελ πξννξίδνληαη 

νη Δθθιεζίεο ηεο Υξηζηηαλνζχλεο απνθιεηζηηθά γηα κέιε 

ζπγθεθξηκέλσλ αηξέζεσλ/δνγκάησλ; Γελ ππάξρνπλ 

εθθιεζίεο πνπ αλήθνπλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε αίξεζε/δφγκα, 

θαη νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ 

αλζξψπνπο πνπ αλήθνπλ ζε άιιε αίξεζε/δφγκα; Γελ έρεη 

απνηχρεη ν Υξηζηηαληζκφο λα ελψζεη ηελ αλζξσπφηεηα ζε 
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κηα αλζξψπηλε θνηλσλία; Κήξπμε ν Ηεζνχο φιεο απηέο ηηο 

δηαθνξέο θαη δηαθσλίεο, ηηο νπνίεο εκείο νη Υξηζηηαλνί 

έρνπκε εηζάγεη ζα λεσηεξηζκνχο; Σφηε, δελ είκαζηε καθξηά 

απφ ηα αξρηθά αληηθείκελα ηεο απνζηνιήο ηνπ Ηεζνχ 

Υξηζηνχ;» 

Αληίζεηα κε ηηο αζπκθηιίσηεο δηαθνξέο θαη ηηο 

αλαξίζκεηεο δηρφλνηεο ζηα πιεξψκαηα ηνπ Ηλδνπηζκνχ θαη 

ηνπ Υξηζηηαληζκνχ, εληππσζηάζηεθα πνιχ απφ ηε γλήζηα 

θαη αιεζηλή αδειθνζχλε πνπ εθαξκφδεηαη κέξα-λχρηα απφ 

ηνπο Μνπζνπικάλνπο. Έλα κνπζνπικαληθφ Σδακί είλαη έλα 

Σδακί πνπ πξννξίδεηαη γηα φπνηνλ απνθαιείηαη 

Μνπζνπικάλνο θαη δελ ππάξρεη θξάηεζε ζέζεσλ ζηα 

Σδακηά. Δίδα κε ηα κάηηα κνπ, Μνπζνπικάλνπο απ’ φιεο ηηο 

θνηλσληθέο ζέζεηο, δηαθνξεηηθψλ θνηλσληθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ ζέζεσλ θαη εζληθνηήησλ λα ζηέθνληαη φινη 

καδί ζε κηα ζεηξά, ζηξακκέλνη πξνο κηα θαηεχζπλζε, λα 

πξνζεχρνληαη ζε Έλαλ Θεφ ζε κία γιψζζα, θαη κεηά ηελ 

πξνζεπρή λα δίλνπλ ηα ρέξηα ν έλαο ζηνλ άιινλ. Ζ 

αδειθνζχλε θαη ε θνηλσληθή ηζφηεηα απαηηνχληαη ζηε 
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ζεσξία απφ πεξηζζφηεξεο ζρνιέο ζθέςεο αλά ηνλ θφζκν· 

είδα, ινηπφλ, φηη θάηη ηέηνην απνηειεί κηα ζπλερή δσληαλή 

πξαγκαηηθφηεηα ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ Μνπζνπικάλσλ. 

Κάπνηα κέξα πιεξνθνξήζεθα απφ ηνλ θαζεγεηή, ν 

νπνίνο κε ηνλ θαηξφ είρε γίλεη θαιφο κνπ θίινο, φηη θάπνηνο 

Μνπζνπικάλνο ιφγηνο ζα παξέδηδε κεξηθέο νκηιίεο ζηα 

Αγγιηθά γηα ηνλ Πξνθήηε ηνπ Ηζιάκ ζε έλα κέγαξν θνληά 

ζην κεγάιν Σδακί ζηελ πφιε κνπ. Καη νη δχν 

παξεπξεζήθακε ζηηο νκηιίεο θαη ζπλαληήζακε ην ιφγην, ν 

νπνίνο ήηαλ παιηφο θίινο ηνπ θαζεγεηή κνπ. Μηιήζακε 

καδί ηνπ γηα αξθεηά ζεκαληηθά δεηήκαηα. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζήο κνπ κε ην 

Μνπζνπικάλν ιφγην, ηνλ ξψηεζα αλ ζα είρε ηελ θαινζχλε 

λα απαληήζεη ζε κεξηθέο εξσηήζεηο κνπ γηα δηθή κνπ 

πιεξνθφξεζε. Δίπε: «Θα απαληήζσ επραξίζησο ζηηο 

εξσηήζεηο ζνπ.» 

Έζεζα ηηο αθφινπζεο εξσηήζεηο, ζηηο νπνίεο απάληεζε 

κε κεγάιε ηνπ επραξίζηεζε: «Πνηα άιιε απφδεημε έρεηε γηα 
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ην φηη ν Μσράκκαλη ήηαλ ζη’ αιήζεηα πξνθήηεο ηνπ Θενχ, 

πέξα απφ ην Κνξάλην;» 

Απάληεζε: «Έρεηο ηε Βίβιν καδί ζνπ;» Δγψ είπα, 

«Ναη.» 

Μνχ δηάβαζε ηα αθφινπζα εδάθηα, ην έλα κεηά ην 

άιιν: 

Πξάμεηο Απνζηφισλ, θεθάιαην 3, εδάθηα 22-24:  

«
22

 Δπεηδή, ν Μσπζήο είπε ζηνπο παηέξεο όηη: «Ο 

Κύξηνο ν Θεόο ζαο ζα ζεθώζεη ζε ζαο πξνθήηελ από ηνπο 

αδειθνύο ζαο, ζαλ θη εκέλα· απηόλ ζα αθνύηε ζύκθσλα κε 

όια όζα ζα κηιήζεη ζε ζαο. 
23

 Καη θάζε ςπρή, πνπ δελ ζα 

αθνύζεη εθείλνλ ηνλ πξνθήηε, ζα εμνινζξεπηεί από ηνλ 

ιαό». » 

Γεπηεξνλφκην, θεθάιαην 18, εδάθηα 18-19: 

«
18

 Πξνθήηελ αλάκεζα από ηνπο αδειθνύο ηνπο ζα 

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

ζην ζηόκα ηνπ, θαη ζα ηνπο κηιήζεη όια όζα εγώ ηνλ 
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πξνζηάδσ. 
19

 Καη ν άλζξσπνο, πνπ δελ ζα ππαθνύζεη ζηα 

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

ην εθδεηήζσ απ' απηόλ.» 

Πξάμεηο Απνζηφισλ, θεθάιαην 7, εδάθην 37:  

«
37

 Απηόο είλαη ν Μσπζήο, πνπ είπε ζηνπο γηνπο 

Ηζξαήι: «Πξνθήηελ από ηνπο αδειθνύο ζαο ζα ζεθώζεη 

ζε ζαο ν Κύξηνο ν Θεόο ζαο, όπσο εκέλα· απηόλ ζα 

αθνύηε». 

Καηά Ησάλλελ, θεθάιαην 14, εδάθην 16  

«Ο Ηεζνύο ιέεη: 
16

: ‘Kη εγώ ζα παξαθαιέζσ Σνλ 

Παηέξα θαη ζα ζαο δώζεη άιινλ Παξάθιεην, γηα λα 

παξακέλεη καδί ζαο γηα πάληα’» 

Καηά Ησάλλελ, θεθάιαην 16, εδάθην 7:  

«
7
Eγώ όκσο ζαο ηε ιέσ ηελ αιήζεηα, όηη ζαο 

ζπκθέξεη λα αλαρσξήζσ εγώ. Γηαηί αλ δελ αλαρσξήζσ, δε 

ζα έξζεη ζε ζαο ν Παξάθιεηνο. Aλ όκσο αλαρσξήζσ, ζα 

ηνλ ζηείισ ζε ζαο.» 

 



 

19 

Καηά Ησάλλελ, θεθάιαην 16, εδάθην 12-13:  

«
12

 Έρσ πνιιά αθόκα λα ζαο πσ, όκσο δελ κπνξείηε 

ηώξα λα ηα βαζηάδεηε· 
13

 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.» 

 Γηάβαζα ηα απνζπάζκαηα, ηα νπνία είρα μαλαδηαβάζεη 

αξθεηέο θνξέο ζην παξειζφλ, κα απηήλ ηε θνξά, ε κεγάιε 

απηνπεπνίζεζε κε ηελ νπνία ν ιφγηνο κνχ δήηεζε λα 

δηαβάζσ ηα εδάθηα απφ ηηο δηθέο κνπ Ηεξέο Γξαθέο σο 

απφδεημε ηνπ ηζρπξηζκνχ ηνπ, πξνζέζεζε λέν θσο ζ’ απηά, 

ψζηε λα θαηαλνήζσ ην δήηεκα κε ςπρξαηκία. Κη φκσο, 

απάληεζα: «Μα ε πξνθεηεία αλαθέξεηαη ζηνλ εξρνκφ ηνπ 

Ηεζνχ!» Υακνγέιαζε θαη είπε: «Ξαλαδηάβαζε ην εδάθην! Γε 

ιέεη φηη ν Θεφο ζα ζηείιεη πξνθήηε ζαλ ην Μσπζή, δειαδή 

ζα ζηείιεη έλαλ άλδξα πνπ γελλήζεθε απφ κεηέξα θαη 

παηέξα ζαλ ηνλ Μσπζή, ελψ ν Ηεζνχο γελλήζεθε κφλν απφ 

κεηέξα; Δμάιινπ, ν πξνθήηεο πνπ ππνζρέζεθε ν Θεφο 
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ζηνπο αλζξψπνπο πξέπεη λα είλαη άλζξσπνο ζαλ ην Μσπζή, 

ελψ εζχ απνθαιείο ηνλ Ηεζνχ Τηφ ηνπ Θενχ! Ο Μσπζήο 

ήηαλ πξνθήηεο πνπ έθεξε Νφκν, θαη εθείλνο πνπ ζα είλαη 

ζαλ απηφλ ζα πξέπεη λα  θέξεη Νφκν, ελψ ν Ηεζνχο ήηαλ 

κφλν έλαο εθαξκνζηήο ηνπ Νφκνπ, πνπ αθνινπζνχζε ην 

Νφκν ησλ Γέθα Δληνιψλ, ηηο νπνίεο ήδε είρε θέξεη ν 

Μσπζήο. Σέινο, ζα ήηαλ αληίζεην κε ηελ θνηλή ινγηθή λα 

ππνζηεξίμεη θαλείο φηη ην ‘εγψ’ θαη ην ‘απηφο’, δειαδή ην 

πξψην θαη ην ηξίην πξφζσπν ζεκαίλνπλ ην ίδην, ή φηη 

εθείλνο πνπ θεχγεη πξνθεηεχνληαο ηνλ εξρνκφ θάπνηνπ 

άιινπ, θαη απηφο ν άιινο, λα είλαη ην ίδην πξφζσπν.» 

