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Η Αιήζεηα ρεηηθά κε ην Πξνπαηνξηθό Ακάξηεκα

Σν

βηβιίν απηό εμεηάδεη ην Γόγκα ηνπ
Πξνπαηνξηθνύ Ακαξηήκαηνο ζην Χξηζηηαληζκό. Ο
ζπγγξαθέαο ρξεζηκνπνηεί ζηνηρεία ηόζν από ηελ
νπηηθή ηεο ινγηθήο όζν θαη ηεο ζξεζθείαο γηα λα
απνδείμεη ηελ αλαιήζεηα απηνύ ηνπ δόγκαηνο. Δμεγεί
επίζεο πωο ν κόλνο δξόκνο πξνο ηε ζωηεξία είλαη
κέζω ηεο αθνινπζίαο ηωλ δηδαζθαιηώλ ηνπ
ηειεπηαίνπ Πξνθήηε, ηνπ Μωράκκαλη ()·
πηζηεύνληαο ζηε Μνλαδηθόηεηα ηνπ Θενύ ζηε ιαηξεία.
Όινη νη άλζξωπνη ζα ινγνδνηήζνπλ βαζηζκέλνη ζηηο
πξάμεηο ηνπο θαη θαλείο δελ ζα θνξηωζεί κε ην θνξηίν
(ακαξηία) θάπνηνπ άιινπ.
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Αθηέξσζε
Αθηεξώλσ απηό ην εγρεηξίδην ζηνλ Αιιάρ θαη έρσ θάζε ειπίδα
πσο ζα ην δερηεί.
Αθηεξώλσ, επίζεο, απηό ην εγρεηξίδην ζε όινπο όζνπο αλαδεηνύλ
ηελ αιήζεηα.

Δπραξηζηίεο
Δίκαη ππόρξενο ζηνλ ζπνπδαίν Μνπζνπικάλν ιόγην Ηκπλ
Σατκίγηα γηα ην ζαπκάζην έξγν ηνπ, ην νπνίν κε ελέπλεπζε λα
κειεηήζσ ηελ έλλνηα ηνπ Πξνπαηνξηθνύ Ακαξηήκαηνο ζην
Υξηζηηαληζκό.
Θέισ, επίζεο, λα εθθξάζσ ηελ επγλσκνζύλε κνπ ζηνπο
ηηκεκέλνπο αδειθνύο κνπ Γξα. Ακπλη Aιιάρ Ακπνύ Ίζη θαη Γξ.
Ακπλη Αξ-Ραδάθ ακκαληάξ γηα ηηο πνιύηηκεο πξνηάζεηο ηνπο
θαη ηε βνήζεηα ηνπο ζηελ πξνεηνηκαζία απηνύ ηνπ ρεηξνγξάθνπ.
Αλ ππάξρεη θάπνην θαιό ζε απηό ην έξγν είλαη από ηνλ
Αιιάρ. Αλ ππάξρεη θάπνην ιάζνο ζε απηό είλαη από εκέλα ηνλ
ίδην. Δθηείλσ ζπλεπώο ηηο επραξηζηίεο θαη ηελ αθνζίσζή κνπ
ζηνλ Αιιάρ πνπ κνπ επέηξεςε λα νινθιεξώζσ απηό ην ηαπεηλό
εγρεηξίδην γηα ηε ΥάξεΣνπ.
Ακπλη Aιιάρ Υ. Αι-Καρηάλη
Σ.Κ. 9012, Άκπρα
ανπδηθή Αξαβία
e-mail: aalkahtany@gmail.com
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Ι. Δηζαγσγή

Σα δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ πίζηε είλαη πνιύπινθα θαη
επαίζζεηα σο πξνο ηελ αληηκεηώπηζή ηνπο, ηδηαίηεξα αλαθνξηθά
κε ζξεζθεπηηθά ζέκαηα. Χζηόζν, κε ηελ γξήγνξε αλάπηπμε ηεο
επηθνηλσλίαο θαη ηε δηάδνζε ησλ Μ.Μ.Δ. παγθνζκίσο, ηα
αληηιεπηά παιαηόηεξα σο πνιηηηζκηθά ζύλνξα θαη ηα αξλεηηθά
ζηεξεόηππα αλνίγνπλ γξήγνξα ην δξόκν ζε πην αλνηρηνύο
δηαιόγνπο θαη επνηθνδνκεηηθέο ζπδεηήζεηο ζε πνιιά
ακθηιεγόκελα δεηήκαηα. Έηζη, θαζίζηαηαη απαξαίηεην αληηιήςεηο
λα εξεπλεζνύλ αληηθεηκεληθά θαη αθόκε θαη λα επαλεμεηαζηνύλ
κε αλνηρηό κπαιό.
Δλδηαθεξόκελνη ζξεζθεπηηθνί ιόγηνη θαη νη νπαδνί ηνπο
πξέπεη λα δείρλνπλ κεγαιύηεξε θαηαλόεζε θαη λα ιακβάλνπλ
ππόςε ελαιιαθηηθέο ζέζεηο θαη απόςεηο αλζξώπσλ δηαθνξεηηθώλ
πνιηηηζκώλ, αλ πξάγκαηη ςάρλνπλ απζεληηθέο απαληήζεηο γηα λα
ιύζνπλ, ή έζησ λα απνζαθελίζνπλ, ζεκαληηθά δεηήκαηα κηαο
θνηλήο ή θαζνιηθήο θύζεο. Απηό ηζρύεη ηδηαίηεξα αλ απηέο νη
απόςεηο εμάγνληαη ζε άιια έζλε καδί κε όια ηα είδε δηαξθώλ
θαηαλαισηηθώλ αγαζώλ ζε θάπνην ζπξξηθλσκέλν παγθόζκην
ρσξηό ηνπ ζήκεξα.
Καζώο θπβεξλήζεηο θαη ζεζκνί ζέηνπλ δσηηθήο ζεκαζίαο
πξόηππα θαη πξνδηαγξαθέο δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ζε
θαηαζθεπαζκέλα αγαζά, ππεξεζίεο θαη εηζαγσγέο, είλαη επίζεο
ζεκαληηθό λα εμεηάζνπλ θαη λα επηβεβαηώζνπλ ηελ εγθπξόηεηα
αληαγσληζηηθώλ ή δηαθνξεηηθώλ απόςεσλ, αμηώλ θαη
πεπνηζήζεσλ. Ηδηαίηεξα, ε κνπζνπικαληθή ζρέζε κε ην
ρξηζηηαληθό πνιηηηζκό ζήκεξα έρεη γίλεη ηόζν ζηελή,
ζπλπθαζκέλε θαη αθόκε αδηαρώξηζηε ώζηε θαη νη δύν λα πξέπεη
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λα γλσξηζηνύκε κε όζα έρεη λα ζπλεηζθέξεη ε θάζε πιεπξά ζηε
δεκηνπξγία κηαο θνηλήο θαηαλόεζεο ησλ επεηγόλησλ θαζνιηθώλ
αλεζπρηώλ θαη θνηλσληθώλ δεηεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη ε
αλζξσπόηεηα ζήκεξα.
Ηδηαίηεξα, εθόζνλ ην δόγκα ηνπ Πξνπαηνξηθνύ
Ακαξηήκαηνο ζην Υξηζηηαληζκό ζρεκαηίδεη ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν
πάλσ ζηνλ νπνίν έρεη πξνθύςεη έλα ζύκπιεγκα πεπνηζήζεσλ,
όπσο ε ζεηόηεηα ηνπ Ηεζνύ (εηξήλε ζ’ απηόλ), ε ζηαύξσζή ηνπ
θαη ε ζσηεξία ηεο αλζξσπόηεηαο, ην ίδην μερσξίδεη σο εμέρσλ
ζεκαηηθόο ππνςήθηνο πξνο ζπδήηεζε θαη κειέηε.
Ζ πξνζέγγηζε πνπ ζα αθνινπζεζεί ζε απηήλ ηελ αλάιπζε
ηνπ Πξνπαηνξηθνύ Ακαξηήκαηνο ζα ρξεζηκνπνηήζεη δύν βαζηθέο
πεγέο ζηνηρείσλ. Ζ πξώηε είλαη ην ζώκα ηεο Ηζιακηθήο
ινγνηερλίαο πνπ πεξηιακβάλεη ην Ηεξό Κνξάλην θαη ηνπο
Μνπζνπικάλνπο Λόγηνπο1 νη νπνίνη πξνβιεκαηίζηεθαλ ηδηαίηεξα
κε ηελ έλλνηα ηνπ Πξνπαηνξηθνύ Ακαξηήκαηνο ηελ νπνία
ελζηεξλίζηεθε ν Υξηζηηαληζκόο. Σν δεύηεξν είδνο ζηνηρείσλ
πξέπεη νπσζδήπνηε λα πεξηιακβάλεη ηελ ίδηα ηε Βίβιν2 από ηελ
1

Γηα παξάδεηγκα βι. Ηκπλ Σατκίγηα, Άρκαλη. Η ζωζηή απάληεζε πξνο
απηνύο πνπ άιιαμαλ ηε ζξεζθεία ηνπ Χξηζηνύ (Αι-Σδανπάκπ Αζ-αρίρ ιηκάλ
κπάληαια ληηλ Αι-Μαζζίρ). Σνκ. Η. Ο Ηκπλ Σατκίγηα είλαη έλαο εμέρσλ
Μνπζνπικάλνο ιόγηνο ηνπ Γέθαηνπ Σξίηνπ Αηώλα, ν νπνίνο παξνπζίαζε
επηρεηξήκαηα ελαληίνλ ηνπ δόγκαηνο ηνπ Πξνπαηνξηθνύ Ακαξηήκαηόο
όπσο δηδάρζεθε από ηνλ Υξηζηηαληζκό.
2

Οη Μνπζνπικάλνη πηζηεύνπλ πσο ν Θεόο απνθάιπςε ηελ Σνξά ζηνλ
Πξνθήηε Μσπζή (εηξήλε ζ’ απηόλ), κέξε απηνύ πνπ απνθαιείηαη Ζ
Παιαηά Γηαζήθε, θαη ην Ηλ-ηδίι ζηνλ Πξνθήηε Ηεζνύ (εηξήλε ζ’ απηόλ),
κέξε απηνύ πνπ απνθαιείηαη Καηλή Γηαζήθε, σο θαζνδήγεζε ζηνπο
αλζξώπνπο ηνπο. Παξόια απηά, νη ζεκεξηλέο αλαξίζκεηεο εθδόζεηο ηεο
Βίβινπ θαηέζηεζαλ δύζθνιν ην λα απνθαζηζηεί πνην είλαη ην απζεληηθό.
Γηα πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο πάλσ ζ’ απηό, βι. Taha, Ezziah Ali (1987).
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νπνία ππνηίζεηαη πσο πξνέθπςε γηα πξώηε θνξά απηό ην δόγκα
ζην Υξηζηηαληζκό θαη Βηβιηθνύο ή Υξηζηηαλνύο ινγίνπο νη νπνίνη
επίζεο κειέηεζαλ απηό ην ζέκα.
Ο πξσηαξρηθόο ζηόρνο απηήο ηεο κεζνδνινγίαο είλαη ε
εμεξεύλεζε όισλ ησλ ινγηθώλ πηζαλνηήησλ, ηεο ινγηθήο θαη
ζενινγηθήο νξζόηεηαο απηνύ ηνπ απαηεινύ δόγκαηνο. Ζ
ζύγθξηζε απηώλ ησλ δύν εηδώλ ζηνηρείσλ αλαθνξηθά κε ηελ
έλλνηα ηνπ Πξνπαηνξηθνύ Ακαξηήκαηνο, ζα επηηξέςεη ζηνπο
αλαγλώζηεο, ηνπο νπνίνπο ν Θεόο έρεη πξνηθίζεη κε δηάλνηα πνπ
ηνπο μερσξίδεη από ηα ππόινηπα πιάζκαηα, λα αλαινγηζηνύλ, λα
αλαιύζνπλ θαη λα αμηνινγήζνπλ ηε βάζε ελόο ηέηνηνπ
ηζρπξηζκνύ, θη έπεηηα λα απνθαζίζνπλ νη ίδηνη πνηα αθξηβώο είλαη
ε αιήζεηα γηα απηό ην ζέκα.

