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Θεόδωρος Ι. Ρηγινιώτης
Σημειώσεις για το Ισλάμ

Φωτογραφίες εξωφύλλου:
1. Το «νυχτερινό ταξίδι» του Μωάμεθ στους επτά ουρανούς, καβάλα στον  
 Μπούρακ (al-Buraq), το «ουράνιο άλογο».
2. Ο ορθόδοξος άγιος νεομάρτυρας Αχμέτ ο Τούρκος (1682).
3. Ο νεομάρτυρας π. Δανιήλ Συσόεφ, που δολοφονήθηκε στο Μόσχα το 2009.
4. Ένα από τα μεγαλύτερα τζαμιά του κόσμου, στο Άμπου Ντάμπι, με χωρητι- 
 κότητα 10.000 ατόμων, αφιερωμένο στην μνήμη του Σεΐχη Zayed, ιδρυτή των  
 Αραβικών Εμιράτων.
5. Η Κάαμπα, το σημαντικότερο προσκύνημα του Ισλάμ.
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Πρόλογος

Το Ισλάμ δεν είναι μόνο θρησκεία, αλλά και μια υπολογίσιμη πολιτική δύναμη, που η 
ισχυροποίησή της δικαιολογημένα προβληματίζει πολλούς. Επίσης, αναμφίβολα, η εισ-
ροή αναρίθμητων μουσουλμάνων μεταναστών στη χώρα μας (και κατ’ επέκτασιν στην 
Ευρώπη) πιθανόν να προκαλέσει μεγάλη κοινωνική και πολιτισμική αλλοτρίωση. Σ’ αυτό 
το βιβλίο όμως το Ισλάμ μας ενδιαφέρει καθαρά και μόνο από πνευματική σκοπιά.

Καλωσορίζω τους μουσουλμάνους αδελφούς μου από κάθε γωνιά της Γης, που έχουν 
συρρεύσει στη χώρα μου. Από πολιτική και κοινωνική άποψη, η εισροή αυτή προκαλεί 
προβλήματα. Από πνευματική άποψη, μου δίνει την ευκαιρία να μοιραστώ μαζί τους τον 
πιο πολύτιμο θησαυρό που διαθέτει, εδώ και είκοσι αιώνες, ο λαός μου. το δρόμο της ένω-
σης με το Χριστό και, δι’ αυτού, με τον Τριαδικό Θεό (θέωσης). Επίσης, μου δίνεται η ευ-
καιρία να μοιραστώ τον ίδιο θησαυρό με τους συμπατριώτες μου, κάποιοι από τους οποί-
ους έχουν ξεχάσει ή ίσως ούτε που γνωρίζουν την ύπαρξή του.

Ως ορθόδοξος χριστιανός, είμαι πατριώτης, αλλά και άπατρις• είμαι πολίτης, αλλά και 
άπολις. Ξέρω ότι οι γήινες πατρίδες και πολιτείες διαθέτουν ημερομηνία λήξεως, ενώ η 
αληθινή πατρίδα μου, η βασιλεία των ουρανών, είναι αιώνια. Εκεί δεν υπάρχουν φυλές, 
ούτε πολιτισμοί.

Αυτή είναι η πατρίδα και των μουσουλμάνων αδελφών μου – ξένων, αλλά και Ελλήνων. 
Όμως, θα μπουν μέσα της; Αυτό είναι που με βασανίζει, απείρως περισσότερο από την 
πολιτική και τον πολιτισμό.

Αρκετά από τα κείμενα που απαρτίζουν αυτό του βιβλίο, σε μια πρώτη μορφή, έχουν 
δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα oodegr.com. Επίσης, τα περισσότερα έχουν γραφτεί απευθυ-
νόμενα σε μουσουλμάνους, γι’ αυτό περιέχουν διευκρινίσεις χριστιανικών ζητημάτων που 
για τους χριστιανούς είναι περιττές.

5 Σεπτεμβρίου 2012.
Θ.Ρ.
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Εισαγωγή

Επιστολή προς Έλληνες που ασπάστηκαν το Ισλάμ

Το ότι στη σύγχρονη Ελλάδα έχουμε Έλληνες, που εγκατέλειψαν την ορθόδοξη πίστη 
των πατέρων τους και προσχώρησαν στο Ισλάμ, έστω και ελάχιστους, μπορούμε να το 
αποδώσουμε μόνο στην πλήρη άγνοια της ορθοδοξίας, στην αγανάκτηση από το απελ-
πιστικά αντιχριστιανικό πνεύμα που κυριαρχεί στην καθημερινή ζωή και στην αναζήτηση 
ενός αληθινού χριστιανισμού σε εσφαλμένα ημι-χριστιανικά μονοπάτια. Και ένα τέτοιο 
ημι-χριστιανικό μονοπάτι είναι και το Ισλάμ, όπου οι συγκεκριμένοι αδελφοί μας βρί-
σκουν πράγματα που είναι βασικά στοιχεία του χριστιανισμού, αλλά οι ίδιοι δεν το γνω-
ρίζουν.

Το παρακάτω κείμενο είναι μια επιστολή που εστάλη σε Έλληνες μουσουλμάνους (εξι-
σλαμισθέντες) το Γενάρη του 2009, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Δεν υπήρξε απά-
ντηση, ούτε καν απλή ένδειξη ότι τη διάβασαν. Τη δημοσιεύουμε λοιπόν εδώ, για να φανεί 
χρήσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Κλείνοντας την εισαγωγή αυτή, πρέπει να επισημάνουμε ότι πολλοί πρόγονοί μας βα-
σανίστηκαν φρικτά μέχρι θανάτου και αγίασαν, επειδή αρνήθηκαν να εγκαταλείψουν την 
ορθόδοξη χριστιανική πίστη και να γίνουν μουσουλμάνοι ή –το σημαντικότερο– επειδή 
έγιναν μουσουλμάνοι και στη συνέχεια, καταλαβαίνοντας τι έχασαν, επέστρεψαν στο χρι-
στιανισμό και ομολόγησαν δημόσια τη χριστιανική πίστη τους.

Ρέθυμνο 14.1.2009

Αξιότιμοι φίλοι,
Σας εύχομαι ειρήνη, αγάπη και υγεία από Θεού.
Είμαι Έλληνας, ορθόδοξος χριστιανός και θεολόγος και, με αυτή την ηλεκτρονική επι-

στολή, ανταποκρίνομαι στην πρόσκλησή σας για επικοινωνία και παίρνω το θάρρος να 
μοιραστώ μαζί σας τις σκέψεις μου, σχετικά με την απόφασή σας, αφενός, να εγκαταλεί-
ψετε την Ορθοδοξία και, αφετέρου, να προσχωρήσετε στο Ισλάμ.

Αν ορισμένα σημεία του κειμένου μου σας προκαλέσουν ταραχή, σας παρακαλώ μην 
απαξιώσετε να το διαβάσετε, ξέροντας ότι γράφτηκε με ειλικρίνεια και ταπείνωση. Εκ των 
προτέρων σας ευχαριστώ.

Ένας ορθόδοξος χριστιανός, κατά τη γνώμη μου, μπορεί να ασπαστεί το Ισλάμ μόνο 

9

Σημειώσεις για το Ισλάμ



10

Σημειώσεις για το Ισλάμ

λόγω άγνοιας της χριστιανικής πίστης. Το διαπιστώνω αυτό, βλέποντας ότι στο Ισλάμ 
σάς οδήγησε κάποια πνευματική δίψα και γνωρίζοντας πολύ καλά (επιτρέψτε μου τον 
ισχυρισμό) ότι αυτή η δίψα θα έβρισκε πλήρη ικανοποίηση στην ορθοδοξία, αν ξέρατε 
πού βρίσκονται οι πηγές.

Στην εποχή μας δυστυχώς οι περισσότεροι χριστιανοί (μεταξύ αυτών και οι ορθόδο-
ξοι) έχουν άγνοια της χριστιανικής πίστης, ακόμη και στα πιο βασικά της χαρακτηρι-
στικά. Η άγνοια αυτή προέρχεται από διάφορους παράγοντες, όπως: α) η προκατάληψη 
προς κάθε τι χριστιανικό, που προκλήθηκε από τη διαστροφή του χριστιανισμού κατά το 
μεσαίωνα και διαιωνίστηκε με την επικράτηση των ορθολογιστικών ιδεών (κατ’ ουσίαν 
«δογμάτων») του ευρωπαϊκού Διαφωτισμού, καθώς και β) η διαρκώς αυξανόμενη κυριαρ-
χία του καταναλωτικού δυτικού πολιτισμού, που φυσικά δεν είναι καθόλου χριστιανικός, 
αλλά διαβρώνει τις χριστιανικές κοινωνίες απομακρύνοντας τους ανθρώπους από την 
ενασχόληση με την πίστη τους. Ο μέσος άνθρωπος θα θεωρούσε τρίτο πολύ σημαντικό 
παράγοντα, για την άγνοια της χριστιανικής πίστης, τη φαινομενική έλλειψη ικανών και 
σοφών χριστιανών διδασκάλων, πράγμα όμως που δεν είναι τόσο εκτεταμένο όσο ο μέ-
σος άνθρωπος νομίζει, γιατί αληθινοί χριστιανοί διδάσκαλοι υπάρχουν αρκετοί στη γενιά 
μας, καθώς και σε κάθε γενιά, αλλά μένουν αφανείς λόγω των δύο άλλων παραγόντων, 
που αναφέρθηκαν πριν.

Αν κοιτάξατε γύρω σας και δεν είδατε αληθινούς χριστιανούς, που να σας εμπνεύσουν 
με την ειλικρινή ευλάβεια, την αγάπη και την αγιότητά τους, καθώς και με το υψηλό 
πνευματικό τους επίπεδο, οφείλω να σας πληροφορήσω ότι δεν ερευνήσατε σωστά. Είμαι 
στην ευχάριστη θέση να σας προσκαλέσω σε πολλά χριστιανικά σπίτια με εικονοστάσι 
και καντήλι, όπου απλοί και ευσεβείς άνθρωποι είναι πάντα πρόθυμοι να σας ανοίξουν 
την αγκαλιά τους, ακόμη και αν γνωρίζουν ότι εγκαταλείψατε την ορθόδοξη πίστη σας 
και ότι δε σκοπεύετε να επιστρέψετε σ’ αυτήν. Επίσης είμαι στην ευχάριστη θέση να σας 
προσκαλέσω σε πολλούς ορθόδοξους χώρους αυτοθυσίας και κοινωνικής προσφοράς, 
όπου ιερείς (αλλά και επίσκοποι) προσφέρουν τα μέγιστα σε ομάδες κοινωνικά αποκλει-
σμένων αδελφών μας. Η προσφορά αυτή δε φτάνει σχεδόν ποτέ στα ΜΜΕ, όμως δεν 
παύει να υπάρχει και μπορώ να επανέλθω και να σας αναφέρω ονόματα και τοποθεσίες 
(προκειμένου για τον τόπο όπου ζω, μπορώ και να σας ξεναγήσω ο ίδιος, αν κάνετε τον 
κόπο να μας επισκεφθείτε έστω και για εικοσιτέσσερις ώρες).

Τέλος, μπορώ να κατονομάσω εξαίρετους ορθόδοξους πνευματικούς διδασκάλους, 
κατάλληλους για οποιουδήποτε βάθους πνευματική συζήτηση, τέτοιους που φοβούμαι 
ότι δε συναντήσατε κατά την έρευνά σας για την ορθοδοξία, πριν την εγκαταλείψετε. 
Ορισμένα στοιχεία για το θέμα αυτό θα διαφανούν παρακάτω.

Η κα Ιμάν Κουβάλις, σε συνέντευξή της στην εφημερίδα Το Ποντίκι της 4.12.2008, 
αναφέρει: «Πήγα στον παπά της ενορίας μας και του έκανα ένα σωρό ερωτήσεις, ειδικά 
γύρω από την Αγία Τριάδα. Το πρόβλημα ήταν ότι δε μου έδωσε ικανοποιητικές απαντή-
σεις. Σιγά σιγά, μέσα από την έρευνα και τις αποδείξεις που έβρισκα, συνειδητοποίησα με 
την καρδιά μου την αλήθεια του ενός Θεού, χωρίς “συνεργάτες”».

Τα λόγια της κυρίας Κουβάλις, κατά τη γνώμη μου, είναι θλιβερά. Δεν ξέρω τι θα θεω-
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ρούσε η ίδια «ικανοποιητική» απάντηση στις απορίες της για την Αγία Τριάδα ή τι «απο-
δείξεις» ανακάλυψε αργότερα, όμως παρακαλώ, αν το μήνυμα αυτό φτάσει σ’ εκείνη, να 
απευθύνει τις ίδιες ερωτήσεις και στην ταπεινότητά μου – ας δούμε αν οι όποιες απαντή-
σεις της δώσω, με τη χάρη του Θεού, ικανοποιήσουν την επιθυμία της για γνώση.

Πληροφορώ όμως τη συντροφιά σας ότι αληθινή έρευνα για το μυστήριο της τρια-
δικότητας του Θεού (που είναι όντως Ένας και χωρίς συνεργάτες) απαιτεί μελέτη των 
σχετικών κειμένων των Πατέρων της Εκκλησίας και όχι μία απλή συζήτηση (ή δέκα απλές 
συζητήσεις) με εφημέριους κάποιων τυχαίων ενοριών ή ακόμη και με θεολόγους της σει-
ράς. Αν εγώ (ο κάθε «εγώ») γνωρίζω επαρκώς ή όχι το βάθος της χριστιανικής θεολογίας, 
είναι άσχετο με το αν η θεολογία αυτή είναι αληθινή ή ψευδής.

Κλείνω την ελάχιστη αυτή αναφορά με τη διευκρίνιση ότι η τριαδικότητα του Θεού 
είναι αυτό που αποκάλυψε για το Θεό ο Ιησούς. Και όλα όσα πιστεύει ο χριστιανισμός 
είναι καρπός της σοφίας των αγίων χριστιανών διδασκάλων και όχι των διανοητικών παι-
χνιδιών κάποιων στρυφνών και ανέραστων μεσαιωνικών καλόγερων.

Άραγε συναντήσατε ποτέ –ή έχετε ανάμεσά σας– κάποιον πνευματικά προοδευμένο 
χριστιανό (δηλαδή άνθρωπο βαθιάς προσευχής και συνεπούς εκκλησιαστικής ζωής), που 
να μην είδε την αγωνία και τον αγώνα του να καρπίζει και απογοητευμένος να εγκατέλει-
ψε το χριστιανισμό; Τι είδους έρευνα του χριστιανισμού πραγματοποίησε ο καθένας σας, 
με ποιο τρόπο βίωσε τις χριστιανικές πρακτικές, ώστε βέβαιος για τη ματαιότητά τους 
εγκατέλειψε την ορθοδοξία και ασπάστηκε το Ισλάμ; Δεδομένου ότι το αληθινό ορθόδο-
ξο βίωμα και η γνώση των χριστιανικών πρακτικών ολοένα και σπανίζει στο σύγχρονο 
κόσμο, υποπτεύομαι ότι κανείς από εσάς δεν άκουσε καν να γίνεται κάποτε σοβαρός λό-
γος γι’ αυτά (αλλιώς θα ήξερε, αν μη τι άλλο, ότι κανείς σοβαρός χριστιανός, μιλώντας σε 
μια γυναίκα, δεν ενδιαφέρεται για την εμφάνισή της και ότι η παρακολούθηση της μόδας 
προέρχεται όχι από το χριστιανισμό, αλλά από την αδιαφορία του αποπροσανατολισμέ-
νου και πάσχοντος δυτικού ανθρώπου γι’ αυτόν – σχολιάζω απόψεις από τη συνέντευξη 
της κυρίας Κουβάλις).

Στην ιστοσελίδα σας υπάρχει ένα άρθρο, που υποστηρίζει την άποψη ότι ο πνευματικά 
ώριμος μουσουλμάνος μισεί την αμαρτία, σε κάθε μορφή της, αλλά αγαπά τον αμαρτωλό. 
Το αστείο είναι ότι αυτή ακριβώς η διάκριση (μίσος προς την αμαρτία, αγάπη προς τον 
αμαρτωλό) είναι θεμελιώδης στη σκέψη των αγίων Πατέρων της αρχαίας (προ Ισλάμ) και 
της ορθόδοξης Εκκλησίας και φαίνεται καθαρά στους βίους των αγίων μας. Το γνωρίζετε 
αυτό, φίλοι; Το γνωρίζατε, όταν αποφασίσατε την αλλαγή του θρησκεύματος; Γι’ αυτό 
ακριβώς η συγκεκριμένη διδασκαλία του Ισλάμ είναι τόσο οικεία σε σας (όσο και σε μένα, 
και σε κάθε ειλικρινή αναζητητή της αλήθειας): γιατί είναι πολύ χριστιανική.

Συγχωρέστε με που σας πληγώνω. Δε μπορώ να γράψω την αλήθεια (ή έστω αυτό που 
γνωρίζω ως αλήθεια, μετέχοντας ταπεινά, ως πρωτοετής μαθητής, σε μια παράδοση εί-
κοσι αιώνων, γεμάτη αγίους και σοφούς διδασκάλους, άντρες και γυναίκες, που πρόσφε-
ραν τα πάντα στο Θεό και το συνάνθρωπο), χωρίς να αγγίξω κάποια ευαίσθητη χορδή, 
η οποία θα πονέσει. Όμως ο πόνος από την αναζήτηση της αλήθεια είναι γλυκός, όταν 
ανακαλύπτεις ένα ψήγμα.
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Γράφω τα παρακάτω, θεωρώντας αυτονόητο ότι προσχωρήσατε στο Ισλάμ αναζητώ-
ντας την αλήθεια και την αγάπη και όχι για κάποιο «επιφανειακό» λόγο (όπως π.χ. από 
τη θελκτικότητα της γνωριμίας με έναν «εξωτικό» πολιτισμό ή από συναισθηματική αντί-
δραση στην προκατάληψη του σύγχρονου δυτικού κόσμου κατά του Ισλάμ και των αρα-
βικών λαών και τη σύνδεσή τους, στη φαντασία των ανθρώπων της δύσης, με την τρομο-
κρατία κ.τ.τ.), πράγμα που ασφαλώς θα συνιστούσε πνευματική επιπολαιότητα.

Θεμελιώδης ισχυρισμός μου: αν αυτά που λαχταρούσε η καρδιά σας δεν τα βρήκατε 
στο χριστιανισμό, είναι γιατί δεν ψάξατε σωστά, και, αν τα βρήκατε στο Ισλάμ, είναι γιατί 
το Ισλάμ (σοφά πράττοντας) τα πήρε από το χριστιανισμό.

Για του λόγου το αληθές, έχω την τιμή να σας προσκαλέσω σε μια εντρύφηση στις 
χριστιανικές πηγές, όπου θα ανακαλύψετε θησαυρούς, τους οποίους νομίζω ότι αγνοείτε 
(και ακριβώς εξαιτίας αυτής της άγνοιας τούς αποστραφήκατε). Θα ανακαλύψετε επίσης 
την πηγή μεγάλου μέρους της διδασκαλίας του Ισλάμ και της σοφίας των ισλαμιστών δι-
δασκάλων, και συγκεκριμένα την πηγή εκείνων ακριβώς των στοιχείων, για τα οποία ένας 
ηθικά υγιής άνθρωπος (αγνοώντας το χριστιανισμό) θα μπορούσε να γίνει μουσουλμά-
νος. Ας σημειωθεί ότι εννοώ «ηθικά υγιής» με τα κριτήρια του χριστιανισμού, δηλαδή 
άνθρωπος διψασμένος για αγάπη, ειρήνη, δικαιοσύνη, πραότητα, κάποιος που εκτιμά την 
αυτοθυσία για τους άλλους, με δυο λόγια άνθρωπος σύμφωνος με τη διδασκαλία του 
Ιησού και διψασμένος για τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος (όπως απαριθμούνται από 
τον άγιο απόστολο Παύλο στην επιστολή προς Γαλάτας, κεφ. 5, στ. 22, και εμφανίζονται 
έμπρακτα στις βιογραφίες των χριστιανών αγίων).

Διευκρινίζω προκαταβολικά ότι, μιλώντας για χριστιανισμό, δεν εννοώ κάθε μορφής 
διαστρέβλωσή του στο διάβα της ιστορίας, αλλά την αρχαία ενιαία χριστιανική παράδο-
ση των πρώτων χιλίων χρόνων μετά Χριστόν (πριν το «Σχίσμα των Εκκλησιών», δηλ. την 
απόσχιση του καθολικισμού, που μετατράπηκε στην πορεία σε απάνθρωπη αίρεση) και, 
στη συνέχεια, την παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας, που είναι η ίδια με την αρχαία 
ενιαία χριστιανική παράδοση. Η παράδοση αυτή δεν περιλαμβάνει μόνο ένα σύνολο «θε-
ολογικών δογμάτων», αλλά και τη διδασκαλία για την ένωση του ανθρώπου με το Θεό, 
δηλαδή για τον καθαγιασμό του ανθρώπου (και, μαζί με αυτόν, και τον καθαγιασμό της 
κτίσης), που περνάει από τα στάδια της κάθαρσης της καρδιάς από τα πάθη, του φωτι-
σμού του νου από το Άγιο Πνεύμα και τελικά της θέωσης. Αυτή η ένωση Θεού και αν-
θρώπου πραγματοποιείται διά του Χριστού (όχι επειδή ο Χριστός είναι ένας «μεσάζων», 
αλλά επειδή είναι ο Ίδιος ο Θεός, προς τον Οποίο τείνουμε να ενωθούμε), έχει πραγμα-
τοποιηθεί αμέτρητες φορές στο διάβα των αιώνων (και στην εποχή μας) και αποτελεί τη 
δοκιμασμένη και επαληθευμένη «απόδειξη» για την αλήθεια του χριστιανισμού.

Σας παρακαλώ να μελετήσετε λίγο το ζήτημα αυτό πριν θεωρήσετε βέβαιο ότι η αλή-
θεια βρίσκεται στο Ισλάμ. Θα σας παραπέμψω σε πηγές παρακάτω.

Έτσι, δεν αναφέρομαι καθόλου σε εγκληματικές πρακτικές από πλευράς χριστιανών 
κατά των μουσουλμάνων. Οι αμαρτίες αυτές δεν αποτελούν εφαρμογή, αλλά διαστρέ-
βλωση του χριστιανισμού, συχνά μάλιστα έχουν διαπραχθεί από ρωμαιοκαθολικούς και 
προτεστάντες, που έχουν διαπράξει τα ίδια και σε βάρος των ορθόδοξων. Άλλωστε και τα 
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αντίστοιχα εγκλήματα μουσουλμάνων σε βάρος χριστιανών –και μάλιστα Ελλήνων και 
ορθοδόξων– προφανώς δεν μέτρησαν στην καρδιά σας όταν επιλέξατε την αλλαγή του 
θρησκεύματος.

