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Επιλεκτικά αναφζρουμε τισ πιο κραυγαλζεσ αντιφάςεισ τισ Καινισ Διακικθσ : 
 
1. Σθν γενεαλογία του Ιθςοφ βρίςκουμε ςτο ευαγγζλιο του Ματκαίου και του 
Λουκά. Σο περίεργο είναι πωσ ο ζνασ κάνει αναφορζσ ςε πρόςωπα που αγνοεί ο 
άλλοσ. 
Για παράδειγμα, ποιόσ είναι τελικά πατζρασ του Ιωςιφ; ο Ιακϊβ ςφμφωνα με τον 
Ματκαίο ι ο Ηλί όπωσ κζλει ο Λουκάσ; 
2. Κατά τον Ματκαίο ο Ιθςοφσ γεννικθκε ςτθν Βθκλεζμ και αργότερα πιγε ςτθν 
Ναηαρζτ ( «Και κακϊσ ιρκε, κατοίκθςε ςε μια πόλθ, που τθν ζλεγαν Ναηαρζτ* για 
να εκπλθρωκεί αυτό που ειπϊκθκε διαμζςου των προφθτϊν, ότι, Ναηωραίοσ κα 
ονομαςτεί » Ματκαίοσ 2:23 ). Κατά τον Λουκά, ςυνζβθ το αντίκετο. Οι γονείσ του 
Ιθςοφ κατ- οικοφςαν ςτθ Ναηαρζτ και πιγαν ςτθ Βθκλεζμ για τθν απογραφι και 
εκεί γεννικθκε ο Ιθςοφσ (« Ανζβθκε δε από τθ Γαλιλαία και ο Ιωςιφ, από τθν πόλθ 
Ναηαρζτ, ςτθν Ιουδαία, ςτθν πόλθ τοφ Δαβίδ, που αποκαλείται Βθκλεζμ » Λουκάσ 
2:4 ) 
3. Σελικά ποιό το όνομα του παιδιοφ ; 
Ματκαίοσ 1:23 « Δζςτε, θ παρκζνοσ κα ςυλλάβει, και κα γεννιςει ζναν γιό, και κα 
αποκαλζςουν το όνομά του ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ », που ερμθνευμζνο ςθμαίνει: Μαηί μασ 
είναι ο Θεόσ. 
Ο ίδιοσ, διαφωνεί με τον εαυτό του και ςτο 1:25 γράφει: Και δεν τθ γνϊριηε, μζχρισ 
ότου γζννθςε τον πρωτότοκο γιο τθσ• και αποκάλεςε το όνομά του ΙΗΟΤ. 
4. Πόςα καφματα ζκανε ο Ιθςοφσ; φμφωνα με τον Ματκαίο 18, τον Μάρκο 17, τον 
Λουκά 19, ενϊ ο Ιωάννθσ αναφζρει μόνο 7. Δεν μιλάνε, όμωσ, για τα ίδια. Σο μόνο 
καφμα που αναφζρουν και οι τζςςερισ είναι αυτό του πολλαπλαςιαςμοφ των 
άρτων, ενϊ το μεγαλφτερο καφμα, τθν ανάςταςθ του Λαηάρου, το βρίςκουμε μόνο 
ςτον Ιωάννθ. αν να μθν ζφτανε θ ςιωπι των υπολοίπων, ο Παφλοσ ςτισ Πράξεισ 
αμφιςβθτεί εντελϊσ το καφμα όταν ςτο 26:23 περιγράφει τον Ιθςοφ ωσ τον πρϊτο 
που γφριςε από τουσ νεκροφσ ( « ότι ο Χριςτόσ επρόκειτο να πάκει, ότι, αφοφ ανα-
ςτικθκε πρϊτοσ από τουσ νεκροφσ, πρόκειται να κθρφξει φωσ ςτον λαό και ςτα 
ζκνθ » ). 
5. τισ πράξεισ μακαίνουμε πωσ το τζλοσ του Ιοφδα ιταν ζνα ατφχθμα.  
το κτιμα που αγόραςε με τα τριάκοντα αργφρια ζπεςε και άνοιξε θ κοιλιά του. 