Σν επηρείξεκα ήηαλ αξθεηά ινγηθφ. Έπεηηα ξψηεζα ην 

ιφγην: «Γελ πηζηεχεηε ζηνλ Ηεζνχ σο πηφ ηνπ Θενχ; Γε 

κπνξεί ν Ηεζνχο λα είλαη ν ίδηνο ν Θεφο ζε αλζξψπηλε 

κνξθή;» Ο ιφγηνο ρακνγέιαζε θαη απάληεζε κε θαιή 

δηάζεζε: «Μπνξεί λα ππάξμεη γηνο ηνπ νπνηνπδήπνηε ρσξίο 

ζχδπγν, λεαξέ κνπ; Μπνξεί θαλείο πνπ πηζηεχεη φηη ν Ηεζνχο 

είλαη ν πηφο ηνπ Θενχ, λα θαληαζηεί ηαπηφρξνλα φηη ε 

Παξζέλνο Μαξία ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ην Θεφ σο ζχδπγνο; 

 



 

21 

Αο δεηήζνπκε πξνζηαζία απφ ην Θεφ, ελάληηα ζε ηέηνηεο 

εθηξνπέο ηνπ κπαινχ καο. Ζ ιέμε πηφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

ζηε Βίβιν κπνξεί κφλν λα ζεκαίλεη δεκηνχξγεκα ή θάπνηνο 

πνπ έιαβε δσή απφ ην Θεφ. ε άιιε πεξίπησζε, ηη έρεηο λα 

πεηο γηα ην φηη ν Ηεζνχο αλαθέξεηαη ζηνλ εαπηφ ηνπ σο ‘Γηνο 

ηνπ αλζξψπνπ’;»  

«
34 

Ήξζε ν Τηόο ηνύ αλζξώπνπ ηξώγνληαο θαη 

πίλνληαο, θαη ιέηε: Γέζηε, έλαο άλζξσπνο θαγάο θαη 

θξαζνπόηεο, θίινο ηεισλώλ θαη ακαξησιώλ.» (Καηά 

Λνπθάλ 7:34) 

«…ζα ληξαπεί θαη ν Γηνο ηνπ Aλζξώπνπ…». (Καηά 

Λνπθάλ 9:26) 

«…πξέπεη ν Γηνο ηνπ Aλζξώπνπ λα παξαδνζεί ζηα 

ρέξηα ακαξησιώλ αλζξώπσλ…» (Καηά Λνπθάλ 24:7) 

«ζα ζαο ηε δώζεη ν Γηνο ηνπ Aλζξώπνπ» (Καηά 

Ησάλλελ 6:27) 
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«Ο Ηεζνχο αλέθεξε ην Θεφ σο παηέξα ηνπ, θαη επίζεο 

σο παηέξα καο, θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη ν Θεφο είλαη παηέξαο 

ηνπ Ηεζνχ φζν είλαη παηέξαο (θαη Γεκηνπξγφο) φισλ καο, 

επνκέλσο ην φηη ν Ηεζνχο ήηαλ ν πηφο ηνπ Θενχ ελλνείηαη κε 

ηελ έλλνηα ηνπ δεκηνπξγήκαηνο ηνπ Θενχ, θαη ν φξνο απηφο 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ Ηεζνχ κπνξεί λα θαηαλνεζεί 

κφλν κε ηελ έλλνηα ‘δνχινο ηνπ Θενχ’ – φπσο αλαθέξεη ηνλ 

εαπηφ ηνπ ν Ηεζνχο.  Κάηη ηέηνην καξηπξείηαη απφ ηα εδάθηα 

ζχκθσλα κε ηα νπνία θάζε πξνθήηεο ηνπ Θενχ απφ ηνλ 

Αδάκ έρεη θαηνλνκαζηεί πηφο ηνπ Θενχ ζην θαηά Λνπθάλ 

Δπαγγέιην, θεθάιαην 3, εδάθηα 23-30. Ο Ηεζνχο 

απνθαιείηαη πηφο ηνπ Ησζήθ, θαη ε γελεαινγία ηνπ Ησζήθ 

θηάλεη κέρξη ηνλ Αδάκ, ν νπνίνο απνθαιείηαη πηφο ηνπ 

Θενχ.» «γηνπ ηνπ Eλώο, γηνπ ηνπ εζ, γηνπ ηνπ Aδάκ, 

γηνπ ηνπ Θενύ.» (Καηά Λνπθάλ 3:38) 

Απηέο νη απαληήζεηο απφ ηε Βίβιν δεκηνχξγεζαλ κηα 

βαζεηά εληχπσζε ζην κπαιφ κνπ γηα ηε ζπγθξηηηθή κειέηε 

ζηελ νπνία επηδίδνληαη νη Μνπζνπικάλνη θαη γηα ην πφζν 
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δπλαηνί θαη ινγηθνί είλαη ζηελ πίζηε ηνπο γηα ηε 

Μνλαδηθφηεηα ηνπ Θενχ. 

Ρψηεζα ην ιφγην: «Πηζηεχεηε ζηε Βίβιν σο ζείν Βηβιίν 

ή φρη;» Ωο απάληεζε ζηελ εξψηεζή κνπ κνχ δήηεζε λα 

απαληήζσ ζηηο αθφινπζεο εξσηήζεηο: 

 

Οη εξσηήζεηο ηνπ Οη απαληήζεηο κνπ 

Δίλαη ε Βίβινο, πνπ 

βξίζθεηαη ζηα ρέξηα ζνπ, ην 

βηβιίν πνπ ν Ηεζνχο έγξαςε 

σο γξαθή απνθαιπθζείζα 

απφ ην Θεφ; 

 

«ρη» 

Γηέηαμε ν Ηεζνχο ή 

επηζχκεζε, νπνηαδήπνηε 

ζηηγκή ζηε δσή ηνπ, λα 

γξαθηεί νηηδήπνηε γηα 

«ρη» 
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ινγαξηαζκφ ηνπ; 

 

Γξάθηεθε ε Βίβινο, πνπ 

βξίζθεηαη ζηα ρέξηα ζνπ, 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο 

ηνπ Ηεζνχ; 

«ρη» 

Γξάθηεθε ε Βίβινο, πνπ 

βξίζθεηαη ζηα ρέξηα ζνπ, 

ακέζσο κεηά ηελ αλαρψξεζε 

ηνπ Ηεζνχ; 

 

«ρη» 

 

Δίπε έπεηηα, «Γηάβαζε ζε παξαθαιψ ηε ζειίδα 17 ηνπ 

‘Ηδξπηήο ηνπ Υξηζηηαληζκνύ θαη ε Θξεζθεία ηνπ'», πνπ 

δεκνζηεχζεθε απφ ηε Υξηζηηαληθή Λνγνηερληθή Κνηλσλία, 

Μαδξάο. Αλαθέξεηαη ζε απηφ ην βηβιίν: 
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"Οιόθιεξε ε Βίβινο πεξηιακβάλεη εμήληα έμη βηβιία, 

γξακκέλα από ζαξάληα δηαθνξεηηθνύο ζπγγξαθείο, ζε 

δηάζηεκα δεθαπέληε πεξίπνπ αηώλσλ." ην βηβιίν δειώλεηαη 

μεθάζαξα όηη: Ο ΗΓΗΟ Ο ΗΖΟΤ ΥΡΗΣΟ ΓΔΝ ΔΓΡΑΦΔ 

ΣΗΠΟΣΑ. Ζ πξνθνξηθή δηδαζθαιία ήηαλ γηα πνιιά ρξόληα ην 

κνλαδηθό κέζν γηα ηελ εμάπισζε ηνπ Υξηζηηαληζκνύ. Γηα ηελ 

θαζνδήγεζε ησλ λέσλ πξνζήιπησλ ήηαλ πνπ ζπληέζεθαλ νη 

λεόηεξεο γξαθέο ηεο Καηλήο Γηαζήθεο." 

Σν ίδην βηβιίν απνθαιχπηεη επηπιένλ φηη: "Γξάθηεθαλ 

πηζαλόηαηα Δίθνζη πεξίπνπ ρξόληα κεηά ην ζάλαην ηνπ 

Υξηζηνύ." 

ηε ζειίδα 18 γξάθεη: "Σα Δπαγγέιηα δελ δίλνπλ κηα 

νινθιεξσκέλε ηζηνξία γηα ηε δσή ηνπ Υξηζηνύ. Δίλαη 

πεξηζζόηεξν απνκλεκνλεύκαηα." 

Δγψ είπα: «Μα ε Βίβινο είλαη ν Λφγνο Σνπ Θενχ, 

εκπλεπζκέλνο θαη γξακκέλνο απφ ηνπο καζεηέο ηνπ Ηεζνχ!» 

Υακνγέιαζε μαλά θαη είπε: «Κχξηε Σφκαο, αλ ε Βίβινο είλαη 

ην Βηβιίν ησλ Μαζεηψλ θαη ηνπ Ηεζνχ, πψο εμεγείηε ηηο 
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δηαθνξέο ζην Βηβιίν, εάλ πξφθεηηαη γηα έλαλ εκπλεπζκέλν 

ιφγν Σνπ Θενχ... δελ πεξηέρεη ε Καζνιηθή Βίβινο νξηζκέλα 

βηβιία πνπ ε εθδνρή ησλ Πξνηεζηαληψλ δελ πεξηέρεη;» 

Έρεηε δηαβάζεη ηη ιέεη ν Κ. Οπίζινλ ζρεηηθά κε ηε 

Βίβιν ζηελ εηζαγσγή ηεο 'Diaglot' -πνπ δεκνζηεχηεθε απφ 

ηελ Watch Tower Society; "Αλ δελ είρε εθδνζεί κε βαζηιηθή 

άδεηα δε ζα ηηκόηαλ ηώξα από ηνπο Άγγινπο θαη Ακεξηθαλνύο 

Πξνηεζηάληεο, παξ’ όιν πνπ έρεη έιζεη απεπζείαο από ην Θεό. 

Έρεη απνδεηρζεί όηη πεξηέρεη πεξηζζόηεξα από 20.000 ιάζε! 

ρεδόλ 700 ειιεληθά ρεηξόγξαθα είλαη άγλσζηα θαη κεξηθά 

από απηά είλαη πνιύ παιαηά, ελώ ν κεηαθξαζηήο ηνπο ζηελ 

θνηλή είρε κόλν ην πιενλέθηεκα πεξίπνπ 8 ρεηξνγξάθσλ, 

θαλέλα από ηα νπνία δε ρξνλνινγείηαη πξηλ ηνλ 10
ν
 αη." 

Γελ βαζίδεηαη ε Βίβινο ζε 8 ρεηξφγξαθα...ελψ ζήκεξα 

ππάξρνπλ δηαζέζηκα 700 ρεηξφγξαθα; Αλ φζα πεξηέρνληαη 

ζε φια απηά ηα ρεηξφγξαθα απνηεινχλ θη εθείλα ηνλ 

εκπλεπζκέλν Λφγν Σνπ Θενχ, γηαηί απηά ηα ρεηξφγξαθα 

έκεηλαλ εθηφο; Τπφ ην θσο φισλ απηψλ ησλ γεγνλφησλ πνπ 

ηψξα γλσξίδεηε, αλ πηζηεχεηε αθφκα ζηε Βίβιν σο ηνλ 
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εκπλεπζκέλν Λφγν Σνπ Θενχ, κπνξείηε λα ζπλερίζεηε, αιιά 

δελ κπνξείηε λα πεξηκέλεηε λα θάλεη ην ίδην νιφθιεξνο ν 

θφζκνο. Αλ πξνβείηε ζε κηα ζνβαξή θαη ακεξφιεπηε έξεπλα 

ηεο Παιαηάο θαη ηεο Καηλήο Γηαζήθεο, ζα βξείηε ζ' απηέο ην 

ζχλνιν ησλ βιαζθεκηψλ πνπ επηλφεζε ν εβξατθφο λνπο 

θαηά ηνπ Λση, ηνπ Γαβίδ, ηνπ Νψε, θαη ηνπ Αβξαάκ, πνπ 

ήηαλ νη Απφζηνινη Σνπ Θενχ. Βι.: 

«20 Καη ν Νώε άξρηζε λα είλαη γεσξγόο, θαη θύηεςε 

έλα ακπέιη· 21 θαη ήπηε από ην θξαζί, θαη κέζπζε, θαη 

γπκλώζεθε κέζα ζηε ζθελή ηνπ. 22 Καη ν Υακ, ν παηέξαο 

ηνύ Υαλαάλ, είδε ηε γύκλσζε ηνπ παηέξα ηνπ· θαη ην 

αλήγγεηιε ζηνπο δύν αδειθνύο ηνπ έμσ. 23 Καη παίξλνληαο 

ν εκ θαη ν Ηάθεζ ην έλδπκα, ην έβαιαλ επάλσ ζηηο δύν 

πιάηεο ηνπο· θαη πεξπαηώληαο πηζώπιαηα, ζθέπαζαλ ηε 

γύκλσζε ηνπ παηέξα ηνπο· θαη ηα πξόζσπά ηνπο ήζαλ 

πξνο ηα πίζσ θαη δελ είδαλ ηε γύκλσζε ηνπ παηέξα ηνπο.» 

(Γέλεζε, 9: 20-23) 

Καη ν Λση δηέπξαμε κνηρεία κε ηηο δύν θόξεο ηνπ:  
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«30 Καη ν Λση αλέβεθε από ηε εγώξ, θαη θαηνίθεζε 

ζην βνπλό, θαη καδί ηνπ νη δύν ζπγαηέξεο ηνπ, επεηδή 

θνβήζεθε λα θαηνηθήζεη ζηε εγώξ· θαη θαηνίθεζε ζε 

ζπήιαην, απηόο θαη νη δύν ζπγαηέξεο ηνπ. 31 Καη ε 

κεγαιύηεξε είπε ζηε λεόηεξε: Ο παηέξαο καο είλαη 

γέξνληαο, θαη άλζξσπνο δελ ππάξρεη επάλσ ζηε γε γηα λα 

κπεη κέζα πξνο εκάο, ζύκθσλα κε ηε ζπλήζεηα νιόθιεξεο 

ηεο γεο· 32 έια, αο πνηίζνπκε ηνλ παηέξα καο θξαζί, θαη 

αο θνηκεζνύκε καδί ηνπ, θαη αο αλαζηήζνπκε ζπέξκα από 

ηνλ παηέξα καο. 33 Πόηηζαλ, ινηπόλ, ηνλ παηέξα ηνπο 

θξαζί θαηά ηε λύρηα εθείλε· θαη ε κεγαιύηεξε κπήθε 

κέζα, θαη θνηκήζεθε κε ηνλ παηέξα ηεο· θη εθείλνο δελ 

θαηάιαβε νύηε πόηε απηή πιάγηαζε, θαη πόηε ζεθώζεθε. 