Ακπλη Aιιάρ Χ. Αι-Καρηάλη

“Ζ Μεζνδνινγία ηεο πιινγήο ηεο Βίβινπ θαη ηεο νύλλα: Μηα
πγθξηηηθή Μειέηε” (The Methodology of Collecting the Bible and the
Sunnah: A Comparative Study). Κνπβέηη: Dar Al-Buhuth Al-Elmeiah. Βι.
Δπίζεο Deedat, Ahmad (1982). “Δίλαη ε Βίβινο ν Λόγνο ηνπ Θενύ;’’ (Is
the Bible God’s Word?), International Publishing House. (1982) p. 1.
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ΙΙ. Γηαηί είλαη ζεκαληηθή ε κειέηε ηεο έλλνηαο ηνπ
Πξνπαηνξηθνύ Ακαξηήκαηνο ζηνλ Χξηζηηαληζκό;

Ο Καζεγεηήο, Jurgen Moltmann ζην βηβιίν ηνπ, The
Crucified God (Ο Δζηαπξσκέλνο Θεόο), είπε:
«Ο ζάλαηνο ηνπ Θεζνύ ζην ζηαπξό απνηειεί ην θέληξν
νιόθιεξεο ηεο Υξηζηηαληθήο ζενινγίαο…όιεο νη
Υξηζηηαληθέο αλαθνξέο ζρεηηθά κε ην Θεό, ζρεηηθά κε
ηελ ακαξηία θαη ην ζάλαην εζηηάδνπλ ζηνλ
εζηαπξσκέλν Υξηζηό. Όιεο νη Υξηζηηαληθέο αλαθνξέο
ζρεηηθά κε ηελ ηζηνξία, ζρεηηθά κε ηελ ειπίδα,
πεγάδνπλ από ηνλ εζηαπξσκέλν Υξηζηό.»3
Δίλαη θαλεξό πσο ρσξίο ηελ έλλνηα ηνπ Πξνπαηνξηθνύ
Ακαξηήκαηνο, δελ ζα ππήξρε αλάγθε ζην Υξηζηηαληζκό γηα ηε
ζηαύξσζε ηνπ Υξηζηνύ (εηξήλε ζ’ απηόλ), θαη γηα ηελ επίηεπμε
ηνπ αθόινπζνπ δόγκαηνο ηεο ζσηεξίαο ή ηεο εμηιέσζεο κέζσ
εθείλνπ κόλν.
Ο Garner Ted Armstrong, o Δθηειεζηηθόο Αληηπξόεδξνο θαη
πλ-εθδόηεο ηνπ “The Plain Truth” (Ζ αθήο Αιήζεηα)–ελόο
Υξηζηηαληθνύ Πεξηνδηθνύ από ηελ Ακεξηθή, ην νπνίν θαπρηέηαη
γηα ηελ δσξεάλ παγθόζκηα θπθινθνξία έμη εθαηνκκπξίσλ
αληηγξάθσλ ην κήλα –επηρεηξεί λα απαληήζεη ζην δηθό ηνπ γξίθν
ππό ηελ θεθαιίδα: «ΖΣΑΝ Ζ ΑΝΑΣΑΖ ΑΠΑΣΖ;» Αλέθεξε
πσο ε αλάζηαζε ηνπ Ηεζνύ Υξηζηνύ από ηε Ναδαξέη (εηξήλε ζ’
3

Deedat, Ahmad (1984). “ηαύξσζε, Πξαγκαηηθόηεηα ή Μπζνπιαζία;”
(Crucifixion or Crucifiction?), International Islamic Publishing House, ζει.
2
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απηόλ) είλαη είηε ην ύςηζην γεγνλόο ηεο ηζηνξίαο, είηε κηα
ζθαλδαιώδεο, εζθεκκέλε επηλόεζε πνπ κε ζξάζνο πάζαξαλ νη
νπαδνί ηνπ Υξηζηηαληζκνύ.4
Με ηνπο ηζρπξόηεξνπο όξνπο, ν Josh McDowell, έλαο
Ακεξηθαλόο Δπαγγειηζηήο, ηζρπξίζηεθε ζην βηβιίν ηνπ, The
Resurrection Factor (Ο Παξάγνληαο Αλάζηαζε):
«Αλαγθάζηεθα ζην ζπκπέξαζκα πσο ε αλάζηαζε ηνπ
Θεζνύ Υξηζηνύ είλαη είηε κία από ηηο πην κνρζεξέο,
άθαξδεο, θαύιεο απάηεο πνπ πξνσζήζεθαλ πνηέ ζην
κπαιό ησλ αλζξώπσλ, είηε είλαη ην πην θαληαζηηθό
γεγνλόο ηεο ηζηνξίαο.»5
Ζ αλνηρηή δηακάρε κεηαμύ ησλ ίδησλ ησλ εμερόλησλ
Υξηζηηαλώλ ζρεηηθά κε ην ακθηζβεηνύκελν δήηεκα ηεο
ζηαύξσζεο ηνπ Ηεζνύ (εηξήλε ζ’ απηόλ) ην νπνίν ζεσξνύηαλ
απαξαίηεην γηα ην θεξόκελν σο Πξνπαηνξηθό Ακάξηεκα,
ππνβαζκίδεη ηε ζεκαζία ηεο πεξαηηέξσ επηδίσμεο ζνβαξήο
έξεπλαο απηήο ηεο έλλνηαο.

ΙΙΙ. Πώο είλαη δπλαηόλ ν Θεόο λα ζηαπξσζεί γηα λα
ζσζεί ε αλζξσπόηεηα;

4

“The Plain Truth”. Φεβξνπάξηνο (1984). Παξαηέζεθε ζην «ηαύξσζε,
Πξαγκαηηθόηεηα ή Μπζνπιαζία;» (Crucifixion or Crucifiction?) ηνπ
Deedat, ζει. 5.
5

McDowell, Josh. “Ο Παξάγνληαο Αλάζηαζε’’ (The Resurrection Factor).
Ahmed Deedat, 1984, ζει. 5.
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Η έλλνηα ηνπ Πξνπαηνξηθνύ Ακαξηήκαηνο μεπέξαζε όια
ηα όξηα θαηά ηελ απόδνζε ςεπδώλ θαη ηελ επηλόεζε αδηθίαο ζηνλ
Παληνδύλακν Θεό. Έρεη ακθηζβεηήζεη θαη αθόκε θαη
ππνβαζκίζεη ηε Θεηόηεηα ηνπ Θενύ κε ηξόπνπο πνπ θακία άιιε
Έλλνηα ζην πξόζσπν ηεο γεο δελ ην έρεη θάλεη πνηέ. ηελ
πξαγκαηηθόηεηα, θαζηζηά όζνπο εηζήγαγαλ ηελ Έλλνηα ηνπ
Πξνπαηνξηθνύ Ακαξηήκαηνο καθξηά από ηνλ έπαηλν ηνπ Θενύ ή
ηε δνμαζία Σνπ, πόζν κάιινλ από ην λα είλαη αιεζηλνί πηζηνί.
Ζ Υξηζηηαλνζύλε ηζρπξίδεηαη πσο όηαλ ν Αδάκ (εηξήλε ζ’
απηόλ) έθαγε από ην απαγνξεπκέλν δέληξν, ακάξηεζε αηώληα θαη
ζύκσζε ην Θεό, ν Οπνίνο σο εθ ηνύηνπ πξνθάιεζε αηώληα
ηηκσξία ζε απηόλ, ε νπνία επξόθεηην λα ζπλερηζηεί ζηνπο
απνγόλνπο ηνπ κέρξη ηνλ εξρνκό ηνπ Ηεζνύ (εηξήλε ζ’ απηόλ).
πλεπώο, ν κνλαδηθόο ζθνπόο ηεο ζηαύξσζεο ηνπ ηειεπηαίνπ θαη
ν ππνηηζέκελνο ζάλαηνο ζην ζηαπξό ήηαλ γηα λα αλαθνπθίζεη ηηο
επόκελεο γελεέο από ηελ ακαξηία ηνπ πξν-παηέξα ηνπο, θαη
θπζηθά ηε δηθή ηνπο, ηελ νπνία ζπλέρηδαλ λα κεηαθέξνπλ. Οη
Υξηζηηαλνί αξγόηεξα ηζρπξίζηεθαλ πσο όινη νη γηνη ηνπ Αδάκ
(εηξήλε ζ’ απηόλ) θπιαθίζηεθαλ από ην αηαλά,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Πξνθεηώλ ηνπ Θενύ, όπσο ην Νώε,
ηνλ Αβξαάκ, ην Μσπζή, ην Γαπίδ, ην νινκώληα θαη ηνλ Ησζήθ
(εηξήλε ζ’ απηνύο).
Αληίζεηα, ην Ηζιάκ δηαςεύδεη απηνύο ηνπο απερζείο
ηζρπξηζκνύο θαζώο ην Κνξάλην κε έκθαζε ηηκά ηνπο επγελείο
Πξνθήηεο ηνπ Παληνδύλακνπ Θενύ:

Καη ραξίζακε ζ' απηόλ ηνλ Θζαάθ θαη ηνλ Θαθώβ, θαη
ηνπο θαζνδεγήζακε θαη ηνπο δύν. Καη πξηλ απ' απηόλ
θαζνδεγήζακε ην Νώε, θαη από ηνπο απνγόλνπο ηνπ,
ηνλ Δαβίδ θαη ην νινκώληα θαη ηνλ Θώβ θαη ηνλ
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Θσζήθ θαη ην Μσπζή θαη ηνλ Ααξώλ, θαη έηζη Εκείο
ακείβνπκε ηνπο αγαζνεξγνύο.  Καη ν Ζαραξίαο, ν
Θσάλλεο, ν Θεζνύο θαη ν Ηιίαο, πνπ ζπγθαηαιέγνληαη
όινη κεηαμύ ησλ ελάξεησλ.  Καη ηνλ Θζκαήι, ηνλ
Ειηζαίν, ηνλ Θσλά θαη ην Λση, θη όινπο απηνύο ηνπο
πξνηηκήζακε πάλσ από όινπο ηνπο αλζξώπνπο (ηεο
επνρήο ηνπο). (Μεηάθξαζε ησλ ελλνηώλ ηνπ Κνξαλίνπ,
6:84-86)
Δίλαη γλσζηό πσο ν παηέξαο ηνπ Αβξαάκ δελ ήηαλ απιά
άπηζηνο, αιιά έλαο αδηάιιαθηνο πνιπζετζηήο πνπ βιαζθεκνύζε
ην Θεό, αιιά ν Θεόο δελ ηηκώξεζε ηνλ Αβξαάκ γηα ηελ ηεξάζηηα
ακαξηία ηνπ παηέξα ηνπ. Πώο ινηπόλ, ν Θεόο ζα ζεσξνύζε
εθείλνλ ή ηα παηδηά ηνπ Αδάκ ππεύζπλα γηα ηελ ακαξηία ηνπ πξνπαηέξα ηνπο; Ζ απόδνζε ελόο ιάζνπο ή ησλ ζπλέπεηώλ ηνπ ζε
θάπνηνλ αζών απνηειεί ην ίδην δηαβνιή θαη ηεξάζηηα ακαξηία. Ο
Παληνδύλακνο Θεόο απέρεη πνιύ από θάηη ηέηνην.
Δπηπιένλ, ε Υξηζηηαληθή έλλνηα ηνπ Πξνπαηνξηθνύ
Ακαξηήκαηνο ππνζέηεη εζθαικέλα πσο ν Αδάκ δελ αλαδεηνύζε
ηελ κεηάλνηα θαη πσο ν Θεόο δελ ηνλ ζπγρώξεζε. Πξάγκαηη, ν
Θεόο δήισζε πσο ν Αδάκ κεηαλόεζε ακέζσο κεηά θαη ηνπ
δόζεθε ζπγρώξεζε από Δθείλνλ. Απηό αλαθέξεηαη μεθάζαξα ζην
Κνξάλην:
Έπεηηα ν Αδάκ έιαβε από ηνλ Κύξηό ηνπ ιόγηα
(ηνπ ελέπλεπζε ηα ιόγηα πνπ ζα πξέπεη λα πεη έηζη ώζηε
ν Αιιάρ λα ηνλ ζπγρσξήζεη). Καη ν Κύξηόο ηνπ ηνλ
ζπγρώξεζε (απνδέρηεθε ηε κεηακέιεηά ηνπ). η’
αιήζεηα, Απηόο είλαη ν Αη-Σανπάκπ (πνπ απνδέρεηαη
ηε κεηακέιεηα), ν Αξ-Ραρείκ (Πνιπεύζπιαρλνο). 
(Μεηάθξαζε ησλ ελλνηώλ ηνπ Κνξαλίνπ, 2:37)
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Ο Γεκηνπξγόο δελ εγθαηέιεηςε ηνλ Αδάκ (εηξήλε ζ’ απηόλ)
επεηδή ακάξηεζε. ύκθσλα κε ην Ηζιάκ, κε ην απεξηόξηζην
Έιενο ηνπ Παληνδύλακνπ Θενύ, ήηαλ ν Ίδηνο πνπ πξώηνο δίδαμε
ζηνλ Αδάκ πώο λα αλαδεηήζεη ζπγρώξεζε γηα απηήλ ηελ ακαξηία
θαη ζπλεπώο ζπγρσξέζεθε κόιηο ην έθαλε. Δπηπιένλ, ηα παηδηά
ηνπ Αδάκ δελ κπιέρζεθαλ θαζόινπ θαη ζε θακία ζηηγκή ζηηο
ακαξηίεο ηνπ παηέξα ηνπο.
Ζ Έλλνηα ηνπ Πξνπαηνξηθνύ Ακαξηήκαηνο πξνρώξεζε
ηόζν ώζηε λα ηζρπξηζηεί πσο κέζσ ηεο ζηαύξσζεο ηνπ Υξηζηνύ
(εηξήλε ζ’ απηόλ), ν νπνίνο ράζεθε ζην ζηαπξό, ν Θεόο ζα
εμηιεώζεη ηηο ακαξηίεο ηνπ αλζξώπνπ θαη ζπλεπώο ζα ζώζεη ηνλ
Αδάκ θαη ηνπο απνγόλνπο ηνπ από ην ππξ ηεο Κνιάζεσο.
Τπνζέηεη αθόκε πσο ήηαλ κέζσ απηήο ηεο ππνηηζέκελεο
ζηαύξσζεο πνπ ν Θεόο θαηάθεξε λα μεγειάζεη ην αηαλά, παξά
ην γεγνλόο πσο ν αηαλάο ήηαλ ν πξώηνο από ηε δεκηνπξγία πνπ
παξάθνπζε ηνλ Παληνδύλακν Αιιάρ θαη ν πξώηνο πνπ άμηδε
ηηκσξία, θαζώο κε ππεξεθάλεηα θαη αιαδνλεία αξλήζεθε ηελ
εληνιή ηνπ Θενύ λα πέζεη ζε πξελή ζηάζε ελώπηνλ ηνπ Αδάκ
(εηξήλε ζ’ απηόλ). Δπηπιένλ, ήηαλ κεηά ηελ πξώηε ακαξηία ηνπ
αηαλά όηαλ απηόο εμαπάηεζε ηνλ Αδάκ (εηξήλε ζ’ απηόλ) πνπ
δηέπξαμε ακαξηία δείρλνληαο αλππαθνή ζηνλ Γεκηνπξγό.
Δίλαη ινγηθό ν Γεκηνπξγόο λα κελ ρξεηαδόηαλ λα κεηώζεη
ηνλ Δαπηό Σνπ ζε ζλεηό πξνθεηκέλνπ λα μεγειάζεη ην Γηάβνιν.
Μπνξεί λα ην θάλεη απηό θαιύηεξα ζην απζεληηθό Μεγαιείν Σνπ
σο ν Παληνδύλακνο. Δπηπιένλ, ν Θεόο είρε ηε δπλαηόηεηα λα
ηηκσξήζεη ην αηαλά πνιύ πξηλ ηνλ εξρνκό ηνπ Ηεζνύ (εηξήλε ζ’
απηόλ) θαη κπνξεί αθόκε λα ην θάλεη νπνηαδήπνηε ζηηγκή.
Αληίζεηα, ηνπ ρνξήγεζε αλαβνιή κέρξη ηελ Ζκέξα ηεο Κξίζεο
θαη πξνεηδνπνίεζε ηνλ Αδάκ θαη ηνπο απνγόλνπο ηνπ πσο ν
αηαλάο είλαη θαλεξόο ερζξόο γηα απηνύο.
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πλεπώο, είλαη απαξαίηεην λα ακθηζβεηήζνπκε ηελ θίβδειε
ππόζεζε πσο νη γηνη ηνπ Αδάκ ζεσξνύληαη ππεύζπλνη γηα ην
ιάζνο ησλ πξν-παηέξσλ ηνπο, ή νπνηνπδήπνηε άιινπ αληίζηνηρα
εθηόο από ην δηθό ηνπο, κε ην νπνίν δελ είραλ θακία απνιύησο
ζρέζε.6
ηελ Υξηζηηαληθή ινγνηερλία, ε ζηαύξσζε δελ είλαη κε
ηίπνηα ην κνλαδηθό ακθηζβεηνύκελν ζέκα, θαζώο ε δσή ηνπ ίδηνπ
ηνπ Ηεζνύ (εηξήλε ζ’ απηόλ) ζθεπάδεηαη από έλα κεγάιν
κπζηήξην, πέξα από ηα ηξία θύξηα ρξόληα ηεο δηαθνλίαο ηνπ.
Ζ Οξζόδνμε Υξηζηηαληθή Δθθιεζία θαζηζηά ζεκειηώδεο
ζεκείν ηνπ δόγκαηόο ηεο πσο ε δσή ηνπ Ηεζνύ (εηξήλε ζ’ απηόλ)
αθαηξέζεθε ζην ζηαπξό, πσο ζηαπξώζεθε θαη ζάθηεθε, πσο
αλαζηήζεθε ηελ ηξίηε κέξα ςπρή ηε θαη ζώκαηη κε επνπισκέλεο
πιεγέο, πσο πεξπάηεζε θαη ζπδήηεζε, πσο έθαγε κε ηνπο καζεηέο
ηνπ θαη πσο έπεηηα ην ζώκα ηνπ αλαιήθζεθε ζηνλ νπξαλό.
Απηή ε αληίιεςε είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ λνκηκνπνίεζε
θαη ηελ αηηηνιόγεζε ηνπ Υξηζηηαληθνύ ζενινγηθνύ δόγκαηνο ηεο
αηκαηεξήο ζπζίαο θαη ηεο αληηπξνζσπεπηηθήο εμηιέσζεο ησλ
ακαξηηώλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ηνπ
Πξνπαηνξηθνύ
Ακαξηήκαηνο, πξάγκαηα ηα νπνία όια απνξξίπηνληαη από ην
Ηζιάκ. Πξάγκαηη, νξηζκέλνη από ηα ίδηα ηα πξώηα Υξηζηηαληθά
θύια ακθηζβήηεζαλ κε ζζέλνο ηελ αληίιεςε πσο ν Ηεζνύο
(εηξήλε ζ’ απηόλ) ζθνηώζεθε ζην ζηαπξό. Ο Ahmed Deedat ζην
βηβιίν ηνπ “ηαύξσζε, Πξαγκαηηθόηεηα ή Μπζνπιαζία;”
(Crucifixion or Crucifiction?) (ζει. 19-38) έρεη παξαζέζεη
πνιπάξηζκεο αλαθνξέο πξνο ηελ αλαιήζεηα ηεο ζηαύξσζεο ηνπ
Ηεζνύ (εηξήλε ζ’ απηόλ). Αληιεί ηα πεξηζζόηεξα από ηα ζηνηρεία
ηνπ από ηε Βίβιν θαη ηα θείκελα Υξηζηηαλώλ ινγίσλ.
6

Ηκπλ Σατκίγηα, ζει. 216-217.
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Ζ έλλνηα ηεο ζηαύξσζεο, όπσο παξνπζηάδεηαη ζην
Υξηζηηαληζκό, ελδπλακώλεη κόλν ηνπο θαθνήζεηο ηζρπξηζκνύο
ησλ Δβξαίσλ πσο ήηαλ απηνί νη εγθέθαινη ηνπ ζαλάηνπ ηνπ Ηεζνύ
(εηξήλε ζ’ απηόλ). Πξνο άκπλα απηνύ ηνπ ηζρπξνύ Αγγειηαθόξνπ
ηνπ Θενύ ελάληηα ζε κηα ηέηνηα αηίκσζε θαη απνζηξνθή, ην
Κνξάλην ππνζηεξίδεη μεθάζαξα:
Καη (ηνπο Καηαξαζηήθακε) γηαηί έζπαζαλ ηε
ζπκθσλία ηνπο, θαη γηα ηελ απηζηία ηνπο ζηα
Αγηάη (εκεία, Εδάθηα) ηνπ Αιιάρ, θαη γηα ην όηη
ζθόησζαλ ηνπο πξνθήηεο ρσξίο δηθαίσκα, θαη
γηαηί είπαλ: «Οη θαξδηέο καο είλαη ηπιηγκέλεο
(δει. δελ θαηαιαβαίλνπκε ό,ηη ιέλε νη Πξνθήηεο).»
Αληίζεηα, ν Αιιάρ ηηο ζθξάγηζε ιόγσ ηεο
απηζηίαο ηνπο, έηζη δελ πηζηεύνπλ, εθηόο από
ιίγνπο.  Καη (ηνπο Καηαξαζηήθακε) γηα ηελ
απηζηία ηνπο θαη γηαηί είπαλ ελαληίνλ ηεο Μαξίαο
κηα ηεξάζηηα ζπθνθαληία (όηη δηέπξαμε παξάλνκε
ζπλνπζία).  Καη επεηδή ιέλε (θαπρνύκελνη):
«θνηώζακε ηνλ Ιεζνύ Χξηζηό, 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
Θεζνύ, ηνπνζεηήζεθε ζε άιινλ άλδξα θαη
ζθνηώζαλε απηόλ ηνλ άληξα, λνκίδνληαο όηη είλαη ν
Θεζνύο.]. Καη ζη’ αιήζεηα απηνί πνπ είραλ
δηαθνξεηηθή γλώκε ζ’ απηό ακθηβάιινπλ γη’ απηό
(δει. νη Εβξαίνη πνπ ηζρπξίζηεθαλ όηη ηνλ
ζθόησζαλ θαη νη Υξηζηηαλνί καζεηέο ηνπ, όινη ηνπο
ακθηβάιινπλ γη’ απηό ην ζέκα). Γελ έρνπλ γλώζε
γη’ απηό, παξά κόλν εηθαζίεο αθνινπζνύλ. Καη ζη’
αιήζεηα δελ ηνλ ζθόησζαλ.  Αιιά, ν Αιιάρ ηνλ
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αλέγεηξε ζε Απηόλ (δει. ηνλ πήξε όπσο είλαη κε ην
ζώκα θαη ηελ ςπρή ηνπ ζηνλ νπξαλό). Καη ν Αιιάρ
είλαη ‘Αδείδ (Αλίθεηνο, Παληνδύλακνο), Χαθείκ
(Πάλζνθνο).  Καη δελ ππάξρεη θαλείο από ην ιαό
ηεο Βίβινπ πνπ δε ζα πηζηέςεη ζίγνπξα ζηνλ
Ιεζνύ πξηλ ην ζάλαηό ηνπ (κπνξεί λα ζεκαίλεη πξηλ
ην ζάλαην ηνπ Θεζνύ κεηά ηελ θάζνδό ηνπ από
ηνπο νπξαλνύο θαη αθνύ θπβεξλήζεη κε δηθαηνζύλε,
ή πξηλ ην ζάλαην ελόο Εβξαίνπ ή ελόο Υξηζηηαλνύ,
θαηά ηνλ θαηξό ηεο εκθάληζεο ηνπ Αγγέινπ ηνπ
ζαλάηνπ, όηαλ ζπλεηδεηνπνηήζεη όηη ν Θεζνύο δελ
ήηαλ Θεόο ή γηνο ηνπ Θενύ). Καη ηελ Ηκέξα 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). (Μεηάθξαζε ησλ ελλνηώλ ηνπ
Κνξαλίνπ 4:155-9)