( Πράξεισ 1 : 18-19 « Οφτοσ λοιπόν απζκτθςεν αγρόν εκ του μιςκοφ τθσ αδικίασ, και  
πεςϊν πρόμυττα εςχίςκθ εισ το μζςον, και εξεχφκθςαν όλα τα εντόςκια αυτοφ• και 
ζγεινε γνωςτόν εισ πάντασ τουσ κατοικοφντασ τθν Ιερουςαλιμ, ϊςτε ο αγρόσ 
εκείνοσ ωνομάςκθ εν τθ ιδία αυτϊν διαλζκτω Ακελδαμά, τουτζςτιν, αγρόσ αίματοσ ) 
Ο Ματκαίοσ, διαφωνεί. Ο Ιοφδασ όχι μόνο δεν αγόραςε κτιμα, αλλά μετανιωμζνοσ 
πζταξε τα χριματα και αυτοκτόνθςε ( Ματκαίοσ 27:3-5 « Σότε, ο Ιοφδασ, αυτόσ που 
τον παρζδωςε, βλζποντασ ότι καταδικάςτθκε, αφοφ μεταμελικθκε επζςτρεψε 
ςτουσ πρεςβφτερουσ τα 30 αργφρια, λζγοντασ : 
Αμάρτθςα, επειδι παρζδωςα ακϊο αίμα. Και εκείνοι είπαν : Και ςε μασ, τι; Αφορά 
εςζνα. Και ρίχνοντασ τα αργφρια μζςα ςτον ναό, αναχϊρθςε• και φεφγοντασ 
κρεμάςτθκε ). 
6. Σελικά, ποιά ιταν τα τελευταία λόγια του δαςκάλου τουσ; 
Ματκαίοσ 27:46: Και γφρω ςτθν ζνατθ ϊρα, ο Ιθςοφσ αναβόθςε με δυνατι φωνι, 
λζγοντασ : « Ηλί, Ηλί, λαμά ςαβαχκανί ; », δθλαδι, « Θεζ μου, Θεζ μου, για ποιόν 
ςκοπό με εγκατζλειψεσ ; ». 
Ο Μάρκοσ διαφωνεί με τθν προφορά ( Μάρκοσ 15:34 «Και τθν ζνατθ ϊρα, ο Ιθςοφσ 
κραφγαςε με δυνατι φωνι, λζγοντασ :  
« Ελωί, Ελωί, λαμά, ςαβαχκανί ; », που ερμθνευόμενο, ςθμαίνει : « Θεζ μου, Θεζ 
μου, ωσ προσ τι με εγκατζλειψεσ ; »)  
Ο Λουκάσ αναφζρει πωσ: Και ο Ιθςοφσ, αφοφ φϊναξε με δυνατι φωνι, είπε: 
Πατζρα, ςτα χζρια ςου παραδίνω το πνεφμα μου. Και, όταν τα είπε αυτά, εξζπνευ-
ςε.( 23:46 ) 
Ενϊ πιο λακωνικόσ είναι ο Ιωάννθσ: Όταν, λοιπόν, ο Ιθςοφσ το πιρε, είπε:  
Σετζλεςται• και αφοφ ζγειρε το κεφάλι, παρζδωςε το πνεφμα. ( 19:30 ) 
Αντιφάςεισ υπάρχουν και ςτισ αναφορζσ τθσ ανάςταςθσ, τθσ τελευταίασ επαφισ με 
τουσ μακθτζσ αλλά και ςτθν ανάλθψθ, οι οποίεσ μοιάηουν λογικζσ: εφόςον δεν 
κατάφεραν να ςυμφωνιςουν μεταξφ τουσ για όςα ζβλεπαν και άκουγαν, πωσ να 
ςυμφωνιςουν ςτα μεταφυςικά ; 
Οι χριςτιανοί απολογθτζσ δεν ζχουν καταφζρει να δϊςουν μια πειςτικι εξιγθςθ. 
Προςπάκθςαν να ςτρζψουν αλλοφ τθν προςοχι μιλϊντασ για το δικεν μινυμα, 
ενϊ από τθν ςτιγμι που θ κεοπνευςτία του βιβλίου καταρρίπτεται, αμφιςβθτείται 
ευκζωσ θ φπαρξθ κάποιου μθνφματοσ. Ζτςι λοιπόν θ ορκόδοξθ Απολογθτικι 
δζχεται ότι τα Ευαγγζλια είναι μεν κεόπνευςτα, αλλά μόνο ωσ προσ το γενικότερο 
δογματικό τουσ περιεχόμενο. Μθν ζχοντασ απαντιςεισ, προτίμθςαν να απορρίψουν 
μόνοι τουσ τθν κεϊκι προζλευςθ και να δεχτοφν τα πάντα μζςα ςτο ιερό τουσ βιβλίο 
ωσ αλλθγορία, ερμθνευμζνθ κατά το ςυμφζρον τουσ. 
 
Οι αντιφάςεισ των Ευαγγελίων για το Πάςχα 
Λζγεται ότι τισ θμζρεσ του εβραϊκοφ Πάςχα ςυνελιφκθ, ςταυρϊκθκε και ανας-
τικθκε ο Ιθςοφσ. 
Οι μόνεσ πθγζσ που ζχουμε για τα όςα λζγεται ότι διαδραματίςτθκαν εκείνεσ τισ 
μζρεσ είναι τα τζςςερα ευαγγζλια. 
Μόνο που αν τα διαβάςει κάποιοσ ςυγκριτικά κα διαπιςτϊςει ότι οι αφθγιςεισ 
διαφζρουν και μάλιςτα ςε πολλά ςθμεία οι διαφορζσ είναι ςθμαντικζσ. 
Σο κείμενο είναι λίγο μεγάλο διότι και τα διαδραματιηόμενα είναι πολλά.  
Γι’ αυτό κα αναφερκϊ ςε κάποια από τα διαδραματιηόμενα και εντελϊσ επιγραμ-
ματικά. 



 Σου λόγου μου το αλθκζσ μπορεί κάποιοσ να το διαπιςτϊςει ακολουκϊντασ τισ 
παραπομπζσ. 
 
Μετά την ςφλληψη 
Μετά τθν ςφλλθψθ που ζγινε το βράδυ ςτο Όροσ των Ελαιϊν, ςφμφωνα με τον 
Ματκαίο (26:57-75), ο Ιθςοφσ οδθγείται ςτο ςπίτι του αρχιερζα Καϊάφα. 
Εκεί ιταν μαηεμζνοι οι αρχιερείσ και οι πρεςβφτεροι που αναηθτοφςαν κάποιουσ να 
ψευδομαρτυριςουν. Σελικά βρζκθκαν δφο οι οποίοι κατθγόρθςαν τον Ιθςοφ ότι 
αυτόσ είπε πωσ μπορεί να γκρεμίςει το ναό του Θεοφ και μζςα ςε τρεισ μζρεσ να τον 
ξαναχτίςει. 
Ο Μάρκοσ ( 14:53-72 ) αναφζρει ότι ο Ιθςοφσ μεταφζρκθκε ςτο ςπίτι κάποιου 
αρχιερζα ( δεν αναφζρεται ςε όνομα ). 
Εκεί ιταν μαηεμζνοι οι προαναφερόμενοι αλλά οι αρχιερείσ και ολόκλθρο το 
ςυνζδριο δεν ζβριςκαν κάτι για να τον κατθγοριςουν.  
Και μασ λζει ότι εκείνοι που ψευδομαρτυροφςαν δεν ιταν δφο αλλά πολλοί και δεν 
ςυμφωνοφςαν μεταξφ τουσ. 
Ο Λουκάσ ( 22:66-71 ) οδθγεί τον Ιθςοφ ςτον αρχιερζα το πρωί και όχι το βράδυ 
αμζςωσ μετά τθ ςφλλθψθ. 
Δεν οδθγείται ςτο ςπίτι του Καϊάφα ι του όποιου αρχιερζα ( ςφμφωνα με τον 
Μάρκο ) αλλά ςτθν αίκουςα του ςυνεδρίου. 
τον Λουκά δεν υπάρχουν ψευδομάρτυρεσ, αλλά οι κατθγορίεσ απευκφνονται από 
τα μζλθ του ςυμβουλίου. 
Εντελϊσ διαφορετικά τα παρουςιάηει ο Ιωάννθσ (18:13-14). 
Γράφει ότι αμζςωσ μετά τθ ςφλλθψθ ο Ιθςοφσ οδθγείται πρϊτα ςτον Άννα, πεκερό 
του Καϊάφα, κάτι που δεν αναφζρουν κακόλου οι υπόλοιποι. 
Μετά τθν ανάκριςθ από τον Άννα οδθγείται ςτον Καϊάφα (18: 24). 
Δεν αναφζρεται ςτο τι ζγινε ςτο ςπίτι του Καϊάφα, οφτε αναφζρεται ςε ψευδο-
μάρτυρεσ. 
 