Επιτρέψτε μου να γίνω πιο συγκεκριμένος. Η πρώτη πηγή της χριστιανικής πίστης, 
στην οποία σας προσκαλώ, είναι εύλογα το Ευαγγέλιο. Εκεί θα βρείτε τη διδασκαλία του 
Χριστού για την αγάπη, που αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους, την ειρήνη, τη δικαιο-
σύνη, τη συγχώρηση (διδασκαλία που θεμελίωσε αυτές τις έννοιες και τις έκανε κτήμα 
της ανθρωπότητας), αλλά και για τη σωτηρία που έρχεται στον άνθρωπο, όταν πορεύεται 
προς το Θεό διά του Χριστού. Θα δείτε τι μαρτυρεί ο ίδιος ο Ιησούς για τη σχέση Του με 
το Θεό Πατέρα, αλλά και για τη μέλλουσα κρίση, τον παράδεισο και την κόλαση. Ίσως 
είχατε διαβάσει το Ευαγγέλιο ως χριστιανοί, όμως τώρα παίρνω το θάρρος να σας προ-
σκαλέσω να το μελετήσετε ως μουσουλμάνοι, δεκτικοί πλέον απέναντι στο γεγονός ότι ο 
Θεός μπορεί να αποκαλύψει αλήθειες στον άνθρωπο. Είμαι βέβαιος ότι θα ανακαλύψετε 
πτυχές του που είχαν περάσει απαρατήρητες από το βλέμμα σας.

Αν σας ελκύει στο Ισλάμ η σοφία και οι μυστικιστικές εμπειρίες των διδασκάλων σού-
φι, θα δείτε ξεκάθαρα την πηγή του σουφισμού μελετώντας το Γεροντικό, το Λαυσαϊκό, τα 
Αποφθέγματα Πατέρων και το Λειμωνάριο, τα βιβλία της βυζαντινής εποχής όπου κατα-
γράφονται σημαντικά περιστατικά από τη ζωή των αγίων χριστιανών ασκητών και ερη-
μιτών διδασκάλων, ιδίως από την Αίγυπτο, την Παλαιστίνη και τη Συρία, οι περισσότεροι 
και σημαντικότεροι από τους οποίους έζησαν πριν το Μωάμεθ. Σημαντική επίσης πηγή 
πληροφοριών για την αγιότητα των προϊσλαμικών χριστιανών ασκητών είναι ο Βίος του 
Αντωνίου του αγίου Αθανασίου του Μεγάλου, που αναφέρεται στη ζωή και τη διδασκαλία 
του «καθηγητή της ερήμου», που εγκαινίασε την ερημιτική ζωή τις αρχές του 4ου αιώνα 
μ.Χ.

Για τον ποιητικό και ερωτικό μυστικισμό των διδασκάλων σούφι, σας προτείνω μια 
επίσκεψη στο Εξήγησις του Άσματος των Ασμάτων του αγίου Γρηγορίου Νύσσης (4ος αιώ-
νας), αλλά και στη Φιλοκαλία, τη μνημειώδη συλλογή πατερικών κειμένων που εκτείνε-
ται από τον 4ο ώς το 15ο αιώνα μ.Χ. και αναφέρεται κατά κύριο λόγο στη διδασκαλία για 
την ένωση με το Θεό. Εκεί θα μάθετε για τη «νοερά προσευχή», που προηγείται ιστορικά 
του ντικρ, για τις σχετικές εμπειρίες των χριστιανών αγίων διδασκάλων, καθώς και για τη 
«διάκριση των πνευμάτων», τη νοερά επιστήμη που επιτρέπει την αξιολόγηση των εμπει-
ριών για την αποφυγή των δαιμονικών απομιμήσεων (βασικό στοιχείο για την αξιοπιστία 
της Ορθοδοξίας). Όλα αυτά τα έργα έχουν μεταφραστεί και στα αγγλικά.

Για την παράδοση αυτή της χριστιανικής (ορθόδοξης) αγιότητας, όπως εξελίχθηκε 
τους επόμενους αιώνες και όπως είναι σήμερα, προτείνω τα κλασικά έργα: Η Θηβαΐδα 
του Βορρά (ελλ. έκδ. Πέτρου Μπότση), Αγιορείται Πατέρες και Αγιορείτικα (του αγίου γέ-
ροντα Παΐσιου του Αγιορείτη, έκδοση ιεράς μονής Σουρωτής, Θεσσαλονίκη) και Ο άγιος 
Σιλουανός ο Αθωνίτης (του αγίου γέροντα Σωφρόνιου Σαχάρωφ, έκδοση του Patriarchal 
Stavropegic Monastery to St John the Baptist, Essex). Αναφέρονται αντίστοιχα στους αγί-
ους διδασκάλους της Ρωσίας, από το 14ο ώς το 18ο αιώνα, και του Αγίου Όρους (Άθωνα) 
το 19ο και 20ό αιώνα, καθώς και στη ζωή και τη διδασκαλία ενός από τους μεγαλύτερους 
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νεώτερους ορθόδοξους διδασκάλους, του αγίου Σιλουανού.
Ο βίος του αγίου Σιλουανού περιέχει μια συμπύκνωση ολόκληρης της χριστιανικής 

διδασκαλίας για τη σωτηρία, γραμμένη από ένα μεγάλο σύγχρονο άγιο (το γέροντα Σω-
φρόνιο), που θεωρώ απαραίτητο να μελετήσει κάθε σκεπτόμενος άνθρωπος (ανεξαρτή-
τως θρησκεύματος). Εκεί ο αναζητητής της αλήθειας θα ανακαλύψει και το γιατί οι χρι-
στιανοί πιστεύουμε στον Τριαδικό Θεό και όχι σε ένα «μονοπρόσωπο» Θεό – πώς δηλαδή 
ο άνθρωπος διδάσκεται από το Άγιο Πνεύμα την Τριαδικότητα του Θεού, καθώς προο-
δεύει στην αγιότητα. Γενικά το συγγραφικό έργο των μεγάλων ορθόδοξων διδασκάλων 
Σωφρόνιου Σαχάρωφ, Σεραφείμ Ρόουζ (Rose), Άντονυ Μπλουμ (Bloom) και Κάλλιστου 
Γουέαρ (Ware) είναι μια εξαίρετη εισαγωγή για όποιον επιθυμεί να γνωρίσει βαθύτερα το 
χριστιανισμό, στην (επιτρέψτε μου) αρχαιότερη παράδοσή του, την Ορθοδοξία.

Κλείνω το παρόν (ενώ ήδη έχω μακρηγορήσει ανεπίτρεπτα) με μια πρόσκληση στα 
ζωντανά κέντρα της σύγχρονης χριστιανικής πνευματικότητας, μια επίσκεψη (ή σειρά 
επισκέψεων) στα οποία θα σας αποκαλύψει έναν ολόκληρο κόσμο σοφίας και αγάπης, 
που ασφαλώς αγνοείτε ότι υπάρχει στο χριστιανισμό (και οι απαρχές του αποτέλεσαν 
πηγή για το Ισλάμ). Τέτοια είναι τα μεγάλα μοναστικά κέντρα του Άθωνα, της Παλαι-
στίνης, της Ρωσίας (Όπτινα, Κίεβο, Βαλαάμ, Ντιβέγεβο κ.λ.π.), της Ρουμανίας (π.χ. μονή 
Πρισλόπ, μονή Παναγίας Ησυχαστρίας), της Σερβίας (π.χ. μονή Τσέλιε), της Φινλανδίας 
(π.χ. Βάλαμο) κ.λ.π., ενώ, για όσους δραστηριοποιούνται στην αγγλόφωνη δύση, κατάλ-
ληλη αφετηρία νομίζω πως θα ήταν:

 ▶ η μονή του Τιμίου Προδρόμου στο Έσσεξ της Αγγλίας (Stavropegic Monastery 
to St John the Baptist, Essex), με την παράδοση του γέροντα Σωφρονίου Σαχάρωφ και 
πλούσιο εκδοτικό έργο, κατάλληλο για συνεπείς ερευνητές,

 ▶ η Αδελφότητα του αγίου Γερμανού της Αλάσκας στην Καλιφόρνια (St Herman of 
Alaska Bratherhood, Platina, California), με την παράδοση του γέροντα Σεραφείμ Ρόουζ 
και επίσης πλούσιο εκδοτικό έργο, κατάλληλο για συνεπείς ερευνητές,

 ▶ η μονή του αγίου Αντωνίου στην Αριζόνα (St Anthony’s Greek Orthodox 
Monastery), με την παράδοση του γέροντα Εφραίμ Φιλοθεΐτη, που ζει ακόμη και μπορεί-
τε να τον συναντήσετε εκεί.

Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας. Σας χαιρετώ με τιμή και ευχόμενος στο Θεό για σας.
Θ. Ι. Ρ.

ΥΓ.: Παραθέτω ελάχιστα αποσπάσματα από τη διδασκαλία του Χριστού και κάποιων 
αγίων για την αγάπη προς τους αμαρτωλούς.
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Ι

«Ακούσατε ότι ειπώθηκε στους προγόνους σας “θα αγαπήσεις τον πλησίον σου και θα 
μισήσεις τον εχθρό σου”. Εγώ όμως σας λέω, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευλογείτε εκείνους 
που σας καταριούνται, κάντε καλό σ’ εκείνους που σας μισούν και προσεύχεστε υπέρ εκείνων 
που σας βρίζουν και σας καταδιώκουν. Έτσι θα γίνετε παιδιά του Πατέρα σας του εν τοις 
ουρανοίς, που ανατέλλει τον ήλιο Του σε πονηρούς και αγαθούς και βρέχει σε δίκαιους και 
άδικους.

Γιατί, αν αγαπάτε εκείνους που σας αγαπούν, τι καλό κάνετε; Αυτό δεν κάνουν κι οι τε-
λώνες; Κι αν χαιρετάτε μόνο τους φίλους σας, τι ιδιαίτερο κάνετε; Αυτό δεν κάνουν κι οι 
τελώνες; Εσείς όμως να είστε τέλειοι, όπως κι ο Πατέρας σας είναι τέλειος».

Ιησούς Χριστός, στο κατά Ματθαίον 5, 43-48.

ΙΙ

«Η αγάπη που προέρχεται από οποιοδήποτε πράγμα του κόσμου τούτου, μοιάζει με μια 
μικρή λάμψη, που τρέφεται με λάδι, όπως το καντήλι, και έτσι διατηρεί το φως του. Μάλλον 
μοιάζει με ξερό χείμαρρο, που τρέχει μόνον όταν βρέχει, ενώ, αν σταματήσει η βροχή, σταμα-
τά κι αυτός. Η αγάπη όμως που προέρχεται από το Θεό είναι σαν μια πηγή αστείρευτη, γιατί 
έχει άφθονο και ατελείωτο νερό, γιατί μόνο ο Θεός είναι η πηγή της αγάπης».

«Καρδία ελεήμων σημαίνει καύσις καρδίας υπέρ όλης της κτίσεως, δηλαδή υπέρ των αν-
θρώπων και των ορνέων και των ζώων και των δαιμόνων και υπέρ παντός κτίσματος, από τη 
θύμηση και τη θέα των οποίων τρέχουν από τα μάτια δάκρυα και από την πολλή συμπάθεια 
και την ελεημοσύνη μικραίνει η καρδιά του ελεήμονος και δεν μπορεί να υποφέρει να δει ή 
να ακούσει κάποια βλάβη ή κάτι λυπηρό να γίνεται στην κτίση. Γι’ αυτό και υπέρ των αλό-
γων ζώων και υπέρ των εχθρών της αλήθειας και υπέρ εκείνων που τον βλάπτουν εύχεται 
κάθε ώρα με δάκρυα, για να τους φυλάξει και να τους ελεήσει ο Θεός».

«Μη μισήσεις ποτέ τον αμαρτωλό, γιατί όλοι είμαστε υπεύθυνοι για αμαρτίες. Κι αν ακό-
μα κινείσαι από ιερό ζήλο εναντίον του, μάλλον να κλάψεις γι’ αυτόν».

«Άνθρωπε, γιατί μισείς τον αμαρτωλό; Τις αμαρτίες του να μισείς και να προσεύχεσαι γι’ 
αυτόν, για να γίνεις μιμητής του Χριστού, που δεν αγανακτούσε κατά των αμαρτωλών, αλλά 
προσευχόταν υπέρ αυτών. Δε βλέπεις πώς έκλαψε υπέρ της Ιερουσαλήμ; Ή μήπως κι εμείς σε 
πολλά δεν ξεγελιόμαστε απ’ το διάβολο; Γιατί λοιπόν να μισούμε εκείνον, που ξεγελάστηκε 
από τον εχθρό, όπως κι εμείς;

Γιατί, άνθρωπε, μισείς τον αμαρτωλό; Μήπως τάχα γιατί δεν είναι δίκαιος, σαν εσένα; Και 
πού είναι η δικαιοσύνη σου, αν δεν έχεις αγάπη; Γιατί δεν κλαις μάλλον γι’ αυτόν, αλλά τον 
καταδιώκεις; Υπάρχουν μερικοί, που από την ανοησία τους οργίζονται, νομίζοντας πως είναι 
διακριτικοί στα έργα των αμαρτωλών…».

Άγιος Ισαάκ ο Σύρος (Σύριος), 6ος-7ος αιώνας μ.Χ., Λόγοι.
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ΙΙΙ

Αγωνιζόμαστε κατά των αιρετικών, «όχι για να τους χτυπάμε, ενώ είναι όρθιοι, αλλά για 
να τους ανορθώσουμε, ενώ είναι πεσμένοι. Γιατί τέτοιος είναι ο πόλεμός μας: δεν κατασκευ-
άζει νεκρούς από τους ζωντανούς, αλλά ζωντανούς από τους νεκρούς, γεμάτος ημεράδα και 
μεγάλη επιείκεια.

Γιατί δεν αποδιώχνω κυριολεκτικά, αλλά διώκω με τα λόγια, όχι τον αιρετικό, αλλά την 
αίρεση. Δεν αποστρέφομαι τον άνθρωπο, αλλά μισώ την πλάνη […]. Θέλω να διορθώσω τη 
γνώμη, που διέφθειρε ο διάβολος. Όπως ο γιατρός, θεραπεύοντας τον ασθενή, δεν πολεμάει 
το σώμα, αλλά αναιρεί την κάκωση του σώματος. Έτσι κι εγώ, αν πολεμήσω κατά των αιρε-
τικών, δεν πολεμάω τους ίδιους τους ανθρώπους, αλλά επιθυμώ να διώξω την πλάνη και να 
καθαρίσω τη μόλυνση. 

Δική μου συνήθεια είναι να διώκομαι και να μη διώκω, να εκτοπίζομαι και να μην εκτο-
πίζω. Όπως φέρθηκε και ο Χριστός, που δε σταύρωσε, αλλά σταυρώθηκε, δε ράπισε, αλλά 
ραπίστηκε. “Αν μίλησα άσχημα, απόδειξέ μου το. Αν μίλησα σωστά, γιατί με δέρνεις;” [Ιω. 18, 
23]. Ο Κύριος της οικουμένης απολογείται στο δούλο του αρχιερέα, ακόμη κι όταν ραπίζεται 
στο στόμα, από το οποίο βγήκε λόγος που χαλίνωσε τη θάλασσα και ανέστησε το Λάζαρο, 
τέσσερις μέρες νεκρό […] Αν και μπορούσε να ρίξει κεραυνό και να σείσει τη γη και να πα-
ραλύσει το χέρι του δούλου, τίποτε απ’ αυτά δεν έκανε, αλλά και απολογείται και φέρεται με 
πραότητα, διδάσκοντας εσένα, που είσαι άνθρωπος, να μην αγανακτείς ποτέ» (Εις τον άγιον 
ιερομάρτυρα Φωκάν, P.G. 50, 841-842).

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, 4ος-5ος αι. μ.Χ.

ΙV

«Εκείνος που κάνει ελεημοσύνη μιμούμενος το Θεό, δεν κοιτάζει αν ο άλλος είναι καλός ή 
κακός, αλλά προσφέρει σε όλους κατά την ανάγκη τους, παρόλο που συμπαθεί περισσότερο 
τη διάθεση του καλού κι όχι του κακού».

«Ο Θεός, που είναι από τη φύση Του καλός και χωρίς πάθη, τους αγαπάει όλους εξίσου, 
ως πλάσματά Του, αλλά τον ενάρετο τον δοξάζει λόγω της καλής του διάθεσης και τον κακό 
τον φέρνει κοντά Του δίνοντάς του δοκιμασίες. Έτσι κι ο άνθρωπος που έχει επιλέξει να είναι 
καλός και χωρίς πάθη, τους αγαπάει εξίσου: τον ενάρετο, επειδή είναι άνθρωπος και για την 
καλή του πρόθεση, τον κακό επειδή είναι άνθρωπος και επειδή (ο καλός) συμπάσχει μ’ αυτόν 
και τον λυπάται ως άφρονα (ανόητο) και παγιδευμένο στο σκοτάδι».

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, 7ος αι., Κεφάλαια περί αγάπης, εκατοντάδα 1η, κδ΄-κε΄.

V

«Η ψυχή δεν μπορεί να έχει ειρήνη, αν δεν προσεύχεται για τους εχθρούς».
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«Χωρίς τη χάρη του Θεού, δε μπορούμε ν’ αγαπούμε τους εχθρούς μας. Το Άγιο Πνεύμα 
όμως εμπνέει την αγάπη, και τότε η ψυχή λυπάται ακόμη και τους δαίμονες… Σας ικετεύω, 
δοκιμάστε. Αν κάποιος σας προσβάλει ή σας ατιμάσει ή σας πάρει κάτι από τα υπάρχοντά 
σας ή και αν καταδιώκει την Εκκλησία ακόμη, προσευχηθείτε στον Κύριο λέγοντας: “Κύριε, 
όλοι είμαστε πλάσματά Σου. Λυπήσου τους πλανημένους δούλους Σου και κάλεσέ τους σε 
μετάνοια”… Αν δεν έχεις αγάπη, τουλάχιστον μην τους διαβάλλεις και μην τους καταριέσαι.

και τότε καλύτερο θα είναι. Αν όμως κάποιος σκέφτεται το κακό για τους εχθρούς του, ση-
μαίνει μάλλον πως κάποιο πονηρό πνεύμα εισήλθε στην καρδιά του και της φέρνει κακούς 
λογισμούς».

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης, 1866-1938.

VΙ

«Οι παλαιότεροι προσεύχονταν γι’ αυτούς που τους βασάνιζαν και τους κρατούσαν δε-
μένους στα πόδια και ευλογούσαν αυτούς που τους πήγαιναν για το θάνατο. […] Είναι αλή-
θεια ότι δεν είναι κατά φύσιν ν’ αγαπάς με όλη σου την καρδιά αυτόν που σε σκοτώνει με 
διάφορους τρόπους, αλλά είναι πάνω από τη φύση σου. Αυτή είναι η έννοια της αληθινής 
μετάνοιας: επανάκτηση της άνευ όρων αγάπης, επιστροφή απ’ όλες τις αμαρτίες προς τον 
ένα Θεό και όλους τους ανθρώπους. Όσες φορές γίνεται το θαύμα αυτού του μυστηρίου, τότε 
λέμε ότι η θεία χάρη εργάζεται την επιστροφή των ανθρώπων στην αθωότητα των νηπίων».

«Όποιος θέλει να νικήσει τον κόσμο, ας προσεύχεται στον Πατέρα ή μυστικά ή με το νου 
του για όποιον ζει στο σκοτάδι της άγνοιας και της αμαρτίας. Η υπομονή στην πίεση του 
κακού, η συγχώρηση των αδελφών μας και η μυστική προσευχή γι’ αυτούς ενώπιον του Θεού 
είναι οι πνευματικές δυνάμεις, με τις οποίες μεταστρέφουμε προς το καλύτερο τον κόσμο με 
τις κακίες του. Επιμένοντας σ’ αυτό το έργο μπορείς να γίνεις αιτία σωτηρίας και των εκ του 
κόσμου αδελφών σου».

«Αν εξετάσεις με ειλικρίνεια τον εαυτό σου, μπορεί να διαπιστώσεις ότι δεν ήσουν ελεήμων 
με τους πτωχούς, τους μικρότερους αδελφούς του Θεού, διότι δεν τους έδωσες να φάνε, δεν 
τους έντυσες, δεν τους υποδέχτηκες όταν ήλθαν κοντά σου σαν ξένοι, δεν τους επισκέφθηκες 
όταν ήσαν στη φυλακή, ενώ μόνο γι’ αυτό το έργο ήλθες σ’ αυτή την ολιγόχρονη ζωή».

«Το Αίμα του Αμνού της Θείας Μεταλήψεως συντηρεί την ψυχή βαθύτατα και στηρίζει 
τον κόσμο να στέκεται στα πόδια του. […] Ιδού γιατί όλος ο κόσμος θα έπρεπε να είναι στη 
Θεία Λειτουργία, διότι η παράταση της ζωής του είναι δώρο της Θείας Λειτουργίας. […] Συ-
νεπώς όσο καιρό θα υπάρχουν άνθρωποι που θα ζητούν τη μετάνοια και τη Θεία Κοινωνία, ο 
σατανάς δεν θα έχει δύναμη. Τον εμποδίζει η δύναμη του Θεού. Αλλά, αφ’ ότου σκοτεινιάσει 
υπερβολικά ο νους των ανθρώπων, ώστε να αρνούνται με τη θέλησή τους τη Θεία Λειτουρ-
γία, λόγω της απιστίας τους, τις ημέρες εκείνες θα καταπαύσει να τελείται η θυσία αυτή και 
θ’ αρχίσει το “βδέλυγμα της ερημώσεως”».

Γέροντας Αρσένιος Μπόκας (Ρουμανία), 1910-1989
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VIΙ

«Η τρίτη θεανθρώπινη αρετή [μετά την πίστη και τη νηστεία] είναι η θεανθρώπινη αρετή 
της αγάπης. Η αγάπη αυτή δεν έχει όρια. Δεν ερωτά: ποιος είναι άξιος και ποιος δεν είναι; 
αλλ’ αγαπά τους πάντες: αγαπά φίλους και εχθρούς, αγαπά αμαρτωλούς και κακούργους, 
δεν αγαπά όμως τις αμαρτίες τους και τα εγκλήματά τους. Ευλογεί εκείνους που καταριού-
νται και ως ήλιος φωτίζει και τους πονηρούς και του αγαθούς (Ματθ. 5, 45-46). […] Η αγά-
πη του Χριστού είναι πάντοτε παναγάπη».