ηα παξαπάλσ Κνξαληθά εδάθηα ππάξρεη κηα ιίζηα
αλνκηώλ γηα ηηο νπνίεο νη Δβξαίνη ήηαλ έλνρνη, θαη γη’ απηέο ηηο
αλνκίεο «βξίζθνληαη ππό Θετθή δπζαξέζθεηα». Οη αλνκίεο ηνπο
πεξηιάκβαλαλ όηη:
1. Έζπαζαλ ηνλ όξθν.
2. Απέξξηςαλ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Αιιάρ (Θενύ) όπσο
δηαδόζεθε από ηνπο αγγειηαθόξνπο Σνπ.
3. θόησζαλ αγγειηαθόξνπο ηνπ Αιιάρ θαη πξνθάιεζαλ δηπιή
ελνρή πνπ πεξηειάκβαλε ην θόλν θαη ηελ εζθεκκέλε πεξηθξόλεζε
ηνπ λόκνπ Σνπ.
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4. Φαληάζηεθαλ αιαδνληθά ηνπο εαπηνύο ηνπο σο απηάξθεηο πνπ
ζεκαίλεη βιάζθεκν ζθξάγηζκα ησλ θαξδηώλ ηνπο γηα πάληα
ελάληηα ηεο εηζόδνπ ηεο ράξεο ηνπ Αιιάρ.
Αιιά νη Δβξαίνη ήηαλ δηάζεκνη γηα ηελ επαλαζηαηηθόηεηα
θαη ηηο αλνκίεο ηνπο ελάληηα ηνπ Θενύ, ησλ πξνθεηώλ Σνπ θαη
ησλ
αιεζηλώλ
πηζηώλ:
1. Απέξξηπηαλ ηελ πίζηε.
2. Έθαλαλ ςεπδείο θαηεγνξίεο ελαληίνλ κηαο ελάξεηεο γπλαίθαο
ζαλ ηελ Μαξία, ε νπνία επηιέρζεθε από ηνλ Αιιάρ λα είλαη
κεηέξα ηνπ Ηεζνύ (εηξήλε ζ’ απηόλ).
3. Καπρήζεθαλ πσο ζθόησζαλ ηνλ Ηεζνύ (εηξήλε ζ’ απηόλ) όηαλ
ήηαλ ζύκαηα ησλ παξαηζζήζεώλ ηνπο.
4. Παξεκπόδηζαλ ηνπο αλζξώπνπο από ην δξόκν ηνπ Αιιάρ.
5. Με κέζα ηνθνγιπθίαο θαη εμαπάηεζεο θαηαπίεζαλ ηνπο
ζπκπαηξηώηεο ηνπο.7

Ζ θαηεγνξία ελάληηα ζηε Μαξία ήηαλ πσο ήηαλ άζεκλε.
Απηή ε θαηεγνξία είλαη αξθεηά απνηξόπαην λα γίλεη ελαληίνλ
νπνηαζδήπνηε αζώαο γπλαίθαο, αιιά είλαη ηδηαίηεξα αζεβέο λα
γίλεη ελάληηα ζηε Μαξία, ηε κεηέξα ηνπ Πξνθήηε ηνπ Αιιάρ, ηνπ
Ηεζνύ (εηξήλε ζ’ απηόλ). Οη Δβξαίνη απέξξηςαλ ην κήλπκα ηνπ
εμ’ αξρήο γεινηνπνηώληαο ηε δύλακε ηνπ Αιιάρ κέζσ ηεο
αμηνζεκείσηεο γέλλεζεο (Κνξάλην, 17:27-28)
7

Απηέο νη ζπλαιιαγέο απαγνξεύνληαη ζηε Βίβιν. Βι. Ηεδεθηήι, 18:8, «Γελ
δαλείδεη ηνθνγιπθηθά, δελ παίξλεη θαλ ηόθν, δελ θάλεη αδηθίεο, αιιά θξίλεη
δίθαηα ηηο δηαθνξέο ησλ άιισλ.». Παξόια απηά, επηκέλνπλ λα ελεξγνύλ
ελάληηα ζηε Βίβιν.
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Ζ επζέβεηα ησλ γπλαηθώλ είλαη ηδηαίηεξα ζεβαζηή ζην
Ηζιάκ θαζώο απνηειεί κηα ηόζν νπζηαζηηθή πηπρή ηεο
αμηνπξέπεηάο ηνπο πνπ θαλείο δελ επηηξέπεηαη λα ακθηζβεηεί,
εθηόο θη αλ απηόο ή απηή παξνπζηάζεη ηζρπξέο απνδείμεηο, δειαδή
ηέζζεξηο απηόπηεο κάξηπξεο πσο δηέπξαμε κηα άζεκλε πξάμε. Αλ
δελ θαηαθέξνπλ λα θάλνπλ θάηη ηέηνην, ζα καζηηγσζνύλ κε
νγδόληα ρηππήκαηα θαη ζα απνθιεηζηνύλ από ην λα είλαη ηθαλνί
κάξηπξεο ζην κέιινλ. (Κνξάλην, 24:4)
ηελ πεξίπησζε ηεο Μαξίαο, ήηαλ αγλή, ελάξεηε, επζεβήο
θαη παξζέλα θπξία ύςηζηεο ηεξαξρίαο αλάκεζα ζηηο γπλαίθεο ηεο
επνρήο ηεο, ηδηαίηεξα εθιεθηή από ηνλ Παληνδύλακν Θεό.
Γηάθνξεο Υξηζηηαληθέο νκάδεο όπσο νη Βαζηιηδηαλνί
απέξξηςαλ, επίζεο, ηνλ ηζρπξηζκό ηεο ζηαύξσζεο ηνπ Ηεζνύ
(εηξήλε ζ’ απηόλ) θαη αληίζεηα, πίζηεπαλ πσο θάπνηνο άιινο ηνλ
αληηθαηέζηεζε.
Οη Γνθεηέο, κηα άιιε Υξηζηηαληθή νκάδα, ζεώξεζαλ πσο ν
Υξηζηόο (εηξήλε ζ’ απηόλ) δελ είρε πνηέ πξαγκαηηθό θπζηθό
ζώκα, κα κόλν θάπνην θαηλνκεληθό ή θαληαζκαηηθό ζώκα. Σν
Δπαγγέιην ηνπ Βαξλάβα ππνζηήξημε, επίζεο, ηε ζεσξία πσο ν
Υξηζηόο αληηθαηαζηάζεθε ζην ζηαπξό.
Δπηπιένλ, νη Υξηζηηαλνί πξνηείλνπλ πσο ν Υξηζηόο (εηξήλε
ζ’ απηόλ) ήηαλ άλζξσπνο θαη ζεόο ηελ ίδηα ζηηγκή. Δπέηξεςε
εζθεκκέλα ζηνπο απίζηνπο λα ηνλ ζηαπξώζνπλ ώζηε λα
μεγειάζεη ην αηαλά.8 Ηζρπξίδνληαη πσο ν Ηεζνύο (εηξήλε ζ’
απηόλ) απέθξπςε ηελ ηαπηόηεηά ηνπ σο ζεόο, ώζηε ν αηαλάο λα
κελ ηνλ γλσξίδεη επηηξέπνληαο ζηνπο ερζξνύο ηνπ λα ηνλ
αηρκαισηίζνπλ, λα ηνλ ρηππήζνπλ θαη λα θηύζνπλ ην πξόζσπό
8
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ηνπ.9 ύκθσλα κε απηνύο, ηνπο επέηξεςε αθόκε λα ηνλ
ζηαπξώζνπλ, λα βάινπλ αγθάζηα ζην θεθάιη ηνπ θαη λα
εθδειώζνπλ ην θόβν ηνπ ζαλάηνπ. ε απηήλ ηελ θαηάζηαζε
θώλαμε έπεηηα ζηνλ Κύξην, ιέγνληαο: «Ζιί Ζιί ιακά
ζαβαρζαλί;», ηνπηέζηη: «Θεέ κνπ, Θεέ κνπ, γηαηί κε
εγθαηέιεηςεο;» (Καηά Μαηζαίνλ, 27:46).
Απηά ηα ιόγηα ζύκθσλα κε ηνπο Υξηζηηαλνύο εηπώζεθαλ
ώζηε ν Γηάβνινο λα κελ γλσξίδεη πσο ν Ηεζνύο (εηξήλε ζ’ απηόλ)
ήηαλ «Θεόο» ή «ν γηνο ηνπ Θενύ» θαζώο ν αηαλάο ζέιεη λα
πάξεη ηελ ςπρή ηνπ ζηελ Κόιαζε όπσο ππνηίζεηαη έθαλε θαη ζην
Νώε, ηνλ Αβξαάκ, ην Μσπζή θαη άιινπο πξνθήηεο (εηξήλε ζ’
απηνύο) θαζώο επίζεο θαη ζηνπο πηζηνύο.
Χο απνηέιεζκα απηήο ηεο εμαπάηεζεο, ν Θεόο ζα
δηαπιεθηηζηεί κε ην αηαλά, ιέγνληαο: «Γηα πνην ιόγν πήξεο ηελ
ςπρή κνπ;». Ο αηαλάο ζα απαληήζεη: «Δμαηηίαο ηεο ακαξηίαο
ζνπ.» Σόηε ε αλζξώπηλε πιεπξά ηνπ ζενύ ζα απαληήζεη: «Γελ
έρσ ακαξηίεο όπσο νη άιινη πξνθήηεο. Δθείλνη είραλ ακαξηίεο κε
ηηο νπνίεο άμηδαλ νη ςπρέο ηνπο λα ξηρηνύλ ζην Ππξ ηεο
Κνιάζεσο.». Οη Υξηζηηαλνί επίζεο ππνζηεξίδνπλ πσο κε απηόλ
ηνλ ηξόπν ν Θεόο ήηαλ ζε ζέζε λα νξίζεη έλα πξόζρεκα
(απόδεημε) ώζηε λα ηηκσξήζεη ην αηαλά. Έηζη, έγηλε επηηξεπηό
ζην Θεό λα ηηκσξήζεη ην αηαλά θαη λα ζώζεη ηα παηδηά ηνπ
Αδάκ από ην Ππξ ηεο Κνιάζεσο.
Απηνί νη ηζρπξηζκνί είλαη παξάινγνη, αβάζηκνη θαη
παληειώο άηνπνη, ελώ αςεθνύλ όιε ηε ινγηθή θαη ηελ
θαηαλόεζε. Πώο ζα κπνξνύζε ν Θεόο λα αηρκαισηηζηεί εμ’ αξρήο
από ην αηαλά; Δπηπιένλ, πώο ζα κπνξνύζε ν Θεόο λα πεζάλεη;
9