Η άρνηςη του Πζτρου 
Είναι γνωςτό ότι ο Πζτροσ αρνικθκε τρεισ φορζσ τον δάςκαλο του. 
Πότε ζγινε αυτό; 
Ο Ματκαίοσ (26:58) λζει ότι ο Πζτροσ ιταν ςτο ςπίτι του Καϊάφα και παρακο-
λοφκθςε τθν δίκθ, κακιμενοσ ςτθν αυλι. Ενϊ ιταν εκεί μια δοφλθ και του λζει ότι 
ιταν μαηί με τον Ιθςοφ και εκείνοσ αρνείται για πρϊτθ φορά ( 26:70 ). 
Η άρνθςθ επαναλαμβάνεται αμζςωσ μετά όταν άλλθ δοφλθ του κάνει παρόμοιο 
ερϊτθμα, ενϊ θ τρίτθ άρνθςθ ζρχεται όταν και άλλοι του είπαν το ίδιο. 
 Αμζςωσ μετά τθν τρίτθ άρνθςθ ζκραξε ο πετεινόσ (26:71-74). 
τον Μάρκο (14:66-72) ζχουμε διαφορετικι εξζλιξθ των πραγμάτων. 
Οι δοφλεσ δεν είναι δφο αλλά μία. 
Και ο πετεινόσ κράηει κάκε φορά που ο Πζτροσ αρνείται τον δάςκαλο του και όχι 
ςτο τζλοσ. 
τον Λουκά (22:56-62) ζχουμε τρεισ απαντιςεισ του Πζτρου ςε ερωτιςεισ τριϊν 
διαφορετικϊν ανκρϊπων. Και φςτερα από τισ απαντιςεισ κράηει και ο πετεινόσ. 
Ο Λουκάσ ςθμειϊνει μάλιςτα ότι τισ τρεισ αρνιςεισ τισ άκουςε ο Ιθςοφσ ο οποίοσ 
γφριςε και τον κοίταξε. 



Μια άλλθ διαφοροποίθςθ είναι ότι ςτον Λουκά ο Πζτροσ αρνείται τον Χριςτό πριν 
τθ δίκθ, ενϊ ςτον Ματκαίο και ςτον Μάρκο θ άρνθςθ γίνεται κατά τθν διάρκεια τθσ 
δίκθσ. 
Ενϊ οι τρεισ υποςτθρίηουν ότι όλα διαδραματίςτθκαν ςτο ςπίτι του Καϊάφα, ο 
Ιωάννθσ ( 18:15-18 ) επιμζνει ότι όλα ζγιναν ςτο ςπίτι του Άννα. 
Κατά τον Ιωάννθ ο Πζτροσ δεν ιταν μόνοσ αλλά ςυνοδευόταν από άλλον ζνα 
μακθτι (προφανϊσ αναφζρεται ςτον εαυτό του ). 
Ο Πζτροσ ςτεκόταν ζξω και τον ζβαλε μζςα ο άλλοσ μακθτισ. 
Η πρϊτθ άρνθςθ του Πζτρου ζγινε όχι όταν κακόταν μαηί με τουσ άλλουσ ςτθν αυλι 
αλλά όταν ζμπαινε μζςα! Και δεν ζγινε από δοφλθ αλλά από μια νεαρι υπθρζτρια 
κυρωρό. Η δφο άλλεσ αρνιςεισ γίνονται μζςα ςτθν αυλι του Άννα κι εκεί κράηει και 
ο πετεινόσ. 
 
Η ταφρωςη 
φμφωνα με τον Ματκαίο (27:32-33) μετά τθν απόφαςθ για ςταφρωςθ του Ιθςοφ, 
οι ςτρατιϊτεσ ενϊ ζβγαιναν ζξω, βρικαν ζναν άνκρωπο Κυρθναίο, που τον ζλεγαν 
ίμωνα· αυτόν αγγάρευςαν για να ςθκϊςει τον ςταυρό του και να τον μεταφζρει 
μζχρι τον χϊρο τθσ ςταφρωςθσ, τον Γολγοκά. 
Οι αναφορζσ του Μάρκου (15:21-22) και του Λουκά (23:26-27) είναι παρόμοιεσ. 
Εκείνοσ που διαφοροποιείται είναι και πάλι ο Ιωάννθσ (19:17) ο οποίοσ γράφει ότι: 
«Και βαςτάηοντασ τον ςταυρό του βγικε ζξω ςτθν τοποκεςία, που λζγεται τόποσ 
Κρανίου, ο οποίοσ ςτθν Εβραϊκι λζγεται Γολγοκά·». 
Διαφωνία μεταξφ των τριϊν ζχουμε ακόμα και ςτο περιεχόμενο τθσ επιγραφισ που 
τοποκζτθςαν οι Ρωμαίοι πάνω ςτο ςταυρό. 
Ο Ματκαίοσ (27:37) λζει ότι θ πινακίδα ζγραφε: «Αυτόσ είναι ο Ιθςοφσ, ο βαςιλιάσ 
των Ιουδαίων». 
Ο Μάρκοσ (15:26) λζει ότι ζγραφε μόνο: «Ο βαςιλιάσ των Ιουδαίων». 
Ο Λουκάσ (23:38) λζει ότι θ επιγραφι ιταν «γραμμζνθ με γράμματα Ελλθνικά και 
Ρωμαϊκά και Εβραϊκά: Αυτόσ είναι ο βαςιλιάσ των Ιουδαίων». 
Ο δε Ιωάννθσ (19:19) γράφει ότι θ επιγραφι ζγραφε: «Ο Ιθςοφσ ο Ναηωραίοσ ο 
βαςιλιάσ των Ιουδαίων». 
 