«Εάν είσαι του Χριστού, ταπείνωσε τον εαυτό σου μέχρι του σκώληκος: σάρκωσε τον εαυ-
τό σου στον πόνο του κάθε πονεμένου, στη θλίψη του κάθε θλιμμένου, στο πάθος του κάθε 
βασανισμένου, στο άλγος του κάθε ζώου και πουλιού».

«Κοιτάζοντας από τον ουρανό, τι είναι εκείνο που διακρίνουμε περισσότερο πάνω στη γη; 
Όχι τα βουνά ούτε οι θάλασσες ούτε οι πόλεις ούτε οι ουρανοξύστες. Είναι ο άνθρωπος. Διότι 
η θεοειδής ψυχή του ανθρώπου είναι ένας ήλιος επί της γης. Όσοι είναι οι άνθρωποι, τόσοι 
είναι οι ήλιοι επί της γης. Και καθένας απ’ αυτούς τους ήλιους είναι ορατός από τον ουρανό. 
Αγαπημένο θαύμα του Θεού! Η μικρούτσικη γη, ένα αστεράκι από τα πιο μικρά, να χωράει 
δισεκατομμύρια ήλιους! Μέσα από το χωματένιο σώμα του ανθρώπου λάμπει ο ήλιος! Ο άν-
θρωπος! Ένας μικρός θεός μέσα στη λάσπη.

Είναι ευαγγέλιο, παναληθινό ευαγγέλιο –όχι δικό μου, αλλά των αγίων του Θεού– ότι ο 
άνθρωπος είναι ένα μεγάλο μυστήριο, ιερό μυστήριο του Θεού. Τόσο μεγάλο και τόσο ιερό, 
ώστε ο ίδιος ο Θεός έγινε άνθρωπος για να μας ερμηνεύσει όλο του βάθος του ανθρώπινου 
μυστηρίου. Η αλήθεια του ευαγγελίου, η παναλήθεια, είναι ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος για 
να κάμει τον άνθρωπο θεό κατά χάριν». «Κατ’ ουσίαν, ο αγώνας για το Θεάνθρωπο είναι 
αγώνας για τον άνθρωπο».

«Κάτω από το πρίσμα της ευαγγελικής και ιεράς παραδόσεως είναι αντιευαγγελική και 
αντίχριστη φρικαλεότητα να φονεύεται ο αμαρτωλός λόγω της αμαρτίας. Εν προκειμένω 
καμία ιερά εξέτασις δε μπορεί να ανακηρυχθεί ιερά. Σε τελευταία ανάλυση, όλοι οι ουμα-
νισμοί φονεύουν τον αμαρτωλό λόγω της αμαρτίας, εξοντώνουν τον άνθρωπο μαζί με την 
αμαρτία του. Διότι δεν θέλουν το Θεάνθρωπο, ο Οποίος είναι η μόνη σωτηρία του ανθρώπου 
και από την αμαρτία και από το θάνατο και από το διάβολο.

Εκείνος που δεν είναι υπέρ του Θεανθρώπου είναι ως εκ τούτου κατά του ανθρώπου. Και 
είναι ως εκ τούτου δολοφόνος του ανθρώπου. Και ακόμη είναι ως εκ τούτου και αυτόχειρας. 
[…] Μεταχειριζόμενος κατ’ αυτό τον τρόπο τον αμαρτωλό, ο ουμανιστικός άνθρωπος ανα-
πόφευκτα αυτοκτονεί: φονεύει την ίδια την ψυχή του, παραδίδει τον εαυτό του στην κόλαση, 
σε αιώνια συναναστροφή με το διάβολο, αυτόν τον έκπαλαι “ανθρωποκτόνο” (Ιω. 8, 44)».

Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς (Σερβία), 1894-1979, Άνθρωπος και Θεάνθρωπος.

VIIΙ

«Τουλάχιστον μια φορά στη ζωή μας πρέπει ν’ ανάψουμε κερί γι’ αυτούς που προσβάλαμε, 
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που απατήσαμε, που τους κλέψαμε κάτι, που χρωστούσαμε και δεν ξεχρεώσαμε».
«Οπωσδήποτε πρέπει να προσευχόμαστε για τους εχθρούς μας. Αλλιώς, είναι σα να ρί-

χνουμε πετρέλαιο στη φωτιά και η φλόγα γίνεται όλο και πιο μεγάλη. Για όλα, ακόμα και για 
τις θλίψεις, πρέπει να ευχαριστείς τον Κύριο και την Παναγία».

«Παλιά οι άνθρωποι όλα τα έκαναν με προσευχή: προσεύχονταν όταν όργωναν τη γη, στη 
σπορά προσεύχονταν, προσεύχονταν όταν θέριζαν τους καρπούς. Εμείς σήμερα δεν γνωρί-
ζουμε ποιοι παράγουν αυτά που τρώμε και πολλές φορές ούτε ποιοι μαγειρεύουν το φαγητό 
μας. Μπορεί αυτοί να βρίζουν και να βλαστημούν όταν το μαγειρεύουν […]. Όλα αυτά που 
χρησιμοποιούμε για τροφή είναι δώρα του Θεού στους ανθρώπους. Μέσω αυτών όλη η φύση 
και ο νοητός κόσμος των αγγέλων φροντίζουν τον άνθρωπο. Γι’ αυτό, κάθε φορά όταν καθό-
μαστε να φάμε, πρέπει να προσευχόμαστε με μεγάλη επιμέλεια».

Άγιος Σεραφείμ της Βίριτσα (Ρωσία), 1866-1949.

ΙΧ

«Όποιος ασεβεί στον άνθρωπο, ασεβεί και στο Θεό, όπως κάνουμε πολλοί από μας. Να 
σέβεσαι τον άνθρωπο, την ανεκτίμητη εικόνα του Θεού. Και να δείχνεις κατανόηση απέναντι 
στα σφάλματα και τις πλάνες του πεσμένου ανθρώπου, όπως και ο Θεός δείχνει κατανόηση 
απέναντί σου… Να σέβεσαι λοιπόν τον άνθρωπο και να τον σώζεις. Φυλάξου επίσης και ο 
ίδιος από την οργή, τη μοχθηρία, το φθόνο και όλες τις άλλες αμαρτίες, που αμαυρώνουν 
μέσα στον άνθρωπο την εικόνα του Θεού».

Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης (Ρωσία), 1829-1908.

Χ

«Προστατεύστε τον εαυτό σας από το αμάρτημα του φανατισμού και της μισαλλοδοξίας. 
Μην ταπεινώνετε ποτέ κανέναν. Στο πρόσωπο του πιστού ορθόδοξου χριστιανού κάθε αλλό-
θρησκος και αλλοεθνής πρέπει να βρίσκει φιλοξενία και βοήθεια».

Άγιος Λουκάς ο Ιατρός (Ουκρανία), 1877-1961.
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Ο Προφήτης

Είναι όντως προφήτης ο Μωάμεθ;

Οι μη μουσουλμάνοι μελετητές της ιστορίας του Ισλάμ θεωρούν γενικά ότι ο Μωά-
μεθ ήταν ένας ευφυής τυχοδιώκτης, που κατασκεύασε τη διδασκαλία του συρράπτοντας 
κομμάτια από τον ιουδαϊσμό και το χριστιανισμό και την παρουσίασε ισχυριζόμενος ψευ-
δώς ότι του την υπαγόρευσε ένα πνευματικό ον. Στη βιογραφία του όμως βλέπουμε ένα 
επεισόδιο, που από χριστιανική άποψη παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον. Το αντιγράφω 
από τη μελέτη του Γρηγορίου Ζιάκα, ομότιμου καθηγητή Θρησκειολογίας στη Θεολογική 
Σχολή Θεσσαλονίκης, Το Ισλάμ ως Θρησκεία 1 :

Το παραπάνω αιφνίδιο και συνταρακτικό [πρώτο] όραμα που είδε ο Μωάμεθ, του προ-
ξένησε τέτοια φρίκη, ώστε για αρκετόν χρόνο μετά από αυτό έπαυσε να δέχεται περαιτέρω 
αποκαλύψεις. Η μουσουλμανική παράδοση αναφέρει ότι σημειώθηκε για τρία χρόνια διακο-
πή (φάτρα) στο κήρυγμά του. Την φρίκη, η οποία κατέλαβε τον Μωάμεθ μετά την συντα-
ρακτική εμπειρία στο σπήλαιο του όρους Χιρά’, περιγράφουν παραστατικότητα οι πρώτοι 
στίχοι του 73ου και 74ου κορανικού κεφαλαίου. Ο Μωάμεθ επέστρεψε εσπευσμένα από το 
σπήλαιο στη γυναίκα του Χαντίτζα και φώναξε: «κάλυψέ με με ένα μανδύα (ντιθάρ) και ρίξε 
στο κεφάλι μου ψυχρό ύδωρ» (σούρα 73, 1 και 74, 1). Στην ισλαμική παράδοση σώζεται ο 
θρύλος, ότι έντρομη η Χαντίτζα έτρεξε στον σπουδαίο χριστιανό συγγενή της Ουάρακα μπεν 
Ναουφάλ, ο οποίος είχε χάρισμα προφητείας και ο οποίος της επιβεβαίωσε την γνησιότητα 
του οράματος και αποφάνθηκε ότι το όραμα ήταν πράγματι κλήση του Μωάμεθ στο προφη-
τικό αξίωμα, και μάλιστα μέσω του ιδίου αγγέλου που είχε αποκαλυφθεί και στον Μωυσή. 
Ο θρύλος είναι γνωστός και στην χριστιανική αντιρρητική φιλολογία, όπου όμως ο Ουάρα-
κα φέρεται ως κακόδοξος μοναχός, πρώην Εβραίος, ή ταυτίζεται με τον νεστοριανό μοναχό 
Μπαχίρα, δάσκαλο δήθεν και εμπνευστή των πλανών του Μωάμεθ. Τα περιστατικά αυτά 
δηλώνουν ότι αρχικά ο Μωάμεθ άρχισε να συνειδητοποιεί την αποστολή του μόνο διστάζο-
ντας και ψηλαφώντας. Όπως μαρτυρούν ορισμένα κορανικά χωρία, ο Μωάμεθ περιορίστηκε 
να ανακοινώσει τις εμπειρίες των οραμάτων του μόνο μέσα στο στενό οικογενειακό περι-
βάλλον του (πρβλ. Κοράνιο, 26, 214). Φοβόταν μάλιστα μήπως είχε καταληφθεί από κάποιο 
δαιμόνιο (τζίνν). Στην προϊσλαμική δηλαδή Αραβία επικρατούσε η πίστη ότι οι «μάντεις και 
οραματιστές» (κάχιν) και ορισμένοι «ποιητές» (σά’ιρ) εμπνέονταν από ένα αγαθό κυρίως, 
αλλά ενίοτε και κακό πνεύμα ή δαιμόνιο (τζίνν) και προέλεγαν τα μέλλοντα ή στιχουργού-
σαν για χάρη του λαού. Ο Μωάμεθ όμως ευθύς εξ αρχής δεν ήθελε να έχει καμία σχέση με 
αυτούς. Η αποκάλυψη του Θεού ήταν εντελώς άλλο πράγμα. Έτσι πέρασε ένα διάστημα 
αγωνίας και αποθαρρύνσεως. Αίφνης όμως η περίοδος αυτή έληξε και ο προφήτης πήρε μια 
νέα αποκάλυψη, η οποία τον διαβεβαίωνε ότι «ο Κύριός του δεν τον εγκατέλειψε» (93, 3-5) 
και τον καλούσε να εγερθεί και να συνεχίσει το κήρυγμά του (74, 1-5): 

1 http://www.ecclesia.gr/greek/HolySynod/commitees/europe/ziakas_islam.html.
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2 Βλ. αναλυτικά στο άρθρο «Ισλάμ, ο καρπός ιουδαιοχριστιανικών αιρέσεων», στο http://greekmurtadeen.wordpress.com/2010/06/05/islam-nasara/.

«Ω συ, ο οποίος κάλυψες τον εαυτό σου με μανδύα (ντιθάρ) 
σήκω και προειδοποίησε (τους ανθρώπους της χώρας σου για την τιμωρία του Θεού) 
και μεγάλυνε τον Κύριό σου. 
Καθάρισε τα ιμάτιά σου, 
και κρατήσου μακριά από το βδέλυγμα (της ειδωλολατρίας)» 
Από τη στιγμή αυτή και ύστερα ώς το τέλος της ζωής του, ο Μωάμεθ δεν έπαυσε να δέ-

χεται αποκαλύψεις και να τις ανακοινώνει στον λαό του. Οι υπομνηματιστές του Κορανίου 
δέχονται ότι ο άγγελος ανακοίνωνε κάθε φορά στον προφήτη από πέντε έως δεκαπέντε ή 
είκοσι το πολύ στίχους, ώστε να μπορεί να τους απομνημονεύσει και να τους κηρύξει στη 
συνέχεια στον λαό. 

Η ιστορία αυτή, αν είναι αληθινή, φανερώνει ότι ο Μωάμεθ, ή τουλάχιστον η σύζυγός 
του, προσπάθησε να εξακριβώσει αν το βίωμά του προέρχεται ή όχι από το Θεό (και αν 
είναι ψέματα, αποδεικνύει ότι ο συγγραφέας της ήξερε ότι μια τέτοια εμπειρία χρειάζεται 
διερεύνηση). Αυτό αυξάνει το σεβασμό μου στο πρόσωπο και τις προθέσεις του Μωάμεθ, 
δυστυχώς όμως δεν αρκεί για να αποδείξει ως αληθινή την «αποκάλυψη» που έλαβε, η 
οποία είναι όχι απλά διαφορετική, αλλά εντελώς αντίθετη από τις αποκαλύψεις που έδω-
σε ο Ιησούς στους ανθρώπους. Προφητεία δίνουν και τα δαιμόνια, όπως φαίνεται από 
την περίπτωση του αγίου Νικήτα του Κιέβου (για τον οποίο βλ. παρακάτω, στο κεφάλαιο 
«Θαύματα και υπερφυσικές εμπειρίες στο Ισλάμ»).

Οι μουσουλμάνοι αδελφοί μας, απλώς και μόνο επειδή το είπε ο Μωάμεθ, αποκηρύσ-
σουν ως ψεύδη τη διδασκαλία του Ιησού και των αγίων μαθητών Του, καθώς και όλων 
των αγίων διδασκάλων του χριστιανισμού, και εμφανίζουν τον Ιησού να δίνει μια άλλη 
διδασκαλία, σύμφωνη με τα λόγια του Κορανίου.

Με δυο λόγια, ο Μωάμεθ παγιδεύτηκε και πλανήθηκε ακόμη και από το «χριστιανό 
προφήτη» Ουάρακα, το συγγενή της συζύγου του, που καθώς φαίνεται ανήκε στην ιου-
δαιοχριστιανική αίρεση των Εβιωνιτών2 . Αυτό εξηγεί την αδυναμία του να διακρίνει ένα 
φωτεινό από ένα σκοτεινό πνεύμα, αφού έξω από την Εκκλησία δεν αναπτύχθηκε η επι-
στήμη της διάκρισης των πνευμάτων. Ο Ουάρακα θα έπρεπε κατ’ αρχάς να γνωρίζει ότι 
στο Μωυσή δε μίλησε ο άγγελος Γαβριήλ, αλλά ο Ίδιος ο Θεός –δηλ. ο «άγγελος του Γιαχ-
βέ», ο Υιός, ο αργότερα ενσαρκωθείς ως Ιησούς. Φυσικά οι μουσουλμάνοι δεν το δέχονται 
αυτό, παγιδευμένοι στη διδασκαλία του υποτιθέμενου αγγέλου που μίλησε στο Μωάμεθ.

Έρχεται λοιπόν ένα πνευματικό ον, που λέει: «Αυτά που διδάσκουν οι χριστιανοί εί-
ναι ψέματα και ύβρεις για το Θεό. Εγώ θα σου πω την αλήθεια», μια «αλήθεια» εντελώς 
αντίθετη από τα προηγούμενα. Για να καταλάβουμε τη διαφορά, ας δούμε τις προφητείες 
τριών μεγάλων μαθητών και αποστόλων του Χριστού, του Πέτρου, του Παύλου και του 
Ιωάννη. Η προφητεία του αγίου αποστόλου Πέτρου καταγράφεται στη Β΄ επιστολή του, 
εντός της Καινής Διαθήκης, ιδίως στο κεφάλαιο 3, αλλά ολόκληρη η επιστολή είναι καλό 
να μελετηθεί. Η προφητεία του αγίου αποστόλου Παύλου, την οποία εννοώ, καταγράφε-
ται στην Α΄ προς Θεσσαλονικείς επιστολή του, στο κεφ. 4, στ. 13-18, και συμπληρωματικά 
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στη Β΄ προς Θεσσαλονικείς, κεφ. 2, στ. 1-12. Η δε προφητεία του αγίου αποστόλου και ευ-
αγγελιστή Ιωάννη καταγράφεται σε ολόκληρο το βιβλίο Αποκάλυψις, το τελευταίο κατά 
σειρά στην Κ.Δ. Και οι τρεις αυτές προφητείες βρίσκονται σε απόλυτη συμφωνία με τις 
προφητείες του ίδιου του Ιησού, που καταγράφονται στο κατά Ματθαίον ευαγγέλιο, κεφ. 
24 και 25, και έρχονται να συναντήσουν και προφητείες της Π.Δ. για τα έσχατα, όπως του 
Δανιήλ και του Ιεζεκιήλ.

Χαρακτηριστικό όλων ανεξαιρέτως αυτών των προφητειών είναι ότι κέντρο και πρω-
ταγωνιστής τους είναι ο Χριστός. Ο Χριστός είναι το κέντρο της ιστορίας, ο σκοπός της 
σύνταξης ολόκληρης της Βίβλου, ο αναμενόμενος που θα συντρίψει το κεφάλι του όφεως 
κατά το Γένεσις, 3, 15. Στην Π.Δ. αναμενόμενος, στην Κ.Δ. ήδη ελθών αλλά και πάλι ανα-
μενόμενος στη δευτέρα παρουσία Του, όπου θα γίνει η ανάσταση των νεκρών και η τελική 
κρίση. Κριτής σε αυτή την τελική κρίση θα είναι ο Ίδιος ο Χριστός, όχι ως Θεός, αλλά 
ως άνθρωπος (ως άνθρωπος είναι ο «Υιός του ανθρώπου» και «ο βασιλεύς» του Ματθ. 
κεφ. 25), διότι, αν έκρινε ως Θεός, κανείς δεν θα πήγαινε στον παράδεισο. Θα κρίνει ως 
άνθρωπος, διότι ο Ίδιος είναι το μέτρο, με το οποίο θα κριθούμε – ο βαθμός, στον οποίο 
προσεγγίσαμε λίγο ή πολύ τη δική Του αγάπη, θα είναι ο βαθμός, στον οποίο θα μετέχου-
με πολύ ή λίγο (ή, μη γένοιτο, καθόλου) στην άκτιστη και αιώνια «δόξα» (Φως) του Θεού, 
που είναι ο παράδεισος.

Οι μουσουλμάνοι, επαναλαμβάνω, είναι υποχρεωμένοι εκ των πραγμάτων όλα αυτά 
να τα απορρίψουν, για να μπορέσουν να δεχτούν τη διδασκαλία του δικού τους πνευμα-
τικού αρχηγού. Όμως, εκτός από τους ισχυρισμούς του Κορανίου, δεν έχουν πραγματι-
κούς λόγους να τα απορρίψουν – ξεχνούν τα θαύματα και την αγιότητα των χριστιανών 
αποστόλων και διδασκάλων, που δεν ήταν απατεώνες, γιατί προτίμησαν να υποστούν 
βασανιστήρια και θάνατο παρά να αποκηρύξουν αυτά τα λόγια. Οι Πράξεις των αποστό-
λων είναι γεμάτες από αυτά τα θαύματα, καθώς και από τη διαρκή φροντίδα του Θεού 
(ιδίως του Υιού και του Αγίου Πνεύματος) για τους μαθητές Του και την επικοινωνία και 
την καθοδήγησή Του προς αυτούς.

Ο μέγας και άγιος απόστολος Παύλος προειδοποιεί (ή προφητεύει;) στην επιστολή 
του προς τους Γαλάτες: «αλλά και εάν ημείς ή άγγελος εξ ουρανού ευαγγελίζηται υμίν παρ’ 
ό ευηγγελισάμεθα υμίν, ανάθεμα έστω» (Γαλ. 1, 8), δηλ. «αλλά και αν εμείς οι ίδιοι [έχοντας 
προφανώς πλανηθεί] ή και άγγελος εξ ουρανού σας διδάσκει διαφορετικά από αυτά που 
σας διδάξαμε [που προφανώς δε θα είναι άγγελος, αφού θα σας διδάσκει ψέματα], ας 
είναι ανάθεμα». (Ανάθεμα = αφιέρωμα. Εκκλησιαστικά έχει την έννοια ότι κάποιος εγκα-
ταλείπεται από τους ανθρώπους ως παγιωμένος στο κακό και η σωτηρία του ανατίθεται 
αποκλειστικά στη μεγαλοψυχία του Θεού). 

Εδώ λοιπόν έχουμε έναν «άγγελο εξ ουρανού», που διδάσκει διαφορετικά από τη δι-
δασκαλία των αγίων του Θεού – και αυτός εμπίπτει στο ανάθεμα του αποστόλου. Και 
από τους αποδέκτες της διδασκαλίας του, πολλοί διδάσκουν έτσι τους ανθρώπους, επι-
σύροντας στον εαυτό τους το ίδιο ανάθεμα. Όποιος δεν είναι πωρωμένος στην καρδιά, 
ας προβληματιστεί κάπως από αυτό, δεδομένου και ότι οι άγιοι απόστολοι δεν ήταν μι-
σαλλόδοξοι, αλλά γεμάτοι αγάπη για όλο τον κόσμο, ακόμη και για τους εχθρούς τους3.
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3  Βλ. π.χ. Πράξεις των αποστόλων, 7, 59-60. 16, 27-28, Α΄ Κορινθ. 2, 5-8, βλ. και http://www.oodegr.com/oode/grafi/kd/pavlos_douleia_1.htm.
4  «Τη θέση που έχει στη χριστιανική θεολογία ο Χριστός ως προαιώνιος Λόγος του Θεού πήρε στο Ισλάμ κατά κάποιον τρόπο το Κοράνιο» (Αναστάσιος, 
αρχιεπίσκοπος Αλβανίας, καθηγ. Πανεπιστημίου Αθηνών, Ίχνη από την αναζήτηση του υπερβατικού, Ακρίτας 2006, σελ. 236-237).

Για ψευδοπροφήτες και ψευδοδιδασκάλους, που ήδη υπήρχαν και που θα εμφανιστούν 
στο μέλλον, προειδοποιούν και οι απόστολοι Πέτρος (π.χ. Β΄ Πέτρου κεφ. 2), Ιωάννης 
(π.χ. Α΄ επιστολή Ιωάννου, 4, 1-6, Β΄ Ιωάννου, στίχ. 7-13), Ιούδας (επιστολή Ιούδα – όχι 
του Ισκαριώτη και προδότη του Ιησού).