Σν Κνξάλην αλαθέξεη, «κα δελ ηνλ ζθόησζαλ, νύηε ηνλ ζηαύξσζαλ…»
(Μεηάθξαζε ησλ ελλλνηώλ ηνπ Κνξαλίνπ, 4:157)
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Δίλαη απηό δπλαηόλ θαη πώο ζα κπνξνύζε ν θαηαξακέλνο
Γηάβνινο λα Σνλ ζθνηώζεη; Πνηνο κπνξεί λα πξνθαιέζεη ή λα
νξζώζεη αλάζηεκα κπξνζηά ζηνλ Παλίζρπξν Γεκηνπξγό; Σν λα
ηζρπξηζηεί θαλείο πσο ν Θεόο ηαπεηλώζεθε, εθδηώρηεθε θαη έπεηηα
αηρκαισηίζηεθε θαη ζαλαηώζεθε από ηνλ αηαλά είλαη από κόλν
ηνπ βδέιπγκα θαη θαηάθσξν θαθό πέξα από θάζε όξην. Πνηνο
ηνικά λα ακθηζβεηήζεη ή λα δηαθσλήζεη κε ηνλ Παληνδύλακν;
Σν Κνξάλην αλαθέξεη:
Πεο (σ, Μσράκκαλη): «Αλ ε ζάιαζζα ήηαλ κειάλη
γηα (λα γξαθηνύλ) ηα Λόγηα ηνπ Κπξίνπ κνπ, ζίγνπξα,
ε ζάιαζζα ζα εμαληινύηαλ πξηλ λα ηειεηώζνπλ ηα
Λόγηα ηνπ Κπξίνπ κνπ, αθόκε θη αλ θέξλακε (κηα
άιιε ζάιαζζα) ζαλ θη απηή γηα λα ηελ εθνδηάζεη.»
(Μεηάθξαζε ησλ ελλνηώλ ηνπ Κνξαλίνπ, 18:109)
Αο εμεηάζνπκε απηνύο ηνπο ηζρπξηζκνύο κε ζπζηεκαηηθό
ηξόπν από δηάθνξεο νπηηθέο. Πξώηνλ, αλ δερηνύκε πσο ν Ηεζνύο
είπε: «Ζιί Ζιί ιακά ζαβαρζαλί;», θαη δελ έιεγε ηελ αιήζεηα αιιά
ην έθαλε κόλν γηα λα εμαπαηήζεη ην αηαλά, ηόηε θαηεγνξείηαη
γηα έλα δηαδεδνκέλν εηδερζέο ςέκα. Δίλαη αδύλαην, όζν είλαη θαη
αζύιιεπην, έλαο ελάξεηνο Πξνθήηεο, πόζν κάιινλ ν
Παληνδύλακνο Θεόο λα έιεγε ςέκαηα θαη κάιηζηα έλα ηόζν
θζελό ςέκα, πξνθεηκέλνπ λα εμαπαηήζεη ηνλ θαηαξακέλν
Γηάβνιν.
Σν Ηζιάκ δηδάζθεη πσο έλαο Πξνθήηεο ηνπ Θενύ δελ
ςεύδεηαη πνηέ, θαζώο όινη νη πξνθήηεο ήηαλ ηδηαίηεξα εθιεγκέλνη
από ην Θεό θαη είλαη ζπλεπώο αιάζεηνη θαη ν Παληνδύλακνο
Θεόο δελ είλαη ςεύηεο νύηε απαηεώλαο. Ζ κνλαδηθή ελαιιαθηηθή
είλαη πσο ν Ηεζνύο (εηξήλε ζ’ απηόλ) δελ γλώξηδε πσο ήηαλ ν
«Τηόο ηνπ Θενύ» θαη απηό απνθιείεηαη εληειώο. πλεπώο καο
κέλεη ε ηξίηε θαη πην ξεαιηζηηθή επηινγή, πσο ν Ηεζνύο (εηξήλε ζ’
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απηόλ) δελ ήηαλ παξά έλαο ζλεηόο όπσο όινη νη ππόινηπνη
Πξνθήηεο ηνπ Θενύ.10

IV. Πνηα είλαη ε πξαγκαηηθή θύζε ηνπ Χξηζηνύ
(εηξήλε ζ’ απηόλ);

Αλ ν αηαλάο είρε πάξεη ηα παηδηά ηνπ Αδάκ ζηε θσηηά
γηα ηελ ακαξηία ηνπ παηέξα ηνπο, ηόηε δελ ππάξρεη θακία δηαθνξά
κεηαμύ ηεο αλζξώπηλεο θύζεο ηνπ Υξηζηνύ θαη ησλ ππόινηπσλ
αλζξώπσλ.11 Τπάξρνπλ πνιιά ζεκεία ζηε Βίβιν όπνπ ν Ηεζνύο
(εηξήλε ζ’ απηόλ) είπε ή αλαθέξζεθε ζηνλ εαπηό ηνπ σο
άλζξσπν, κεηαμύ ησλ νπνίσλ είλαη:
…«Διάηε λα δείηε ΔΝΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟ πνπ κνπ είπε όια
όζα έθαλα…» (Καηά Ιωάλλε, 4:29)

«Άληξεο Ιζξαειίηεο, αθνύζηε ηα ιόγηα απηά: Σνλ Ιεζνύ ην
Ναδωξαίν, άληξα πνπ είρε απνδεηρηεί ζηαικέλνο από ην
Θεό ζ’ εζάο κε δπλάκεηο θαη κε ηέξαηα θαη κε ζεκεία πνπ
έθαλε κέζω απηνύ ν Θεόο ζην κέζν ζαο θαζώο νη ίδηνη
μέξεηε.» (Πξάμεηο 2:22)
ηελ πξαγκαηηθόηεηα, ν Ηεζνύο (εηξήλε ζ’ απηόλ) δελ
παξαηίζεηαη πνηέ ζηε Βίβιν λα ιέεη πσο ήηαλ ν γηνο ηνπ Θενύ.
10
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Απνθαινύζε ηνλ εαπηό ηνπ γην ηνπ αλζξώπνπ. Δπηπιένλ,
ππήξραλ άιινη πξνθήηεο ηνπ Θενύ πνπ αλαθέξνληαλ
θαηεγνξεκαηηθά ζηε Βίβιν σο γηνη ηνπ Θενύ, όπσο ζηνπο
Φαικνύο 2:7 όπνπ ν Πξνθήηεο Γαπίδ (εηξήλε ζ’ απηόλ)
αλαθέξεηαη σο γηνο ηνπ Θενύ: «ν Κύξηνο είπε ζε κέλα: Τηόο Μνπ
είζαη εζύ· Δγώ ζήκεξα ζε γέλλεζα·». Δθόζνλ ν Θεόο
απεπζύλζεθε μεθάζαξα ζην Γαπίδ (εηξήλε ζ’ απηόλ) σο γην Σνπ,
γηαηί δελ ζεσξνύλ θη απηόλ νη Υξηζηηαλνί «γην ηνπ Θενύ» κε ηνλ
ίδην ηξόπν πνπ ζεσξνύλ θαη ηνλ Ηεζνύ (εηξήλε ζ’ απηόλ);

V. Πνηα είλαη ε κνίξα ησλ απνγόλσλ ηνπ Αδάκ (εηξήλε
ζ’ απηόλ);

Αλ

ππνζέζνπκε πσο νη γεληέο ησλ αλζξώπσλ πνπ
αθνινύζεζαλ ην Υξηζηό (εηξήλε ζ’ απηόλ) ήηαλ ζαλ απηέο πνπ
ήξζαλ πξηλ από απηόλ, πώο γίλεηαη ζηνλ αηαλά λα επηηξάπεθε λα
θξαηήζεη ζηε θσηηά ηηο πξνεγνύκελεο γεληέο αιιά όρη ηηο
επόκελεο, παξόιν πνπ όινη είλαη ην ίδην απόγνλνη ηνπ Αδάκ
(εηξήλε ζ’ απηόλ); Δπηπιένλ, δηέπξαμαλ κεγαιύηεξεο ακαξηίεο ζε
ζρέζε κε ηα έζλε ησλ πξνθεηώλ ηνπ Θενύ πξηλ από απηνύο. Με
πνηα βάζε δηλόηαλ ηόηε ζην αηαλά ε επθαηξία λα ηηκσξήζεη ηηο
πξνεγνύκελεο γεληέο θαη ηνπο πξνθήηεο πξηλ από ηνλ Ηεζνύ, αιιά
δελ επηηξεπόηαλ λα ην θάλεη κεηά από απηόλ; Δίλαη ν
Παληνδύλακνο Θεόο άδηθνο πξνο ηε δεκηνπξγία Σνπ,
πξνηηκώληαο θάπνηνπο από θάπνηνπο άιινπο όηαλ είλαη Απνιύησο
Γίθαηνο θαη Διεήκσλ; Φαίλεηαη πην ινγηθό λα πηζηέςνπκε πσο ν
Θεόο αλεζπρεί γηα ηελ επεκεξία όισλ ησλ αλζξώπσλ ην ίδην θαη
δελ ζα επηηξέςεη ζην αηαλά λα θαηαζηξέςεη όζνπο ήξζαλ πξηλ
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ην Υξηζηό (εηξήλε ζ’ απηόλ) θαη λα ζώζεη κόλν όζνπο ήξζαλ κεηά
από απηόλ.

VI. Πνηνο έδσζε ζην αηαλά ηε δηθαηνδνζία;

Ο ηζρπξηζκόο πσο ζην αηαλά επηηξάπεθε λα νδεγήζεη ηα
παηδηά ηνπ Αδάκ (εηξήλε ζ’ απηόλ) ζηελ Κόιαζε κπνξεί λα έρεη
κόλν κία από ηηο δύν επηπηώζεηο: είηε ό,ηη έθαλε ν αηαλάο ήηαλ
αδηθία πνπ δηαπξάρζεθε από ηνλ ίδην ελάληηα ζηνπο απνγόλνπο
ηνπ Αδάκ· είηε ό,ηη έθαλε ήηαλ δίθαην.
ηε κία πεξίπησζε, αλ απηέο νη πξάμεηο ήηαλ δίθαηεο, ηόηε ν
αηαλάο δελ κπνξεί λα θαηεγνξεζεί θαη δελ ζα ππήξρε ιόγνο ν
Υξηζηόο (εηξήλε ζ’ απηόλ) λα ηνλ εκπνδίζεη από ην λα θάλεη ην
ζσζηό. Δπηπιένλ, ν αηαλάο ζα έπξεπε λα έρεη ηελ επθαηξία λα
αηρκαισηίζεη θαη ηηο δύν γεληέο, ηόζν απηέο πξηλ όζν θαη απηέο
κεηά ηνλ Ηεζνύ (εηξήλε ζ’ απηόλ). Αθόκε πην ζνβαξά, ζε απηήλ
ηελ πεξίπησζε, δελ ππήξρε αλάγθε ν Ηεζνύο (εηξήλε ζ’ απηόλ) λα
έξζεη πξνο ζσηεξία ησλ παηδηώλ ηνπ Αδάκ (εηξήλε ζ’ απηόλ).
Απινύζηαηα δελ ηελ ρξεηάδνληαη.
Από ηελ άιιε, αλ απηό πνπ έθαλε ν αηαλάο ήηαλ αδηθία
θαη ν Θεόο δελ ηνλ εκπόδηζε από ηε δηάπξαμή ηεο πξηλ από ηνλ
εξρνκό ηνπ Υξηζηνύ (εηξήλε ζ’ απηόλ) αληηκεησπίδνπκε δύν
πηζαλά ζελάξηα: είηε ν Θεόο ήηαλ αλίθαλνο (Θεόο θπιάμεη) λα
απνηξέςεη κηα αδηθία· είηε ήηαλ ηθαλόο αιιά δελ ην έθαλε. ε
θάζε πεξίπησζε ηόηε, δελ ππάξρεη δηαθνξά αλ ε αδηθία
απνηξάπεθε κία ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή ή ηελ άιιε, θαζώο ν Θεόο
είλαη είηε αλίθαλνο (Θεόο θπιάμεη) είηε απιά δε λνηάδεηαη. Αιιά
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δελ πξόθεηηαη ζε θακία πεξίπησζε γηα ππνζηεξίμηκε ζέζε, θαζώο
ν Δπινγεκέλνο Γεκηνπξγόο είλαη ηόζν Παλίζρπξνο όζν θαη
Παληειεήκνλαο ζηελ θαιύηεξε από ηηο δεκηνπξγίεο Σνπ –ηελ
αλζξσπόηεηα.