Οι δφο ληςτζσ 
Οι ςυςταυρωμζνοι λθςτζσ είναι δφο. Ο ζνασ δεξιά κι ο άλλοσ αριςτερά του Ιθςοφ. 
Σι ζκαναν οι δφο κακοφργοι επάνω ςτον ςταυρό ; 
Ο Ματκαίοσ (27:44) και ο Μάρκοσ (15:32) μασ λζνε ότι όπωσ και ο υπόλοιποσ 
κόςμοσ, ζτςι και οι δφο λθςτζσ κορόιδευαν τον Ιθςοφ πάνω ςτο ςταυρό. Ο Λουκάσ 
(23:39-40 ) όμωσ, μασ πλθροφορεί ότι τον κορόιδευε ο ζνασ ενϊ ο άλλοσ τον 
επζπλθξε για τθν ςυμπεριφορά του. Ο Ιωάννθσ δεν αναφζρει τίποτε απολφτωσ 
γφρω από αυτό το κζμα. 
 
Ο θάνατοσ του Ιηςοφ 
φμφωνα με τουσ ευαγγελιςτζσ ο Ιθςοφσ πζκανε μεταξφ των ορϊν 12 το μεςθμζρι 
και 3 το απόγευμα. Και τότε ζγιναν ςυνταρακτικά πράγματα. 
Κατά το Ματκαίο (27:51-53) ςκίςτθκε ςτα δφο το καταπζταςμα του ναοφ, ζγινε 
μεγάλοσ ςειςμόσ, ζςπαςαν οι ταφόπλακεσ, άνοιξαν τα μνιματα και πολλοί άγιοι 
που είχαν πεκάνει αναςτικθκαν.  



Μετά τθν ανάςταςθ αυτοί μπικαν ςτθν άγια πόλθ και εμφανίςτθκαν ςε πολλοφσ 
ανκρϊπουσ. 
Κατά το Μάρκο (15:38-39) ςκίςτθκε μόνο ςτα δφο το καταπζταςμα του ναοφ. 
Δεν ζγινε κανζνασ ςειςμόσ και κανζνασ δεν αναςτικθκε. 
Οφτε ο Λουκάσ (23:44-45) αναφζρει ςειςμό και ανάςταςθ νεκρϊν. Λζει μόνο για το 
καταπζταςμα του ναοφ και ότι ζπεςε ςκοτάδι. Ο Ιωάννθσ και πάλι δεν αναφζρει 
τίποτε επί του προκειμζνου. 
 
Σι είπε πριν πεθάνει ο Ιηςοφσ ; 
Κατά τον Ματκαίο (27:46) είπε με δυνατι φωνι: «Ηλί, Ηλί, λαμά ςαβαχκανί;», 
δθλαδι, «Θεζ μου, Θεζ μου, για ποιον ςκοπό με εγκατζλειψεσ;». 
Κατά τον Μάρκο (15:34) είπε: «Ελωί, Ελωί, λαμά, ςαβαχκανί;», που ερμθνευόμενο, 
ςθμαίνει: «Θεζ μου, Θεζ μου, ωσ προσ τι με εγκατζλειψεσ;». 
Κατά τον Λουκά (23:46) δεν είπε οφτε το ζνα οφτε το άλλο αλλά: «ο Ιθςοφσ, αφοφ 
φϊναξε με δυνατι φωνι, είπε: Πατζρα, ςτα χζρια ςου παραδίνω το πνεφμα μου. 
Και, όταν τα είπε αυτά, εξζπνευςε». 
Ο Ιωάννθσ (19:30) διαφοροποιείται και πάλι εντελϊσ : « Όταν, λοιπόν, ο Ιθςοφσ το 
πιρε *το ξφδι+, είπε: Σετζλεςται· και αφοφ ζγειρε το κεφάλι, παρζδωςε το πνεφμα ». 
Ζτςι απλά… 
 
Η ανάςταςη 
Προβλθματικι είναι και θ διιγθςθ τθσ ανάςταςθσ. 
Κατά τον Ματκαίο (28:2-3) τα ξθμερϊματα τθσ Κυριακισ δφο γυναίκεσ θ Μαρία θ 
Μαγδαλθνι και θ άλλθ Μαρία(;) πιγαν να δουν τον τάφο. 
«Και ξάφνου, ζγινε μεγάλοσ ςειςμόσ· επειδι, ζνασ άγγελοσ του Κυρίου κατεβαίνο-
ντασ από τον ουρανό, ιρκε και αποκφλιςε τθν πζτρα από τθ κφρα, και κακόταν 
επάνω ς' αυτι. Η δε όψθ του ιταν ςαν αςτραπι, και το ζνδυμά του λευκό ςαν χιόνι. 
Και από τον φόβο του οι φφλακεσ ταράχτθκαν, και ζγιναν ςαν νεκροί». 
Σότε εμφανίςτθκε ζνασ άγγελοσ ο οποίοσ είπε ςτισ δφο γυναίκεσ να μθ φοβοφνται 
και ότι ο Ιθςοφσ δεν είναι μζςα ςτον τάφο (28:5-7). 
Ενϊ οι δφο γυναίκεσ ζτρεχαν να το ποφνε ςτουσ μακθτζσ, ςυναντικθκαν με τον 
Ιθςοφ. 
Κατά τον Μάρκο (16:1) οι γυναίκεσ δεν ιταν δφο αλλά τρεισ θ Μαρία θ Μαγδαλθνι, 
θ μθτζρα του Ιακϊβου και θ αλϊμθ. 
Επίςθσ, δεν πιγαν για να δουν τον τάφο όπωσ λζει ο Ματκαίοσ αλλά και «για να 
αλείψουν το ςϊμα του Χριςτοφ ». 
ε αντίκεςθ με τον Ματκαίο, ο Μάρκοσ (16:4) λζει ότι θ πζτρα είχε ιδθ μετακινθκεί 
όταν οι γυναίκεσ πιγαν εκεί. Δθλαδι οι γυναίκεσ δεν ιταν μάρτυρεσ τθσ κακόδου 
του αγγζλου και τθσ μετακίνθςθσ τθσ πζτρασ όπωσ λζει ο Ματκαίοσ.. Δεν εμφα-
νίςτθκε ο Άγγελοσ όπωσ λζει ο Ματκαίοσ αλλά ο Άγγελοσ κακόταν μζςα ςτον τάφο ! 
Ο Μάρκοσ διαφωνεί με τον Ματκαίο ότι ο Ιθςοφσ εμφανίςτθκε ςτισ γυναίκεσ ενϊ 
ζφευγαν από τον τάφο. 
Λζει (16:9-10): «Και αφοφ αναςτικθκε το πρωί τισ πρϊτθσ θμζρασ τισ εβδομάδασ, 
φάνθκε πρϊτα ςτθν Μαρία τθν Μαγδαλθνι, από τθν οποία είχε βγάλει επτά 
δαιμόνια. Εκείνθ πιγε και το ανιγγειλε ς' αυτοφσ που είχαν ςτακεί μαηί του, ενϊ 
πενκοφςαν και ζκλαιγαν.» 
Ο Λουκάσ (24:1) λζει ότι οι γυναίκεσ πιγαν να αλείψουν με μοίρα τον νεκρό. 