Ο Ιησούς επίσης προφήτεψε τον ερχομό των ψευδοπροφητών. Αν οι συγγραφείς της 
Κ.Δ. έγραψαν ψέματα, το λογικό θα ήταν να προβλέψουν θριάμβους και αύξηση της δύ-
ναμής τους. Αντίθετα, ο Ιησούς φέρεται να προαναγγέλλει βάσανα και διωγμούς, συρ-
ρίκνωση των πιστών του αληθινού Θεού και εμφάνιση ψευδοπροφητών, που θα κάνουν 
ακόμη και θαύματα (σας θυμίζει κάτι, αδελφοί μου μουσουλμάνοι, αυτό;) και «θα πλανή-
σουν πολλούς», ακόμη και «εκλεκτούς» (Ματθ. κεφ. 24)! Με τέτοιες δηλώσεις δεν πάει 
μια σπείρα απατεώνων να κατακτήσει τον κόσμο.

Εδώ πρέπει να διευκρινίσω κάτι, επειδή το έχω συναντήσει ως ισλαμικό επιχείρημα: 
ο μέγας και άγιος απόστολος Ιωάννης δίνει ένα κριτήριο, για να το χρησιμοποιήσουν οι 
χριστιανοί στη δοκιμασία των «πνευματικών εμπειριών»: «παν πνεύμα ό ομολογεί Ιησούν 
Χριστόν εν σαρκί εληλυθότα, εκ του Θεού εστί. και παν πνεύμα ό μη ομολογεί Ιησούν Χριστόν 
εν σαρκί εληλυθότα, εκ του Θεού ουκ εστίν» («κάθε πνεύμα, που παραδέχεται ότι ο Ιησούς 
Χριστός ήρθε με σάρκα, προέρχεται από το Θεό, και κάθε πνεύμα, που δεν παραδέχεται 
ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε με σάρκα, δεν προέρχεται από το Θεό», Α΄ Ιωάννου, 4, 2-3).

Το Κοράνι και, στη συνέχεια, οι μουσουλμάνοι, δεν ομολογούν το Χριστό «εν σαρκί 
εληλυθότα», γιατί τότε θα έπρεπε να παραδέχονται ότι, πριν γεννηθεί «με σάρκα» (ως άν-
θρωπος), υπήρχε με άλλη, άσαρκη μορφή, κάπου αλλού, απ’ όπου «ήρθε» («ελήλυθε») εν 
σαρκί. Αυτό σημαίνει όμως ότι δεν είναι απλά άνθρωπος, αλλά άνθρωπος και κάτι άλλο, 
το οποίο προϋπήρχε – και πρέπει να διερευνηθεί τι ήταν αυτό το «άλλο». Επομένως, με 
χριστιανικά κριτήρια, το πνεύμα που μίλησε στο Μωάμεθ μέσω του Κορανίου δεν μπορεί 
να θεωρηθεί Θεός ή άγγελος του Θεού.

(Από μουσουλμάνο άκουσα ότι ο Ιησους ήταν ο Λόγος του Θεού, που έλαβε μορφή 
ανθρώπου και κατέβηκε στη γη, άρα υποτίθεται ότι το Ισλάμ δέχεται το Χριστό «εν σαρκί 
εληλυθότα»• δεν είναι έτσι όμως, γιατί το ρόλο αυτό στο Ισλάμ τον έχει το Κοράνι4 ).

Μετά από όλα αυτά, έχω να πω απερίφραστα, με αγάπη προς τον ίδιο το Μωάμεθ και 
όλους τους μαθητές και ακολούθους του, ακόμη και εκείνους που βασάνισαν και σκότω-
σαν αδελφούς μου ορθόδοξους χριστιανούς, ότι ο Μωάμεθ δεν μπορεί να είναι και δεν 
είναι προφήτης του Θεού του Υψίστου και συνεπώς δεν αναμένω να ανακαλύψω την πα-
ρουσία του στην Αγία Γραφή, εκτός από τις προειδοποιήσεις του Ίδιου του Ιησού Χριστού 
και των αγίων μαθητών Του για τους ψευδοπροφήτες.
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Οι «αδελφοί των Ισραηλιτών»

Οι μουσουλμάνοι θεωρούν πως ο Προφήτης, που προανάγγειλε ο Θεός μέσω του Μω-
υσή στο Δευτερονόμιο 18, 15-19, είναι ο Μωάμεθ (ο στίχ. 20 δεν αναφέρεται στο συγκε-
κριμένο προφήτη, αλλά γενικά στους προφήτες).

Για τον προφήτη αυτόν, η Παλαιά Διαθήκη γράφει: «προφήτην εκ των αδελφών σου 
ως εμέ αναστήσει σοι Κύριος ο Θεός σου, αυτού ακούσεσθε κατά πάντα, όσα ητήσω παρά 
Κυρίου του Θεού σου εν Χωρήβ τη ημέρα της εκκλησίας λέγοντες• ου προσθήσομεν ακούσαι 
την φωνήν Κυρίου του Θεού σου και το πυρ τούτο το μέγα ουκ οψόμεθα έτι, ουδέ μη αποθά-
νωμεν. και είπε Κύριος προς με• ορθώς πάντα όσα ελάλησαν προς σε• προφήτην αναστήσω 
αυτοίς εκ των αδελφών αυτών, ώσπερ σε, και δώσω τα ρήματα εν τω στόματι αυτού, και λα-
λήσει αυτοίς καθ’ ότι αν εντείλωμαι αυτώ• και ο άνθρωπος, ος εάν μη ακούση όσα αν λαλήση 
ο προφήτης εκείνος επί τω ονόματί μου, εγώ εκδικήσω εξ αυτού» (Δευτ. 18, 15-19).

Οι χριστιανοί δεν είπαν τυχαία ότι η προφητεία εκπληρώνεται στον Ιησού, γιατί ο 
Ιησούς είναι το βασικό θέμα όλων των προφητειών της Π.Δ., καθώς και της Κ.Δ., αρχίζο-
ντας από το Γένεσις, 3, 15.

Κατά τη μουσουλμανική ερμηνεία που συνάντησα, η φράση «από τους αδελφούς τους» 
υπονοεί τους Ισμαηλίτες. Η ερμηνεία αυτή, αν και ευφυής, είναι αρκετά υποκειμενική και 
είναι αδύνατο να «αποδειχθεί» αν είναι σωστή ή όχι – γι’ αυτό και δεν αρκεί από μόνη της 
για να στηρίξει τη σύνδεση της προφητείας με το πρόσωπο και τον ερχομό του Μωάμεθ.

Ωστόσο, κάτι που μπορεί να μας βοηθήσει είναι η δήλωση του Θεού ότι «θα αναδεί-
ξει έναν προφήτη γι’ αυτούς» (τους Ιουδαίους). Όμως ο Μωάμεθ ποτέ δεν απευθύνθηκε 
στους Ιουδαίους, το κήρυγμά του το απεύθυνε αποκλειστικά και μόνο στο δικό του έθνος, 
τους Ισμαηλίτες. Ακόμα κι αν υπήρχαν μερικές ιουδαϊκές παροικίες στα μέρη όπου κήρυξε 
ή πολέμησε ο Μωάμεθ, δεν αρκεί για να θεωρήσουμε ότι απεστάλη «για τους Ιουδαίους». 
Ακόμη και όταν καταδιώχθηκε από τη Μέκκα, δε στράφηκε προς τους Ιουδαίους, αλλά 
οργανώθηκε και επέστρεψε στους Άραβες. Πώς λοιπόν μπορεί να είναι ο Προφήτης που 
θα αναδείκνυε ο Θεός για τους Ιουδαίους;

Σημειωτέον, ότι ο Ιησούς όντως ήταν, ως άνθρωπος, ένας από τους «αδελφούς» των 
Ισραηλιτών, που άκουγαν αυτή την προφητεία από τα χείλη του Μωυσή διαβαίνοντας 
την έρημο. Δεν ήταν ένας από αυτούς, αλλά ένας από τους αδελφούς τους, δηλαδή ένας 
Ισραηλίτης που θα γεννιόταν πολλούς αιώνες αργότερα.

Γιατί όμως ο Θεός δεν είπε «από τα παιδιά σας», αλλά «από τους αδελφούς σας»; 
Μπορώ να φανταστώ μερικούς σημαντικούς λόγους: ο Ιησούς, ως Θεάνθρωπος και Νέος 
Αδάμ (γι’ αυτό και μπορεί να θεραπεύει τις αστοχίες του παλαιού Αδάμ, βλ. π.χ. προς Ρω-
μαίους, 5, 12-21), δεν είναι «παιδί» των ανθρώπων, αλλά αδελφός τους. Σχετική αναφορά 
από τον Ίδιο τον Ιησού βλ. στο Ματθ. 25, 40: «εφ’ όσον εποιήσατε ενί τούτων των αδελ-
φών μου των ελαχίστων, εμοί εποιήσατε». Αυτό τονίζεται ιδιαίτερα στην επιστολή προς 
Εβραίους, 2, 11-17, όπου μάλιστα γίνεται αναφορά σε διάφορους στίχους της Παλαιάς 
Διαθήκης, μεταξύ των οποίων ο Ψαλμ. 21, 23 «απαγγελώ το όνομά σου τοις αδελφοίς μου, 
εν μέσω εκκλησίας υμνήσω σε» (ολόκληρος ο Ψαλμός 21 είναι ένας από τους «μεσσια-
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Σύμφωνα με τους ευαγγελιστές και αποστόλους του Χριστού Ματθαίο, Μάρκο και Λουκά, οι αρχαίοι προφήτες Μωυσής και Ηλίας εμφανίστηκαν δίπλα στον Ιησού, όταν έλαμψε σαν τον 
ήλιο πάνω στο όρος Θαβώρ, δείχνοντας στους μαθητές Του ένα δείγμα της θεϊκής δόξας Του. Αυτό το Φως (το «θαβώριο φως» ή «άκτιστο φως») το έχουν δει και το βλέπουν πολλοί άγιοι 
χριστιανοί όλων των εποχών.  Πηγή: http://www.saint.gr/747/saint.aspx.

νικούς»/«χριστολογικούς» Ψαλμούς, δηλαδή αποτελεί προφητική αναφορά στο Χριστό 
–σύγκρινε τον πρώτο στίχο με το Ματθ. 27, 46, και το στ. 19 με το Ιωάν. 19, 23-24).

«Όπως ο Μωυσής»

Οι ομοιότητες του Μωάμεθ με το Μωυσή, με τις οποίες υποστηρίζεται η μουσουλ-
μανική ερμηνεία, και που μπορεί να διακρίνει αμέσως με γυμνό μάτι κάθε ερμηνευτής 
(ότι δηλ. είχε συνηθισμένη γέννηση και θάνατο, ήταν παντρεμένος, η διδασκαλία του 
καταγράφηκε ενώ ζούσε κ.τ.τ.), στην πραγματικότητα είναι επιφανειακές και, κατά τούτο, 
παραπλανητικές. Δεν έχουμε λόγο να πιστέψουμε ότι ο αναμενόμενος Προφήτης θα είναι 
«όπως ο Μωυσής» στα διάφορα στοιχεία της βιογραφίας του. Προφανώς θα είναι «όπως 
ο Μωυσής» στο προφητικό του έργο.

Ως προς τη γέννηση όμως, έχω να καταθέσω κάτι κοινό στη γέννηση Μωυσή και Ιη-
σού: ο Μωυσής κινδύνευσε να πεθάνει ως νεογέννητο και σώθηκε από μια γενική σφαγή 
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 5 Μια νηφάλια, κατά τη γνώμη μου, ηθική αποτίμηση του Μωάμεθ συναντάμε στο άρθρο του David Wood «Δολοφονημένοι από τον Μωάμεθ», που 
δημοσιεύεται εδώ: http://www.oodegr.com/oode/islam/dol_mwameth1.htm. Αφού παραθέτει άφθονες διηγήσεις από το Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah 
(The Life of Muhammad), A. Guillaume, tr. (New York: Oxford University Press, 1980) και το Sahih Al-Bukhari, Dr. Muhammad Matraji, tr. (New 
Delhi: Islamic Book Service, 2002), καταλήγει: 
«Ο Μωάμεθ διέταζε την δολοφονία πολυάριθμων ανθρώπων, συχνά επειδή τον είχαν προσβάλει χρόνια πριν, ή επειδή είχαν γράψει ποιήματα εναντίον 
του Ισλάμ, και το ψέμα το επέτρεπε, φτάνει αυτό να οδηγούσε στον θάνατο των εχθρών του. Επίσης διέταζε να δολοφονούνται οι αποστάτες. Οι οπα-
δοί του Μωάμεθ είχαν δολοφονήσει άνδρες και γυναίκες, μέχρι και ένα τυφλό, και αποκεφάλιζαν εκατοντάδες Εβραίους που είχαν παραδοθεί στους 
Μουσουλμάνους. 
Φυσικά, αυτές οι δολοφονίες και εκτελέσεις δεν μας οδηγούν υποχρεωτικά στο συμπέρασμα πως ο Μωάμεθ ήταν ένας αιμοδιψής τύραννος, όπως συχνά 

αγοριών με το να φυγαδευτεί κρυφά (Έξοδος 1, 22 – 2, 10). Το ίδιο και ο Ιησούς (Ματθ. 
2, 16-18). Μάλιστα, ο Ιησούς εστάλη στην Αίγυπτο, απ’ όπου ο Μωυσής οδήγησε το λαό 
του Θεού στην Παλαιστίνη. Τυχαίο; Όχι, διότι, για να αναλάβει δράση, ο Ιησούς επέστρε-
ψε στην Παλαιστίνη από την Αίγυπτο!... Έτσι εκπληρώθηκε και η προφητεία (Ωσηέ 11, 1) 
«Όρθρου απερρίφθησαν, απερρίφθη βασιλεύς Ισραήλ. ότι νήπιος Ισραήλ, και εγώ ηγάπησα 
αυτόν και εξ Αιγύπτου μετεκάλεσα τα τέκνα αυτού», η οποία – σημειωτέον – σε πρώτη 
(ιστορική) ανάγνωση αναφέρεται στην έξοδο των Ισραηλιτών, αλλά στην προφητική της 
διάσταση αναφέρεται στον Ιησού (πρβ. Ματθ. 2, 15). Η συγκεκριμένη προφητεία τι μπορεί 
να σημαίνει για το Μωάμεθ;

Οι ομοιότητες του έργου του Μωάμεθ με το αντίστοιχο του Μωυσή (ότι «έφερε ένα 
μεγάλο Νόμο» και ότι πολέμησε για την πίστη του) επίσης είναι επιφανειακές και κατά 
τούτο θα μπορούσε κάλλιστα να είναι κατασκευασμένες. Ο Μωάμεθ δηλαδή μπορεί να 
εμφάνισε τον εαυτό του επίτηδες ως ένα αντίγραφο του Μωυσή, για να πείσει το λαό για 
την αλήθεια της διδασκαλίας του.

Στην πραγματικότητα, ακόμη κι αν θεωρήσουμε, κατά σύμβασιν, ότι ο Μωάμεθ είναι 
προφήτης, δε μπορούμε να τον θεωρήσουμε ανάλογο του Μωυσή. 

Κατ’ αρχάς, ο Μωάμεθ πολέμησε για να επιβάλει τη θρησκευτική του διδασκαλία διά 
ξίφους, πράγμα που κατόρθωσε τόσο ο ίδιος όσο και οι διάδοχοί του. Αντίθετα, ο Μωυσής 
ποτέ δεν διάδωσε την πίστη εκτός Ισραήλ, πολλώ μάλλον διά ξίφους. Ο άγιος προφήτης 
Μωυσής πολέμησε μόνον από ανάγκη, αντιμετωπίζοντας λαούς που δεν επέτρεπαν στο 
λαό Ισραήλ τη διέλευση για τη Γη της Επαγγελίας. Τι το κοινό έχει λοιπόν η πολεμική συ-
μπεριφορά του Μωυσή και του Μωάμεθ; Όχι μόνο δεν ήταν ανάλογες ή παρόμοιες, αλλά 
ήταν εντελώς αντίθετες.

Αυτό μάλιστα (σε συνδυασμό με την ειρηνική στάση του Ιησού και των αγίων χριστια-
νών μαρτύρων) θα έπρεπε να προβληματίσει τους αδελφούς μας μουσουλμάνους, για το 
κατά πόσο μπορεί η επιθετική τακτική του Μωάμεθ και των διαδόχων του να απηχεί στ’ 
αλήθεια το «θέλημα του Θεού».

Εδώ έχουμε ένα έντονο μουσουλμανικό αντίλογο, που αντιτείνει ότι ο Μωάμεθ εξα-
ναγκάστηκε να πολεμήσει όσο και ο Μωυσής, επειδή ο ίδιος και οι σύντροφοί του εκδι-
ώχθηκαν από τη Μέκκα και πολλοί βασανίστηκαν τρομερά, ενώ αργότερα κάποιοι, που 
αποστάτησαν από το Ισλάμ, θανατώθηκαν επειδή είχαν μετατραπεί σε κατασκόπους κι 
όχι για να εξαναγκαστούν να επιστρέψουν5. Οι κορανικές σούρες που προτρέπουν σε πό-
λεμο, βεβαιώνουν οι σύγχρονοι απολογητές του Ισλάμ, μιλούν πάντα για άμυνα• η χρησι-
μοποίησή τους ως πρόφασης για επεκτατικούς πολέμους και βίαιους εξισλαμισμούς συνι-
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παρουσιάζεται σε Χριστιανικά και Εβραϊκά γραπτά. Όπως είπα και νωρίτερα, ο Μωάμεθ είχε κάνει πολλές αγαθές και μεγαλοπρεπείς χειρονομίες, και 
είχε συγχωρήσει πολλούς από εκείνους που τον αντιμάχονταν. Παρά ταύτα, ενώ ο Μωάμεθ ίσως να μην ήταν τόσο κακός όσο τον παρουσιάζουν κάποιοι 
επικριτές του, πάντως ούτε ήταν τόσο καλός όσο τον θέλουν οι θαυμαστές του. 
Όπως είχε παρατηρήσει και ο Thomas Lippman: “Μάλλον μπορούμε να πούμε πως ο Μωάμεθ ήταν ειλικρινής, αφιερωμένος, θαρραλέος, γενναιόδωρος, 
συμπονετικός και αφοσιωμένος στην κοινωνική δικαιοσύνη και μεταρρύθμιση. Ο αβασάνιστος όμως θαυμασμός του ατόμου του, όπως ακούγεται από 
τα στόματα των απλών Μουσουλμάνων, εθελοτυφλεί στις αποδείξεις πως ο Προφήτης μερικές φορές ήταν και εκδικητικός, μοχθηρός, και διπρόσωπος. 
Στο κάτω-κάτω, ήταν και άνθρωπος, και φιλόδοξος”. 
Ο απόλυτα ήμερος, άπειρα συγχωρητικός και τέλεια ελεήμων Προφήτης που κηρύττουν τα Μουσουλμανικά γραπτά, απλώς δεν υφίστατο ποτέ. Ο 
ιστορικός Μωάμεθ μοιάζει περισσότερο με όσα λέει ο Lippman στην προηγούμενη παράγραφο. Αν όμως οι Μουσουλμάνοι στ’ αλήθεια πίστευαν πως ο 
Μωάμεθ ήταν το πιο τέλειο παράδειγμα ηθικής στην ιστορία, τότε οφείλουν να αγκαλιάσουν όλες του τις πράξεις, και όχι μόνο εκείνες που ταιριάζουν 
με την Χριστιανική ηθική που έχει προωθηθεί στην Δύση.
 Στην Ισλαμική σκέψη, ο Μωάμεθ είναι το πρότυπο με το οποίο συγκρίνονται όλοι οι άλλοι. Δηλαδή, ό,τι και να κάνει ο Μωάμεθ, εξ ορισμού θεωρείται 
ηθικό. Εάν εισαχθεί άλλο πρότυπο σύγκρισης, τότε η Ισλαμική πίστη διαλύεται. Για παράδειγμα, όταν οι Μουσουλμάνοι προσπαθούν τόσο απεγνωσμένα 
να “εξηγήσουν” τις φρικαλεότητες του Μωάμεθ, στην ουσία προσπαθούν να δείξουν ότι ο Μωάμεθ έχει κάποια αντιστοιχία με τα Χριστιανικά ηθικά 
πρότυπα. Αλλά μια τέτοια προσπάθεια είναι εντελώς εξωφρενική. Ο Μωάμεθ είχε δολοφονήσει αμέτρητους ανθρώπους (βασανίζοντας πολλούς από 
αυτούς), είχε ληστέψει ανθρώπους, είχε νυμφευθεί δεκατρείς γυναίκες (μία από αυτές ήταν ανήλικο κορίτσι), είχε συμμετάσχει στο εμπόριο σκλάβων, 
και επέτρεπε τον ξυλοδαρμό των γυναικών από τους συζύγους τους. 
Κρινόμενος με τα μέτρα που όρισε ο Ιησούς, ο Μωάμεθ αποτυγχάνει παταγωδώς. Έτσι, όταν οι Μουσουλμάνοι βρίσκουν τον εαυτό τους να υπεραμύνεται 
του ηθικού χαρακτήρα του Μωάμεθ, ίσως να το κάνουν επειδή βρίσκουν τα ηθικά πρότυπα του Ιησού πιο πειστικά από τα ηθικά πρότυπα του Μωάμεθ, 
και, είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα, προσπαθούν να αντικαταστήσουν την κηλιδωμένη ζωή του Μωάμεθ με την ακηλίδωτη ζωή του Ιησού.
Αν είναι έτσι τα πράγματα, τότε ίσως είναι καιρός οι Μουσουλμάνοι να αναζητήσουν ένα άλλο αγγελιοφόρο, έναν που όντως θα του αξίζει ο θαυμασμός, 
ο έπαινος, ο σεβασμός και η προσκύνησή μας».

6 Τα ίδια τα κείμενά τους Τον αποκαλούν έτσι, καταγράφοντας δικά Του λόγια. Δεν πρόκειται για μεταγενέστερες επινοήσεις, όπως άστοχα διατεί-
νονται ορισμένοι.  

στά κατάφωρη νόθευση του Ισλάμ. Υπάρχει μάλιστα ισχυρή μουσουλμανική παράδοση, 
κατά την οποία μόνο οι τέσσερις πρώτοι διάδοχοι (χαλίφες) του Μωάμεθ ήταν οι «ορθά 
καθοδηγούμενοι» από το Θεό, ενώ αμέσως μετά – από το 661 μ.Χ. κιόλας – το Ισλάμ άρ-
χισε να νοθεύεται από πολιτικές σκοπιμότητες.