34 Καη ηελ επαύξην ε κεγαιύηεξε είπε ζηε λεόηεξε: Γεο, 

εγώ θνηκήζεθα ρζεο ηε λύρηα κε ηνλ παηέξα καο· αο ηνλ 

πνηίζνπκε θξαζί θαη ηνύηε ηε λύρηα, θαη κπαίλνληαο κέζα 

εζύ, θνηκήζνπ καδί ηνπ, θαη αο αλαζηήζνπκε ζπέξκα από 

ηνλ παηέξα καο. 35 Πόηηζαλ, ινηπόλ, θη εθείλε ηε λύρηα 

ηνλ παηέξα ηνπο θξαζί, θαη αθνύ ζεθώζεθε ε λεόηεξε, 

θνηκήζεθε καδί ηνπ· θη εθείλνο δελ θαηάιαβε νύηε πόηε 
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απηή πιάγηαζε, θαη πόηε ζεθώζεθε. 36 Καη ζπλέιαβαλ νη 

δύν ζπγαηέξεο ηνπ Λση από ηνλ παηέξα ηνπο. 37 Καη ε 

κεγαιύηεξε γέλλεζε γην, θαη απνθάιεζε ην όλνκά ηνπ 

Μσάβ· απηόο είλαη ν παηέξαο ησλ Μσαβηηώλ κέρξη 

ζήκεξα. 38 Αιιά θαη ε λεόηεξε γέλλεζε γην, θαη απνθάιεζε 

ην όλνκά ηνπ Βελ-ακκί· απηόο είλαη ν παηέξαο ησλ 

Ακκσληηώλ κέρξη ζήκεξα.» (Γέλεζε 19:30-38) 

Ο Γαπίδ πήξε ηε ζύδπγν ηνπ ζηξαηηώηε ηνπ:  

«2 Καη πξνο ηελ εζπέξα, όηαλ ν Γαβίδ ζεθώζεθε από 

ην θξεβάηη ηνπ,πεξπαηνύζε επάλσ ζηελ ηαξάηζα ηνύ 

βαζηιηθνύ ζπηηηνύ· θαη από ηελ ηαξάηζα είδε κία γπλαίθα 

λα ινύδεηαη· θαη ε γπλαίθα ήηαλ ππεξβνιηθά σξαία ζηελ 

όςε. 3 Καη ν Γαβίδ έζηεηιε θαη εξεύλεζε γηα ηε γπλαίθα. 

Καη θάπνηνο είπε: Γελ είλαη απηή ε Βεζ-ζαβεέ, ε ζπγαηέξα 

ηνπ Διηάκ, ε γπλαίθα ηνύ Οπξία ηνύ Υεηηαίνπ; 4 Καη ν 

Γαβίδ έζηεηιε κελπηέο θαη ηελ πήξε· θαη όηαλ ήξζε ζ' 

απηόλ, θνηκήζεθε καδί ηεο, (επεηδή, είρε θαζαξηζηεί από 

ηελ αθαζαξζία ηεο·) θαη γύξηζε ζην ζπίηη ηεο. 5 Καη ε 

γπλαίθα ζπλέιαβε· θαη ζηέιλνληαο κήλπκα ζηνλ Γαβίδ, 
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αλήγγεηιε θαη είπε: Δίκαη έγθπνο. 6 Καη ν Γαβίδ έζηεηιε 

κήλπκα ζηνλ Ησάβ, ιέγνληαο: ηείιε κνπ ηνλ Οπξία ηνλ 

Υεηηαίν. Καη ν Ησάβ έζηεηιε ζηνλ Γαβίδ ηνλ Οπξία. 7 Καη 

όηαλ ν Οπξίαο ήξζε ζ' απηόλ, ν Γαβίδ ξώηεζε πώο έρεη ν 

Ησάβ, θαη πώο έρεη ν ιαόο, θαη πώο έρνπλ ηα πξάγκαηα ηνπ 

πνιέκνπ. 8 Καη ν Γαβίδ είπε ζηνλ Οπξία: Καηέβα ζην ζπίηη 

ζνπ, θαη πιύλε ηα πόδηα ζνπ. Καη ν Οπξίαο βγήθε από ην 

ζπίηη ηνύ βαζηιηά· θαη πίζσ ηνπ ήξζε κεξίδην από ην 

ηξαπέδη ηνύ βαζηιηά. 9 Ο Οπξίαο, όκσο, θνηκήζεθε δίπια 

ζηε ζύξα ηνύ ζπηηηνύ ηνύ βαζηιηά, καδί κε όινπο ηνπο 

δνύινπο ηνύ θπξίνπ ηνπ, θαη δελ θαηέβεθε ζην ζπίηη ηνπ. 

10 Καη όηαλ αλήγγεηιαλ ζηνλ Γαβίδ, ιέγνληαο: Ο Οπξίαο 

δελ θαηέβεθε ζην ζπίηη ηνπ, ν Γαβίδ είπε ζηνλ Οπξία: Δζύ 

δελ έξρεζαη από νδνηπνξία; Γηαηί δελ θαηέβεθεο ζην ζπίηη 

ζνπ; 11 Καη ν Οπξίαο είπε ζηνλ Γαβίδ: Ζ θηβσηόο, θαη ν 

Ηζξαήι, θαη ν Ηνύδαο θαηνηθνύλ ζε ζθελέο, θαη ν θύξηόο 

κνπ ν Ησάβ, θαη νη δνύινη ηνύ θπξίνπ κνπ, είλαη 

ζηξαηνπεδεπκέλνη επάλσ ζην πξόζσπν ηεο πεδηάδαο· θαη 

εγώ ζα πάσ ζην ζπίηη κνπ, γηα λα θάσ, θαη λα πησ, θαη λα 

θνηκεζώ κε ηε γπλαίθα κνπ; Εεηο, θαη δεη ε ςπρή ζνπ, δελ 
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ζα θάλσ απηό ην πξάγκα. 12 Καη ν Γαβίδ είπε ζηνλ Οπξία: 

Μείλε εδώ θαη ζήκεξα, θαη αύξην ζα ζε εμαπνζηείισ. Καη 

έκεηλε ν Οπξίαο ζηελ Ηεξνπζαιήκ εθείλε ηελ εκέξα, θαη 

ηελ επόκελε. 13 Καη ν Γαβίδ ηνλ θάιεζε, θαη έθαγε 

κπξνζηά ηνπ, θαη ήπηε· θαη ηνλ κέζπζε· θαη ηελ εζπέξα 

βγήθε λα θνηκεζεί επάλσ ζην θξεβάηη ηνπ καδί κε ηνπο 

δνύινπο ηνύ θπξίνπ ηνπ, πιελ ζην ζπίηη ηνπ δελ θαηέβεθε. 

14 Καη ην πξσί ν Γαβίδ έγξαςε κηα επηζηνιή ζηνλ Ησάβ, 

θαη ηελ έζηεηιε δηα ρεηξόο ηνύ Οπξία. 15 Καη ζηελ 

επηζηνιή έγξαςε, ιέγνληαο: Βάιηε ηόλ Οπξία απέλαληη ζηε 

ζθιεξόηεξε κάρε· έπεηηα, ζπξζείηε απ' απηόλ, γηα λα 

ρηππεζεί θαη λα πεζάλεη. 16 Καη αθνύ ν Ησάβ παξαηήξεζε 

ηελ πόιε, δηόξηζε ηνλ Οπξία ζε ζέζε, όπνπ ήμεξε όηη ήζαλ 

άλδξεο δύλακεο. 17 Καη βγήθαλ νη άλδξεο ηήο πόιεο, θαη 

πνιέκεζαλ κε ηνλ Ησάβ· θαη έπεζαλ από ηνλ ιαό κεξηθνί 

από ηνπο δνύινπο ηνύ Γαβίδ· ζαλαηώζεθε δε θαη ν Οπξίαο 

ν Υεηηαίνο.» (ακνπήι II 11:2-17) 
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Ρψηεζα, «Ση; Πηζηεχεηε εζείο νη Μνπζνπικάλνη φηη θαη 

άιινη πξνθήηεο Σνπ Θενχ, εθηφο απφ ην Μσράκκαλη είλαη 

εληειψο αλακάξηεηνη θαη άγηνη;» 

Δθείλνο κνπ απάληεζε απαγγέιινληάο κνπ ηα 

αθφινπζα εδάθηα απφ ην Κνξάλην: 

«Πείηε (Ω, Μνπζνπικάλνη): Πηζηέςακε ζηνλ 

Αιιά(ρ) 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 Σνλ Κύξηό ηνπο. 

Γελ θάλνπκε δηάθξηζε αλάκεζα ζε θαλέλαλ από απηνύο, 

θαη είκαζηε ζ ‘Απηόλ Μνπζνπικάλνη (ππνηαγκέλνη).» 

(2:136) 

«Ο Αγγειηαθόξνο πίζηεςε ζ’ όηη ηνύ έρεη ζηαιεί από 

Σνλ Κύξηό ηνπ, θαη (ην ίδην θαη) νη πηζηνί. Όινη πίζηεςαλ 

ζηνλ Αιιάρ, ζηνπο Αγγέινπο Σνπ, ζηα Βηβιία Σνπ θαη 

ζηνπο Αγγειηαθόξνπο Σνπ. (Λέλε), ‘Γελ θάλνπκε 
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δηάθξηζε αλάκεζα ζε θαλέλαλ από ηνπο Αγγειηαθόξνπο’ 

– θαη ιέλε, ‘Αθνύζακε, θαη ππαθνύζακε. (Αλαδεηνύκε) 

ηε πγρώξεζή νπ, Κύξηέ καο, θαη ζε έλα ζα είλαη ν 

ηειηθόο πξννξηζκόο (ησλ πάλησλ).’» (2:285) 

Σα παξαπάλσ εδάθηα ηνπ Κνξαλίνπ καξηπξνχλ 

νινθάλεξα ην γεγνλφο φηη, σο έλα απφ ηα ζεκέιηα ηεο πίζηεο 

ηνπ, θάζε Μνπζνπικάλνο πξέπεη λα πηζηεχεη φρη κφλν ζηνλ 

Πξνθήηε Μσράκκαλη, αιιά θαη ζε φινπο ηνπο άιινπο 

Πξνθήηεο θαη Αγγειηαθφξνπο, σο εηιηθξηλείο θαη ηεξνχο, θαη 

δελ πξέπεη λα πξνβαίλεη ζε θακία δηάθξηζε αλάκεζά ηνπο. 

Σν αθφινπζν εδάθην ηνπ Ηεξνχ Κνξαλίνπ καο πιεξνθνξεί 

γηα ην γεγνλφο φηη νη Πξνθήηεο πξνήιζαλ απφ Σν Θεφ, ζε 

φια ηα έζλε φιεο ηεο γεο. 

«Γελ ππάξρεη έζλνο πνπ λα κελ έρεη έιζεη αλάκεζά 

ηνπο έλαο πξνεηδνπνηεηήο.» (35:24) 

Με έπεηζε φηη ην Ηζιάκ, θαη κφλν, είλαη κηα πεξηεθηηθή 

πίζηε, πνπ αλαγλσξίδεη φιεο ηηο άιιεο ζξεζθείεο, θαη πνπ 

πεξηέρεη κηα αξκνληθή νινθιήξσζε φινπ ηνπ θαινχ, πνπ 
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ζπλαληάηαη κφλν κεξηθψο ζηηο ππφινηπεο ζξεζθείεο ηνπ 

θφζκνπ. Σν Ηεξφ Βηβιίν ηνπ Ηζιάκ, ην Ηεξφ Κνξάλην, είλαη ε 

ηειηθή απνθάιπςε ηεο Θείαο Αιήζεηαο. Σν πεξηνξηζκέλν 

ηνπ αλζξψπηλνπ λνπ ζηηο δηάθνξεο επνρέο δελ επέηξεςε 

νχηε ζε Πξνθήηεο φπσο ν Ηεζνχο λα απνθαιχςνπλ 

νιφθιεξε ηελ αιήζεηα. Ο Ηεζνχο έπξεπε λα αλαρσξήζεη 

ελψ εθθξεκνχζαλ αθφκε πνιιά πξάγκαηα πνπ έπξεπε λα πεη 

ζηνπο αλζξψπνπο. (Ησάλλεο 16:14). Ο Ηεζνχο έπξεπε λα πεη 

ζηνπο αλζξψπνπο λα πεξηκέλνπλ κέρξη ηνλ εξρνκφ ηνπ 

Πλεχκαηνο ηεο Αιήζεηαο γηα λα απνθαιχςεη νιφθιεξε ηελ 

αιήζεηα. (Ησάλλεο 16:13) 

Δληππσζηάζηεθα πεξηζζφηεξν απφ ηηο παγθφζκηεο 

δηαζηάζεηο ηεο ζξεζθείαο ηνπ Ηζιάκ. Κάζε απάληεζε απφ 

ηνλ ιφγην, ζπληζηνχζε αθιφλεην επηρείξεκα. Με αθχπληζε 

ψζηε λα κπνξψ λα αλαγλσξίδσ αλάκεζα ζηελ απζεληηθή 

αιήζεηα θαη ηηο επηλνήζεηο ςεπδψλ, θαη λα κάζσ πνιιά λέα 

πξάγκαηα, γηα ηα νπνία ήκνπλ φια απηά ηα ρξφληα ηπθιφο. 