Λζει ακόμα (24:10) ότι ιταν πολλζσ οι γυναίκεσ, ανάμεςα τουσ και θ Μαρία θ 
Μαγδαλθνι, θ Ιωάννα και θ Μαρία θ μθτζρα του Ιακϊβου και όχι θ αλϊμθ όπωσ 
λζει ο Μάρκοσ. 
Κατά τον Λουκά (24:4) οι γυναίκεσ δεν είδαν ζνα αλλά δφο αγγζλουσ! 
Επίςθσ πρζπει να ςθμειϊςουμε ότι κατά τον Λουκά (24:13-17) ο Ιθςοφσ δεν εμφα-
νίςτθκε οφτε ςτισ δφο γυναίκεσ του Ματκαίου οφτε ςτθν Μαγδαλινι του Μάρκου 
αλλά φανερϊκθκε αργότερα ςε δφο άλλουσ μακθτζσ που πιγαιναν από τθν κωμό-
πολθ Εμμαοφσ προσ τα Ιεροςόλυμα. Ο ζνασ μάλιςτα ονομαηόταν Κλεόπασ (24:18). 
Ο Ιωάννθσ (1:1-15) ανατρζπει άρδθν τα πράγματα. 
Η Μαγδαλθνι πάει μόνθ τθσ ςτο μνιμα και το βρίςκει ανοιχτό.  
Φεφγει και πάει να βρει τον Πζτρο που του λζει τα κακζκαςτα. Ο Πζτροσ μαηί με τον 
Ιωάννθ τρζχουν ςτο μνιμα. 
Όταν ζφυγαν οι δφο, εμφανίηονται δφο άγγελοι και ενϊ ςυνομιλοφςε μαηί τουσ τθσ 
εμφανίςτθκε ο Ιθςοφσ τον οποίο αρχικά δεν κατάλαβε. 
τθν ςυνζχεια μετά από εντολι του Ιθςοφ θ Μαγδαλθνι φεφγει και πάει να 
ενθμερϊςει τουσ μακθτζσ… 

Η ανάληψη ςτον ουρανό 
Αν είχαμε μόνο τα ευαγγζλια του Ματκαίου και του Ιωάννθ, ςίγουρα δεν κα ξζραμε 
ότι ο Ιθςοφσ αναλιφκθκε ςτον ουρανό. 
Ο Ματκαίοσ (28:17-20) τελειϊνει το ευαγγζλιο του βάηοντασ τον Ιθςοφ να δίνει 
εντολι ςτουσ μακθτζσ να πορευκοφν και να διδάξουν όλα τα ζκνθ και ότι κα είναι 
μαηί τουσ μζχρι τθν ςυντζλεια του αιϊνα. 
Ο Μάρκοσ (16:14-20) τελειϊνει το ευαγγζλιο του με παρόμοια λόγια με τθν 
προςκικθ ότι «αφοφ τουσ μίλθςε, αναλιφκθκε ςτον ουρανό, και κάκιςε ςτα δεξιά 
τοφ Θεοφ». 
τον Λουκά (24:40-53 ) ο Ιθςοφσ βρίςκεται και πάλι ανάμεςα ςτουσ μακθτζσ αλλά 
τουσ λζει άλλα πράγματα. Σουσ βγάηει ζξω από τθν Ιερουςαλιμ και τουσ πιρε μζχρι 
τθν Βθκανία όπου « ενϊ τουσ ευλογοφςε, αποχωρίςτθκε απ' αυτοφσ, και ανυψωνό-
ταν προσ τον ουρανό ». 
Ο Ιωάννθσ (20:15-31) βάηει τον Ιθςοφ να εμφανίηεται ςτουσ δζκα μακθτζσ και είναι 
ο μόνοσ που αναφζρεται ςτο περιςτατικό με τον Θωμά. Ο Ιωάννθσ είναι επίςθσ ο 
μόνοσ που αναφζρεται ςτθν επιφοίτθςθ του Αγίου Πνεφματοσ. 
Ο τζταρτοσ ευαγγελιςτισ κλείνει το ευαγγζλιο του λζγοντασ ότι ο Ιθςοφσ ζκανε 
πολλά καφματα μπροςτά ςτουσ μακθτζσ του ( κάτι ςαν μια τελευταία παράςταςθ ) 
που δεν μποροφν να περιλθφκοφν ςε ζνα βιβλίο. 
Και βεβαίωσ δεν αναφζρεται ςε καμία ανάλθψθ ςτον ουρανό. 
Αυτά ςε μεγάλθ ςυντομία γφρω από όςα γράφουν οι ευαγγελιςτζσ για το ςυγκε-
κριμζνο κζμα. 

ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΕΡΙ ΣΟΤ 'ΧΡΙΣΙΑΝΙΚΟΤ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΤ'  ► 
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ΜΙΑ ΚΑΝΔΑΛΙΣΙΚΗ ΑΝΣΙΦΑΗ ΣΩΝ ΕΤΑΓΓΕΛΙΩΝ 
 