Όλα αυτά όμως προσεγγίζουν το πνεύμα της Παλαιάς Διαθήκης και κάνουν το Μωά-
μεθ να μοιάζει με το Μωυσή, αλλά περιέχουν και τις ατέλειες της Παλαιάς Διαθήκης και 
δεν έχουν σχέση με τη στάση των αγίων και πνευματικών αγωνιστών που δέχτηκαν την 
ώριμη και τέλεια αποκάλυψη του Θεού εν Χριστώ. Ο σταυρικός θάνατος του διδασκά-
λου και σωτήρα τους και Μονογενούς Υιού του Θεού, του Ιησού Χριστού6, ο βασανισμός 
και η θανάτωση όλων των μαθητών Του, πλην του Ιωάννη, και οι ανελέητοι διωγμοί που 
εξαπολύθηκαν εναντίον των δικών τους μαθητών και κράτησαν τρεις αιώνες, δεν προκά-
λεσε ένοπλη αντίσταση, ούτε ίδρυση κράτους, ούτε συγκρότηση αυτοκρατορίας, είτε στο 
όνομα του Θεού είτε άλλως.

Όπως γράφουμε αναλυτικότερα στο τέλος αυτού του κεφαλαίου, η διαφορά των πέντε 
πρώτων δεκαετιών του Ισλάμ από τους τρεις πρώτους αιώνες του χριστιανισμού αντιστοι-
χεί στη διαφορά της βασιλείας των ουρανών, που εγκαινίασε ο Ιησούς, από μια επίγεια 
αυτοκρατορία, που ίδρυσε (ή κατέληξε να ιδρύσει ή κατάντησε να ιδρύσει) ο Μωάμεθ.

Ακόμη και το βασίλειο του Ισραήλ ήταν επίγειο και μετά το Σολομώντα άρχισε η απο-
σάθρωσή του. Αλλά η βασιλεία του Ιησού Χριστού (του προφητευμένου «σπέρματος 
Αβραάμ» και «υιού του Δαβίδ») είναι «έως αιώνος» «και ο θρόνος αυτού έσται ανωρθωμέ-
νος εις τον αιώνα» (Β΄ Βασιλειών, 7, 16) «και της βασιλείας αυτού ουκ έσται τέλος» κατά 
τον αρχάγγελο Γαβριήλ (Λουκ. 1, 33), ακριβώς επειδή δε μετατρέπεται ποτέ σε επίγειο 
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κράτος (δεν είναι «εκ του κόσμου τούτου», Ιω. 18, 36, βλ. και Ιω. 8, 23), αλλά πρόκειται για 
τη βασιλεία των ουρανών.

Χαίρομαι που – αν και ανάξιος του ουρανού και της γης λόγω της αμαρτίας και των 
αθλιοτήτων μου – ξέρω σε ποιο από αυτά τα δύο βασίλεια είναι πολίτης.

Εξάλλου, ο Μωυσής δεν έφερε απλώς «ένα μεγάλο Νόμο», αλλά τον ένα και μοναδικό 
Νόμο, που καθιέρωσε κάτι εντελώς καινούργιο στην ανθρωπότητα για την κατανόηση 
του Θεού και τη λατρεία Του (ακόμη και την εποχή  των πατριαρχών – Αβράαμ, Ισαάκ, 
Ιακώβ, 12 γιων του Ιακώβ – η ιδέα για το Θεό ήταν αόριστη και οι άνθρωποι δεν είχαν 
παραλάβει το Νόμο). Ο Μωάμεθ όμως, με το κήρυγμά του και τα χειρόγραφα του Κορα-
νίου, απλώς επιβεβαίωσε την περί Θεού ιδέα που είχε παραλάβει και παραδώσει στο λαό 
ο Μωυσής, τον ίδιο Νόμο που παρέλαβε ο Μωυσής και την ίδια λατρεία. Δεν έφερε «ένα 
μεγάλο Νόμο», αλλά μια επιβεβαίωση του ίδιου νόμου – για την ακρίβεια, μια παλινδρό-
μηση στον ίδιο Νόμο, την ανανέωση του οποίου είχε φέρει ο Χριστός.

Αντίθετα, ο Ιησούς είναι εκείνος που έφερε το νέο Νόμο, όπως ο Μωυσής είχε φέρει 
τον παλαιό. Ο νέος αυτός Νόμος είχε προαναγγελθεί από τους προφήτες, όπως ο μεγά-
λος προφήτης Ιερεμίας, διά του οποίου ο Θεός ανάγγειλε: «Έρχονται μέρες, λέει ο Κύριος, 
που θα κάνω καινούργια διαθήκη (στο Ο΄: διαθήκην καινήν) με το λαό του Ισραήλ και του 
Ιούδα» (τα δυο κομμάτια του αρχαίου εβραϊκού βασιλείου). «Δε θα έχει καμία σχέση με τη 
διαθήκη που είχα κάνει με τους προγόνους τους… Εκείνοι δεν τήρησαν τη διαθήκη μου κι 
εγώ τους παραμέλησα. Και να ποια θα είναι η νέα διαθήκη που θα κάνω με το λαό του Ισρα-
ήλ: θα βάλω το νόμο μου στη συνείδησή τους και θα τον γράψω στις καρδιές τους. θα είμαι 
Θεός τους και εκείνοι θα είναι λαός μου… Όλοι θα με γνωρίζουν, από τον πιο άσημο ώς τον 
πιο σπουδαίο» κ.τ.λ. (Ιερεμίας, 38, 31-34). Γι’ αυτό και ο απόστολος Παύλος, στη συζήτηση 
αν με το χριστιανισμό καταργείται ο μωσαϊκός Νόμος και με τι αντικαθίσταται, μπορούσε 
να δηλώσει: «νόμον ουν καταργούμεν διά της πίστεως; μη γένοιτο, αλλά νόμον ιστώμεν» 
(προς Ρωμαίους, 3, 31).

Ο νέος αυτός Νόμος δεν έχει δέκα εντολές, αλλά μία, την οποία ο Ιησούς χαρακτηρίζει 
«εντολήν καινήν», σε ευθεία αντιστοιχία με τις «παλαιές» δέκα. Αυτό είναι το επιστέγα-
σμα της ανανοηματοδότησης (που είχε ξεκινήσει στην επί του Όρους ομιλία, Ματθ. κεφ. 
5-7) όχι μόνο του μωσαϊκού Νόμου, αλλά σύνολης της σχέσης του ανθρώπου με το Θεό, 
το συνάνθρωπο, τον εαυτό του και τα άλλα πλάσματα του κόσμου. Θεμελιώδεις διαφορές:

 ▶ ο παλαιός Νόμος περιέχει απαγορεύσεις (ου ποιήσεις σε αυτώ είδωλον,  
 ου κλέψεις,   ου φονεύσεις κ.τ.λ.), ενώ η εντολή του Χριστού προτροπή (αγαπάτε),

 ▶ ο παλαιός Νόμος ενδιαφέρεται για τη συμπεριφορά του ανθρώπου (αν δεν κλέ- 
 ψεις, δε σκοτώσεις κ.τλ., είσαι εντάξει απέναντι στις εντολές, άσχετα αν μισείς  
 τον αδελφό σου), ενώ ο Νόμος του Χριστού ενδιαφέρεται για την ψυχική διάθεση  
 του ανθρώπου απέναντι στο συνάνθρωπο: όχι μόνο να μη σκοτώσεις, αλλά ούτε  
 να οργιστείς, όχι μόνο να μη μοιχεύσεις, αλλά ούτε να επιθυμήσεις την ξένη γυ- 
 ναίκα, όχι μόνο να βοηθήσεις, αλλά να αγαπάς, κ.τ.λ. (βλ. Ματθ. κεφ. 5),

 ▶ τα παραπάνω ισχύουν επειδή ο παλαιός Νόμος απευθύνεται σε ανθρώπους με  
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 πρωτόγονη ηθική (πέτρινη καρδιά, που συμβολίζεται με το χάραγμα του Νόμου,  
 στο Σινά, πάνω στις πέτρινες πλάκες), ενώ ο νέος Νόμος απευθύνεται σε ανθρώ- 
 πους που ζουν την «εν Χριστώ» καινή κτίση (ένωση με το Θεό και τους πάντες  
 –βλ. και Ιω. 17, 22-23) διά του βαπτίσματος και της θείας Μεταλήψεως, επομένως  
 δεν χρειάζονται απαγορεύσεις. Γι’ αυτό και ο νέος νόμος είναι γραμμένος «στις  
 καρδιές μας», όπως προφήτεψε ο άγιος και μέγας προφήτης Ιερεμίας.
Η νέα αυτή Διαθήκη του Θεού με την ανθρωπότητα είναι η «αιώνιος Διαθήκη», η Καινή. 
Η Παλαιά Διαθήκη επισφραγιζόταν με το αίμα από τις θυσίες των ζώων, ενώ η Καινή 
Διαθήκη επισφραγίστηκε με το αίμα από τη σταυρική θυσία του Χριστού. Γι’ αυτό ο Χρι-
στός είναι «ο αμνός του Θεού, ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου», όπως Τον χαρακτήρισε 
ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος (Ιω. 1, 29), ο οποίος «οδηγήθηκε σαν πρόβατο στη σφαγή» 
(Ησαΐα, κεφ. 53) – επειδή είναι «το Αρνίον το εσφαγμένον από καταβολής κόσμου» (Απο-
κάλυψις, 5, 6, και σε πολλά άλλα σημεία).

Τα παραπάνω επιβεβαιώνει ο άγιος και θεόπνευστος απόστολος και ευαγγελιστής Ιω-
άννης, γράφοντας στο κατά Ιωάννην ευαγγέλιο, 1, 17: «ότι ο νόμος διά Μωυσέως εδόθη, η 
χάρις και η αλήθεια διά Ιησού Χριστού εγένετο».

Για να γίνει κάπως καλύτερα κατανοητή η αντιστοιχία, ας μου επιτραπεί να παραθέσω 
τον παρακάτω πίνακα:

Εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε κάτι, σχετικά με το ρόλο του Ιησού, όπως κατανοείται 
από τους αγίους διδασκάλους του χριστιανισμού, αρχίζοντας από τους μαθητές Του (με 
την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος, Πράξεις των αποστόλων, κεφ. 2).

Διαθήκη Παλαιά Καινή

Διαθέτης ο Θεός ο Θεός

Αποδέκτης Παλαιός Ισραήλ
Νέος Ισραήλ

(Εκκλησία => ανθρωπότητα)
Γενάρχες του Ισραήλ 12 πατριάρχες (φυσικοί) 12 απόστολοι (πνευματικοί)

Μεσίτης της Διαθήκης Μωυσής Ιησούς Χριστός
Νόμος Δέκα εντολές Μία εντολή (της αγάπης)

Είσοδος στη Διαθήκη Περιτομή Βάπτισμα
Επισφράγιση Θυσίες ζώων Θυσία του Χριστού

Τρόπος λατρείας του Θεού
Θυσίες ζώων, διαρκώς
επαναλαμβανόμενες

Αναίμακτη θυσία
(θεία Μετάληψη)

Προσδοκώμενο 
Έλευση Χριστού

(Μεσσία)
Επανέλευση Χριστού
(Βασιλιά και Κριτή)
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Ο Ιησούς είναι Θεός και άνθρωπος. Ως Θεός είναι ο Υιός (ο Μονογενής, Ιω. 1, 18), το 
δεύτερο Πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, πράγμα για το οποίο θα μιλήσουμε παρακάτω. Ως 
άνθρωπος είναι ο Χριστός, ο Μεσίτης της Καινής Διαθήκης (αντίστοιχα με το Μωυσή, το 
μεσίτη της Παλαιάς), που είναι συγχρόνως και βασιλιάς, προφήτης και αρχιερέας. Όμως 
ο διαθέτης της Διαθήκης είναι ο Θεός, ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, ο 
Θεός που μίλησε στο Μωυσή μέσα από τη φλεγόμενη βάτο. Και ο Θεός Αυτός, ως δια-
θέτης της Διαθήκης, δε μπορεί παρά να είναι ένας Θεός που πεθαίνει, δηλαδή ο Ίδιος ο 
Χριστός.

Οι αδελφοί μας μουσουλμάνοι ασφαλώς θα σκανδαλίζονται με την ιδέα αυτή – όμως 
ο Θεός μπορεί να πεθάνει, γιατί δεν είναι μόνο Θεός, αλλά από αγάπη προς τους ανθρώ-
πους γίνεται και άνθρωπος. Γι’ αυτό και η έκφραση του θελήματός Του ονομάζεται «Δια-
θήκη», δηλαδή έκφραση της θέλησης κάποιου που πρόκειται να πεθάνει.

Όπως αναλύει ο απόστολος Παύλος (Εβρ. 9, 16-17), «όπου γαρ διαθήκη, θάνατον ανά-
γκη φέρεσθαι του διαθεμένου. διαθήκη γαρ επί νεκροίς βεβαία, επεί μήποτε ισχύει ότε ζει ο 
διαθέμενος». Άρα ο διαθέμενος (ο διαθέτης, εκείνος που εκφράζει τη διάθεσή του μέσω 
της διαθήκης, που είναι δική του η διαθήκη) πρέπει να πεθάνει ο ίδιος για να ισχύει η 
διαθήκη του (αυτό το ξέρουμε και από τις διαθήκες των ανθρώπων). Ποτέ δεν πεθαίνει 
ο μεσίτης της διαθήκης (ο συμβολαιογράφος π.χ.). Στην Παλαιά Διαθήκη δεν πέθανε ο 
μεσίτης Μωυσής, αλλά τα ζώα των θυσιών (τύπος του μελλοντικά σφαγιαζόμενου Με-
σία). Στην Καινή Διαθήκη όμως, κατά το Εβρ. 9, 16-17, δεν έχουμε τύπο, αλλά ο Ίδιος ο 
διαθέτης Θεός πεθαίνει – και φυσικά Αυτός δεν είναι ο Πατήρ, αλλά ο Υιός, γι’ αυτό το 
αίμα Του είναι «το αίμα της Καινής Διαθήκης» (Ματθ. 26, 28).

Η άποψη του Ιησού για τον Προφήτη

Είναι αλήθεια ότι στην Καινή Διαθήκη δίνεται η εντύπωση ότι οι σύγχρονοι του Ιησού 
Ιουδαίοι διαφοροποιούσαν τον Προφήτη από το Μεσσία (π.χ. Ιω. 1, 20-21). Αυτό όμως 
πρέπει να το αποδώσουμε σε ελλιπή κατανόηση των προφητειών από πλευράς του λαού. 
Αυτό δεν είναι παράξενο ούτε αποτελεί σκάνδαλο – και τον Ίδιο το Χριστό ο λαός Τον 
περίμενε ως πολεμιστή. Και οι μουσουλμάνοι ασφαλώς θεωρούν ότι οι Εβραίοι παρερμή-
νευαν τις προφητείες, αλλιώς δε θα προσπαθούσαν να δώσουν άλλες ερμηνείες από τις 
παραδοσιακές μεσσιανικές.

Ωστόσο ο Ιησούς αναφέρεται στην προφητεία Δευτ. 18, 18-19, όταν λέει: «έστιν ο κα-
τηγορών υμών Μωυσής, εις ον υμείς ηλπίκατε. ει γαρ επιστεύετε Μωυσεί, επιστεύετε αν 
εμοί. περί γαρ εμού εκείνος έγραψεν» (κατακρίνεστε από το Μωυσή, στον οποίο στηρίζετε 
τις ελπίδες σας. Διότι, αν πιστεύατε στο Μωυσή, θα πιστεύατε κι εμένα, διότι ο Μωυσής 
έγραψε για μένα, Ιω. 5, 45-46).

Αν και ο Μωυσής, ως συγγραφέας της Πεντατεύχου, αναφέρθηκε πολλές φορές προ-
φητικά στο Χριστό, τα παραπάνω λόγια δε μπορεί παρά να παραπέμπουν στο Δευτερο-
νόμιο. Εκεί ο Θεός, διά του προφήτη Μωυσή, καλεί το λαό να υπακούει στα λόγια του 
αναμενόμενου Προφήτη. Εδώ ο Ιησούς λέει ότι, αν οι Εβραίοι πίστευαν τα λόγια του 
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Μωυσή (δηλ. του Θεού διά στόματος του Μωυσή) θα πίστευαν κι Εκείνον, διότι ο Μω-
υσής έγραψε για Κείνον. Το εύλογο ερώτημα «και τι έγραψε;» δε μπορεί παρά να έχει ως 
απάντηση: «να με πιστεύετε».

Ας σημειώσουμε εδώ ότι και ο άγιος απόστολος Πέτρος, εκφράζοντας όλους τους μα-
θητές του Χριστού, κατά την ομιλία του στο Ναό της Ιερουσαλήμ, που καταγράφεται στις 
Πράξεις των αποστόλων, 3, 12-26, αναφέρεται στην προφητεία του Δευτερονόμιου ως εκ-
πληρωθείσα στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού (βλ. παρακάτω, στο κεφάλαιο «Η μαρτυρία 
του Πέτρου»).

Είναι όμως Προφήτης ο Ιησούς;

Κατά τους αγίους διδασκάλους του χριστιανισμού, ο Ιησούς ως άνθρωπος έχει τρία 
«αξιώματα»: είναι βασιλιάς, αρχιερέας και προφήτης.

Χαρακτηριστικό του βασιλικού Του αξιώματος είναι τα θαύματά Του, που δείχνουν την 
εξουσία Του στον κόσμο που δημιούργησε ο (Τριαδικός) Θεός. Για το Μεσσία επίσης ο 
προφήτης Δαβίδ έγραψε: «Συ ιερεύς εις τον αιώνα κατά την τάξιν Μελχισεδέκ» (Ψαλμ. 109, 
4, βλ. και ανάλυση από τον απόστολο Παύλο στην επιστολή προς Εβραίους, κεφ. 5). Ο 
Μελχισεδέκ, βασιλιάς Σαλήμ (ειρήνης) και «ιερεύς του Θεού του Υψίστου» (Γένεσις, 14, 18-
20), που εμφανίστηκε από το πουθενά και πρόσφερε στον προπάτορα Αβραάμ άρτο και 
οίνο (ψωμί και κρασί – όπως οι χριστιανοί στη θεία Μετάληψη), είναι αρχαία προτύπωση 
του Χριστού, που είναι και βασιλιάς της ειρήνης και αρχιερέας.

Στην αρχαιότητα, η κορυφαία αποστολή των ιερέων και των αρχιερέων ήταν να προ-
σφέρουν θυσίες στο Θεό (ή στους θεούς). Ο Χριστός είναι ο ύψιστος και τέλειος αρχιερέ-
ας, επειδή προσφέρει στο Θεό την ύψιστη και τέλεια θυσία, τη δική Του θυσία πάνω στο 
σταυρό. Είναι το πιο αθώο θύμα, ένας Θεός θύμα, επομένως η θυσία Του είναι η ύψιστη 
και τέλεια θυσία. Γι’ αυτό καταργεί τις υπόλοιπες θυσίες και μετά το Χριστό οι πιστοί του 
αληθινού Θεού δεν τελούν θυσίες, ενώ οι Εβραίοι στην Παλαιά Διαθήκη θυσίαζαν ζώα 
(ως προτύπωση της θυσίας του Χριστού).

Στο Χριστό βέβαια υπάρχει μια παραδοξότητα: ο Ίδιος είναι ο αρχιερέας που προσφέ-
ρει τη θυσία στο Θεό, αλλά είναι και το θύμα που προσφέρεται, και, ως μέλος της Αγίας 
Τριάδας, είναι και ο Θεός, που δέχεται τη θυσία. Είναι λοιπόν τα πάντα. Τέτοιες παραδο-
ξότητες δεν είναι ασυνήθιστες στο Θεό –γι’ αυτό οι χριστιανοί Τον θεωρούμε ακατανόητο 
(«ακατάληπτο»).

Ο Χριστός όμως είναι και προφήτης, επειδή αποκαλύπτει στους ανθρώπους το θέλημα 
του Θεού. Είναι ο κατ’ εξοχήν προφήτης. Στην Καινή Διαθήκη φαίνεται ότι δεχόταν να 
Τον χαρακτηρίζουν «προφήτη» (π.χ. Ιω. 4, 19) και, όταν Τον έδιωξαν οι συμπατριώτες 
Του, οι κάτοικοι της Ναζαρέτ, χρησιμοποίησε τη φράση «ουδείς προφήτης δεκτός εστίν εν 
τη πατρίδι αυτού» (Λουκ. 4, 24). Όμως, εκείνοι που Τον ήξεραν καλύτερα, οι μαθητές Του, 
ομολόγησαν ότι δεν ήταν απλώς ένας προφήτης, όπως πίστευε ο λαός, αλλά «ο Χριστός, 
ο Υιός του Θεού του ζώντος» (Ματθ. 16, 13-20, Μάρκ. 8, 27-30, Λουκ. 9, 18-21).

Όταν λοιπόν το Κοράνι χαρακτηρίζει τον Ιησού προφήτη, λέει μια αλήθεια. Όταν όμως 
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αρνείται ότι είναι ο Υιός του Θεού και ότι σταυρώθηκε και αναστήθηκε, όταν απορρίπτει 
την Αγία Τριάδα και αποσιωπά ότι ο Ιησούς είναι ο Σωτήρας και Κύριος των ανθρώπων, 
τότε δεν μπορεί να λέει αλήθεια, γιατί έρχεται σε αντίθεση με όσα μας παρέδωσε ο Θεός 
μέσω του Μωυσή, των προφητών και του Ίδιου του Ιησού. Ο Μωάμεθ και όλοι οι δάσκα-
λοι του Ισλάμ έπρεπε να το προσέξουν αυτό, γιατί ένα πνεύμα που παριστάνει το Θεό (ή 
τον άγγελο του Θεού) μπορεί εύκολα να παραπλανήσει έναν καλοπροαίρετο άνθρωπο, 
ανακατεύοντας αλήθειες με ψέματα.

Αδελφοί μας μουσουλμάνοι, ξέρω ότι είναι απίστευτα οδυνηρή για τον άνθρωπο και 
η παραμικρή υποψία ότι κάτι που πίστευε ως αλήθεια μπορεί να είναι πλάνη. Δε μπορώ 
λοιπόν να σας ζητήσω τίποτε, παρά μόνο τούτο: γνωρίστε τον Ιησού, το μεγάλο Προ-
φήτη, το Χριστό, διαβάζοντας το Ευαγγέλιο και τα άλλα βιβλία των αγίων αποστόλων 
και μαθητών Του, που βρίσκονται στην Καινή Διαθήκη. Η πρόσκλησή Του να Τον συνα-
ντήσουμε είναι διαρκής και απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους, όλων των εθνών και 
πολιτισμών.