Αιιά δελ γλψξηδα πψο λα ζπκθηιηψζσ ηελ πξαγκαηηθή 

γλψζε ηεο αιήζεηαο κε ηελ αξρηθή ηπθιή δνγκαηηθή πίζηε 
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κνπ θαη ηελ παξακνλή κνπ ηψξα πηα ζηε Υξηζηηαληθή πίζηε. 

Ήζεια λα βξσ κηα απνηπρία απφ ηελ πιεπξά ηνπ ινγίνπ γηα 

λα απαληήζσ ηθαλνπνηεηηθά ζε θάπνηα απφ ηηο εξσηήζεηο, 

ψζηε λα έρσ θάπνηα δηθαηνινγία, αθφκα θη αλ ήηαλ ςεχηηθε, 

γηα λα δηαηεξήζσ ηε ζέζε κνπ ζηε Υξηζηηαληθή πίζηε. 

Ο ιφγηνο κεηά απφ ιίγν ζπλέρηζε κε ηελ εξψηεζε: 

«Μπνξψ λα ζε ξσηήζσ θάηη, αλ δελ ζε πεηξάδεη λα 

απαληήζεηο, απιά γηα ηελ πιεξνθφξεζή κνπ;» Δγψ είπα: 

«Ναη.» Δθείλνο ηφηε ξψηεζε: «Πηζηεχεηο φηη ν Ηεζνχο είλαη 

πηφο ηνπ Θενχ ή ν ίδηνο ν Θεφο;» Σνπ είπα: «Ο Ηεζνχο είλαη 

Ο Θεφο ζηε κνξθή ηνπ πηνχ Σνπ.» 

Δθείλνο είπε: «Μπνξείο λα θαληαζηείο πνηέ φηη θάπνηνο 

είλαη αζάλαηνο ζεφο, θαη ηαπηφρξνλα ζλεηφο (άλζξσπνο) 

πνπ παξαδίδεηαη ζηα ρέξηα άιισλ ζλεηψλ γηα λα ππνβιεζεί 

ζε ζάλαην; Μπνξεί θάηη λα βξίζθεηαη ςειά θαη ηαπηφρξνλα 

ρακειά, λα είλαη καχξν, θαη ηαπηφρξνλα άζπξν; Μπνξεί λα 

ππάξρεη ζθνηάδη θαη ηαπηφρξνλα θσο; Ση θηινζνθία είλαη 

απηή;» 
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πλέρηζε ιέγνληαο: «Έρεηο ζθεθηεί πνηέ φηη ππάξρεη 

κία αθφκα εξψηεζε αλαθνξηθά κε ην δφγκα ηεο Αγίαο 

Σξηάδαο, πνπ ρξεηάδεηαη λα απαληεζεί απφ θάζε πηζηφ ζε 

απηήλ: 'Αλ ηξία δηαθνξεηηθά πιάζκαηα, πνπ είλαη ηξεηο 

δηαθνξεηηθέο νληφηεηεο, είλαη παξάιιεια Έλα, κε απφιπηε 

ελφηεηα, κε φιε ηελ ηέιεηα ζεκαζία ή ην λφεκα ηεο 

Μνλαδηθφηεηαο, πνηνο είλαη ν ειεγθηηθφο παξάγνληαο πνπ 

ηηο θάλεη λα είλαη ηξεηο, αιιά θαη ηελ ίδηα ζηηγκή κία'; Αλ 

ππάξρεη θάπνηνο παξάγνληαο πνπ πξνθαιεί απηφ ην 

εθπιεθηηθφ θαηλφκελν, ηφηε απηή ε χςηζηε αηηηνχζα 

δχλακε, πνπ ειέγρεη ηνλ αξηζκφ θαη ηελ ελφηεηα, ζα είλαη 

κφλν ν Παλίζρπξνο Θεφο, θαη φρη νπνηαδήπνηε απφ ηηο ηξεηο 

πνπ απνηεινχλ ηα ππφ έιεγρν ζπζηαηηθά. Δπηπιένλ, 

πξνθχπηεη εδψ κία αθφκε πξνβιεκαηηθή εξψηεζε, ηελ 

νπνία ν πηζηφο ζηελ Αγία Σξηάδα ζα πξέπεη λα απαληήζεη, 

δειαδή πνηνο ειέγρεη ή απνθαζίδεη ψζηε ν ρσξηζκφο ηεο 

κίαο νληφηεηαο λα γίλεη ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο, θαη φρη ζε 

πεξηζζφηεξεο ή ζε ιηγφηεξεο; Πξέπεη λα ππάξρεη κία αηηία 

γηα απηφ ην ειεγρφκελν θαηλφκελν, θαη απηφο ν αηηηψλ 

παξάγνληαο πνπ ελεξγεί ππεξάλσ ησλ ππνινίπσλ, ζα είλαη ν 
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Παλίζρπξνο Θεφο θαη φρη ν θαζέλαο απφ ηελ ηξηάδα, πνπ ζα 

είλαη κφλν ην απνηέιεζκα ηεο Όςηζηεο αηηίαο πνπ ειέγρεη. 

Καηά ηνλ ίδην ηξφπν, ζα πξνθχςεη θαη ην εξψηεκα, 

πνηα είλαη ε αηηηνχζα δχλακε ε νπνία νξίδεη νη ηξεηο λα είλαη 

κφλν κία φηαλ ελψλνληαη, παξά λα ρσξίδνληαη ζε πνιιέο 

νκάδεο φλησλ, θαη αλ ππάξρεη ηέηνηα αηηία, απηή ε χςηζηε 

αηηία ειέγρνπ, ζα είλαη ν Παλίζρπξνο Θεφο, φρη νπνηαδήπνηε 

απφ ηηο ηξεηο, πνπ ζα είλαη κφλν νη ππνθείκελεο νληφηεηεο. 

Τπφ φιεο ηηο ζπλζήθεο, θαλέλαο ινγηθφο άλζξσπνο δελ ζα 

κπνξνχζε λα πηζηέςεη πνηέ ινγηθά ζε θαλέλα ηέηνην 

θαηλφκελν, ρσξίο θάπνηνλ παξάγνληα πνπ ην πξνθαιεί. 

Ωζηφζν, ε Αγία Σξηάδα ζπληζηά απιά έλα 

πξνβιεκαηηθφ δφγκα, πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηε 

Υξηζηηαληθή Δθθιεζία, θαη ην νπνίν θαλέλα ινγηθφ 

επηρείξεκα δελ κπνξεί λα απνδείμεη πνηέ σο αιεζηλφ. 

Έπξεπε αλαπφθεπθηα λα ζπκθσλήζσ κε ηηο απφςεηο 

ηνπ ινγίνπ, θαζψο δελ κπνξνχζα ηψξα λα πηζηέςσ ινγηθά 
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φηη ππάξρεη έλα νλ, ην νπνίν παξάιιεια είλαη ην αληίζεηφ 

ηνπ. 

«Θα ήζεια, θε Σφκαο,» είπε ν ιφγηνο, «λα ζθεθηείηε 

ιηγάθη Πψο ε πίζηε φηη ν Ηεζνχο είλαη Ο Θεφο ή ν γηνο ηνπ 

Θενχ ζπκπίπηεη κε ην γεγνλφο φηη ήηαλ ηφζν 

ηξνκνθξαηεκέλνο γηα ηελ επηθείκελε ζηαχξσζή ηνπ, πνπ 

θψλαμε: "Ζιί, Ζιί, ιακά ζαβαρζαλί (Θεέ κνπ, Θεέ κνπ, 

γηαηί κε εγθαηέιεηςεο;)" (Μαηζαίνο 27:46) 

Ση θηινζνθία είλαη απηή; Αλ ν Ηεζνχο ήηαλ ν ίδηνο Ο 

Θεφο, απηφ ζεκαίλεη φηη ν Θεφο εγθαηαιείθζεθε απφ ηνλ 

Ίδην ην Θεφ, θαη κπνξεί ν Θεφο, λα έλησζε απειπηζκέλνο θαη 

λα θσλάμεη, γηα λα ζσζεί; 

Ζ ίδηα ε Βίβινο ζαο θ. Σφκαο αλέθεξε φηη ν πηφο ηνπ 

Θενχ εγθαηαιείθζεθε απφ ηνλ παηέξα ηνπ (Θεφ), ζηελ 

νπνία πεξίπησζε ν εγθαηαιειεηκκέλνο γηνο απηφκαηα θαη 

θπζηθφηαηα, ράλεη ηα πξνζσπηθά ηνπ πξνλφκηα σο γηνο θαη 

ηε ζρέζε ηνπ σο γηνο απέλαληη ζηνλ παηέξα. Ση ιέηε; Πνην 
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φθεινο κπνξεί λα έρεη ε πξνζθφιιεζε ζε έλαλ 

εγθαηαιειεηκκέλν γην; Κε Σφκαο, απαληήζηε παξαθαιψ!» 

Ήηαλ ζαλ λα κε είρε ρηππήζεη θεξαπλφο – θαη δελ 

ήμεξα ηη λα πσ θαη ηη λα θάλσ κε ηελ πίζηε πνπ ήδε θαηείρα 

σο πηζηφο Υξηζηηαλφο. 

«Δμάιινπ,» ζπλέρηζε ν ιφγηνο: «Πηζηεχεηε φηη ν 

Ηεζνχο είλαη ν Ίδηνο ν Θεφο, φηαλ πέθηεη θάησ θιαίγνληαο, 

πξνζεπρφκελνο ζε θάπνηνλ άιιν γηα λα αθαηξέζεη ην 

πνηήξηνλ ηνπ ζαλάηνπ κε ηε ζηαχξσζε;» 

Ρψηεζα: «Ωξαία θχξηε, πψο ζα ζπκθηιηψλαηε ηε βία 

πνπ αζθήζεθε απφ ηνλ Πξνθήηε ηνπ Ηζιάκ, κε ην γεγνλφο 

φηη ήηαλ Απφζηνινο ηνπ Θενχ;!» 