Εδϊ ςθμειϊνομε μια μεγάλθ αντίφαςθ όλων τϊν Ευαγγελίων. 
τα κείμενα ομολογίασ τοφ Προφιτου, Προδρόμου και Βαπτιςτοφ Ιωάννου, όπωσ 
τον αποκαλοφν οι χριςτιανοί, περί του Ιθςοφ Χριςτοφ και ςτα κείμενα τθσ Βαπτί-
ςεωσ του Ιθςοφ από τον Ιωάννθ Βαπτιςτι, Ματκαίοσ κεφάλαιο 3, Μάρκοσ 1: 1-11, 
Λουκάσ 3: 1-22, Ιωάννθσ 1: 6-37, 3: 22-36 βλζπουμε τα εξισ: 
Ο δερματοντυμζνοσ, γλίτςθσ, αγριάνκρωποσ τθσ εριμου τθσ Τπεριορδανίασ, ακρι-
δοτραφείσ και κατά πάςα πικανότθτα Εςςαίοσ Ιωάννθσ αποκαλεί τον Ιθςοφ: Αμνό 
του Θεοφ, Χριςτό, Μεςςία, οπίςω του ερχόμενο, πρϊτον του, κλπ. Ομολογεί ότι 
οφτε τα κορδόνια των παπουτςιϊν του δεν μπορεί να λφςει, κλπ. Λζγει ςτον Ιθςοφ 
ότι αυτόσ πρζπει να βαπτιςτεί από αυτόν και όχι ο Ιθςοφσ από εκείνον. Μιλάει για 
νζο βάπτιςμα όχι με φδωρ αλλά με πνεφμα άγιο και πυρ, και πολλά άλλα τζτοια 
βομβϊδθ, που μπορείτε να τα διαβάςετε μζςα ςτισ παραπομπζσ που αναγράψαμε. 
Με τα πολλά, ο Ιωάννθσ τελικά επείςκθ από τον Ιθςοφ να τον βαπτίςει. Κατά τθν 
βάπτιςθ ζγιναν τζρατα και ςθμεία. Άνοιξαν οι ουρανοί. Η φωνι του Θεοφ Πατρόσ 
Γιαχβζχ ακοφςτθκε να λζγει « οφτόσ εςτιν ο υιόσ μου ο αγαπθτόσ, εν ω ευδόκθςα. ». 
Σο Πνεφμα κατζβθκε ςαν περιςτζρι και εκάκιςε πάνω ςτθν κεφαλι του Ιθςοφ και 
ζτςι εβεβαίωςε του λόγου το αςφαλζσ. Παραδόςεισ, Απόκρυφα Ευαγγζλια και 
ορκόδοξα τροπάρια λζνε ότι ο ποταμόσ «Ιορδάνθσ εςτράφθ εισ τα οπίςω» από τθν 
τρομάρα του, και πολλά άλλα τοιαφτα. 
Ολίγον χρόνο μετά, ςτα ίδια τα Ευαγγζλια διαβάηουμε: 
Ματκαίοσ 11: 2-6 «Ο δε Ιωάννθσ ακοφςασ εν τω δεςμωτθρίω τα ζργα του Χριςτοφ, 
πζμψασ δφο των μακθτϊν αυτοφ είπεν αυτϊ· ςυ ει ο ερχόμενοσ ι ζτερον προς-
δοκϊμεν; και αποκρικείσ ο Ιθςοφσ είπεν αυτοίσ· πορευκζντεσ απαγγείλατε Ιωάννθ α 
ακοφετε και βλζπετε· τυφλοί αναβλζπουςι και χωλοί περιπατοφςι, λεπροί κακαρί-
ηονται και κωφοί ακοφουςι, νεκροί εγείρονται και πτωχοί ευαγγελίηονται· και μακά-
ριόσ εςτίν οσ εάν μθ ςκανδαλιςκι εν εμοί.» 
Λουκάσ 7: 18-23 «Και απιγγειλαν Ιωάννθ οι μακθταί αυτοφ περί πάντων τοφτων. 
και προςκαλεςάμενοσ δφο τινάσ των μακθτϊν αυτοφ ο Ιωάννθσ ζπεμψε προσ τον 
Ιθςοφν λζγων· ςυ ει ο ερχόμενοσ ι ζτερον προςδοκϊμεν; παραγενόμενοι δε προσ 
αυτόν οι άνδρεσ είπον· Ιωάννθσ ο βαπτιςτισ απζςταλκεν θμάσ προσ ςε λζγων· ςυ ει 
ο ερχόμενοσ ι ζτερον προςδοκϊμεν; εν αυτι δε τθ ωρα εκεράπευςε πολλοφσ από 
νόςων και μαςτίγων και πνευμάτων πονθρϊν και τυφλοίσ πολλοίσ εχαρίςατο το 
βλζπειν. και αποκρικείσ ο Ιθςοφσ είπεν αυτοίσ· πορευκζντεσ απαγγείλατε Ιωάννθ α 
είδετε και θκοφςατε· τυφλοί αναβλζπουςι και χωλοί περιπατοφςι, λεπροί κακαρί-
ηονται, κωφοί ακοφουςι, νεκροί εγείρονται, πτωχοί ευαγγελίηονται· και μακάριόσ 
εςτιν οσ εάν μθ ςκανδαλιςκι εν εμοί.» 
Δθλαδι τϊρα τι γίνεται ; Ο Ιωάννθσ δεν ξζρει ποιοσ είναι ο Ιθςοφσ και προςκαλε-
ςάμενοσ δφο τινάσ των μακθτϊν αυτοφ ο Ιωάννθσ ζπεμψε προσ τον Ιθςοφν λζγων· 
ςυ ει ο ερχόμενοσ ι ζτερον προςδοκϊμεν; 
Αν και ο Ιθςοφσ προειδοποιεί, λεσ και το είχε μυριςτεί, «και μακάριόσ εςτιν οσ εάν 
μθ ςκανδαλιςκι εν εμοί.», αυτι θ αγεφφρωτθ ςκανδαλϊδθσ αντίφαςθ που γράφτθ-
κε από τα χζρια των ιδίων κεοπνεφςτων Ευαγγελιςτϊν, τα οποία ζγραψαν και όλα 
τα άλλα, ςκανδαλίηει τουσ κεολόγουσ από τον δεφτερο αιϊνα και μετά. Σί να ποφνε; 
 