Παύλος, το χριστιανικό ανάλογο του Μωάμεθ

Στην ιστορία των θρησκειών, ο Χριστός δεν είναι το χριστιανικό ισοδύναμο του Μω-
άμεθ, αλλά το χριστιανικό ισοδύναμο του Αλλάχ. Ο Αλλάχ, κατά το Ισλάμ, «στέλνει τον 
απόστολό του», το Μωάμεθ, στο λαό και ο Χριστός στέλνει τους δικούς Του αποστόλους 
στα έθνη. Ο Χριστός δίνει εντολές και διδάσκει τους ανθρώπους και είναι Θεός και σω-
τήρας τους.

Η διαφορά του Χριστού από το μουσουλμανικό Αλλάχ είναι ότι ο Χριστός είναι ο 
Μονογενής Υιός του Θεού και Θεός εντός μιας Τριαδικής Θεότητας της αγάπης, πράγμα 
ακατανόητο και απαράδεκτο για τους μουσουλμάνους, και είναι επίσης Θεός που γίνεται 
αδύναμος άνθρωπος «κενώνοντας» τον εαυτό Του από τη θεία Του απεραντοσύνη και 
παντοδυναμία και σώζει τους ανθρώπους ενώνοντάς τους με τον εαυτό Του και δι’ αυτού 
με το Θεό Πατέρα και κάνοντάς τους «κοινωνούς θείας φύσεως» (απόστολος Πέτρος, Β΄ 
επιστολή, 1, 4), ενώ ο μουσουλμανικός Θεός δεν εξέρχεται ποτέ από τον ουρανό, δεν κε-
νώνεται ούτε θυσιάζεται για τους ανθρώπους, δεν καταδέχεται ποτέ να ηττηθεί (πράγμα 
ασύλληπτο για το Ισλάμ, που είναι θρησκεία πολεμικής νοοτροπίας), ούτε ενώνεται με 
εμάς.

Γι’ αυτό και είναι αδόκιμο να συγκρίνουμε το Μωάμεθ με τον Ιησού. Ο ένας είναι ο 
«απόστολος και προφήτης του Θεού», ενώ ο άλλος είναι ο ίδιος ο Θεός, που απέστειλε 
στον κόσμο αποστόλους και προφήτες (το λέει άλλωστε ο Χριστός στο Ματθ. 23, 34: 
«ιδού εγώ αποστέλλω προς υμάς προφήτας και σοφούς και γραμματείς, και εξ αυτών απο-
κτενείτε και σταυρώσετε, και εξ αυτών μαστιγώσετε εν ταις συναγωγαίς υμών και διώξετε 
από πόλεως εις πόλιν»).

Ο Χριστός είχε πολλούς αποστόλους, που θα μπορούσαν να συγκριθούν με το Μωά-
μεθ. Και σε όλες τις γενιές έζησαν (και ζουν) άγιοι τέλεια ενωμένοι με τον Τριαδικό Θεό 
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εν Χριστώ, που θα μπορούσαν επίσης να έχουν μια τέτοια σύγκριση. Όχι στα επιφανειακά 
γεγονότα της ζωής τους, αλλά στη σχέση τους με το Θεό, στην κλήση τους απ’ Αυτόν, 
στις αποκαλύψεις που έλαβαν, στο έργο τους για τη διάδοση του λόγου του Θεού στους 
ανθρώπους (όπου δεν έχυσαν αίμα άλλων, μόνο πρόσφεραν το δικό τους) και στα θαυμα-
τουργικά τους χαρίσματα.

Επιλέγω τον απόστολο Παύλο, ως την πιο χαρακτηριστική περίπτωση, κατά τη γνώ-
μη μου, με τις πιο εμφανείς και συγκεντρωμένες αναλογίες προς το Μωάμεθ (όπως τον 
βλέπει το Ισλάμ).

Ο απόστολος Παύλος είναι για το χριστιανισμό ό,τι ισχυρίζεται το Ισλάμ ότι είναι ο 
Μωάμεθ: απόστολος του Θεού, ο μεγαλύτερος απ’ όλους, που προσκλήθηκε προσωπικά 
απ’ Αυτόν, είδε το Φως Του (που οι μουσουλμάνοι δε μπορούν να το δουν, γι’ αυτό και 
ισχυρίζονται ότι δεν είναι ορατό σ’ αυτή τη ζωή) και συνομίλησε μαζί Του (Πράξεις των 
αποστόλων, 9, 1-7). Η άμεση συνομιλία του με το Θεό – δηλ. το Χριστό – συνεχίστηκε σε 
όλη τη διάρκεια της ζωής του (Πράξ. 22, 17-21, Β΄ Κορινθ. 12, 8-9).

Ο Θεός τον απέστειλε να φέρει το λόγο Του στα έθνη («του βαστάσαι το όνομά μου 
ενώπιον εθνών και βασιλέων υιών τε Ισραήλ», μαρτυρία του Κυρίου για τον Παύλο στον 
άγιο Ανανία, Πράξ. 9, 15. βλ. και Πράξ. 13, 47. 22, 21), μίλησε γι’ αυτόν σε άλλους αγίους 
(Πράξ. 9, 10-16. 13, 2-4) και τον χαρακτήρισε «φως εθνών» και «σκεύος εκλογής» (Πράξ. 
9, 15. 13, 47). Ο Παύλος ανέβηκε μέχρι τρίτου ουρανού, άκουσε «άρρητα ρήματα», λό-
για ανέκφραστα από ανθρώπινα χείλη, και έλαβε αποκαλύψεις ιλιγγιώδους μεγέθους (Β΄ 
Κορινθ. 12, 1-10). Προφήτεψε επίσης την τύχη της ανθρωπότητας (Β΄ Θεσσαλ. 2, 1-12), 
την ανάσταση των νεκρών και τη δευτέρα παρουσία του Χριστού (Α΄ Κορινθ. κεφ. 15, Α΄ 
Θεσσαλ. 4,13 – 5, 5), κατά το θέλημα του Θεού και τις αποκαλύψεις που έλαβε απ’ Αυτόν.

Έλαβε τεράστιο θαυματουργικό χάρισμα, ανάστησε νεκρό, έβγαλε δαιμόνια (Πράξ. 
16, 16-18. 19, 11-12. 20, 9-12. 28, 3-8)… Μάγοι έκαψαν δημόσια τα βιβλία τους και πί-
στεψαν στο Θεό βλέποντας τα θαύματά του και ακούγοντας τις διδαχές του (Πράξ. 19, 
19). Ταξίδεψε σε όλη την έκταση της Μεσογείου, διέδωσε το λόγο του Θεού σε πολλές 
χώρες, ανάμεσα σε επικίνδυνους ειδωλολάτρες, και έφερε στην αληθινή πίστη χιλιάδες 
ανθρώπους σε μια έκταση από την Κύπρο μέχρι την Ισπανία. Μαστιγώθηκε, λιθοβολήθη-
κε, φυλακίστηκε, μαχαιρώθηκε, ναυάγησε (Πράξ. 21, 14-44, Β΄ Κορινθ. 11, 24-32 – βλ. και 
παραπομπές παρακάτω) και τελικά αποκεφαλίστηκε από τους Ρωμαίους.

Πολλοί από τους μαθητές του είναι άγιοι και διδάσκαλοι του χριστιανισμού, όπως οι 
Τίτος, Τιμόθεος, Λουκάς, Ακύλας, Πρίσκιλα, Απολλώς, Ονήσιμος, Κλήμης, Διονύσιος 
Αρεοπαγίτης, Ιερόθεος, Στάχυς, Απελής, Φλέγων, Θέκλα, Φοίβη κ.π.ά. Αρκετοί από αυ-
τούς έγιναν και μάρτυρες, προσφέροντας τη ζωή τους για την αγάπη τους στο Θεό εν 
Χριστώ. Για κανέναν από αυτούς δεν υπάρχει μαρτυρία ή ένδειξη ότι πολέμησε ή προέ-
τρεψε τους ανθρώπους να πολεμήσουν ή αφαίρεσε ανθρώπινη ζωή, είτε εξ ονόματος του 
Θεού και του «θείου νόμου» είτε για άλλο λόγο.

Ίδρυσε δεκάδες χριστιανικές κοινότητες, ακόμη και στα πιο επικίνδυνα μέρη όπου υπέ-
στη ξυλοδαρμούς, φυλακίσεις και πολλές φορές παρολίγον θάνατο (π.χ. Λύστρα: Πράξ. 
14, 8-22, Φιλίππους: Πράξ. 16, 19-34. Έφεσο: Πράξ. 19, 23-30), και τις καθοδήγησε με 
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αγάπη και προσοχή, σαν πατέρας (Α΄ Κορινθ. 4, 14-15, Γαλάτας, 4, 19-20), για όλο το 
διάστημα της ζωής του (βλ. Φιλιππησίους, κεφ. 1), τόσο με τις προφορικές του διδασκα-
λίες όσο και με τις επιστολές του, που περιέχουν όλα όσα χρειάζεται ο άνθρωπος για τη 
σωτηρία του (γι’ αυτό και είναι ισοδύναμες του Κορανίου, όπως το βλέπουν βέβαια οι 
μουσουλμάνοι, άσχετα ότι δεν έχουν μορφή πολιτικού και κοινωνικού νόμου με ποινές 
και διατάξεις παλαιοδιαθηκικού τύπου, όπως το Κοράνιο). Το περιεχόμενο των επιστο-
λών του προέρχεται από την άμεση αποκάλυψη του Θεού σ’ αυτόν (θεοπνευστία). Στα 
σημεία όπου γράφει την άποψή του και όχι αποκάλυψη του Θεού, ο Παύλος επισημαίνει 
το γεγονός (Α΄ Κορινθ. 7, 10-12: «παραγγέλλω, ουκ εγώ, αλλ’ ο Κύριος… τοις δε λοιποίς 
εγώ λέγω, ουχ ο Κύριος», 7, 25: «…επιταγήν [εντολή] Κυρίου ουχ έχω, γνώμην δε δίδωμι 
ως ηλεημένος υπό Κυρίου πιστός είναι», 11, 23: «εγώ γαρ παρέλαβον από του Κυρίου ό και 
παρέδωκα υμίν…»).

Σε αντίθεση με το Μωάμεθ, γνώριζε πολύ καλά ότι ο διάβολος μπορεί να «μετασχη-
ματιστεί και σε άγγελο φωτός» για να ξεγελάσει τους ανθρώπους (Β΄ Κορινθ. 11, 14. Γα-
λάτας, 1, 8), αλλά ο ίδιος δεν ξεγελάστηκε (Πράξ. 16, 16-18) και δίδαξε τους ανθρώπους 
να μην ξεγελιούνται.

Δεν πολέμησε, ούτε έλαβε εντολή από το Θεό να πολεμήσει τους εχθρούς Του, μόνο  
να αγαπά. Δεν όπλισε κανένα, ούτε οδήγησε κανένα στρατό στη μάχη – δίδαξε μόνο αγά-
πη και μη-βία, συνεπής στη διδασκαλία του Ιησού Χριστού και όλων των αποστόλων. Και 
αυτό το δρόμο ακολούθησαν οι πιστοί του αληθινού Θεού. Μαρτύρησαν κατά χιλιάδες, 
προσφέροντας το δικό τους αίμα, χωρίς να σκοτώσουν.

Η ομιλία του αποστόλου Παύλου στην Αθήνα.
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7 Για το ήθος και την αγιότητα του Μεγάλου Κωνσταντίνου (που ιδιαίτερα συκοφαντείται από τους διαχρονικούς εχθρούς του Χριστού) δείτε την 
εξαιρετική μονογραφία του Κώστα Β. Καραστάθη, Μέγας Κωνσταντίνος: Κατηγορίες και Αλήθεια, εκδ. Άθως, Απρίλιος 2012.

Επίσης, δεν ίδρυσε κανένα επίγειο κράτος ή αυτοκρατορία, όπως αυτή που δημιούρ-
γησαν στο όνομα του Αλλάχ ο Μωάμεθ και οι διάδοχοί του, πράγμα που θα είχε ως ανα-
πόφευκτη συνέπεια τους φόνους και που είναι εντελώς διαφορετικό (ή μάλλον αντίθετο) 
από τη βασιλεία των ουρανών, που εγκαθίδρυσε μεταξύ των ανθρώπων ο Χριστός και οι 
δικοί Του διάδοχοι-μαθητές (βλ. και την απάντηση του Χριστού στον Πιλάτο, Ιω. 18, 36 
– αλλά και το λόγο, για τον οποίο ο χριστιανισμός δε θα μπορούσε να γίνει επίγειο βασί-
λειο, που αναφέρεται από τον ίδιο τον Παύλο στην προς Εβραίους 13, 14: «ου γαρ έχομεν 
ώδε μένουσαν πόλιν, αλλά την μέλλουσαν επιζητούμεν»)*.

Παρόλα αυτά, νίκησε. Η χριστιανική πίστη εξαπλώθηκε σε ολόκληρη τη μεσογειακή 
λεκάνη, από την ευρωπαϊκή, την ασιατική και την αφρικανική πλευρά της. Και τρεις αιώ-
νες μετά, ο αυτοκράτορας της Ρώμης έγινε χριστιανός7.

Η διδασκαλία του Παύλου, εννοείται, είναι συντριπτική για τη διδασκαλία του Κορα-
νίου. Η τριαδικότητα του Θεού και η Θεότητα του Χριστού, η σταύρωση και η ανάστα-
σή Του, καθώς και όλα τα στοιχεία της χριστιανικής πίστης, επιβεβαιώνονται από τον 
απόστολο του Θεού με τρόπο που δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης. Και είναι μια 
διδασκαλία που δεν επινοήθηκε από τον απόστολο Παύλο (όπως διατείνονται αβάσιμα 
κάποιοι), αλλά συμφωνεί κατά πάντα με τη διδασκαλία όλων των αποστόλων, όπως τη 
βλέπουμε σε όλους τους ιερούς συγγραφείς της Καινής Διαθήκης, που, εκτός του Παύλου, 
είναι οι απόστολοι Ματθαίος, Μάρκος, Λουκάς, Ιωάννης, Πέτρος, Ιάκωβος και Ιούδας 
ο Θαδδαίος. Αλλά και τη συμφωνία της διδασκαλίας των λοιπών αγίων αποστόλων τη 
διαπιστώνουμε από τη συμφωνία πίστης των χριστιανικών κοινοτήτων του 1ου και 2ου 
αι. μ.Χ. από την Ινδία μέχρι τη Βρετανία, ανεξάρτητα από το ποιοι απόστολοι τις είχαν 
ιδρύσει.

Γι’ αυτούς τους λόγους, ο απόστολος των εθνών Παύλος συκοφαντείται διαρκώς από 
τους εχθρούς του αληθινού Θεού, όπως οι μουσουλμάνοι νιώθουν ότι συκοφαντείται ο 
Μωάμεθ. Οι χριστιανοί πνευματικοί αγωνιστές, βέβαια, συνεπείς στη διδασκαλία του 
Χριστού, του Παύλου και όλων των αποστόλων του Χριστού και Θεού, δεν ξέσπασαν 
βίαια κατά των συκοφαντών του (ούτε όταν ζούσε, ούτε σε όλη τη διάρκεια της χριστια-
νικής ιστορίας), αλλά μόνο απάντησαν με λόγια και υπερασπίστηκαν την αλήθεια, με 
αποκλειστικό σκοπό τη σωτηρία των συκοφαντών, τους οποίους συνεχίζουν ν’ αγαπούν, 
όπως τους αγαπά κι ο Χριστός, ο Θεός.

Τολμώ να πω ότι τελευταία ελπίδα των μουσουλμάνων αδελφών μας να καταρρίψουν 
την εγκυρότητα της μαρτυρίας του αποστόλου Παύλου για την αλήθεια της χριστιανικής 
πίστης, είναι να γράφει ψέματα η Καινή Διαθήκη για τη συνομιλία του Παύλου με το Χρι-
στό, για τα θαύματά του και τις αποκαλύψεις που είχε δεχτεί σε όλη τη διάρκεια του χρι-
στιανικού αγώνα του. Ακριβώς δηλ. όπως συμβαίνει και με τη μαρτυρία του αποστόλου 
Πέτρου, στην οποία θα αναφερθούμε παρακάτω. Και δεν αμφιβάλλω πως θα επιχειρηθεί 
η σπίλωσή του, πράγμα εξάλλου που έχει ήδη συμβεί στο παρελθόν.
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Όμως παραμένουν τα αναμφισβήτητα γεγονότα της ζωής του, που μπορεί να φανερώ-
σουν σε κάποιον καλοπροαίρετο ερευνητή της αλήθειας και τα υπόλοιπα: ότι ο Παύλος, 
που ήταν στην αρχή διώκτης των χριστιανών, ξαφνικά μεταστράφηκε στο χριστιανισμό 
και δεν έπαψε να νιώθει τύψεις για τις πράξεις του σε όλη τη ζωή του (Α΄ Κορινθ. 15, 
8-11), ότι εγκατέλειψε το σπίτι του και την τιμητική θέση του στην ηγεσία του εβραϊσμού 
(Γαλ. 1, 13-14) και αφιέρωσε τη ζωή του στη διάδοση του λόγου του Θεού σε όλη τη 
Μεσόγειο, ανέστιος και πάντα ξένος, κερδίζοντας κόπους, πληγές, προσβολές, συλλή-
ψεις, πόνους και κινδύνους (από ειδωλολάτρες, εβραίους και φανατικούς ιουδαιοχριστια-
νούς), και τελικά θανατώθηκε για το Χριστό, χωρίς να κερδίσει κανένα επίγειο αγαθό, 
ούτε πλούτο, ούτε εξουσία, ούτε θρίαμβο σε πολεμικές νίκες, ούτε ανάπαυση, ούτε κάποιο 
«ιερό βιβλίο» που να επιβάλλει «πίστη στο Θεό και στον απόστολό του Παύλο», διατάζο-
ντας μάλιστα πόλεμο διά ξίφους σε όποιον αθετεί την πίστη αυτή.

Και όταν ο Παύλος υπερασπίζεται την αποστολική του ιδιότητα και απαριθμεί τους 
κόπους του για χάρη του Χριστού (Β΄ Κορινθ., κεφ. 11-12), το κάνει απαντώντας στις 
τρομακτικές δολιότητες των ιουδαιοχριστιανών, που παρεμπόδιζαν την ίδια τη σωτηρία 
των πιστών, και – προσέξτε – δεν τραβάει μαχαίρι, ούτε προστάζει τους οπαδούς του 
αληθινού Θεού να σκοτώσουν τους συκοφάντες του (εξάλλου στους ίδιους παραλήπτες 
έχει ήδη τονίσει πως θεωρεί τον εαυτό του ασήμαντο, αρνούμενος να θεωρηθεί αρχηγός 
θρησκευτικής ομάδας: «Τις ουν εστί Παύλος, τις δε Απολλώς αλλ’ ή διάκονοι δι’ ων επι-
στεύσατε, και εκάστω ως ο Κύριος έδωκεν; εγώ εφύτευσα, Απολλώς επότισεν, αλλ’ ο Θεός 
ηύξανεν • ώστε ούτε ο φυτεύων εστί τι ούτε ο ποτίζων, αλλ’ ο αυξάνων Θεός», Α΄ Κορινθ. 
3, 5-7). Το πρόβλημα των ιουδαιοχριστιανών λύνει με λόγια κι όχι με βία η αποστολική 
σύνοδος στα Ιεροσόλυμα, με τη συμμετοχή όλων των αποστόλων και των πρεσβυτέρων, 
όπου ο Παύλος ούτε καν ηγετική θέση δεν έχει, ενώ από τις εισηγήσεις των κορυφαίων 
αποστόλων Πέτρου και Ιακώβου φαίνεται και η συνέπεια της διδασκαλίας του Παύλου με 
την πνευματική κληρονομιά του Χριστού.

Ποιος είναι λοιπόν αληθινός απόστολος του Θεού, ο Παύλος ή ο Μωάμεθ, ας βγάλει 
τα συμπεράσματά του, ερευνώντας με ειλικρίνεια, ο ενδιαφερόμενος.

* Γι’ αυτό το λόγο, όποιες δικαιολογίες μπορεί να προβάλλουν οι σύγχρονοι μουσουλ-
μάνοι ιεραπόστολοι της δύσης για τις πολεμικές επιχειρήσεις του Μωάμεθ και των δια-
δόχων του, το Ισλάμ από το χριστιανισμό θα απέχει πάντα όσο απέχει η βασιλεία των 
ουρανών από την επίγεια αραβική αυτοκρατορία, δηλ. όσο απέχει ο ουρανός από τη γη.

Για να είμαι δε δίκαιος, μου αρκεί να αντιπαραβάλω μόνο τους 4 πρώτους μουσουλμά-
νους χαλίφες Αμπού Μπακρ, Ουμάρ, Ουθμάν και Άλη (το «Χαλιφάτο Ρασιντούν», πριν το 
Ισλάμ αρχίσει να εκκοσμικεύεται, κατά τη μουσουλμανική παράδοση), με τους τρεις πρώ-
τους αιώνες του χριστιανισμού, δηλ. μόλις τριάντα χρόνια ισλαμικής θρησκείας με τρεις 
ολόκληρους αιώνες χριστιανισμού, αιώνες μαρτύρων, πριν τον πρώτο χριστιανό Ρωμαίο 
αυτοκράτορα, μετά τον οποίο μπορεί να προβληθεί από μουσουλμάνους ο ισχυρισμός 
ότι ο χριστιανισμός μετατράπηκε σε μια θεοκρατική αυτοκρατορία, που ενεργούσε στο 
όνομα του Θεού, όπως το ισλαμικό χαλιφάτο.
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 8 Παύλος Ορόσιος, Historia Adversus Paganos vii, 41 (το παράθεμα από αφιέρωμα του περιοδικού Σύναξη, τ. 103, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2007, με 
τίτλο «Μεταχριστιανική Ευρώπη»).

Κι αυτός ο ισχυρισμός δεν είναι αληθής, γιατί στο Βυζάντιο η αυτοκρατορική εξουσία 
ήταν πάντα διαφορετική από την ηγεσία της Εκκλησίας και πολλές φορές άδικοι ή αιρε-
τικοί αυτοκράτορες εξόρισαν ή δολοφόνησαν τους εκκλησιαστικούς ηγέτες και πλήθος 
αγίων. Το Βυζάντιο δεν ήταν θεοκρατία, αλλά πολιτικό κράτος με πολιτικούς νόμους και 
όχι με την Αγία Γραφή να καθοδηγεί στρατιές πολεμιστών και να προτρέπει σε πόλεμο, 
όπως το Κοράνι. Αυτό έγινε αργότερα ο παπισμός, γι’ αυτό ακριβώς συνιστά μια ολέθρια 
αίρεση, που έβαψε τα χέρια των ανθρώπων και με μουσουλμανικό και με χριστιανικό αίμα.