Ζ απάληεζε ήιζε ακέζσο απφ ην ιφγην: «αο 

παξαθαιψ, θε Σφκαο, παξαζέζηε έλα κφλν πεξηζηαηηθφ απφ 

νιφθιεξε ηελ ηζηνξία ηεο δσήο ηνπ Πξνθήηε Μσράκκαλη, 

γηα λα απνδείμεηε φηη δηέπξαμε πνηέ θάπνηα απξφθιεηε 

επίζεζε, ή έλα κφλν πεξηζηαηηθφ θαηά ην νπνίν πήξε ηελ 

παξακηθξή πξσηνβνπιία επίζεζεο ελάληηα θάπνηαο ςπρήο. 
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Κάζε απνζηνιή κάρεο ηεο νπνίαο ήηαλ επηθεθαιήο, ή ηελ 

νπνία επέηξεςε ήηαλ κφλν απηνάκπλα. Ζ Βίβινο θεξχηηεη 

απην–παξάδνζε ζην βαζκφ ηνπ λα δίλεη θαλείο φια φζα έρεη 

ζηελ θαηνρή ηνπ, φηαλ νηηδήπνηε πνπ βξηζθφηαλ ζηα ρέξηα 

ηνπ, έρεη αθαηξεζεί απφ θάπνηνλ θαηαπηεζηή. Σν αθνινπζεί 

απηφ θαλείο Υξηζηηαλφο;» 

«Πέξα απφ ηελ πνιηηηθή ηζηνξία ησλ Υξηζηηαληθψλ 

εζλψλ ζηελ Δπξψπε, δελ ζπκάζηε ηηο απάλζξσπεο κεζφδνπο 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηε Υξηζηηαλνζχλε γηα λα 

εμαπιψζεη ηελ πίζηε ηεο;» 

Αηζζάλζεθα ακήραλα φηαλ άθνπζα ηη είρε αλαθεξζεί 

θαη έπξεπε λα αθνχζσ ζησπειά ηηο θαηαγξαθέο ηεο 

αηηκσηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ Υξηζηηαλψλ. Σειηθά, 

ηφικεζα λα θάλσ κία ηειεπηαία εξψηεζε. «Τπάξρεη ην 

δφγκα ηεο εμηιέσζεο ησλ ακαξηηψλ ηνπ αλζξψπνπ κέζσ ηνπ 

αίκαηνο ηνπ Ηεζνχ. Ο Ηεζνχο πιήξσζε ην ηίκεκα ησλ 

ακαξηηψλ ηνπ αλζξψπνπ, δειαδή φπνηνο πηζηεχεη ζηνλ 

Ηεζνχ εμαγλίδεηαη θαη ζψδεηαη...έρεηε θάηη ηέηνην ζην 

Ηζιάκ;» 
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Ο νκηιεηήο ρακνγέιαζε θαη απάληεζε: «Φίιε κνπ, ην 

κεγαιχηεξν ησλ δψξσλ Σνπ Θενχ ζηελ αλζξσπφηεηα είλαη 

ε θνηλή ινγηθή. Αλ ν άλζξσπνο ηε ράζεη απφ δηθφ ηνπ 

ιάζνο, ηφηε θαλείο δελ κπνξεί λα ηνλ βνεζήζεη. Πξψηα πεο 

κνπ αλ ην δφγκα αληαπνθξίλεηαη ζηελ θνηλή ινγηθή. Ο Α, 

γηα παξάδεηγκα, έλαο Υξηζηηαλφο ζηελ πίζηε, δει. πηζηεχεη 

ζηνλ Ηεζνχ σο ζσηήξα ηνπ, ιεειαηεί ην ζπίηη ηνπ Β θαη ηα 

κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ Β. Ζ ινγηθή ζπκθσλεί κε ην λα 

κείλεη ν 'Α' αηηκψξεηνο απφ ην λφκν, ηδηαίηεξα απφ ην Νφκν 

ηνπ Γίθαηνπ Κπξίνπ ηνπ χκπαληνο, απιά θαη κφλν επεηδή ν 

'Α' απνδέρεηαη ηνλ Ηεζνχ σο ζσηήξα ηνπ;» 

Αλαγθάζηεθα λα πσ «ρη» γηαηί δηαθνξεηηθά ζα 

ζήκαηλε φηη εγθαηαιείπσ ηελ θνηλή ινγηθή κνπ θαη πάσ 

ελάληηα ζηνλ νξζφ ιφγν! 

πλέρηζε, «Τπάξρεη κηα πνιιή ζεκαληηθή νπηηθή ηνπ 

δφγκαηνο ηεο εμηιέσζεο κέζσ ηνπ αίκαηνο ηνπ Ηεζνχ, 

δειαδή φηαλ πιεξψλνπκε γηα θάπνην πξάγκα, απηφ γίλεηαη 

δηθφ καο, θαη ν πξνεγνχκελνο ηδηνθηήηεο απηνχ ηνπ 
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πξάγκαηνο ράλεη εληειψο ην δηθαίσκα δηεθδίθεζήο ηνπ ιφγσ 

ηεο ηηκήο πνπ ήδε έιαβε, έηζη δελ είλαη;» 

Δίπα: «Ναη.» 

Έπεηηα είπε: «Αλ νη ακαξηίεο ηνπ αλζξψπνπ έρνπλ 

πιεξσζεί, ν Θεφο δελ έρεη θαλέλα δηθαίσκα λα ηηκσξεί 

θαλέλαλ ακαξησιφ! Κάζε ακαξησιφο πνπ πηζηεχεη απιά 

ζην Θεφ ζα είλαη ειεχζεξνο λα θάλεη ζ' απηφλ ηνλ θφζκν 

νηηδήπνηε ηνπ επηβάιινπλ ηα σκά ηνπ έλζηηθηα, γηαηί ν 

Θεφο, ν Κχξηφο ηνπ, δελ έρεη θαλέλα δηθαίσκα νχηε θαλ λα 

αλαθξίλεη θάπνηνλ ακαξησιφ, γηαηί ν Ηεζνχο αλέιαβε ην 

θφζηνο φισλ ησλ ακαξηηψλ ηνπ. Αθνχγεηαη απηφ ζε θακία 

πεξίπησζε ινγηθφ θαη ζχκθσλν κε ηελ θνηλή ινγηθή; 

Μπνξεί απηφ ην δφγκα λα ζπκβάιεη ψζηε ε δσή ζηε γε λα 

ζπλερηζηεί γηα κηα ζηηγκή κε εηξήλε θαη αζθάιεηα;» 

πλέρηζε: «ε παξαθαιψ, ζπκήζνπ, ην Ηζιάκ ζέιεη 

θάζε άηνκν λα δεζκεχεηαη φληαο ππφινγνο γηα ηελ αηνκηθή 

δσή ηνπ, θαζψο θαη γηα ηε ζπιινγηθή δσή ζ’ απηφλ ηνλ 

θφζκν, φληαο κέινο φρη κφλν ηνπ αλζξψπηλνπ γέλνπο, κα θαη 
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κέινο ηεο πιάζεο ηνπ Θενχ ζπλνιηθά. Σν Ηζιάκ ζπλερψο 

πξνζθαιεί θαη ελζαξξχλεη ηνλ άλζξσπν πξνο ηε δηθαηνζχλε 

κε ηελ ππφζρεζε κηαο επινγεκέλεο δσήο θαηά ηε Μέιινπζα 

Εσή, θαη ηνλ πξνεηδνπνηεί επαλεηιεκκέλα ελάληηα ζην θαθφ 

θαη, θαηά ζπλέπεηα, ηελ ηηκσξία απφ ηνλ Γίθαην Κχξην. Σν 

Ηεξφ Κνξάλην πξνεηδνπνηεί ζπλερφκελα, ιέγνληαο:» 

«Καη λα θνβάζζε ηελ Ζκέξα (ηεο Κξίζεο), θαηά ηελ 

νπνία θαλέλα άηνκν δε ζα σθειήζεη θαλέλα άιιν, νύηε 

ζα γίλεη δεθηή θακία απνδεκίσζε (ιύηξα) από απηόλ, 

νύηε θακία δηακεζνιάβεζε δε ζα ηνλ σθειήζεη, νύηε ζα 

βνεζεζνύλ.» (2:123) 

«Όπνηνο θαζνδεγείηαη (πεγαίλεη ζην ζσζηό δξόκν), 

θαζνδεγείηαη κόλν γηα ηνλ εαπηό ηνπ (ε ακνηβή ζα είλαη 

κόλν γηα ηνλ ίδην). θαη όπνηνο παξαζηξαηεί, παξαζηξαηεί 

ελαληίνλ ηνπ εαπηνύ ηνπ (ε ηηκσξία ζα είλαη κόλν γηα ηνλ 

ίδην). Γελ ππάξρεη θακία (ακαξησιή) ςπρή πνπ λα 

επσκηζηεί ηελ ακαξηία ηεο άιιεο. Καη πνηέ δελ 

ηηκσξνύκε κέρξη λα ζηείινπκε Αγγειηαθόξν (γηα λα 

πξνεηδνπνηήζεη).» (17:15) 
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«Ω Δζείο νη άλζξσπνη! αο έρνπκε πιάζεη από έλα 

αξζεληθό θαη έλα ζειπθό, θαη ζαο θάλακε ζε ιανύο θαη 

θπιέο γηα λα γλσξίδεζηε κεηαμύ ζαο (θη όρη λα 

θαηαθξνλεί ν έλαο ηνλ άιινλ). Βέβαηα, ν πην ηηκεκέλνο 

από ζαο –ζηα κάηηα ηνπ Αιιά(ρ) –είλαη  ν πην επζεβήο 

(αλάκεζά ζαο). Κη ν Αιιά(ρ) είλαη ‘Αιείκ 

(Παληνγλώζηεο) θαη Χακπείξ (=Γλσξίδεη πιήξσο) (γηα 

όια ηα πξάγκαηα)» (49:13) 

«Δλψ απεηιεί ηνλ άλζξσπν κε απζηεξή ηηκσξία σο 

απνδεκίσζε γηα ηα θαθά πνπ ζα έρεη θάλεη, ην Ηεξφ Κνξάλην 

εκπεξηθιείεη, επίζεο, ην άπεηξν έιενο ηνπ Παληειεήκνλα 

Κπξίνπ, ν νπνίνο δε ζέιεη ν άλζξσπνο, φζν ακαξησιφο θη αλ 

είλαη, λα κελ έρεη θακία ειπίδα γηα ην έιενο θαη ηε 

ζπγρψξεζή Σνπ. Ο κφλνο φξνο γηα ηε ζπγρψξεζε είλαη ε 

κεηακέιεηα ηνπ ακαξησινχ γηα ηηο ακαξηίεο ηνπ, θαη ε 

πξφζεζε λα επαλνξζψζεη γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζην 

κέιινλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απφ θαξδηάο ππαθνή θαη 

επγλσκνζχλε ζηνλ Παληειεήκνλα Κχξην γηα ηελ αηέιεησηε 

ράξε Σνπ. 
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Γηα φλνκα ηνπ Θενχ, θχξηε Σφκαο, πείηε κνπ, πνην 

λνκίδεηαη φηη είλαη ινγηθφ, λα θάλεη θαλείο ηνλ άλζξσπν 

κεζπζκέλν θαη απξφζεθην απφ ηελ ακαξηία (δειαδή λα ηνλ 

θάλεη λα έρεη παξάινγε απηνπεπνίζεζε γηα ην ηίκεκα ησλ 

ακαξηηψλ ηνπ ζα λα έρνπλ ήδε πιεξσζεί απφ θάπνηνλ), ή ην 

λα πξνεηδνπνηήζεη ηνλ άλδξα λα αθνζησζεί ζηελ αξεηή θαη 

λα κείλεη καθξηά απφ ην θαθφ (δειαδή λα ηνλ 

πξνεηδνπνηήζεη απφ ηηο θπζηθέο ζπλέπεηεο, ηελ ηηκσξία απφ 

ηνλ Γίθαην Κχξην, γηα νπνηαδήπνηε άζρεκε ζπκπεξηθνξά ή 

αλππαθνή);» 

Αηζζάλζεθα εθείλε ηελ εκέξα ηελ θελφηεηα ηνπ 

δφγκαηνο ηεο εμηιέσζεο, πάλσ ζην νπνίν είλαη ρηηζκέλν φιν 

ην νηθνδφκεκα ηεο Υξηζηηαληθήο Πίζηεο. Σν Θείν Έιενο ηνπ 

Κπξίνπ αλέηεηιε ζηελ θαξδηά κνπ, έλα λέν θσο Θείαο 

θαζνδήγεζεο. Δπραξίζηεζα ην Θεφ πνπ κε έβγαιε απφ ηα 

λχρηα απηήο ηνπ παξαπιαλεηηθήο δνγκαηηθήο πεπνίζεζεο 

θαη κε θαζνδήγεζε ζην Ηζιάκ, ην νπνίν βξήθα ν ίδηνο κφλνο 

κνπ κέζσ κηαο ακεξφιεπηεο αλαδήηεζεο πξνο ην ζσζηφ θαη 

ίζην δξφκν πξνο ηε ζσηεξία, ηελ νπνία ν Παληειεήκσλ 
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Κχξηνο έζηεηιε ζηελ αλζξσπφηεηα κέζσ ηνπ Σειεπηαίνπ 

Απνζηφινπ Σνπ, Μσράκκαλη . 

ηαλ απνθάιπςα ζην ιφγην ηελ απνδνρή κνπ ζην 

αιεζηλφ επηρείξεκά ηνπ θαη ηνλ επραξίζηεζα, κνχ είπε: 

«Σφκαο! Πξέπεη λα επραξηζηήζεηο ην Θεφ πνπ ζε 

επιφγεζε κε ηελ ειεήκνλα ππφζρεζή Σνπ πξνο θάζε 

εηιηθξηλή αλαδεηεηή ηεο αιήζεηαο!» 