VII. Πξέπεη ν αηαλάο λα ηηκσξεζεί;

Αλ ζην αηαλά επηηξάπεθε ή αθόκε θαη νξίζηεθε, πξηλ
έξζεη ν Υξηζηόο (εηξήλε ζ’ απηόλ), λα νδεγήζεη ηνπο αλζξώπνπο
ζηελ Κόιαζε εμαηηίαο ηεο ακαξηίαο ηνπ παηέξα ηνπο, ηόηε δελ
ππάξρεη ιόγνο λα ηνλ θαηεγνξήζνπκε, πόζν κάιινλ λα ηνλ
ηηκσξήζνπκε.
Αλ σζηόζν δελ ηνπ επηηξάπεθε, δελ ππάξρεη ιόγνο λα
εμαπαηεζεί πξνθεηκέλνπ λα ζεσξεζεί ππεύζπλνο γηα ηελ
παξάβαζή ηνπ, θαζώο ηνπ αμίδεη ηηκσξία θαη ζα απνλεκεζεί ζε
εθείλνλ αλακθίβνια ην ίδην ην Ππξ ηεο Κνιάζεσο ζην νπνίν
δειεάδεη ηα παηδηά ηνπ Αδάκ (εηξήλε ζ’ απηόλ).
Αλ ν Ηεζνύο (εηξήλε ζ’ απηόλ) δελ πξόζθεξε ζηνηρεία
ζρεηηθά κε ην αηαλά πξηλ από ηελ ζηαύξσζε θαη ν ίδηνο δελ ηνλ
ζηαύξσζε, ν αηαλάο ζα κπνξνύζε λα πεη πσο δελ γλώξηδε πσο
απηόο ν άλδξαο αληηπξνζώπεπε ηελ «αλζξώπηλε πιεπξά» ηνπ
Θενύ· θαη ν Θεόο ηνπ έρεη επηηξέςεη λα παίξλεη ηα παηδηά ηνπ
Αδάκ ζηελ Κόιαζε, κε ηνλ Ηεζνύ (εηξήλε ζ’ απηόλ) λα είλαη
μεθάζαξα έλα από απηά. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ν Γηάβνινο ζα
κπνξνύζε ινγηθά λα ππνζηεξίμεη πσο δελ γλώξηδε όηη ν Θεόο
ελζαξθώζεθε ζην πξόζσπν ηνπ Ηεζνύ (εηξήλε ζ’ απηόλ). Αλ ην
γλώξηδε απηό, ζίγνπξα ζα ηνλ δόμαδε. πλεπώο, κπνξεί επίζεο
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ινγηθά λα ηθεηεύζεη γηα επηείθεηα γηα ηα εγθιήκαηά ηνπ θαη λα
δεηήζεη από ην Θεό λα κελ ηνλ ηηκσξήζεη.
Μπνξνύκε λα ππνζέζνπκε πσο ν αηαλάο κπνξεί ηόηε λα
έιεγε: «Χ Θεέ κνπ! Απηόο είλαη ν κόλνο άλζξσπνο ηνπ νπνίνπ
ηελ ςπρή πήξα θαηά ιάζνο. Χζηόζν, έρσ ην δηθαίσκα λα πάξσ
ηηο ςπρέο ησλ αλζξώπσλ κεηά από απηόλ (ην Υξηζηό) όπσο έθαλα
θαη πξηλ από απηόλ, εμαηηίαο είηε ηεο ακαξηίαο ηνπ παηέξα ηνπο
είηε ησλ δηθώλ ηνπο ακαξηηώλ!». Αλ απηό πνπ νξίδεη ε Έλλνηα ηνπ
Πξνπαηνξηθνύ Ακαξηήκαηνο είλαη αιεζέο, ηόηε ν Θεόο ζα
ρξεηαδόηαλ θάπνηα άιιε πξόθαζε γηα λα ζεσξήζεη ηνλ αηαλά
ππεύζπλν γηα όζα έθαλε.

VIII. Γόζεθε ζην αηαλά άδεηα λα εμαπαηήζεη;

Αλ πνύκε πσο ν Αδάκ (εηξήλε ζ’ απηόλ) είρε δηαπξάμεη
θάπνηα ακαξηία θαη ηα παηδηά ηνπ είραλ επίζεο δηαπξάμεη
ακαξηίεο κέζσ ηεο εμαπάηεζεο ηνπ αηαλά, ηόηε δελ ελαπόθεηηαη
ζην Θεό λα ηνπο ηηκσξήζεη όινπο γηα ηηο ακαξηίεο ηνπο; Αλ
ππνζέζνπκε πσο ην θαζήθνλ ηνπ αηαλά είλαη λα εμαπαηά ηα
παηδηά ηνπ Αδάκ, δελ πξέπεη ηόηε λα ηνπ ρνξεγείηαη θαη ε
δηθαηνδνζία λα ηα θαηαδηώθεη ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ Θενύ; Γελ
είλαη απηόο ν ηζρπξηζκόο δαλεηζκέλνο από ηνπο Μάγνπο πνπ ιέλε
πσο θάζε θαθό ή ακαξηία θαη ε θαηαδίσμε γηα απηά δηεμάγεηαη
από ην αηαλά; ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ν Θεόο δελ έρεη θακία
ζρέζε κε απηά ηα πξάγκαηα. Γελ θαηαδηώθεη θαλέλαλ γηα ηηο
ακαξηίεο πνπ έρεη δηαπξάμεη, θαζώο ν αηαλάο ηνπο πξνθάιεζε λα
ακαξηήζνπλ θαη απηόο ζα ηνπο θαηαδηώμεη γηα απηό.
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Αλακθίβνια, απηέο νη εζθαικέλεο αληηιήςεηο βξήθαλ ην
δξόκν ηνπο ζην Υξηζηηαληζκό από ηνλ Μάγν. πλεπώο δελ
ππάξρεη θακία απόδεημε πνπ λα ππνζηεξίδεη απηνύο ηνπο
ηζρπξηζκνύο, νύηε από ηα απνθαιπκκέλα βηβιία, νύηε από ηνπο
καζεηέο. Έηζη, νη Μαληραίνη, ζξεζθεπηηθή νκάδα ηνπ
Εσξναζηξηζκνύ θαη ηνπ Υξηζηηαληζκνύ είλαη νπζηαζηηθά
ζπλδπαζκόο ηνπ Εσξναζηξηζκνύ θαη ηνπ Υξηζηηαληζκνύ. Ο
εγέηεο ηνπο (Μάλεο) ήηαλ έλαο Μαγν-Υξηζηηαλόο. Πξάγκαηη, ε
ζρέζε κεηαμύ ησλ δύν ζξεζθεηώλ είλαη πνιύ ηζρπξή.12
Καηαδηώθεη ν αηαλάο ηα παηδηά ηνπ Αδάκ (εηξήλε ζ’
απηόλ) θαη ηα ζηέιλεη ζηελ Κόιαζε κε ή ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ
Θενύ; Αλ πηζηεύεηαη πσο ήηαλ κε ηελ άδεηα ηνπ Θενύ, ηόηε ν
αηαλάο δελ αμίδεη λα ηηκσξεζεί· αλ δελ έρεη ηελ άδεηα ηνπ Θενύ,
ηόηε είλαη δίθαην λα ιέκε πσο ν Θεόο επέηξεςε ζην αηαλά λα
πξαγκαηνπνηεί αδηθίεο θαη λα κελ ηνλ ηηκσξεί;
Αλ απηά επηηξάπεθαλ από ην Θεό λα ζπκβνύλ θάπνηα
ζηηγκή, ηόηε ζα επηηξέπνληαλ ζε θάζε ζηηγκή θαη ην αληίζηξνθν.
Γελ ππάξρεη θακία δηαθνξά κεηαμύ ηεο επνρήο πξηλ ηνλ Ηεζνύ
(εηξήλε ζ’ απηόλ) θαη ηεο επνρήο κεηά από απηόλ ζην ζέκα ηεο
αδηθίαο ή ηεο ακαξηίαο.

ΙΧ. Γελ κπνξνύζε ν Θεόο λα ζηακαηήζεη ην αηαλά;

Μπνξνύζε ν Θεόο λα ζηακαηήζεη ην αηαλά θαη λα ηνλ
ηηκσξήζεη ρσξίο ην θόιπν ηεο ελζάξθσζεο ηνπ Θενύ ζε
12

Ο.π. ζει. 217-218
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αλζξώπηλε κνξθή, ζην ραξαθηήξα ηνπ Ηεζνύ (εηξήλε ζ’ απηόλ)
όπσο ηζρπξίζηεθαλ νη Υξηζηηαλνί πξνθεηκέλνπ λα εμαπαηήζεη ην
αηαλά θαη λα ηνλ θάλεη λα πηζηέςεη πσο ν Ηεζνύο (εηξήλε ζ’
απηόλ) ήηαλ άλζξσπνο, θαη ζα ήηαλ ζσζηό λα θάλεη ν Θεόο θάηη
ηέηνην; Αλ ε απάληεζε είλαη αξλεηηθή, ηόηε ν Θεόο δελ ρξεηάδεηαη
λα ζρεδηάζεη έλα θζελό θόιπν ώζηε λα εμαπαηήζεη ην αηαλά θαη
λα ζηαπξώζεη ηνλ Δαπηό Σνπ ή «ηνλ Τηό Σνπ, ηνλ Ηεζνύ» (εηξήλε
ζ’ απηόλ). Ήηαλ ππνρξέσζε γηα ην Θεό λα εθαξκόζεη δηθαηνζύλε
ζην αηαλά ζηακαηώληαο ηνλ από ηηο κνρζεξέο ηνπ πξάμεηο; Αλ
δελ ήηαλ, ηόηε ν αηαλάο ζα επηηξεπόηαλ λα εθαξκόδεη ηηο θαθέο
πξάμεηο ηνπ νπνηαδήπνηε ζηηγκή εθόζνλ δελ ππάξρεη δηάθνξα
κεηαμύ ηεο κίαο ζηηγκήο θαη θάπνηαο άιιεο.
Αλ νη Υξηζηηαλνί ηζρπξίδνληαλ πσο ν Θεόο δελ είλαη ηθαλόο
λα ζηακαηήζεη ην αηαλά, ηόηε ζα Σνλ θαηεγνξνύζαλ σο
αδύλακν (Θεόο θπιάμεη) λα πεξηνξίζεη ην αηαλά. Απηή ε
αληίιεςε γηα ην Θεό ζεσξείηαη από όιεο ηηο ζξεζθείεο σο ην
ρεηξόηεξν είδνο απηζηίαο. Ση βιαζθεκία! Έλα ηέηνην ζπκπέξαζκα
είλαη παξόκνην κε ηνπο άζενπο νη νπνίνη ηζρπξίδνληαη πσο ην θσο
δελ κπνξεί λα απαιιάμεη ηνλ θόζκν από ην θαθό.

Χ. Δπέηξεςε ν Θεόο ηε ζηαύξσζε ηνπ Ιεζνύ (εηξήλε ζ’
απηόλ);