Στα χρόνια των τεσσάρων πρώτων χαλίφηδων όμως είχε ήδη κατακτηθεί ολόκληρη η 
περσική αυτοκρατορία και μεγάλες εκτάσεις χριστιανικών ρωμαϊκών εδαφών (κατάκτη-
ση της Αλεξάνδρειας, όπου και η θρυλούμενη καύση των παπύρων της Βιβλιοθήκης από 
το χαλίφη Ουμάρ για τη θέρμανση των λουτρών, επιδρομές κατά της Κύπρου, της Ρόδου 
και της Μ. Ασίας, με κίνδυνο και για την ΚΠολη, αν δεν είχε καταστραφεί ο αραβικός στό-
λος από τρικυμία στις ακτές της Χαλκηδόνας το 653), ενώ είχαν γίνει εισβολές στο Ιράν, 
το Αφγανιστάν και την Αρμενία.

Παρά την ειρηνική παράδοση μεγάλων πληθυσμών σε Αίγυπτο και Συρία, λόγω αντί-
θεσης με τη βυζαντινή διοίκηση, κατά το Χαλιφάτο Ρασιντούν έχουμε μια ιστορία παρά-
τολμων και συνεχών πολέμων στο όνομα του Αλλάχ και με σπουδαίες προτροπές του 
Κορανίου, που, με οποιαδήποτε πρόφαση κι αν έγιναν κάποιοι από αυτούς (π.χ. δόλος 
των αντιπάλων ή άμυνα – όπως προβάλλουν ως δικαιολογία οι μουσουλμάνοι), είναι κάτι 
εντελώς εγκόσμιο και απαράδεκτο για τον αληθινό Θεό και πολύ κατώτερο από τη διδα-
σκαλία του Χριστού, ο οποίος καλεί τους χριστιανούς να συγχωρήσουν και να μαρτυρή-
σουν, όχι να πολεμήσουν και σαφώς όχι να ιδρύσουν και να επεκτείνουν ένα κράτος.

Ας σημειωθεί ότι το Βυζάντιο, παρά τους πολλούς εμφύλιους πολέμους (πράγμα φυ-
σικά απαράδεκτο), δεν έκανε επεκτατικούς πολέμους, αλλά μόνον αμυντικούς, και δεν 
διέθετε κατακτημένους λαούς, αλλά είχε ίσους όρους για όλες τις εθνότητες που το κα-
τοικούσαν. Και η περίφημη ανακατάληψη της δύσης από τον Ιουστινιανό ήταν αμυντικός 
πόλεμος: απελευθέρωση των δυτικών λαών από τους γερμανούς κατακτητές διαφόρων 
φυλών. Ακόμη κι αυτό όμως δεν είναι μέρος της χριστιανικής θρησκείας και δεν καθοδη-
γείται από τη Βίβλο, ούτε από τους αγίους Πατέρες και διδασκάλους του χριστιανισμού. 
Το αυθεντικό χριστιανικό πνεύμα εκφράζεται από τον Παύλο Ορόσιο, ορθόδοξο ιερέα 
από την Πορτογαλία, που, ενώ η χώρα του είχε καταληφθεί από τους Βάνδαλους, έγραφε 
το 417: «Ποιος ξέρει; Ίσως οι βάρβαροι κατόρθωσαν να εισχωρήσουν στη ρωμαϊκή αυτοκρα-
τορία προκειμένου παντού – σε Δύση και σ’ Ανατολή – οι Εκκλησίες του Χριστού να γεμίσουν 
με Ούννους, Σουηβούς, Βανδάλους και Βουργουνδούς κι άλλους αμέτρητους λαούς, που θα 
’χουν γίνει πιστοί. Δεν θα ’πρεπε να υμνούμε και να δοξολογούμε το θείο έλεος που, χάρη 
στη δική μας συντριβή, τόσα πολλά έθνη γνώρισαν την αλήθεια, με την οποία αλλιώς δεν θα 
έρχονταν σε επαφή;»8 .

Μια μόνον αναφορά, σε σχέση με τις σταυροφορίες: «Σημειώνουμε τέλος ότι η «σωτη-
ριολογική» πλευρά της σταυροφορίας, που βεβαίωνε την άφεση των αμαρτιών για εκείνους 
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που συμμετείχαν σ’ αυτή, πρακτική που απέρριψε πάντα η ορθόδοξη Εκκλησία, παρά την 
επιμονή αυτοκρατόρων με ισχυρή θέληση όπως ο Νικηφόρος Φωκάς, εξέπληττε τους βυζα-
ντινούς, οι οποίοι δεν συγκινήθηκαν καθόλου από το εσχατολογικό πνεύμα, που βασίλευε 
τότε στη Δύση…»9.

Μια συνοπτική εξέταση της αντιμετώπισης
του πολέμου στην Ορθόδοξη Εκκλησία

Ο Μέγας Βασίλειος, ο πνευματικός ηγέτης της Ορθοδοξίας το β΄ μισό του 4ου αι. μ.Χ., 
λίγα μόλις χρόνια μετά τη συμφιλίωση της Ρώμης με το χριστιανισμό, συντάσσει τους πε-
ρίφημους περί πολέμου κανόνες του. Οι κανόνες αυτοί επικυρώνονται από την Πενθέκτη 
Οικουμενική Σύνοδο το 692 μ.Χ.

Από αυτούς, ο κανόνας η΄ (8), «Περί φόνου και φονέων», συμπεριλαμβάνει στους 
«εκουσίως φονεύοντας» τους φονεύοντες κατά τις πολεμικές εφόδους: «[…] Εκούσιον δε 
πάλιν παντελώς και ουδεμίαν αμφιβολίαν έχον, οίον εστί το των ληστών και το των πολεμι-
κών εφόδων. Ούτοι μεν γαρ διά χρήματα αναιρούσι, τον έλεγχον αποφεύγοντες, οί τε εν τοις 
πολέμοις επί φόνους έρχονται, ούτε φοβήσαι, ούτε σωφρονίσαι, αλλ᾽ ανελείν τους εναντιου-
μένους εκ του φανερού προαιρούμενοι. […]».

Συνεπώς αυτοί εμπίπτουν στον κανόνα νς΄ (56), για τον εκουσίως φονεύσαντα, δηλ.
τους επιβάλλεται ακοινωνησία (αφορισμός) είκοσι ετών, με την υποχρέωση τα τέσσερα 
πρώτα να στέκονται έξω από την εκκλησία ομολογώντας το έγκλημά τους και ζητώντας 
τις προσευχές των χριστιανών.

Ο κανόνας ιγ΄ (13), «Περί των εν πολέμοις φονευσάντων», αφορά σαφώς αμυντικούς 
πολέμους και ζητά τρία χρόνια αποχή από τη θεία κοινωνία του χριστιανού που έχει αφαι-
ρέσει ζωή σε αμυντικό πόλεμο.

Εξάλλου, ο ξς΄ (66) Αποστολικός Κανόνας καθαιρεί τον κληρικό και αφορίζει (αποκό-
πτει από τη θεία Μετάληψη) το λαϊκό που σκοτώνει στον πόλεμο: «Ει τις κληρικός εν μάχη 
τινά κρούσας και από του ενός κρούσματος αποκτείνας, καθαιρείσθω διά την προπέτειαν 
αυτού. Εάν δε λαϊκός η, αφοριζέσθω».

Κατά τον ε΄ κανόνα του αγ. Γρηγορίου Νύσσης, ακόμη και ο ακουσίως φονεύσας απο-
κλείεται της ιεροσύνης: «καν ακουσίως τις γένηται εν τω του φόνου μιάσματι, ως ήδη βέ-
βηλον αυτόν υπό του άγους γινόμενον, απόβλητον ο Κανών ιερατικής χάριτος απεφήνατο». 
«Ήτοι όποιος φονεύση, καν στανικώς και ακουσίως, λαϊκός μεν ων, ου γίνεται ιερεύς, Ιερεύς 
δε ων, καθαιρείται», σχολιάζει ο άγιος Νικόδημος στο Πηδάλιον, σελ. 657-658. 

Είναι προφανές ότι καμιά τιμή δεν επιφυλάσσεται για το φόνο στον πόλεμο κατά των 
απίστων, ούτε υποσχέσεις αγιότητας για τον πολεμιστή που θα χάσει τη ζωή του εκεί. 
Ο τρόπος που εορτάζονται οι εθνικές εορτές στη χώρα μας είναι κοσμικός, ανθρώπινος 
μεν, αλλά όχι χριστιανικός. Χριστιανικά, ο αμυντικός ή απελευθερωτικός πόλεμος γίνεται 
ανεκτός μετά λύπης (απλώς και μόνο επειδή η Εκκλησία δε μπορεί να εξαναγκάσει κά-
ποιον να γίνει μάρτυρας), όμως άγιοι και μάρτυρες δεν είναι οι πολεμιστές, αλλά οι αμνοί.

 9  Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ, Η Πολιτική Ιδεολογία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, Ψυχογιός, Αθήνα 1988, σελ. 92.
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Η εφαρμογή στην πράξη της άποψης της Εκκλησίας εναντίον του πολέμου φαίνεται 
στο αγιολόγιο:

Α) Ως μάρτυρες και άγιοι δεν τιμώνται εκείνοι που σκοτώθηκαν στον πόλεμο κατά 
των απίστων (το ζήτησε ο Νικηφόρος Φωκάς, αλλά ο τότε πατριάρχης και η σύνοδος το 
απέρριψαν επικαλούμενοι τον κανόνα 13 του Μ. Βασιλείου), αλλά εκείνοι που θανατώ-
θηκαν σε ποικίλους διωγμούς χωρίς να πολεμήσουν. Για τους φονευθέντες πολεμιστές, 
η Εκκλησία προσεύχεται υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τους, γιατί δεν είναι σίγουρο ότι 
σώθηκαν.

Β) Οι στρατιωτικοί άγιοι κατά κανόνα είναι και μάρτυρες, έχουν δηλαδή ξεπλύνει το 
αίμα των εχθρών (κι ας το έχυσαν σε αμυντικούς πολέμους) με το δικό τους αίμα. Ακό-
μη και ο Νικηφόρος Φωκάς, που είναι άγιος, πέθανε από μαχαίρι – και δεν τιμάται γιατί 
απελευθέρωσε εδάφη από τη σκληρή αραβική κατοχή, αλλά για την ευσέβειά του, που 
εκφραζόταν με μια έντονη ασκητική ζωή και διαρκή προσευχή. Κι όμως κι αυτός πέθανε 
από μαχαίρι, στη συζυγική του κλίνη (όχι στο «ένδοξο» πεδίο της μάχης)! Τυχαίο;

Γ) Εκτός των χιλιάδων μαρτύρων κατά τους διωγμούς, υπάρχουν κι άλλοι άγιοι που 
αρνήθηκαν να πολεμήσουν, κατανοώντας την περί πολέμου άποψη της πνευματικής τους 
κληρονομιάς. Ο άγιος Βονιφάτιος, φωτιστής των Γερμανών, το 754 μ.Χ., αρνήθηκε να 
αμυνθεί, όταν δέχτηκε επίθεση βαρβάρων στα δάση πέραν του Ρήνου, και σκέπασε απλά 
το κεφάλι του με το χειρόγραφο του ευαγγελίου. Θανατώθηκε και κέρδισε το στεφάνι του 
μαρτυρίου και της αγιότητας.

Οι Ρώσοι άγιοι πρίγκηπες Μπόρις και Γκλεμπ, το 1015, όταν ο μεγαλύτερος αδερφός 
τους Σβιατοπόλκος συνωμότησε εναντίον τους, κατάλαβαν ότι ήθελε να τους δολοφο-
νήσει, αλλά δεν αμύνθηκαν, και μάλιστα θανατώθηκαν σε διάστημα ενός μήνα ο ένας 
από τον άλλο, θεωρώντας αντίθετο προς τη χριστιανική τους πίστη το να βάλουν τους 
στρατιώτες τους να πολεμήσουν για χάρη τους.

Το 452 μ.Χ., όταν η Ρώμη πολιορκήθηκε από τον Αττίλα, ο πάπας άγιος Λέων ο Μέγας 
απέτρεψε την κατάληψη της πόλης βγαίνοντας να τον συναντήσει άοπλος, εν στολή, 
μαζί με τους ιερείς της Ρώμης. Τον άθλο αυτό επανέλαβε ο πάπας άγιος Γρηγόριος Β΄ 
(717-731 μ.Χ.), αποτρέποντας την κατάληψη της Ρώμης από το βασιλιά των Λομβαρδών 
Λιουπτράνδο.

Ο άγιος Σιγιβέρτος, βασιλιάς της Ανατ. Αγγλίας, το 637 μ.Χ., μετά από πιέσεις, ανα-
γκάστηκε να οδηγήσει το στρατό του στη μάχη, ενώ είχε παραιτηθεί από το θρόνο και 
ήταν μοναχός. Κατέβηκε λοιπόν άοπλος, μόνο με ένα ραβδί, και φυσικά σκοτώθηκε. Δεν 
ξέρουμε αν είχε προσευχηθεί για τους στρατιώτες του π.χ. (ώστε να συγχωρηθούν για 
τους εχθρούς που θα σκότωναν) ή ακόμη κι αν προσήλθε άοπλος κάνοντας τον εαυτό του 
θυσία υπέρ των στρατιωτών του.

(Αυτοί οι δυτικοί άγιοι προηγούνται του Σχίσματος του 1054, συνεπώς είναι ορθόδο-
ξοι).
Υπάρχουν κι άλλοι, αλλά ας σταματήσουμε εδώ.
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Ο Θεός
Tο μεγαλείο της δύναμης ή το μεγαλείο της αγάπης;

Στις 16.1.2010 είχα την τύχη, από ένα ανεξήγητο δώρο Θεού στην αναξιότητά μου, 
να μετέχω σε μια διαθρησκειακή εκδήλωση με θέμα τη σωτηρία του ανθρώπου κατά το 
Ισλάμ και το χριστιανισμό. Θα παραθέσω μερικές σκέψεις που γεννήθηκαν από τη συμ-
μετοχή μου σ’ αυτήν.

Από την αρχή της εισήγησής του ο μουσουλμάνος εισηγητής επιβεβαίωσε το προφα-
νές: ότι, κατά το Ισλάμ, ο Θεός δημιούργησε τους ανθρώπους «για να τον λατρεύουν» 
(Κοράνι, σούρα 51, 56: «Και δεν έπλασα τα τζιν και τους ανθρώπους παρά για να Με λα-
τρεύουν»).

Τόνισε βέβαια ότι λατρεία προς το Θεό συνιστά κάθε σεμνή και ενάρετη πράξη. Αυτή 
η ιδέα είναι ωραία και σοφή αλλά και (όπως, επιτρέψτε μου, όλα τα καλά πράγματα στο 
Ισλάμ) είναι χριστιανικής προελεύσεως. Ο απόστολος Παύλος λέει: «είτε τρώτε, είτε πί-
νετε, είτε κάτι άλλο κάνετε, όλα να τα κάνετε για τη δόξα του Θεού» (Α΄ προς Κορινθίους, 
10, 31). Γι’ αυτό και ο γάμος είναι για μας «μυστήριον μέγα» και τελετουργείται στην 
εκκλησία, γι’ αυτό κάνουμε το σταυρό μας σε κάθε στιγμή της καθημερινότητάς μας, 
όταν πέφτουμε για ύπνο κι όταν ξυπνάμε, όταν φεύγουμε από το σπίτι κι όταν επιστρέ-
φουμε, όταν φεύγουν τα παιδιά μας από το σπίτι, όταν αρχίζουμε μια δουλειά κι όταν την 
τελειώνουμε, όταν η ζύμη είναι έτοιμη για να πλάσουμε τα ψωμιά, όταν βάζουμε το ψωμί 
στο φούρνο ή το τσουκάλι στη φωτιά κ.τ.λ. Όλα αυτά για μας είναι προσευχές, πράξεις 
λατρείας προς το Θεό. Το «Κύριε, ελέησον» και το «δόξα τω Θεώ» είναι φράσεις που ο ορ-
θόδοξος χριστιανός (εκείνος που ζει πραγματικά μέσα στην πνευματική του παράδοση, 
όχι ο αλλοτριωμένος και εκδυτικισμένος) χρησιμοποιεί αμέτρητες φορές εντάσσοντάς τις 
στον καθημερινό του λόγο. «Το να φέρνεις στο νου σου το Θεό είναι πιο σημαντικό από 
το να αναπνέεις» γράφει ο άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος τον 4ο αι. μ.Χ., τρεις αιώνες πριν 
την εμφάνιση του Μωάμεθ.

Ο αδελφός όμως είπε και κάτι που δεν το περίμενα. Ότι ο Θεός στο Ισλάμ φέρεται να 
λέει: «Έκανα τον άνθρωπο έτσι, που να αμαρτάνει, για να έχω τη χαρά να τον βλέπω να 
επιστρέφει σε μένα (μετανοημένος)».

Ο Θεός λοιπόν, κατά το Ισλάμ, δημιούργησε τους ανθρώπους για να απολαμβάνει ο 
ίδιος. Να απολαμβάνει όχι μόνο τη λατρεία τους (μας λένε: γιατί ο Θεός να «χρειάζεται» 
ένα Υιό; εδώ ρωτώ: γιατί ο Θεός να επιθυμεί λατρεία; γιατί γενικώς να επιθυμεί κάτι; δεν 
είχε όλα όσα χρειαζόταν;), αλλά και τη χαρά να τους βλέπει να μετανοούν για τις πτώσεις 
τους και να του δίνεται η ευκαιρία να δείχνει μεγαλόψυχος και να τους συγχωρεί.

Η «αγάπη» λοιπόν, που δείχνει ο ισλαμικός Θεός στους ανθρώπους, δε μπορεί να υπερ-
βαίνει την αγάπη που έχει κάποιος για τα παιχνιδάκια του. Περιέχει μάλιστα μια θεμελι-
ώδη αντίφαση: αν ο Θεός δημιούργησε σκόπιμα τον άνθρωπο τέτοιο, που να αμαρτάνει, 
γιατί τον τιμωρεί όταν αμαρτήσει; Δε φταίει ο άνθρωπος, αλλά ο Θεός που τον έφτιαξε 
ατελή, για να… απολαμβάνει ο ίδιος τη μετάνοιά του! Ο άνθρωπος δεν είναι ελεύθερος 
να μην αμαρτήσει – συν τοις άλλοις, αν κάποιος αγωνιστεί τόσο, ώστε να μην αμαρτήσει 
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 10 Επισήμανση (χωρίς αναφορά στο Ισλάμ) του ορθόδοξου επισκόπου Διοκλείας και καθηγητή στην Οξφόρδη π. Κάλλιστου Ware, στο εξαιρετικό 
βιβλίο του Ο Ορθόδοξος Δρόμος.

ποτέ (υποθετικά μιλώντας), κι αυτό είναι αμαρτία, γιατί στερεί από το Θεό την απόλαυση 
που τόσο λαχταρά, την ευκαιρία να τον συγχωρήσει και να… νιώσει μεγαλόψυχος.

Αντίθετα, κατά το χριστιανισμό, ο Θεός δημιούργησε τους ανθρώπους για να απο-
λαμβάνουν εκείνοι, όχι ο Ίδιος. Να απολαμβάνουν τη θεία χάρη, που απλόχερα, δωρεάν 
και χωρίς καμιά δέσμευση τους παρέχει και τους κάνει μέτοχους της θεότητάς Του, θεούς 
κατά χάριν, θεία όντα, αγίους.

Τους έχει άλλωστε εξ αρχής δημιουργήσει κατ’ εικόνα και ομοίωσή Του, πράγμα που 
προφανώς το Ισλάμ δεν καταδέχεται να παραδεχτεί.

Στο Ισλάμ ο Θεός έχει το μεγαλείο της δύναμης και νοιάζεται κατά βάσιν για τον εαυτό 
του. Στο χριστιανισμό έχει το μεγαλείο της αγάπης και νοιάζεται αποκλειστικά και μόνο 
για το δημιούργημά Του, γι’ αυτό και γίνεται άνθρωπος και θυσιάζεται γι’ αυτό. Γι’ αυτό 
ο ισλαμικός Θεός ζητάει από τον άνθρωπο υποταγή (Ισλάμ), ενώ ο χριστιανικός Θεός 
ζητάει από τον άνθρωπο αγάπη (και μάλιστα τον κρίνει για την αγάπη στο συνάνθρωπο, 
όχι στον Ίδιο το Θεό, κατά Ματθαίον, 25, 31-46).

Αυτά έχουν άμεση σχέση με την αποκάλυψη του Χριστού ότι ο Θεός είναι Τριαδικός. 
Ο Τριαδικός Θεός δεν είναι μόνο «πάνω από τους ανθρώπους», όπως ο ισλαμικός Θεός, 
αλλά και πάνω από αυτούς (Πατήρ) και δίπλα τους (Υιός, που είναι και άνθρωπος, αδελ-
φός μας – εκπλήρωση της προφητείας στο Δευτερονόμιο, 18, 18-19, για τον προφήτη 
«από τους αδελφούς σας»), αλλά και μέσα τους (Άγιο Πνεύμα)10. Γι’ αυτό μπορεί να είναι 
ταπεινός, Θεός αγάπη, Θεός που θυσιάζεται.

Όταν ρώτησα τον αδελφό «ο Θεός, κατά το Ισλάμ, αγαπάει περισσότερο τον εαυτό 
του ή τους ανθρώπους;», μου δήλωσε ότι αυτό είναι άγνωστο. Όχι, δεν είναι άγνωστο – 
αντίθετα, είναι προφανές: ο ισλαμικός Θεός αγαπάει ουσιαστικά μόνο τον εαυτό του και 
δημιούργησε τους ανθρώπους για να ευχαριστήσει τον εαυτό του. Τους αγαπά κι αυτούς, 
στο βαθμό που τον ικανοποιούν.

Στο χριστιανισμό επίσης είναι προφανές ότι ο Θεός αγαπάει περισσότερο τους ανθρώ-
πους παρά τον εαυτό Του, γι’ αυτό και γίνεται άνθρωπος και θυσιάζεται για χάρη τους, 
ακόμη και για εκείνους που δεν θα Του το αναγνωρίσουν ποτέ (π.χ. οι μουσουλμάνοι 
αδελφοί μας).

Δε θα γράψω τις δικές μου εντυπώσεις από τη σύγκριση αυτή. Ας συλλογιστεί κάθε 
σκεπτόμενος άνθρωπος ποια από τις δύο διδασκαλίες είναι πιο ταιριαστή στο Υπέρτατο 
Ον (η χριστιανική ή η ισλαμική), ποια είναι πιθανότερο να είναι αληθινή και, τελικά, ποια 
τον εκφράζει περισσότερο ώστε να την ακολουθήσει ως ελεύθερος άνθρωπος.