Ο κακοικθσ και ψυχοπακισ Σερτυλλιανόσ περί το +200 ζδωςε τθν εξισ απάντθςθ: 
«Ο Ιωάννθσ όταν εβλικθ ςτθν φυλακι ζχαςε τθν κεία χάρθ και ξζχαςε όςα είχε 
ομολογιςει και ότι είχε βαπτίςει τον Ιθςοφ.». Εφγε μζγα τζρασ Σερτυλλιανζ με τθν 
εφευρετικότθτά ςου ! Δεν ςχολιάηομε άλλο αυτιν τθν απάντθςθ ! 
Ο Ιωάννθσ Χρυςόςτομοσ πιο πονθρόσ και δόλιοσ είπε με «απόλυτθ ςιγουριά» ότι θ 
αμφιβολία ιταν των μακθτϊν του Ιωάννθ και όχι του ιδίου και γι’ αυτό τουσ ζςτειλε 
για να διαπιςτϊςουν μόνοι τουσ ποιοσ ιταν αυτόσ ο Ιθςοφσ. Κάτι τζτοιο όμωσ ςτα 
δυο κείμενα δεν υπάρχει. Ο Ματκαίοσ είναι ςαφισ : « Ο δε Ιωάννθσ ακοφςασ εν τω 
δεςμω-τθρίω τα ζργα του Χριςτοφ, πζμψασ δφο των μακθτϊν αυτοφ είπεν αυτϊ· ςυ 
ει ο ερχόμενοσ ι ζτερον προςδοκϊμεν;». Σο «είπεν αυτϊ·» είναι ςτον ενικό και μιλά 
ο Ιωάννθσ όχι άλλοι ! τον Λουκά θ λζξθ τινάσ, ςτθν φράςθ «δφο τινάσ των μακθτϊν 
αυτοφ ο Ιωάννθσ ζπεμψε», ςθμαίνει ότι οι δφο μακθτζσ που ζςτειλε ιταν αυτοί που 
ζτυχε να βρει εκείνθ τθν ϊρα μπροςτά του και δεν τουσ επζλεξε λόγω του ότι αυτοί 
οι ίδιοι αμφζβαλαν. Επίςθσ θ μετοχι «λζγων», ςτον Λουκά, είναι ςτον ενικό αρικμό 
και ο «λζγων» είναι ο ίδιοσ ο Ιωάννθσ! Πζραν τοφτων όμωσ, θ ίδια θ απάντθςθ του 
Ιθςοφ « και αποκρικείσ ο Ιθςοφσ είπεν αυτοίσ· πορευκζντεσ απαγγείλατε Ιωάννθ α 
είδετε και θκοφςατε· » κακιςτά ςαφζσ ότι θ εφεφρεςθ του Χρυςόςτομου απορ-
ρίπτεται παταγωδϊσ, διότι θ απάντθςθ του Ιθςοφ απευκφνεται κατ’ ευκείαν ςτον 
ίδιο τον Ιωάννθ, ζςτω και μζςω αγγελιαφόρων. Η απορία του Ιωάννθ παραμζνει 
ακράδαντθ ακόμα και αν υποκζςομε ότι οι δφο ι όλοι οι μακθτζσ του διατθροφςαν 
και αυτοί τθν ίδια απορία. Ζτςι ο Χρυςόςτομοσ απζδειξε για μια ακόμθ φορά ότι: ι 
δεν καταλαβαίνει τί διαβάηει ι δεν ξζρει τι γράφει ι ότι είναι βλαξ ι ςυνωμότθσ. 
Αλλά είναι δυνατόν ο Ιωάννθσ, από τθν θμζρα τθσ βαπτίςεωσ μζχρισ ότου εβλικθ 
ςτθν φυλακι, να μθν είχε εξθγιςει ςτουσ μακθτζσ του ποιόσ ιταν ο Ιθςοφσ τον 
οποίον ςυνεχϊσ ομολογοφςε και όλα όςα ςυνζβθςαν κατά τθν βάπτιςι του; Η όλθ 
ιςτορία για τον Βαπτιςτι Ιωάννθ ιταν ο κθρυττόμενοσ του οποίου ιταν Πρόδρομοσ 
και Προφιτθσ. Άρα πωσ ιταν δυνατόν να μθν είχε πει τίποτα ςτουσ μακθτζσ του ; 
Ακόμθ, κάποιοι μακθτζσ του Βαπτιςτοφ κα ιταν παρόντεσ κατά τθν Βάπτιςθ ! 
το κατά Ιωάννθν Ευαγγζλιο όμωσ, βλζπομε κακαρά ότι τζτοια εξιγθςθ είχε γίνει 
και ο Ιθςοφσ είχε γνωρίςει μερικοφσ μακθτζσ του Ιωάννου, 1: 29-39, 3: 22-36, 
προτοφ ο Ιωάννθσ μπει φυλακι. Επίςθσ όπωσ λζνε τα Ευαγγζλια, αυτά τα λόγια και 
πολλά άλλα, τα ζλεγε ςε όλο τον κόςμο, πόςον μάλλον ςτουσ μακθτζσ του ! 
Άρα ο Χρυςόςτομοσ αποδεικνφεται για μια ακόμθ φορά ψεφτθσ και ςυνωμότθσ. 
αν να μθν ζφτανε αυτό το μπουρδοφκλωμα με τον Ιωάννθ Βαπτιςτι και τα βαπτί-
ςματά του, ζχομε επί πλζον και το εξισ ανακάτεμά του ςε ανφπαρκτεσ ( μυκικζσ ) 
γεωγραφικζσ τοποκεςίεσ του Παλαιςτινιακοφ χϊρου. 
Η ςθμερινι κανονικι Καινι Διακικθ γράφει : 
Λουκάσ 3: 18 «πολλά μεν ουν και ζτερα παρακαλϊν ευθγγελίηετο τον λαόν.» 
Ιωάννθσ 3: 23 «θν δε και Ιωάννθσ βαπτίηων εν Αινϊν εγγφσ του αλείμ, ότι φδατα 
πολλά θν εκεί, και παρεγίνοντο και εβαπτίηοντο·» 
Όμωσ, ο γνωςτόσ και πολφ ςθμαντικόσ Ελλθνολατινικόσ κϊδικασ Bezae, τθσ Καινισ 
Διακικθσ ( φυλάςςεται ςτθ βιβλιοκικθ του Cambridge τθσ Αγγλίασ ), ακόμα κατά το 
τζλοσ του 5ου ι αρχζσ του 6ου αιϊνα γράφει: 
Λουκάσ 3: 18 «πολλά μεν ουν και ζτερα παραινϊν ευθγγελίηετο τον λαόν.», 
φράςθ που αποδίδει ςαφζσ νόθμα. Ο Ιωάννθσ ο Βαπτιςτισ δθλαδι ζδινε παραινζ-
ςεισ και με τισ παραινζςεισ του ευαγγελιηόταν τον λαό. 