Ο Παληειεήκσλ Κχξηνο, κε ην απέξαλην Έιεφο Σνπ, 

εθπιήξσζε ηελ ππφζρεζε ειένπο Σνπ, λα δψζεη ζηελ 

αλζξσπφηεηα ζπλερή θαη παληνηηλή θαζνδήγεζε, κέζσ ηνπ 

Πξνθήηε Μσράκκαλη, ν νπνίνο έπξαηηε πάληα ζχκθσλα κε 

ηελ θαζνδήγεζή Σνπ. 

Αθνχ ζπλάληεζα ηφζα δπλαηά θαη αθαηάξξηπηα 

επηρεηξήκαηα θαηά ηνπ δφγκαηνο ηεο Αγίαο Σξηάδαο, θαη 

άιισλ ζεκειησδψλ πεπνηζήζεσλ ηεο Υξηζηηαληθήο πίζηεο, 

ην κφλν πνπ κνχ έκεηλε ήηαλ λα απνξψ πψο κηα ηφζν 

αζηήξηθηε πεπνίζεζε πξνζέιθπζε ηφζνπο αλζξψπνπο  αλά 

ηνλ θφζκν. 
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Κάπνηα κέξα είδα ηνλ παηέξα κνπ λα επηζηξέθεη ζην 

ζπίηη πνιχ ραξνχκελνο, θαη ακέζσο κφιηο έθηαζε κε θάιεζε 

θαη κνχ είπε: «Θα ραξείο λα κάζεηο, γηε κνπ, φηη ζήκεξα 

έθεξα 109 ςπρέο ζην πιήξσκά καο! Με ηε βάπηηζε ηφζν 

κεγάινπ αξηζκνχ αηφκσλ, ν αηδεζηκφηαηνο, επηθεθαιήο ηεο 

απνζηνιήο καο, κε επαίλεζε γηα ηηο ππεξεζίεο κνπ θαη 

αχμεζε ην κηζζφ κνπ, θαζψο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε γηα ηηο 

κεηαθηλήζεηο κνπ, θαη κνχ έδσζε κηα ζπκβνιηθή αληακνηβή 

πνπ αλαινγνχζε ζηνλ αξηζκφ ησλ αλζξψπσλ πνπ 

βαπηίζηεθαλ ράξε ζηηο πξνζπάζεηέο κνπ!» 

Σνλ ξψηεζα: «Πνηνη είλαη, παηέξα, απηνί πνπ 

βαπηίζηεθαλ;» 

Δίπε: «Δίλαη απφ πέληε γχξσ ρσξηά. Άλδξεο, γπλαίθεο 

θαη παηδηά.» 

Σνλ ξψηεζα: «Δίλαη κνξθσκέλνη;» 

Δθείλνο είπε: «ρη, είλαη θησρνί άλζξσπνη απφ ηηο 

θησρνγεηηνληέο· εξγάηεο ζηα ξηδνρψξαθα ησλ ρσξηψλ ηνπο» 

 



 

48 

Ρψηεζα αλ είραλ θαηαλνήζεη πιήξσο ηνλ αζπαζκφ 

ηνπο ζηε Υξηζηηαληθή πίζηε. Θα άληερε θαλείο ηνπο θάπνηα 

αληεμέηαζε ελάληηα ζηελ απφθαζή ηνπο λα αθήζνπλ ην 

πιήξσκα πνπ αθνινπζνχζαλ θαη λα εηζέιζνπλ ζην πιήξσκα 

ηεο Υξηζηηαληθήο Πίζηεο; 

Απάληεζε: «Ση ελλνείο; νχ είπα φηη φινη ηνπο είλαη 

ακφξθσηνη, θησρνί θαη αλαιθάβεηνη· εξγάηεο απφ ηηο 

θησρνγεηηνληέο! Ζ νκάδα απνηειείηαη απφ άλδξεο, γπλαίθεο 

θαη παηδηά. Σψξα ζα πξέπεη λα πεγαίλσ εθεί θάζε κέξα θαη 

λα ηνπο δηδάζθσ ην δφγκα ηεο πίζηεο καο.» 

Αθνχγνληαο απηφ ρακνγέιαζα, θαη ν παηέξαο κνπ, 

βιέπνληάο κε λα ρακνγειψ, ξψηεζε: «Γηαηί ρακνγειάο, 

Σφκαο; Ση ζπκβαίλεη;» Δίπα: «Σίπνηα, παηέξα, δε βιέπσ ζ’ 

απηφλ ην καδηθφ πξνζειπηηζκφ θακία ππεξεθάλεηα ή 

επραξίζηεζε πνπ ζα δηεθδηθνχζε θάζε αιεζηλή ζξεζθεία ή 

θάζε γλήζηα θαη ινγηθή πίζηε, γηαηί δελ είλαη ηίπνηα 

παξαπάλσ απφ εθκεηάιιεπζε ηεο ακάζεηαο θαη ηεο άγλνηαο 

απηψλ ησλ θησρψλ εξγαηψλ. Οδεγεί ηνπο πλεπκαηηθά 

ηπθινχο ζε θάηη πνπ νχηε γλσξίδνπλ, νχηε αλαγλσξίδνπλ! 
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Πηζηεχεηο, παηέξα, φηη νπνηνζδήπνηε ινγηθφο άλζξσπνο 

ζα ήηαλ πεξήθαλνο γηα ην φηη έπεηζε θάπνηνπο 

αλαιθάβεηνπο αλζξψπνπο λα απνδερηνχλ ηα δηθά ηνπ 

ηδαληθά, θαη δηθαηνινγεκέλα λα δηεθδηθήζεη, έζησ θαη ζην 

ειάρηζην, ηα εχζεκα γη’ απηφ;» 

«Δλψ ε είζνδνο ζε κηα πίζηε φπσο απηή ηνπ Ηζιάκ 

γίλεηαη κφλν κεηά απφ κηα ιεπηνκεξή κειέηε θαη αλαδήηεζε 

απφ ηνπο πνιπκαζείο, κε ηέιεηα πίζηε, εκείο νη Υξηζηηαλνί 

ππεξεθαλεπφκαζηε φηη κεγεζχλνπκε ηηο ηάμεηο καο κε 

καδηθνχο πξνζειπηηζκνχο αλαιθάβεησλ εξγαηψλ, πνπ ιφγσ 

ησλ ζπλζεθψλ εμαλαγθάδνληαη λα απνδερηνχλ ην 

Υξηζηηαληθφ δφγκα, ρσξίο λα γλσξίδνπλ αλ απηφ πνπ θάλνπλ 

είλαη ζσζηφ ή ιάζνο; Έλα αδαέο κπαιφ είλαη ζαλ έλα ιεπθφ 

θχιιν, κπνξεί θαλείο λα δσγξαθίζεη πάλσ ηνπ φ,ηη ζέιεη, 

θαη κφιηο ε αλαγξαθή ηειεηψζεη πάλσ ζε έλα ηέηνην πιηθφ, 

νπνηνζδήπνηε θαιιηηέρλεο κπνξεί λα ππεξεθαλεπζεί φηη 

ζρεδίαζε ην ζρέδην κφλνο ηνπ. Αλ ζήκεξα, γηα λα 

θεξδίζνπκε ηε ζπκπφληα ησλ αδαψλ καδψλ, θαπρηφκαζηε 

κπξνζηά ηνπο αλαιθάβεηνπο πξνζήιπηνπο γηα ηελ 
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αλζξσπηά καο θαη ηελ απηνζπζία καο γηα ην ζθνπφ ηεο 

εμάπισζεο ηεο πίζηεο καο, ζα μεράζεη ν θφζκνο ην 

Γηάηαγκα ησλ Μεδηνιάλσλ, παηέξα, ή κήπσο φιεο νη 

αγξηφηεηεο πνπ δηέπξαμε ε Υξηζηηαλνζχλε ελάληηα ζηνπο 

αλήκπνξνπο θαη αβνήζεηνπο εβξαίνπο, ιφγσ ηεο εζσηεξηθήο 

επηζπκίαο λα κεγεζχλεη ηηο ηάμεηο ηεο, ζα εμαιεηθζνχλ;» 

πλέρηζα: «Αλ κνπ επηηξέπεηο, παηέξα, ζα ήζεια λα 

κάζσ απφ ζέλα αλ ε Βίβινο πνπ θξαηάο ζηα ρέξηα ζνπ 

πξέπεη κφλν λα δηαβάδεηαη, λα απνκλεκνλεχεηαη θαη λα 

θεξχηηεηαη ζηνπο άιινπο… ή πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζηελ 

θαζεκεξηλή δσή; Αλ πξέπεη λα εθαξκφδεηαη, παηέξα, ζα 

κπνξνχζεο λα κνπ δείμεηο αλ ν Υξηζηηαληθφο θφζκνο 

ζηξέθεη ην θαη άιιν κάγνπιν αλ θάπνηνο ηνπ έρεη 

ραζηνπθίζεη ην πξψην; Μπνξεί θαλείο εηιηθξηλήο 

Υξηζηηαλφο, σο ηψξα, λα ραξίζεη ην πνπθάκηζφ ηνπ φηαλ 

έρεη ράζεη ην παιηφ ηνπ; Δζχ, παηέξα, ζα αθήζεηο 

αλππεξάζπηζην ην ζπίηη καο αλ θάπνηνο εηζβάιεη ζηελ 

θαηνηθία καο θαη κπεη ζε θάπνην δσκάηην; Αλ νη 

Υξηζηηαληθέο δπλάκεηο ηνπ θφζκνπ πηζηεχνπλ ζη’ αιήζεηα 
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ην δφγκα ηεο απηφ–παξάδνζεο, γηαηί δηαηεξνχλ ηηο 

ζηξαηησηηθέο θαη αζηπλνκηθέο δπλάκεηο ηνπο;» 

«Πεο κνπ ζε παξαθαιψ παηέξα, αλ ππάξρεη θάπνην 

φθεινο ζην λα πηζηεχεη θαλείο απιά ζε θάπνηα ρξπζά 

ηδαληθά, πνπ ζηνιίδνπλ απιά ηηο ζειίδεο νξηζκέλσλ βηβιίσλ, 

θαη πνπ κπνξνχλ κφλν λα θεξπρηνχλ αιιά πνηέ λα 

εθαξκνζηνχλ. Γηαηί λα κελ δερηνχκε ινγηθά ην δφγκα ηεο 

απηνάκπλαο πνπ δηδάζθεηαη απφ ην Ηζιάκ, θαη ηελ αξρή ηεο 

ζπγρψξεζεο απηψλ πνπ καο πξνζβάινπλ, αλ κεηαλνήζνπλ 

θαη δηνξζψζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο;» 

«Γηα λνκα ηνπ Θενχ παηέξα, πεο κνπ πψο κπνξνχλ 

ηξεηο δηαθνξεηηθέο νληφηεηεο λα είλαη παξάιιεια κία 

απφιπηε, ηφζν ζηνλ αξηζκφ, φζν θαη ζηε θχζε ηεο ηέιεηαο 

ελφηεηαο;» 

«Βαζηζκέλνο ζε πνηα ινγηθή κπνξεί θάπνηνο πνπ έρεη 

εγθαηαιεηθζεί απφ ην Θεφ, λα είλαη ν ίδηνο Θεφο, θαη αλ 

πηζηέςνπκε φηη ν Ηεζνχο είλαη ν πηφο ηνπ Θενχ, θαηά πφζν 
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κπνξεί έλαο εγθαηαιειεηκκέλνο πηφο λα δηεθδηθήζεη ηε 

ζρέζε κε ηνλ παηέξα ηνπ;» 

«Πνην δηθαίσκα είρε ε Υξηζηηαλνζχλε λα δηεθδηθήζεη 

νπνηαδήπνηε αιήζεηα ζ' απηή, φηαλ ε εμάπισζή ηεο ήηαλ ην 

απνηέιεζκα απάλζξσπσλ θξηθαιενηήησλ πνπ 

δηαπξάρζεθαλ απφ ηηο Υξηζηηαληθέο δπλάκεηο ελαληίνλ ησλ 

θησρψλ θαη αβνήζεησλ Δβξαίσλ; Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ 

σκψλ βηανπξαγηψλ πνπ δηαπξάρζεθαλ ζην ηεξφ φλνκα ηνπ 

Υξηζηνχ, αλαθέξζεθε αθφκε θαη απφ ηηο Υξηζηηαληθέο αξρέο 

ζην Γηάηαγκα ησλ Μεδηνιάλσλ θαη απφ ηνλ παγθνζκίσο 

γλσζηφ ιφγην Γθίκπνλ ζην δηάζεκν έξγν ηνπ: 'Ζ Παξαθκή 

θαη ε Πηώζε ηεο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο.'» 