Τπνηίζεηαη πσο νη Δβξαίνη βνήζεζαλ ηνπο Ρσκαίνπο
ζηξαηηώηεο λα αηρκαισηίζνπλ θαη λα ζηαπξώζνπλ ηνλ Ηεζνύ
(εηξήλε ζ’ απηόλ) ζύκθσλα κε ηε Υξηζηηαληθή πίζηε (Καηά
Μαηζαίνλ 26:47-75). Τπάθνπαλ ή παξάθνπαλ ην Θεό θάλνληαο
απηό; Αλ ππάθνπαλ ην Θεό, ηόηε νη Δβξαίνη, νη νπνίνη ζηαύξσζαλ
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ην Υξηζηό (εηξήλε ζ’ απηόλ) αμίδνπλ ακνηβή από ην Θεό γηα ηελ
ππαθνή ηνπο ζε Απηόλ όπσο όινη νη άιινη έκπηζηνη πηζηνί. ηελ
πξαγκαηηθόηεηα, ζρεδόλ όινη νη Υξηζηηαλνί ζπκθσλνύλ πσο νη
Δβξαίνη ήηαλ νη κεγαιύηεξνη ακαξησινί κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ.
Σνπο θαηαξηνύληαη θαη θηάλνπλ αθόκε θαη ζε ζεκείν λα
επηηξέπνπλ έλλνκα ηελ αηκαηνρπζία ηνπο.13
Έρνπλ νξίζεη κηα ρξνληθή ζηηγκή θαηαδίσμεο ησλ Δβξαίσλ
θαηά ηηο ηειεπηαίεο εκέξεο ηεο λεζηείαο ηνπο14 ώζηε λα
κλεκνλεύζνπλ ηηο εκέξεο ηεο ζηαύξσζεο. Δπηπιένλ, αλ απηνί νη
Δβξαίνη ήηαλ αλππάθνπνη, δελ ζα κπνξνύζε ν Θεόο λα ηνπο
απνηξέςεη από ηε ζηαύξσζε ηνπ Υξηζηνύ (εηξήλε ζ’ απηόλ);
Αλ ν Θεόο δελ κπνξεί λα θάλεη απηό, ηόηε δελ κπνξεί νύηε
λα εκπνδίζεη ην αηαλά από ηελ θαηαπίεζε ησλ επεξρόκελσλ
γελεώλ. Ο Θεόο κπνξεί λα ζηακαηήζεη ην αηαλά ρσξίο λα έρεη
αλάγθε από θάπνηα ζθεπσξία ώζηε λα ηνλ εμαπαηήζεη
πξνθεηκέλνπ λα ην θάλεη.
13 Γηα πεξηζζόηεξα πάλσ ζ’ απηό βι. Μάξηακ Σδακίιαρ (1983). Islam in
Theory and Practice (Σν Ηζιάκ ζηε Θεσξία θαη ζηελ Πξάμε). Lahore: H.
Farooq Associate Ltd. Ήηαλ κηα πξώελ Δβξαία γπλαίθα, πνπ έγξαςε γηα
ηελ ερζξόηεηα πνπ ηξέθνπλ νη Υξηζηηαλνί ελαληίνλ ησλ Δβξαίσλ.
Μνηξαδόκελε ηηο πξνζσπηθέο εκπεηξίεο ηεο είπε: Από πνιύ κηθξή ειηθία
αλαξσηηόκνπλ ηη πξαγκαηηθά ζήκαηλε λα είζαη Δβξαία. Τπνζέησ όηη ζηελ
αξρή άξρηζα λα αλαξσηηέκαη όηαλ θαηά ηελ επνρή ηνπ Πάζρα νη
Υξηζηηαλνί ζπκκαζεηέο κνπ άξρηζαλ λα κε απνθαινύλ «Γνινθόλν ηνπ
Υξηζηνύ». Αθνύ πέξαζε ε επνρή ηνπ Πάζρα, κεηακνξθώζεθαλ σο εθ
ζαύκαηνο ζε θηιηθνύο ζπκπαίθηεο γηα ην ππόινηπν ηεο ρξνληάο. ηαλ
ξώηεζα έλα κηθξό Ρσκαηνθαζνιηθό αγόξη ζηελ ηάμε κνπ γηαηί ην έθαλε
απηό, είπε πσο ηνπ ην είρε πεη ν Ηεξέαο.
14 Ζ λεζηεία είρε νξηζηεί ζηε Βίβιν θαη ππνδεηρζεί σο εμήο: «Καη όηαλ
λεζηεύεηε, κε γίλεζηε όπσο νη ππνθξηηέο ζθπζξσπνί.» (Καηά Μαηζαίνλ,
6:16) Πόζνη από ηνπο Υξηζηηαλνύο ηεξνύλ ηε λεζηεία ζήκεξα;
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Από ηελ άιιε, αλ ε πξάμε ηεο ζηαύξσζεο εγθξηλόηαλ από
ην Θεό, ηόηε ζα ήηαλ εληάμεη λα δώζεη ζην αηαλά ηελ ηθαλόηεηα
λα θαηαπηέζεη ηα παηδηά ηνπ Αδάκ (εηξήλε ζ’ απηόλ) νπνηαδήπνηε
ζηηγκή, ζην παξειζόλ θαη ζην κέιινλ –νπζηαζηηθά θάζε ζηηγκή
κέρξη ηελ Ζκέξα ηεο Αλάζηαζεο. πλεπώο, δελ ζα ππήξρε αλάγθε
ν Θεόο λα εμαπαηήζεη ην αηαλά, γηαηί πξάγκαηη ην ζρέδηό Σνπ
είλαη ηζρπξόηεξν από απηό ην θζελό ηέρλαζκα.15
Πξάγκαηη, νπνηνδήπνηε ινγηθό άηνκν ζα αλαγλσξίζεη πσο ε
δηαθζνξά πνπ έρεη εηζέιζεη ζην Υξηζηηαληζκό είλαη από κόλν ηεο
έλα ππνινγηζκέλν θζελό θόιπν γηα λα εμαπαηήζεη ηελ
αλζξσπόηεηα θαη λα ηελ απνκαθξύλεη από ηελ αιήζεηα. Ζ
αιήζεηα είλαη ε πίζηε ζηνλ Αιιάρ, ζην βηβιίν Σνπ –ην Κνξάληνζηνλ Πξνθήηε Σνπ –ην Μσράκκαλη () – θαη ηε ζξεζθεία Σνπ –
ην Ηζιάκ. Απηή είλαη ε κνλαδηθή θαζνιηθή αιήζεηα γηα όιε ηελ
αλζξσπόηεηα.
Ο Αιιάρ είλαη Γίθαηνο θαη δελ επηβάιιεη ζηνπο αλζξώπνπο
λα πηζηέςνπλ ζε παξάινγα πξάγκαηα ή λα θάλνπλ θάηη πέξα από
ηηο δπλαηόηεηέο ηνπο. Δίλαη ιππεξό πσο νη Υξηζηηαλνί
εμαθνινπζνύλ λα απνδίδνπλ αλνκνιόγεηε αδηθία ζην Θεό. Δίλαη
επηηέινπο ώξα λα ιάβνπλ θαζνδήγεζε θαη λα αθνινπζήζνπλ ηε
ζξεζθεία ηεο αιήζεηαο.

XI. Πώο βιέπεη ην Ιζιάκ ηνλ άλζξσπν;

15 Ηκπλ Σατκίγηα, ζει. 218.
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Σν

Ηζιάκ επηβεβαηώλεη πσο θάζε άλζξσπνο είλαη
ειεύζεξνο λα σθειεζεί από Θείεο απαιιαγέο. Ο δξόκνο πξνο ηελ
αιήζεηα είλαη κηα ειεύζεξε θαη αλνηρηή ιεσθόξνο ηελ νπνία
νπνηνζδήπνηε κπνξεί λα δηαζρίζεη από κόλνο ηνπ. Καλείο δελ έρεη
κνλνπώιην ζηελ αιήζεηα. Ο θαζέλαο είλαη εγγελώο πξνηθηζκέλνο
κε ηα ίδηα δηθαηώκαηα θαη πξνλόκηα ηα νπνία ν Θεόο έρεη
ρνξεγήζεη ζε όινπο αδηαθξίησο. Σν Ηζιάκ επηκέλεη πσο όια
ζηνπο νπξαλνύο θαη όια ζηε γε θαη ό,ηη βξίζθεηαη ελδηάκεζα
δεκηνπξγήζεθαλ πξνο όθεινο νιόθιεξεο ηεο αλζξσπόηεηαο.
Πξάγκαηη, ν Θεόο έρεη θάλεη απηό θαη πνιιά παξαπάλσ.
Έρεη εκθπηεύζεη ηε δηθή Σνπ νξζά θαζνδεγεκέλε ζξεζθεία ζε
θάζε άλζξσπν σο εθ γελεηήο δηθαίσκά ηνπ (Φίηξα - έκθπηε
θύζε), έλα αλαθαίξεην θαη ηεξό δηθαίσκα. Ζ αιεζηλή ζξεζθεία
είλαη έκθπηε κε ηελ νπνία όινη νη άλζξσπνη εμνπιίδνληαη. Πίζσ
από ηνλ εθζακβσηηθό ιαβύξηλζν ζξεζθεπηηθήο δηαθνξεηηθόηεηαο,
ην Ηζιάκ ζηέθεηαη σο έκθπηε ζξεζθεία αδηάθξηηε από ηελ
αλζξώπηλε θύζε. Απηή είλαη ε πξσηαξρηθή ζξεζθεία, ε κία θαη
κνλαδηθή αιεζηλή ζξεζθεία από ηελ αξρή ηεο δεκηνπξγίαο κέρξη
ην ηέινο ηνπ ρξόλνπ.
Η κόλε αιεζηλή θαη απνδεθηή ζξεζθεία γηα ηνλ
Αιιάρ είλαη ην Ιζιάκ. Καη απηνί ζηνπο νπνίνπο
δόζεθε ε Βίβινο (Υξηζηηαλνί θαη Εβξαίνη) δελ
δηέθεξαλ (ζηε ζξεζθεία 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. (Μεηάθξαζε ησλ ελλνηώλ ηνπ Κνξαλίνπ,
3:19)
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Ο θαζέλαο ηελ θαηέρεη εθηόο θη αλ ν εθπνιηηηζκόο θαη ε
θαηήρεζε, ε παξαπιάλεζε, ε δηαθζνξά ή ε απνζάξξπλζε ηνλ
έρνπλ νξίζεη δηαθνξεηηθά. ε κηα δηάζεκε παξάδνζε (ραληίζ), ν
Πξνθήηεο Μσράκκαλη () είπε:
Κάζε λενγέλλεην παηδί γελληέηαη ζ’ απηή ηε Φίηξα (έκθπηε
θύζε - ην Θζιάκ, δει. γελληέηαη σο Μνπζνπικάλνο). Έπεηηα νη
γνλείο ηνπ ηνλ αιιάδνπλ ζηνλ Θνπδατζκό, ηνλ Υξηζηηαληζκό ή
ηνλ Ζσξναζηξηζκό.16
Σν Ηζιάκ δελ ηξνθνδνηεί θακία ηδέα ηεο «πηώζεο ηνπ
αλζξώπνπ», θακία έλλνηα ηνπ Πξνπαηνξηθνύ Ακαξηήκαηνο. Γελ
ζέηεη θαλέλαλ άλζξσπν ζε κηα έκθπηε, αλαπόθεπθηε θαηάζηαζε
από ηελ νπνία δελ κπνξεί λα βγεη θαη γηα ηελ νπνία δελ είλαη
ππεύζπλνο. Ο άλζξσπνο είλαη αζώνο εθ γελεηήο. Πξάγκαηη,
γελληέηαη κε ππεξβνιηθή ηειεηόηεηα, κε δπλαηόηεηεο θαηαλόεζεο
θαη κηα έκθπηε αίζζεζε κε ηελ νπνία γλσξίδεη ηνλ Έλα Αιεζηλό
Θεό –ην Γεκηνπξγό ηνπ. ε απηό, όινη νη άλζξσπνη είλαη ίζνη,
θαζ’ όιε ηελ ύπαξμή ηνπο, από ηελ δεκηνπξγία ηνπο. Απηή είλαη ε
βάζε ηεο Ηζιακηθήο Παγθνζκηόηεηαο.17
Σν ζέκα είλαη πσο νη αιεζηλέο δηδαζθαιίεο ηνπ Υξηζηνύ
(εηξήλε ζ’ απηόλ) έρνπλ επίζεο ηηο ίδηεο πεπνηζήζεηο πσο δελ
ππάξρεη Πξνπαηνξηθό Ακάξηεκα, δελ ππάξρεη θακία πηώζε ηνπ
16 Γηα πεξηζζόηεξα πάλσ ζε απηό βι. Αι-Μηλάγνπη, Κνζάξ Μ. (1992). The
Child’s Rights in Islam. (Σα Γηθαηώκαηα ηνπ Παηδηνύ ζην Ηζιάκ).
Μεηάθξαζε ατθνπληίλ Υ. αρίλ. Riyadh: Safir Press.
17 Αι-Φαξνύρη, Ηζκαήι. Towards a Critical Theology. Towards
Islamization of Disciplines. (Πξνο κία Κξηηηθή Θενινγία. Πξνο ηνλ
Δμηζιακηζκό ηεο Πεηζαξρίαο) Σν Γηεζλέο Ηλζηηηνύην Ηζιακηθήο Θενινγίαο.
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αλζξώπνπ θαη νη απόγνλνη ηνπ Αδάκ (εηξήλε ζ’ απηόλ) είλαη
απαιιαγκέλνη από απηό ην θνξηίν. Ζ ηδέα ηεο ζηαύξσζεο γηα ηελ
εμηιέσζε ηνπ θεξόκελνπ σο Πξνπαηνξηθό Ακάξηεκα δελ είλαη
κόλν αζύκβαηε κε ηελ αλζξώπηλε δηάλνηα θαη ηελ θαηαλόεζε ηεο
δηθαηνζύλεο, αιιά αληηηίζεηαη, επίζεο, ζηηο δηδαζθαιίεο ηεο ίδηαο
ηεο Βίβινπ:
«Ο άλζξσπνο όκσο πνπ θάλεη ην θαθό ζα πεζάλεη, ν γηνο
δελ ζα ππνθέξεη εμαηηίαο ηεο αλνκίαο ηνπ παηέξα ηνπ νύηε ν
παηέξαο ζα ππνθέξεη εμαηηίαο ηεο αλνκίαο ηνπ παηδηνύ ηνπ. Ζ
δηθαηνζύλε ηνπ δηθαίνπ ζα αλαγλσξίδεηαη ζηνλ ίδην θαη ε αζέβεηα
ηνπ αζεβή ζα θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ ίδηνπ.» (Ηεδεθηήι,
18:20)
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XII. πκπέξαζκα