 Όμωσ οι μετζπειτα διορ-κωτζσ που τα Ελλθνικά τουσ ιταν χείριςτα, δεν γνϊριηαν 
τθν λζξθ παραινϊν και τθν «διόρκωςαν» ςτθν λζξθ παρακαλϊν, πράγμα που τϊρα 
δεν βγάηει νόθμα. 
Ο Ιωάννθσ ο Ευαγγελιςτισ όμωσ, όποιοσ και ιταν αυτόσ, με τα λίγα πτωχά Ελλθνικά 
που ιξερε αν και κεόπνευςτοσ, υπζκεςε ότι το ςωςτό πρζπει να είναι παρ’ Αινϊν, 
και ζτςι ζγραψε «βαπτίηων εν Αινϊν». Είναι ιςτορικϊσ αποδεδειγμζνο ότι, αμφό-
τερεσ οι τοποκεςίεσ Αινϊν και αλείμ δεν υπιρχαν. Ζνεκα όμωσ αυτοφ του μφκου, 
του Ιωάννου του Ευαγγελιςτοφ, ςιμερα και οι δφο τοποκετοφνται ςτουσ γεωγρα-
φικοφσ χάρτεσ τθσ Παλαιςτίνθσ του καιροφ εκείνου. ( Μερικζσ φορζσ ολίγοι πιο 
ειλικρινείσ κεολόγοι τισ βάηουν με ερωτθματικά ! ) 
Αυτό επίςθσ αποδεικνφει ότι ο Ιωάννθσ ο Ευαγγελιςτισ αν και Εβραίοσ εντοπίτθσ 
ψαράσ δεν ιξερε τθν γεωγραφία του μικροφ Παλαιςτινιακοφ χϊρου του και τα μζρθ 
ςτα οποία τα φδατα ιςαν πολλά. Σο γεγονόσ αυτό είναι άλλο ζνα πρόςκετο ςτοιχείο 
τθσ ψευδεπιγραφίασ του Ευαγγελίου αυτοφ, όπωσ και των τριϊν άλλων. Σα τζςςερα 
κανονικά Ευαγγζλια είναι ψευδεπίγραφα και εγράφθςαν κατά διαςτιματα και με 
πολλζσ επαναλθπτικζσ διορκϊςεισ και προςκικεσ από τον δεφτερο αιϊνα και μετά. 
Είναι μυκολογικά κείμενα πίςτεωσ που προςαρμόηονταν με το πζραςμα των αιϊν-
ων ςτισ προκφπτουςεσ ανάγκεσ τθσ πίςτεωσ που προςπακοφςαν να προωκιςουν. 
Δεν ζχουν καμία ιςτορικι αξία. 
Απ’ αυτό εδϊ το βαρφ μπζρδεμα των Ευαγγελίων οι επιςτθμονικοί ερευνθτζσ ςυμ-
περαίνουν ότι θ Βάπτιςθ του Ιθςοφ δεν ζγινε ποτζ και είναι ζνα παραμφκι που 
προςτζκθκε μετά για να υποκλαπεί θ παγανιςτικι και θ Εςςαϊκι τελετι του 
Βαπτίςματοσ από τον Χριςτιανιςμό. Όπωσ επίςθσ ζχομε αναπτφξει, ο Ιϊςθποσ, ςτθν 
Ιουδαϊκι Αρχαιολογία, βιβλίο XVIII (18), ςτίχοι 116 - 119 και βιβλίο XX (20), ςτίχοσ 
200, αναφζρει το βάπτιςμα που ζκανε ο Ιωάννθσ και τθν ζννοιά με τθν οποία το 
ζκανε και βλζπομε ότι ιταν πολφ διαφορετικό και με άλλθ ζννοια από το επίπλαςτο 
χριςτιανικό, διά ςυγχϊρθςθ αμαρτιϊν και τθν απόταξθ του ατανά ! 
Από κεολογικισ απόψεωσ θ Βάπτιςθ ιταν αχρείαςτθ διότι ο Ιθςοφσ ωσ Θεόσ δεν 
χρειαηόταν βάπτιςμα. Όπωσ τα ζγραψαν οι : Ματκαίοσ, Μάρκοσ και Λουκάσ, μπορεί 
κανείσ να ιςχυριςτεί ότι ο Ιθςοφσ πιγε να βαπτιςκεί από τον Ιωάννθ Βαπτιςτι ωσ 
απλόσ αμαρτωλόσ άνκρωποσ, προτοφ πλεχκεί το παραμφκι ότι ιταν κεόσ. Ο εκ των 
δϊδεκα όμωσ, Ευαγγελιςτισ Ιωάννθσ που παριςτάνει και τον κεολόγο, δεν ζχει ανα-
φζρει τθν Βάπτιςθ ςτο Ευαγγζλιο του παρά μόνο τουσ αςαφείσ ςτίχουσ: 1: 32-33 
«και εμαρτφρθςεν Ιωάννθσ * ο Βαπτιςτισ + λζγων ότι τεκζαμαι το Πνεφμα καταβαί-
νον ωσ περιςτεράν εξ ουρανοφ, και ζμεινεν επ’ αυτόν. καγϊ ουκ ιδειν αυτόν, αλλ’ ο 
πζμψασ με βαπτίηειν εν φδατι, εκείνόσ μοι είπεν· εφ’ ον αν ίδθσ το Πνεφμα κατα-
βαίνον και μζνον επ’ αυτόν, οφτόσ εςτιν ο βαπτίηων εν Πνεφματι Αγίω.». 
Ολίγον καιρό μετά ταφτα όμωσ, ο Ιωάννθσ Βαπτιςτισ επερωτά τον Ιθςοφ Χριςτό: 
«...ςυ ει ο ερχόμενοσ ι ζτερον προςδοκϊμεν;». 
Αν εςείσ, όποιοι είςτε, βρείτε ποτζ άλλθ καλλίτερθ εξιγθςθ αυτισ τθσ αντιφάςεωσ, 
από αυτιν του Σερυλλιανοφ ι του Χρυςοςτόμου, να τθν δθμοςιεφςετε διεκνϊσ 
μιπωσ και ξελαςπϊςετε κατά τι τθν αρλουμπολογία και βλακεία τθσ Εβραιο-
γνωςτικο χριςτιανικισ μάςτιγασ. 
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