«Σν Γφγκα ηεο εμηιέσζεο κέζσ ηνπ αίκαηνο ηνπ Ηεζνχ, 

ζα πξνζειθχζεη θπζηθά ηνπο ακαξησινχο πνπ έρνπλ 

ακαξηάλεη, θαη πνπ δελ ζέινπλ λα πάςνπλ λα ακαξηάλνπλ, 

ππφ ηελ πξνζηαζία ηνπ δφγκαηνο φηη ην ηίκεκα ησλ 

ακαξηηψλ ηνπο έρεη ήδε πιεξσζεί, θαη, σζηφζν, πνιχ 

ρεηξφηεξνη ακαξησινί, πνπ νη ίδηνη έρνπλ επηιέμεη λα είλαη 

έηζη, δελ ζα ιάβνπλ ηελ παξακηθξή ηηκσξία γηα ηα 
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απνηξφπαηα εγθιήκαηά ηνπο, γηαηί έρνληαο πιεξψζεη ν 

Ηεζνχο γηα ηηο ακαξηίεο ησλ αλζξψπσλ, ν Θεφο έραζε ην 

δηθαίσκα λα ηηκσξεί ζην εμήο ηνπο ακαξησινχο.» 

«Τπάξρνπλ πνιιά ηέηνηα ζεκεία παηέξα, πνπ 

ρξεηάδνληαη ακεξφιεπηε κειέηε θαη θξίζε.» 

«νπ ιέσ, παηέξα φηη, φπνηεο θη αλ είλαη νη ζπλέπεηεο, 

θαη φζεο αηπρίεο θη αλ ζπλαληήζσ, εγψ, απνθάζηζα λα κελ 

πνπιήζσ, νχηε λα ράζσ ηε ζπλείδεζή κνπ θαη ηελ θνηλή 

ινγηθή κνπ, θαη λα πηζηεχσ ζε ηφζν αζηήξηθηεο δνγκαηηθέο 

πεπνηζήζεηο. Αζπάζηεθα ην Ηζιάκ, θαη αλ δελ ζπκψζεηο 

καδί κνπ, άθεζε κε λα ζνπ εμεγήζσ ηηο ιεπηνκέξεηεο ησλ 

εξεπλψλ κνπ. Θα ην θάλσ φπνηε κνπ δεηεζεί. Γελ ζέισ λα 

αζπαζηεί θαλείο θάπνηα δηθή κνπ ζθέςε ή πεπνίζεζε κε ηε 

βία, γηαηί ε ζξεζθεία ηνπ Ηζιάκ, ηελ νπνία ηψξα δειψλσ 

αλνηρηά φηη έρσ αζπαζηεί, ζπληζηά φηη δελ πξέπεη λα 

ππάξρεη θαλέλαο θαηαλαγθαζκφο ζε ζέκαηα πίζηεο, θαζψο ε 

αιήζεηα έρεη απνθαιπθζεί ζβήλνληαο ην ςεχδνο.» 
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Πξνο κεγάιε κνπ έθπιεμε, βξήθα ηνλ παηέξα κνπ λα 

αθνχεη κε απφιπηε πξνζνρή ηελ έθζεζε ησλ πξνζσπηθψλ 

κνπ απφςεσλ θαη πεπνηζήζεσλ, θαη ζην ηέινο είπε: 

«Γηε κνπ, λνκίδεηο όηη ν παηέξαο ζνπ είλαη αλόεηνο. Έρσ 

έξζεη πεξηζηαζηαθά αληηκέησπνο κε ηέηνηεο ηδέεο ζηε δηάξθεηα 

ηεο δσήο κνπ, όπνηε είρα ηελ επθαηξία λα ζπδεηήζσ γηα ηε 

ζξεζθεία κε ηνπο Μνπζνπικάλνπο θίινπο κνπ. Γηα όλνκα ηνπ 

Θενύ θξάηα απηό ην δήηεκα απζηεξά γηα ηνλ εαπηό ζνπ. 

Γηαθνξεηηθά λα είζαη ζίγνπξνο όηη ζα πεηαρηνύκε ζην δξόκν 

ζαλ άπνξνη.» 

Λίγεο εκέξεο αξγφηεξα, ν παηέξαο κνπ απνθάζηζε λα 

αλαθεξπρζεί θη εθείλνο σο Μνπζνπικάλνο. 

Γειψλσ ηψξα αλνηρηά γηα ηελ πιεξνθφξεζε θαη ηελ 

θαζνδήγεζε φζσλ αλαδεηνχλ ηελ αιήζεηα, ηα πξαγκαηηθά 

επξήκαηα ηεο εηιηθξηλνχο έξεπλαο, φηη ην Ηζιάκ φρη κφλν 

είλαη ε ηειεπηαία Θεία Θξεζθεία, αιιά είλαη επίζεο ε ηέιεηα 

πίζηε πνπ πεξηέρεη φιν ην θαιφ. Έλα απφ ηα πην δηαθξηηά 

θαη εληππσζηαθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Ηζιάκ, είλαη φηη 
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απαηηεί απφ ηνπο ππνζηεξηθηέο ηνπ λα πηζηεχνπλ φηη φιεο νη 

ζείεο ζξεζθείεο πνπ πξνεγήζεθαλ, απνθαιχθζεθαλ απφ ην 

Θεφ γηα ηνπο αλζξψπνπο ησλ αληίζηνηρσλ πεξηφδσλ. Δίλαη 

έλα απφ ηα ζεκέιηα απηήο ηεο πίζηεο ην φηη νη ππνζηεξηθηέο 

ηεο πξέπεη λα πηζηεχνπλ ζε φινπο ηνπο πξνθήηεο πνπ 

ζηάιζεθαλ ζηνλ θφζκν πξηλ ηνλ Πξνθήηε Μσράκκαλη, σο 

εηιηθξηλείο θαη αλακάξηεηνπο. 

Μσράκκαλη είλαη ην φλνκα ηνπ Πξνθήηε κέζσ ηνπ 

νπνίνπ φιε απηή ε θαηαλνεηή πίζηε απνθαιχθζεθε ζηελ 

νινθιεξσκέλε θαη ηέιεηα κνξθή ηεο γηα φινπο ηνπο 

αλζξψπνπο φισλ ησλ επνρψλ. Οη Γπηηθνί ήηαλ εθείλνη πνπ 

έδσζαλ ζε απηήλ ηελ πίζηε ην φλνκα ‘Μσακεζαληζκφο’, γηα 

λα ζπκπίπηεη κε ηε κφδα ηνπ Υξηζηηαληζκνχ, ηνπ 

Βνπδηζκνχ, ηνπ Κνκθνπθηαληζκνχ, ηνπ Εσξναζηξηζκνχ, 

θαη ηνπ Ηλδνπηζκνχ. Απ’ ηελ άιιε, ην φλνκα ηεο ζξεζθείαο 

έρεη ήδε δνζεί ζην Βηβιίν ηεο, ην Ηεξφ Κνξάλην, σο ‘Ηζιάκ’, 

θαη ν Πξνθήηεο ηνπ Ηζιάκ νλνκάδεηαη Μνπζνπικάλνο φπσο 

θάζε άιινο πηζηφο. Δθφζνλ δηάθνξνη πξνθήηεο θήξπηηαλ 

ηαπηφρξνλα ηελ Αιήζεηα ζε δηάθνξεο πεξηφδνπο, ζε 
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δηαθνξεηηθέο γιψζζεο, θάζε Πξνθήηεο ηνπ Θενχ 

αλαθέξεηαη ζην Ηεξφ Κνξάλην σο Μνπζνπικάλνο. 

Δπνκέλσο, αλαθάιπςα πέξα απφ θάζε ακθηβνιία, φηη ην 

Ηζιάκ είλαη ε ζξεζθεία πνπ ρξεηάδεηαη ε αλζξσπφηεηα γηα 

ηελ πξφνδφ ηεο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο πιηθήο, θαζψο 

επίζεο θαη ηεο πλεπκαηηθήο δσήο, ψζηε λα εμαζθαιίζεη 

ηειηθά ηε ζσηεξία ηεο. 

Μηα ύληνκε εηζαγσγή ζην Ηζιάκ γηα ηνπο Νένπο 

Μνπζνπικάλνπο 

Ηζιάκ είλαη ην λα ππνηάζζεηαη θαλείο απνιχησο ζηνλ 

Αιιάρ, πηζηεχνληαο ζηε Μνλαδηθφηεηά Σνπ, ιαηξεχνληάο 

Σνλ, θαη εγθαηαιείπνληαο θάζε κνξθή ηξθ (πνιπζετζκνχ). 

Ηζιάκ είλαη ε κφλε ζξεζθεία πνπ γίλεηαη απνδεθηή απφ Σνλ 

Αιιάρ. Δίλαη ε Σειεπηαία θαη Σειηθή ζξεζθεία, πνπ έρεη 

αθπξψζεη φιεο ηηο πξνεγνχκελεο ζξεζθείεο. Ο Αιιάρ δελ 

απνδέρεηαη απφ ηνπο δνχινπο Σνπ θακία άιιε ζξεζθεία 

εθηφο απφ απηή. Ο Αιιάρ ιέεη:  
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«ε αιεζηλή ζξεζθεία γηα ηνλ Αιιά(ρ) (πνπ δέρεηαη Ο 

Αιιά(ρ)) είλαη ην Ηζιάκ.» (3:19) 

Λέεη επίζεο, «Καη όπνηνο αλαδεηά, αληί ηνπ Ηζιάκ, άιιε 

ζξεζθεία, απηό δελ ζα γίλεη απνδεθηό από εθείλνλ, θαη 

ζηε Μέιινπζα Εσή ζα είλαη από ηνπο εηηεκέλνπο.» 

(3:85) 

Πώο λα εηζέιζεη θαλείο ζην πιήξσκα ηνπ Ηζιάκ: Οη Γύν 

Μαξηπξίεο ηεο Πίζηεο 

(Αζράληνπ Αιια Ηιάρα Ίιια Αιιάρ νπά Αλλα Μνπράκκαληαλ 

Ραζνύινπ Αιιάρ) 

Γηα λα εηζέιζεηο ζην Ηζιάκ, πξέπεη λα γλσξίδεηο ηε ζεκαζία 

απηψλ ησλ δχν καξηπξηψλ. Να ηηο πξνθέξεηο ιφγσ θαζαξήο 

πίζηεο, ρσξίο ηελ παξακηθξή ακθηβνιία. 

 Μεηάθξαζε ηεο αράληα: 

Αζ'ράληνπ: Μαξηπξψ κε γλψζε θαη πίζηε θαη ρσξίο ηελ 

παξακηθξή ακθηβνιία... 
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Αιια Ηιάρα Ηιια Αιιάρ: φηη Γελ ππάξρεη άιινο ζεφο, εθηφο 

απφ ηνλ Αιιάρ... 

Οπά Αλ Μνπράκκαληαλ Ραζνύινπ Αιιάρ: θαη φηη ν 

Μσράκκαλη είλαη ν Αγγειηαθφξνο ηνπ Αιιάρ.... 

Ζ γεληθή ηεο ζεκαζία: (Αζράληνπ Αιια Ηιάρα Ηιιά Αιιάρ νπά 

αλλα Μνπράκκαληαλ Ραζνύινπ Αιιάρ) Γελ ππάξρεη θαλέλαο 

ζεφο πνπ λα αμίδεη λα ιαηξεχεηαη, παξά κφλν ν Αιιάρ, θαη ν 

Μσράκκαλη είλαη ν Αγγειηαθφξνο Σνπ Αιιάρ (Τπαθνύκε 

ζηηο εληνιέο Σνπ, απέρνπκε από ό,ηη καο έρεη απαγνξέςεη. 

Πηζηεύνπκε όια απηά γηα ηα νπνία καο έρεη πιεξνθνξήζεη, 

θαη όηη ν Αιιάρ δελ πξέπεη λα ιαηξεύεηαη, παξά κόλν κε ηνλ 

ηξόπν ηνλ νπνίν καο έρεη δηδάμεη.) 

Ζ Θεία Γξαθή ηνπ Ηζιάκ: Πξφθεηηαη γηα ην Κνξάλην, πνπ 

είλαη ηα ιφγηα Σνπ Αιιάρ. Απνθαιχθζεθε ζην Μσράκκαλη 

, κέζσ ηνπ Αγγέινπ Γαβξηήι. 