Γηα λα ζπλνςίζνπκε, ν Υξηζηηαληζκόο ρξεζηκνπνηεί ηνλ
ηζρπξηζκό ηνπ Πξνπαηνξηθνύ Ακαξηήκαηνο ή ηεο πηώζεο ηνπ
αλζξώπνπ σο βάζε ηνπ ζεκειηώδνπο δόγκαηόο ηνπ, πξνθεηκέλνπ
λα δηθαηνινγήζεη ηε ζηαύξσζε ηνπ Ηεζνύ (εηξήλε ζ’ απηόλ) θαη
ηελ ζσηεξία ηεο αλζξσπόηεηαο. Υξεζηκνπνηώληαο θαη ηα δύν
ινγνηερληθά ζώκαηα –Ηζιακηθέο θαη Βηβιηθέο πεγέο –κπνξνύκε
λα αληιήζνπκε ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα:
1. Ζ ηδέα πσο ε ακαξηία ηνπ Αδάκ (εηξήλε ζ’ απηόλ) ή ην
απνθαινύκελν Πξνπαηνξηθό Ακάξηεκα πέξαζε ζηνπο
απνγόλνπο ηνπ είλαη αβάζηκε θαη παξάινγε. Κακία από ηηο
πεγέο δελ ππνζηεξίδεη απηό ην εζθαικέλν αμίσκα πνπ
ηπθιά δηαδόζεθε από ηε Υξηζηηαλνζύλε.
2. ηελ πξαγκαηηθόηεηα, θάζε ππνηηζέκελν Πξνπαηνξηθό
Ακάξηεκα δηαπξάρζεθε πξώηα από ηνλ ίδην ην αηαλά
εμαηηίαο ηεο αιαδνληθήο θαη ππεξνπηηθήο ηνπ άξλεζεο λα
ππαθνύζεη ηελ εληνιή ηνπ Θενύ θαη λα πέζεη ζε πξελή
ζηάζε ελώπηνλ ηνπ Αδάκ (εηξήλε ζ’ απηόλ). Ο Αδάκ
(εηξήλε ζ’ απηόλ) δελ δηέπξαμε θαλέλα πξνπαηνξηθό
ακάξηεκα· ν Γηάβνινο ήηαλ απηόο πνπ ην έθαλε. Αλ,
πξάγκαηη, ν Θεόο έζηεηιε ηνλ Ηεζνύ (εηξήλε ζ’ απηόλ) λα
ζώζεη θάπνηνλ από ην Πξνπαηνξηθό Ακάξηεκα, ζα έπξεπε
λα απεπζύλεηαη ζηνλ αηαλά, όρη ζηνλ Αδάκ (εηξήλε ζ’
απηόλ) ή ηνπο αζώνπο απνγόλνπο ηνπ.
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3. Ήηαλ ν αηαλάο απηόο ν νπνίνο αθνύ πξώηα δηέπξαμε ην
Πξνπαηνξηθό Ακάξηεκα δειέαζε ηνλ Αδάκ (εηξήλε ζ’
απηόλ) λα ακαξηήζεη έπεηηα.
4. ε αληίζεζε κε ην αηαλά, ν Αδάκ (εηξήλε ζ’ απηόλ)
ληξάπεθε θαη κεηαλόεζε γηα ηελ αλππαθνή ηνπ ζηνλ Αιιάρ
θαη δήηεζε ζπγρώξεζε ε νπνία δόζεθε ζ’ απηόλ από ηνλ
Παληειεήκνλα θαη Πνιπεύζπιαρλν Κύξην.
5. Ο Αδάκ (εηξήλε ζ’ απηόλ) δελ νδεγήζεθε ε Κόιαζε από
ηνλ αηαλά, νύηε θαη θαλέλαο Πξνθήηεο, νύηε νη πξόγνλνί
ηνπ θιεξνλόκεζαλ νύηε κνηξάζηεθαλ ην ιάζνο ηνπ ην
νπνίν ζπγρσξέζεθε από ηνλ Θεό θαη γηα ην νπνίν είλαη
αζώνη θαη δελ έρνπλ θακία ζρέζε κε απηό. Απηό ζα ήηαλ
άδηθν θαη ν Θεόο δελ είλαη άδηθνο κε ηνπο δνύινπο Σνπ.18
6. πσο ν Θεόο ζπγρώξεζε ηνλ Αδάκ (εηξήλε ζ’ απηόλ) θαη
ηνπο απνγόλνπο ηνπ κεηά από απηόλ, ζα ζπλερίζεη λα θάλεη
ην ίδην κε ηνπο απνγόλνπο ηνπ κεηά από απηόλ κέρξη ηελ
Ζκέξα ηεο Κξίζεο, εθόζνλ δελ απνδίδνπλ εηαίξνπο ζε
Απηόλ θαη αθνινπζνύλ ηελ αιήζεηα από ηνλ Κύξηό ηνπο.
7. Ο εξρνκόο θαη ε ππνηηζέκελε ζηαύξσζε ηνπ Ηεζνύ (εηξήλε
ζ’ απηόλ) δελ έρνπλ θακία ζρέζε κε ηε ζπγρώξεζε ησλ
ακαξηηώλ θαλελόο κεηά από εθείλνλ, όπσο νύηε θαη απηώλ
πξηλ από εθείλνλ. Δθόζνλ δελ ππήξμε θαλέλα Πξνπαηνξηθό
18

Ο Αιιάρ ιέεη ζην Κνξάλην:  Καη θάζε ςπρή δελ θάλεη κηα ακαξηία
παξά λα είλαη ελάληηα ηνπ εαπηνύ ηεο (δει ε πνηλή ηεο), θαη δελ
ππάξρεη θακία (ακαξησιή) ςπρή πνπ λα επσκηζηεί ηελ ακαξηία
θάπνηαο άιιεο. Έπεηηα ζηνλ Κύξηό ζαο ζα είλαη ε επηζηξνθή ζαο, θαη
Απηόο ζα ζαο ελεκεξώζεη ζρεηηθά κε απηά ζηα νπνία δηαθσλνύζαηε.» 
(Μεηάθξαζε ησλ ελλνηώλ ηνπ Κνξαλίνπ, 6:164).
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Ακάξηεκα πνπ λα θιεξνλνκήζεθε από ηνπο απνγόλνπο ηνπ
Αδάκ (εηξήλε ζ’ απηόλ), ν Υξηζηόο (εηξήλε ζ’ απηόλ) δελ
ζα κπνξνύζε λα είρε έξζεη κε απηόλ ην ζθνπό.
8. ε θακία ρξνληθή ζηηγκή –πξηλ από ηνλ Ηεζνύ (εηξήλε ζ’
απηόλ) ή κεηά από απηόλ –δελ έρεη ν Θεόο ραξίζεη δύλακε
ζην αηαλά παξαπάλσ από ηνπο αιεζηλνύο δνύινπο Σνπ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Πξνθεηώλ Σνπ, θαη δελ κπνξεί
λα ηνπο παξαπιαλήζεη, λα ηνπο θαηαδηώμεη ή λα ηνπο
νδεγήζεη ζην Ππξ ηεο Κνιάζεσο από κόλνο ηνπ, παξά κόλν
κε ηηο δηθέο ηνπο πξάμεηο. Δπηπιένλ, ν ίδηνο ν αηαλάο έρεη
ππνβιεζεί από ηνλ Παληνδύλακν Θεό ζηελ ηηκσξία ηνπ
Ππξόο ηεο Κνιάζεσο γηα ηελ κνρζεξία ηνπ.
9. Ο Θεόο δελ ήξζε κε ηε κνξθή θαλελόο ζλεηνύ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πξνζώπνπ ηνπ Ηεζνύ (εηξήλε ζ’
απηόλ) πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξώζεη ην Θέιεκά Σνπ ή λα
εμαπαηήζεη ή λα μεγειάζεη ην αηαλά, Ο Θεόο Δίλαη
Παληνδύλακνο, Πάλζνθνο θαη Παλίζρπξνο· θαλείο δελ
κπνξεί λα Σνλ πξνθαιέζεη ή λα Σνλ ακθηζβεηήζεη.
10.
Ο Ηεζνύο (εηξήλε ζ’ απηόλ) δελ ήηαλ νύηε Θεόο, νύηε
πηόο ηνπ Θενύ. Απηό δελ ππνζηεξίδεηαη από θακία από ηηο
πεγέο πνπ ζπκβνπιεπηήθακε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
απζεληηθώλ βηβιηθώλ πεγώλ. Ήηαλ ζλεηόο όπσο όινη νη
ππόινηπνη Πξνθήηεο.
11.
Ο Θεόο, ν Γνμαζκέλνο, είλαη απνιύησο Γίθαηνο θαη
δελ δηαπξάηηεη αδηθίεο νύηε θαηαπίεζε ελάληηα θακίαο από
ηηο δεκηνπξγίεο Σνπ. Οπνηνζδήπνηε, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ηνπ αηαλά, νδεγεί θάπνηνλ ζηελ δηάπξαμε ακαξηίαο, έρεη ν
ίδηνο ακαξηήζεη θαη ζα ηηκσξεζεί, εθηόο θη αλ θάλεη
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εηιηθξηλή κεηάλνηα θαη ζπγρσξεζεί σο εθ ηνύηνπ από ην
Θεό. ε αληίζεζε κε ηα παηδηά ηνπ Αδάκ (εηξήλε ζ’ απηόλ)
όκσο, ν αηαλάο δελ ληξέπεηαη θαη δελ κεηαλνεί γηα ηε
κνρζεξία ηνπ θαη ζπλεπώο δελ επηδεηά ζπγρώξεζε.
Φαίλεηαη πσο ε έλλνηα ηνπ Πξνπαηνξηθνύ Ακαξηήκαηνο θαη ε
έλλνηα ηεο πηώζεο ηνπ αλζξώπνπ θαη όια όζα πεξηιακβάλνπλ
είλαη εζθεκκέλεο επηλνήζεηο πξνθεηκέλνπ λα δηθαηνινγεζνύλ ηα
θπξίαξρα ςεπδή δόγκαηα θαη αμηώκαηα ηνπ Υξηζηηαληζκνύ,
θαλέλα εθ ησλ νπνίσλ δελ δηδάρζεθε πνηέ από ηνλ ίδην ηνλ Ηεζνύ
(εηξήλε ζ’ απηόλ) θαη δελ κπνξνύλ λα βξεζνύλ ζηνηρεία πνπ λα ηα
ππνζηεξίδνπλ ζηηο απζεληηθέο πεγέο. Υξεζηκνπνηώληαο ηα ιόγηα
ηνπ Ακεξηθαλνύ Δπαγγειηζηή Josh McDowell, πξόθεηηαη γηα κία
από ηηο πην κνρζεξέο, άθαξδεο, θαύιεο απάηεο πνπ
πξνσζήζεθαλ πνηέ ζην κπαιό ησλ αλζξώπσλ. Δίλαη ώξα λα
αληηθξίζνπκε ηελ αιήζεηα θαη λα ηελ απνδερηνύκε.
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Σν βηβιίν απηό εμεηάδεη ην Δόγκα ηνπ
Πξνπαηνξηθνύ Ακαξηήκαηνο ζην Υξηζηηαληζκό. Ο
ζπγγξαθέαο ρξεζηκνπνηεί ζηνηρεία ηόζν από ηελ
νπηηθή ηεο ινγηθήο όζν θαη ηεο ζξεζθείαο γηα λα
απνδείμεη ηελ αλαιήζεηα απηνύ ηνπ δόγκαηνο.
Εμεγεί επίζεο πσο ν κόλνο δξόκνο πξνο ηε
ζσηεξία είλαη κέζσ ηεο αθνινπζίαο ησλ
δηδαζθαιηώλ ηνπ ηειεπηαίνπ Πξνθήηε, ηνπ
Μσράκκαλη ()• πηζηεύνληαο ζηε Μνλαδηθόηεηα
ηνπ Θενύ ζηε ιαηξεία. Όινη νη άλζξσπνη ζα
ινγνδνηήζνπλ δελ ζα θνξησζεί ην θνξηίν
(ακαξηία) θάπνηνπ άιινπ.
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