Απνηειεί θαζήθνλ γηα ην Μνπζνπικάλν λα απνκλεκνλεχεη 

απφ απηφ έλα κέξνο, επαξθέο γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ 

πξνζεπρψλ ηνπ. 
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Πξάγκαηη, φιεο νη πξνεγνχκελεο γξαθέο είραλ 

δηαζηξεβισζεί απφ ηνπο αλζξψπνπο, αιιά ην Κνξάλην 

παξακέλεη ζηελ αγλή ηνπ κνξθή, φπσο απνθαιχθζεθε ζηνλ 

Μσράκκαλη . Ο Αιιάρ έρεη ππνζρεζεί λα ην δηαηεξήζεη 

κέρξη ηελ Ζκέξα ηεο Αλάζηαζεο. Ο Αιιάρ ιέεη: «η' 

αιήζεηα, Δκείο είκαζηε πνπ απνθαιύςακε ην Γηθξ (ην 

Κνξάλην), θαη Δκείο είκαζηε πνπ ζα ην δηαηεξήζνπκε.» 

Γηα ην ιφγν απηφ θαλείο δελ κπνξεί λα ην δηαζηξεβιψζεη. 

Αθνχ θάπνηνο κάζεη ηε ζεκαζία ησλ Γχν Μαξηπξηψλ ηεο 

Πίζηεο, ηηο πξνθέξεη θαη ηηο απνδερηεί νιφςπρα (ρσξίο λα 

θαηαπηεζηεί γηα λα ηηο απνδερηεί ή λα ηνπ ππνζρεζνχλ 

εγθφζκηα πξάγκαηα σο αληάιιαγκα γηα ηελ πξνθνξά ηνπο), 

ηφηε ζα έρεη γίλεη Μνπζνπικάλνο, θαη ζ’ απηφλ νξηζκέλεο 

πξάμεηο ζα γίλνπλ ππνρξεσηηθέο, ελψ άιιεο ζα 

παξακεξηζηνχλ. Αλ πεζάλεη αθνχ έρεη πξνθέξεη ηηο 

καξηπξίεο, ζα εηζέξζεη ζηε Σδάλλα, αθφκα θη αλ δελ έθαλε 

θάπνηα θαιή πξάμε. 
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Οη Πέληε Ππιώλεο ηνπ Ηζιάκ: (Απηνί νη ππιψλεο πξέπεη 

λα ηεινχληαη ζσκαηηθά, είηε ε πξάμε απνηειεί καξηπξία 

ζηελ θαξδηά, νκνινγία δηά ζηφκαηνο, ή ζσκαηηθή πξάμε) 

Ο Πξώηνο Ππιώλαο: Οη Γχν Μαξηπξίεο ηεο Πίζηεο. 

Γελ ππάξρεη θαλέλαο ζεφο πνπ λα αμίδεη λα ιαηξεχεηαη, 

παξά ν Αιιάρ, θαη ν Μσράκκαλη, πηφο ηνπ Ακπληνπιιάρ, 

ήηαλ έλαο Πξνθήηεο θαη Αγγειηαθφξνο, πνπ εζηάιε απφ ηνλ 

Αιιάρ θαη ζηνπο αλζξψπνπο θαη ζηα ηδηλλ, γηα λα ηνπο 

θαζνδεγήζεη ζηε ιαηξεία ηνπ Αιιάρ θαη κφλν, ρσξίο ηελ 

απφδνζε θαλελφο εηαίξνπ ζ’ Δθείλνλ. 

Ο Γεύηεξνο Ππιώλαο: Ζ αιά (Πξνζεπρή). 

Τπάξρνπλ πέληε πξνζεπρέο ζηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο θαη ηεο 

λχρηαο. Ζ ακνηβή πνπ ιακβάλεη ν Μνπζνπικάλνο γηα ηελ 

ηέιεζή ηνπο είλαη ίζε κε ηελ ακνηβή πελήληα 

πξνζεπρψλ...εάλ ηειεζηνχλ ζχκθσλα κε ηηο απαξαίηεηεο 

πξνυπνζέζεηο, ηνπο ππιψλεο, θαη ηηο ππνρξεσηηθέο 

ελέξγεηεο. Μεξηθέο απφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα 

ηεξνχληαη είλαη νη εμήο: ην άηνκν πνπ ζέιεη λα πξνζεπρεζεί 
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λα είλαη έλαο πγηήο ζην λνπ Μνπζνπικάλνο, πνπ έρεη θηάζεη 

ζηελ ειηθία ησλ δέθα, έρνληαο θάλεη Σαράξα (λίςε) θαη 

έρνληαο πξφζεζε (λα ηειέζεη κηα ζπγθξηκέλε πξνζεπρή), θαη 

ζηξακκέλνο πξνο ηελ Κέκπια (Μέθθα) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πξνζεπρήο.. 

Ο Σξίηνο Ππιώλαο: Εαθά (Διεεκνζχλε γηα ηνπο θησρνχο). 

Κάζε Μνπζνπικάλνο, ε πεξηνπζία ηνπ νπνίνπ έρεη θηάζεη 

ην Νηζάκπ (πνζφηεηα πεξηνπζίαο πνπ θαζηζηά ππνρξεσηηθή 

γηα ηνλ ηδηνθηήηε ηεο ηελ θαηαβνιή Εαθά), θαη βξίζθεηαη 

ζηελ θαηνρή ηνπ γηα δψδεθα ζειεληαθνχο κήλεο, 

ππνρξενχηαη λα δψζεη ην 2,5% απφ απηήλ ζηνπο θησρνχο 

θαη ηνπο ελδεείο απφ ηνπο ζπγγελείο ηνπ, ηνπο νπνίνπο δελ 

ππνρξενχηαη λα ππνζηεξίμεη ζχκθσλα κε ην λφκν, θαζψο 

επίζεο θαη ζηνπο ππφινηπνπο θησρνχο θαη ελδεείο 

Μνπζνπικάλνπο. 

Ο Σέηαξηνο Ππιώλαο: Νεζηεία. 

Σν άηνκν πξέπεη λα έρεη ηελ πξφζεζε λα λεζηέςεη απφ ηε 

λχρηα. Πξέπεη λα απέρεη απφ ην θαγεηφ, ην πνηφ, θαη ηε 
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ζεμνπαιηθή επαθή απφ ηε Φάηδξ κέρξη ηε δχζε ηνπ ειίνπ. 

Ο Μήλαο ηεο Νεζηείαο νλνκάδεηαη Ρακαληάλ. Δίλαη 

ππνρξεσηηθή γηα θάζε έιινγν, ελήιηθν Μνπζνπικάλν. 

Ο Πέκπηνο Ππιώλαο: Υαηδ (Πξνζθχλεκα) 

Πξφθεηηαη γηα ηελ επίζθεςε ζηε Μέθθα, κε ηελ πξφζεζε λα 

ηειεζηεί ε ‘Οχκξα θαη ην Υαηδ. Απνηειεί θαζήθνλ γηα θάζε 

ελήιηθα, πγηή Μνπζνπικάλν, πνπ έρεη ηελ νηθνλνκηθή 

δπλαηφηεηα λα ην ηειέζεη κία θνξά ζηε δσή ηνπ.  

Όπνηνο απνξξίπηεη θάπνηνλ από απηνύο ηνπο ππιώλεο ιόγσ 

απηζηίαο ή λσζξόηεηαο, ζα γίλεη Κάθηξ (άπηζηνο) θαη ζα 

εμέιζεη από ην πιήξσκα ηνπ Ηζιάκ. 

Οη Έμη Ππιώλεο ηεο Πίζηεο: 

1. Πίζηε ζηνλ Αιιάρ: Γειαδή ε πίζηε ζην φηη Δθείλνο 

είλαη ν Γεκηνπξγφο, ν Πάξνρνο, Απηφο πνπ πξνθαιεί ην 

ζάλαην θαη ηε δσή, θαη Απηφο ζηα Υέξηα Σνπ Οπνίνπ 

βξίζθνληαη φιεο νη ππνζέζεηο. Δίλαη ν Πξψηνο, πξηλ απφ Σνλ 

Οπνίν δελ ππάξρεη θαλείο, είλαη ν Όςηζηνο, πάλσ απφ Σνλ 

Οπνίν δελ ππάξρεη θαλείο, θαη είλαη ν Παληνγλψζηεο, απφ 

Σνλ Οπνίν ηίπνηα δελ είλαη θξπθφ. Πηζηεχνπκε ζε φια ηα 

φκνξθα Ολφκαηά Σνπ θαη ηηο ηδηφηεηέο Σνπ, ρσξίο λα ηα 

δηαζηξεβιψλνπκε, ή λα ηα ζπγθξίλνπκε. Ο Αιιάρ ιέεη, «Γελ 
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ππάξρεη ηίπνηα ζαλ Απηόλ, θαη απηόο είλαη Ο Αζ-ακεί‘ 

(Απηόο πνπ αθνύεη ηα Πάληα), Ο Αι-Μπαζείξ (Απηόο πνπ 

βιέπεη ηα Πάληα).» 

2. Πίζηε ζηνπο Αγγέινπο: Δίλαη αμηφηηκνη δνχινη πνπ 

ππαθνχλ ζηνλ Αιιάρ. Αλάκεζά ηνπο είλαη ν Γαβξηήι, ν 

Μηραήι, ν Ηζξαθήι, ν Ρηληνπάλ, ν Μάιηθ, θαη νη άγγεινη 

πνπ θαηαγξάθνπλ ηηο θαιέο θαη ηηο θαθέο πξάμεηο ησλ 

αλζξψπσλ. 

3. Πίζηε ζηηο Θείεο Γξαθέο, ηηο νπνίεο ν Αιιάρ 

απνθάιπςε ζηνπο Πξνθήηεο θαη ηνπο Αγγειηαθφξνπο Σνπ. 

Ζ Σειεπηαία Γξαθή είλαη ην Κνξάλην. Έρεη αθπξψζεη φιεο 

ηηο πξνεγνχκελεο γξαθέο, θαη έηζη δελ επηηξέπεηαη λα 

εθαξκφδεη θαλείο νπνηαδήπνηε άιιε γξαθή, εθηφο απφ ην 

Κνξάλην. 

4. Πίζηε ζηνπο Αγγειηαθόξνπο: Ο Αιιάρ ηνπο έζηεηιε 

ζηνπο αλζξψπνπο γηα λα ηνπο νδεγήζνπλ ζηε ιαηξεία ηνπ 

Αιιάρ θαη κφλν, θαη ζην λα κελ απνδίδνπλ εηαίξνπο ζ' 

Δθείλνλ. Πηζηεχνπκε φηη ηνπο έζηεηιε ν Αιιάρ. Αλάκεζά 

ηνπο είλαη ν Νψε, ν Αβξαάκ, ν Μσπζήο, ν Ηεζνχο, θαη 

ηειηθά ν Μσράκκαλη, ν νπνίνο είλαη ν ηειεπηαίνο θαη ν 

θαιχηεξνο απφ απηνχο. 

5. Πίζηε ζηελ Σειηθή Ζκέξα: Πξφθεηηαη γηα ηελ Ζκέξα 

ηεο Αλάζηαζεο, ηελ Ζκέξα ηεο Αληαπφδνζεο, ηελ Ζκέξα 

πνπ νη πηζηνί ζα εηζέιζνπλ ζηε Σδάλλα θαη νη άπηζηνη ζα 

ζηαινχλ ζην Ππξ ηεο Κνιάζεσο. ζν γηα ηνπο ακαξησινχο 

(πνπ πέζαλαλ ρσξίο λα κεηαλνήζνπλ), ζα ππνβιεζνχλ ζηε 

Βνχιεζε Σνπ Αιιάρ. Δίηε ζα ηνπο ηηκσξήζεη, είηε ζα ηνπο 

ζπγρσξήζεη. 
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6. Πίζηε ζην Αι-Κάληαξ (Πεπξσκέλν) ηφζν ζηηο θαιέο, 

φζν θαη ζηηο θαθέο ηνπ ζπλέπεηεο. Να γλσξίδεηε φηη 

νηηδήπνηε νξίδεηαη, ζα γίλεη νπσζδήπνηε· φ,ηη είλαη λα πάζεη 

θαλείο, ζα ην πάζεη. ια φζα ζπκβαίλνπλ ζε απηφ ην 

ζχκπαλ, έρνπλ ήδε θαηαγξαθεί ζηνλ Γηαηεξεκέλν Πίλαθα 

(Αι-Λάνπρ-Αι-Μαρθνύδ). 

Σειηθή θέςε 

Διπίδσ λα δηαβάζεηο απηφ ην βηβιίν κε αλνηρηή θαξδηά θαη 

κπαιφ...θαη πξνζεχρνκαη ζην Θεφ ψζηε λα δεηο ην θσο ηεο 

αιήζεηαο. 

 