Ο θάνατος του αποστάτη κατά τον ισλαμικό νόμο

Τα παραπάνω εξηγούν γιατί στο Ισλάμ είναι τόσο εύκολο και συχνό, ακόμη και σήμε-
ρα, να δολοφονείται εκείνος που αλλάζει θρησκεία.

Εφόσον, κατά το Ισλάμ, σκοπός της ύπαρξης του ανθρώπου, δοσμένος από το Θεό, δεν 
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είναι παρά να λατρεύει το Θεό, εκείνος που παύει να τον λατρεύει, και που φαίνεται αμε-
τάπειστος σ’ αυτό (γι’ αυτό του δίνεται διορία τριών ημερών), δεν έχει πια κανένα σκοπό 
στη ζωή. Είναι σίγουρο ότι δεν θα εκπληρώσει το σκοπό, «για τον οποίο τον έπλασε ο 
Θεός». Αφού ο Θεός δεν έπλασε τον άνθρωπο για χάρη του ανθρώπου, αλλά για χάρη 
του ίδιου του Θεού, ποιος ο λόγος να ζει ένας τέτοιος άνθρωπος; Κλαδέψτε τον λοιπόν, 
για να μην απολαμβάνει και δωρεάν τα δώρα του Θεού στον κόσμο (τροφή, φως, αέρα 
κ.τ.λ.).

Ο αδελφός τόνισε ότι «το Ισλάμ δεν ζητάει το θάνατο του άπιστου• όσες φορές αυτό 
συνέβη, συνέβη αντίθετα με τη διδασκαλία του Ισλάμ». Ακόμη κι έτσι, είναι εύκολο από 
μια τέτοια ιδέα για το Θεό να ξεφυτρώσει στον άνθρωπο η ιδέα της εξαφάνισης των απο-
στατών και των απίστων. Στο Κοράνι αναφέρεται: «Στη θρησκεία δεν υπάρχει καταναγκα-
σμός επειδή η αλήθεια έχει ξεχωριστεί ολοφάνερα απ’την πλάνη» (σούρα 2, 256).  Αναφέ-
ρεται όμως επίσης: «Πολεμάτε αυτούς που δεν πιστεύουν στον Αλλάχ, κι ούτε στην Έσχατη 
Ημέρα, και δεν απαγορεύουν αυτά που απαγόρευσε ο Αλλάχ κι ο Απόστολός Του (Μουχάμ-
μεντ), κι ούτε αναγνωρίζουν την αληθινή θρησκεία, (ακόμη κι αν είναι) απ’ το Λαό που του 
δόθηκε η Βίβλος, μέχρις ότου δώσουν το φόρο υποτέλειας (τζίζγια) με εκούσια υποταγή, κι 
(αισθανθούν) τον εαυτό τους ταπεινωμένο» (σούρα 9, 29).

Είπε επίσης: «Άλλωστε κατά καιρούς η Εκκλησία έχει κάνει χειρότερα». Ας το δούμε 
αυτό.

Η αρχαία Εκκλησία των πρώτων χιλίων χρόνων και η συνέχειά της, η Ορθόδοξη, ποτέ 
δεν θεσμοθέτησε το θάνατο των αμαρτωλών, απίστων, εξωμοτών κ.τ.λ. Χριστιανοί αυτο-
κράτορες το έκαναν, για πολιτικούς λόγους (θεωρούσαν τους αιρετικούς ως κινηματίες 
διάσπασης του κράτους), και οι κάθε φορά άγιοι αντιδρούσαν σ’ αυτό! (Ισχύει το ίδιο για 
μουσουλμάνους σοφούς ή αγίους;). Υπενθυμίζω περιπτώσεις αντίδρασης, όπως του αγίου 
Μαρτίνου της Τουρ στην εκτέλεση του αιρετικού Πρισκιλιανού• του αγίου Θεοδώρου του 
Στουδίτη στο διωγμό κατά των παυλικιανών (που ήταν και πολιτικό κίνημα και μάλιστα 
ένοπλο) από τον αυτοκράτορα Μιχαήλ Ραγκαβέ και στο θέμα της πιθανής απέλασης των 
Βουλγάρων προσφύγων στον Κρούμο, «πράγμα που γι’ αυτούς θα σήμαινε βέβαιο θά-
νατο»• των αγίων Νείλου της Σόρα, Παΐσιου Γιαροσλάβωφ και ομάδας Ρώσων ερημιτών 
στο διωγμό των αιρετικών Ιουδαϊζόντων στη Ρωσία (16ος αι.) κ.ά. Και σε κοινά πολιτικά 
εγκλήματα οι άγιοι αντέδρασαν: ο άγιος Αμβρόσιος Μιλάνου αρνήθηκε δημόσια να με-
ταλάβει τον αυτοκράτορα Μ. Θεοδόσιο, ο άγιος Φίλιππος της Μόσχας έλεγξε μέσα στο 
ναό τον εγκληματικό τσάρο Ιβάν τον Τρομερό (και το πλήρωσε με τη ζωή του), ο άγιος 
Νικόλαος του Πσκωφ έδωσε ένα πιάτο ωμό κρέας στον ίδιο τσάρο, επίσης δημόσια, για 
να στηλιτεύσει τα εγκλήματά του, κ.τ.λ.

Η «Εκκλησία» που θέσπισε το θάνατο των αμαρτωλών, και στην οποία προφανώς ανα-
φέρθηκε ο αδελφός, είναι ο καθολικισμός. Αυτός όμως δεν είναι Εκκλησία (πολύ περισσό-
τερο, δεν είναι «Η Εκκλησία»), αλλά μια ολέθρια αίρεση, που διαστρέβλωσε το χριστιανι-
σμό σε όλα τα σημεία του. Μάλιστα οι παπικοί («καθολικοί») επιτέθηκαν με σφοδρότητα 
και ενάντια σε μας, τους ορθόδοξους. Βλ. π.χ. α) Την 4η σταυροφορία (1204), που κατέ-
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 11 Δημοσιεύεται στην ενότητα άρθρων «Η αποστασία στη σούνα», στο http://greekmurtadeen.wordpress.com/everything-on-apostasy/. Η σελίδα 
αυτή είναι επικριτική προς το Ισλάμ, αλλά παραθέτει πλήθος στοιχείων με πλήρεις παραπομπές και αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν και να αξιολο-
γηθούν από τους αναγνώστες, ιδιαίτερα τους μουσουλμάνους και όσους αναζητούν την αλήθεια και την αγάπη. Διαβάστε επίσης το πολύ σημαντικό 
άρθρο «The Penalties for Apostasy in Islam», που αναδημοσιεύεται στο http://greekmurtadeen.wordpress.com/everything-on-apostasy/apostasy-
sunna/shariah/ και παραθέτει απόψεις των μεγάλων θρησκευτικών νομικών σχολών του Ισλάμ για το θάνατο των αποστατών.

ληξε στην άλωση της ΚΠολης και τη λατινοκρατία, η οποία σε κάποιες περιοχές, όπως 
η Κρήτη, κράτησε 4 αιώνες (μέχρι την κατάληψή της από τους Τούρκους). β) Το διωγμό 
και την εξόντωση εκατοντάδων χιλιάδων ορθόδοξων Σέρβων (ίσως περισσότερων από 
ένα εκατομμύριο) κατά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο από την ταξιαρχία παπικών Κροατών 
«Ουστάσα», με σκοπό να τους μεταστρέψουν από την ορθοδοξία στον καθολικισμό. Μη 
μου λες λοιπόν, αδελφέ, ότι «η Εκκλησία» έχει κάνει «χειρότερα από το Ισλάμ», γιατί ο 
λαός μου (οι Έλληνες, μα και οι ορθόδοξοι όλων των εθνών) έχει πάθει τα ίδια και από την 
ψεύτικη «Εκκλησία» που εννοείς και από το Ισλάμ.

Ο καθολικισμός (όπως και το Ισλάμ) θεώρησε φυσικό να θεσπίσει το θάνατο του 
αμαρτωλού, γιατί (όπως και το Ισλάμ) δεν καταλαβαίνει την Τριαδικότητα του Θεού. Δί-
νει έμφαση πρώτιστα στο ότι ο Θεός είναι Ένας, και μετά εξετάζει πώς είναι και Τριαδικός. 
Αντίθετα, η αρχαία Εκκλησία και η ορθοδοξία δίνει έμφαση πρώτιστα στο ότι ο Θεός είναι 
Τρία Πρόσωπα και μετά εξετάζει την ενότητά Τους (που είναι ενότητα αγάπης). Γι’ αυτό 
είναι ανεκτική στον «απέναντι» (αφού εκείνος κι εγώ είμαστε πρόσωπα σε μεταξύ μας 
σχέση, όπως και ο Θεός μας είναι Πρόσωπα σε μεταξύ Τους σχέση), ενώ ο καθολικισμός 
δεν είναι ανεκτικός, αφού ο Θεός του είναι κατ’ ουσίαν μόνος, δεν βρίσκεται σε ισότιμη 
σχέση με άλλον, όπως και ο Θεός του Ισλάμ.

«Πριν ο Θεός δημιουργήσει τον κόσμο, κανένα δεν αγαπούσε» είπε ο αδελφός σε ερώ-
τηση ακροατή. «Εμείς λέμε ότι ο Θεός έχει αγάπη, όχι όπως οι χριστιανοί ότι ο Θεός είναι 
αγάπη».

***

Είναι όμως αλήθεια ότι το Ισλάμ δεν ζητάει το θάνατο του εξωμότη;
Από το άρθρο «Η αποστασία στο Σαχίχ Μπουχάρι»11 αλιεύω αυτά:
Από τη συλλογή «αυθεντικών αχαντίθ» που συνέταξε ο Ιμάμ al Bukhari, Τόμος 9, Βιβλίο 
83, Αριθμός 17:

Διηγήθηκε ο Αμπντουλλάχ: Ο αγγελιαφόρος του Αλλάχ είπε: «Το αίμα ενός μουσουλμά-
νου που ομολογεί ότι κανείς δεν έχει το δικαίωμα να λατρεύεται εκτός απ’ τον Αλλάχ κι ότι 
εγώ είμαι ο αγγελιαφόρος του, δεν μπορεί να χυθεί παρά μόνο σε τρεις περιπτώσεις: Στην 
Κιζάς (ίση τιμωρία-ανταπόδοση) για φόνο, σ’ ένα πρόσωπο παντρεμένο που διέπραξε παρά-
νομη σεξουαλική συνουσία και σ’ αυτόν που μεταστρέφεται από το Ισλάμ (τον αποστάτη) 
και αφήνει τους μουσουλμάνους».

Bukhari Τόμος 9, Βιβλίο 84, Αριθμός 57:
Διηγήθηκε ο Ικρίμα: «Φέρανε στον Αλή μερικούς άθεους κι αυτός τους έκαψε. Τα νέα γι’ 

αυτό το γεγονός έφτασαν στον Ιμπν Αμπάς, που είπε: «Αν ήμουν στη θέση του, δεν θα τους 
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είχα κάψει, γιατί ο αγγελιαφόρος του Αλλάχ το απαγόρευσε, λέγοντας: “μην τιμωρείτε κανέ-
ναν με την τιμωρία του Αλλάχ (φωτιά)”. Θα τους είχα σκοτώσει σύμφωνα με τη δήλωση του 
αγγελιαφόρου του Αλλάχ “όποιος αλλάξει την ισλαμική του θρησκεία, τότε σκοτώστε τον”».

Bukhari Τόμος 9, Βιβλίο 84, Αριθμός 64:
Διηγήθηκε ο Αλή: «… Χωρίς αμφιβολία άκουσα τον αγγελιαφόρο του Αλλάχ να λέει “στις 

έσχατες ημέρες θα εμφανιστούν κάποιοι νεαροί ανόητοι, που θα λένε τα καλύτερα λόγια, 
αλλά που η πίστη τους δεν θα πηγαίνει πέρα από το λαρύγγι τους (δηλαδή θ’ αφήσουν την 
πίστη) και θα βγουν από τη θρησκεία τους όπως ένα βέλος βγαίνει από το παιχνίδι. Έτσι, 
όπου τους βρείτε, σκοτώστε τους, γιατί όποιος τους σκοτώσει θα έχει ανταμοιβή την ημέρα 
της ανάστασης”».

***

Μια τέτοια θρησκεία, που τονίζει το «μεγαλείο της δύναμης» και ζητάει υποταγή των 
ανθρώπων στον παντοδύναμο Θεό και στον προφήτη του, εύκολα μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί για πολιτικούς σκοπούς. Και φυσικά αυτό έγινε. Είναι τυχαίο που το Ισλάμ είναι 
εγγενώς δομημένο έτσι, ώστε να προσφέρεται για πολιτική εκμετάλλευση; Ακριβώς το 
ίδιο συμβαίνει με τον καθολικισμό. Όχι όμως με την ορθοδοξία, στην οποία δεν έχουμε 
ταύτιση κράτους και Εκκλησίας («άλλοι οι όροι της βασιλείας, άλλοι οι όροι της ιεροσύνης», 
άγ. Ιωάννης ο Χρυσόστομος, 4ος-5ος αι. μ.Χ.).

Άραγε, ούτε κι αυτό μπορεί να προβληματίσει ένα σκεπτόμενο μουσουλμάνο (ιδιαί-
τερα αν είναι πρώην ορθόδοξος χριστιανός) για την αλήθεια και την εγκυρότητα της 
θρησκείας του;

Ο ισλαμικός αντίλογος

Υπάρχουν στο Κοράνι και στις χαντίθ αμέτρητα σημεία, όπου ο Θεός μιλάει με απέρα-
ντη αγάπη και ευσπλαχνία για τους πιστούς του. Τιμά και ανταμείβει την καλοσύνη, τη 
φιλανθρωπία, την επιείκεια, την υπομονή, την αφοσίωση, την ευγένεια και κάθε ανθρώ-
πινη αρετή. Εμφανίζεται επιεικής και συγχωρητικός στο έπακρο:

«Και βιαστείτε για συγχώρηση απ’ τον Κύριό σας και για τον Παράδεισο, που είναι πλατύς 
όσο και οι ουρανοί και η γη και που προετοιμάστηκε για τους δίκαιους, που ξοδεύουν ελεύ-
θερα (σε ελεημοσύνες) είτε όταν ευημερούν είτε όταν ατυχούν και που περιορίζουν τον θυμό 
τους και συγχωρούν όλους τους ανθρώπους, γιατί ο ΑΛΛΑΧ αγαπάει τους αγαθοεργούς» 
(σούρα 3,133-134).

«Λίγο ακόμη και οι ουρανοί θα σχίζονταν από πάνω τους (γιατί τη Δόξα Του) και οι 
άγγελοι πανηγυρίζουν τους Ύμνους του Κυρίου τους, και παρακαλούν για συγχώρηση για 
οποιονδήποτε (κάτω) στη γη. Βέβαια ο Αλλάχ είναι εκείνος που συγχωρεί πολύ και είναι 
Ελεήμονας» (σούρα 42, 5 – πρβ. Λουκ. 15, 7).

«Εμείς είμαστε που πλάσαμε τον άνθρωπο και γνωρίζουμε τι σκοτεινές εισηγήσεις του 
ψιθυρίζει η ψυχή του, γιατί είμαστε πιο κοντά σ’ αυτόν παρά η φλέβα του λαιμού του» (σού-
ρα 50, 16)12. «Η ανταμοιβή για ένα κακό πρέπει να είναι μια όμοια (σε βαθμό) βλάβη για το 
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ίδιο πράγμα, αλλά όποιος συγχωρεί και συμβιβάζεται, η αμοιβή του βρίσκεται στον ΑΛΛΑΧ. 
Βεβαίως, Αυτός δεν αγαπά τους άδικους.
Βέβαια αν κανείς αντιδρά (αμυνόμενος) έπειτα από μια αδικία που του έγινε, καμιά μομφή 
δεν υπάρχει πάνω του. […] Και όποιος υπομένει και συγχωρεί, αυτό βέβαια είναι μια άσκηση 
θαρραλέας θέλησης και αποφασιστικότητας στη σωστή κατεύθυνση των υποθέσεων» (σού-
ρα 42, 40-43)13.

«Ευσέβεια δεν είναι μόνο να στρέφετε ανατολικά και δυτικά τα πρόσωπά σας αλλά η 
ευσέβεια είναι εκείνου που πιστεύει στον ΑΛΛΑΧ και στην Έσχατη Ημέρα, στους Αγγέλους 
και στο Βιβλίο και στους προφήτες. Να δίνει από την περιουσία του ενώ την αγαπάει για 
τους συγγενείς του και για τα ορφανά και για τους απόρους και για τους οδοιπόρους και 
τους ζητιάνους και για την απελευθέρωση των σκλάβων. Είναι να εκτελεί την προσευχή, να 
καταβάλλει τη Ζεκάτ (ελεημοσύνη), και αυτοί που κρατούν την υπόσχεση τους αν έχουν 
υποσχεθεί και οι υπομονετικοί στις δυσκολίες και στους πόνους και όταν πολεμάνε για το 
όνομα του ΑΛΛΑΧ. Τέτοιοι είναι εκείνοι που πιστεύουν στην αλήθεια και είναι ευσεβείς» 
(σούρα 2, 177).

Κατά τη μουσουλμανική παράδοση, ο Μωάμεθ έλεγε πως όποιος εφαρμόζει το παρα-
πάνω εδάφιο έχει τελειοποιήσει την πίστη του (είναι δηλ. το ανάλογο με το «αγαπήσεις 
Κύριον τον Θεόν σου εν όλη τη καρδία σου και εν όλη τη ψυχή σου και εν όλη τη διανοία 
σου… αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σεαυτόν», στα οποία, κατά τον Ιησού, «όλος ο νόμος 
και οι προφήται κρέμανται», Ματθ. 22, 37-40 – βλ. και Παύλου, προς Ρωμαίους, 13, 8-10).

«Όσοι καταβροχθίζουν άδικα την περιουσία των ορφανών βάζουν στα σπλάχνα τους φω-
τιά και θ’ ανάψουν απ’ τις φλόγες της φωτιάς» (σούρα 4, 10).

«Και να λατρεύετε τον ΑΛΛΑΧ και να μην έχετε στη λατρεία Αυτού κανέναν μέτοχο 
[σ.σ.: στίχος κατά της πίστης στην Αγία Τριάδα] και να προσφέρετε καλοσύνη στους γο-
νείς, στους συγγενείς. Στα ορφανά και στους φτωχούς, στους γείτονες που συνδέεστε με 
συγγένεια και στους γείτονες που δεν είναι συγγενείς, στους στενούς συντρόφους και στους 
οδοιπόρους που συναντάτε και σ’ όσες έχετε σαν αιχμάλωτες γιατί ο ΑΛΛΑΧ δεν αγαπάει 
τον υπερήφανο, τον ματαιόδοξο» (σούρα 4, 36 – αντιπαρέρχομαι το ότι αποδέχεται τη δου-
λεία των γυναικών, όπως και στη σούρα 4, 24, πράγμα που μπορεί να ήθελε να σχολιάσει 
ο αναγνώστης14 ).

Και: «Και ούτε είναι δυνατόν να είναι ίσο το καλό με το κακό. Πλήρωσε (να ανταποδί-

 12«Ο τελευταίος στίχος και μοναδικός στο Κοράνιο για την εγγύτητα του Θεού στον άνθρωπο έδωσε την αφορμή στους μυστικούς του Ισλάμ να ανα-
πτύξουν τις περί της δυνατότητας προσέγγισης θείου και ανθρωπίνου διδασκαλίες τους, που όμως όπως ελέχθη παραμένουν πάντα στο περιθώριο της 
ισλαμικής θεολογίας» (Αλέξανδρος Καρυώτογλου, Ορθοδοξία και Ισλάμ, Δόμος 1994, σελ. 20).
 13 Αντίστοιχες χαντίθ: Ο Αμπντουλλάχ ιμπν Αμρ ιμπν Ας (ραντιγιαλλάχου άνχου) είπε ότι ο προφήτης Μουχάμμεντ (σαλλαλλάχου αλέϊχι ουά σαλάμ) 
είπε: «Ο ΑΛΛΑΧ θα δείξει έλεος σ’ αυτούς που δείχνουν έλεος. Να είστε ελεήμονες μ’ αυτούς που είναι στη γη, έτσι ώστε να σας δείξει έλεος Αυτός που 
είναι στον ουρανό…» (Tirmidhi, Birr 16;  Abu Dawood, Adab 66).
Ο Τζαρίρ (ραντιγιαλλάχου άνχου) είπε ότι ο προφήτης Μουχάμμεντ (σαλλαλλάχου αλέϊχι ουά σαλάμ) είπε: «Ο ΑΛΛΑΧ δεν θα δείξει έλεος στους 
ανθρώπους που δε δείχνουν έλεος» (Sahihal-Bukhari, Tauhid 2, Adab 27;  Sahih Muslim, Fadail 66).
 14 Στη σούρα 4, 24, μάλιστα, οι γυναίκες που ο μουσουλμάνος «εξουσιάζει με το δεξί του χέρι» (ως αιχμάλωτες) είναι οι μόνες γυναίκες που μπορεί 
να παντρευτεί έστω κι αν είναι ήδη παντρεμένες.
Το αντιπαρέρχομαι, γιατί κάποιοι μπορεί να προβάλουν ως αντεπιχείρημα ότι και στην Καινή Διαθήκη η δουλεία φαίνεται αποδεκτή. Όμως υπάρχουν 
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δεις) το κακό με ό,τι είναι καλύτερο και τότε εκείνος που ανάμεσα σε σένα και αυτόν υπήρχε 
εχθρότητα, θα γίνει σαν στενός φίλος» (σούρα 41, 34). 

«Ο Αλλάχ εξολοθρεύει την τοκογλυφία και πολλαπλασιάζει τις περιουσίες αυτών που 
δίνουν την ελεημοσύνη. Ο Αλλάχ δεν αγαπά κάθε αγνώμονα (και) ένοχο» (σούρα 2, 276).

Ποινές στον «αιώνιο λόγο του Θεού»

Ταυτόχρονα όμως, αυτός ο Θεός μπορεί να λέει:
«Η τιμωρία εκείνων οι οποίοι πολεμούν τον Αλλάχ και τον Απόστολό Του, και διαβιούν 

στη γη άσχημα, είναι να εκτελούνται ή να σταυρώνονται ή να κόβονται τα χέρια και τα πό-
δια αντίπλευρα ή να εξορίζονται απ’ αυτή τη γη. Αυτοί έχουν την ατίμωση στον κόσμο αυτό 
και τους περιμένει στον άλλο Κόσμο μεγάλος παιδεμός, εκτός απ’ εκείνους που μετάνιωσαν 
και προτού τους κατακρίνετε, μάθετε ότι ο Αλλάχ είναι Πολυεπιεικής και Φιλεύσπλαχνος» 
(σούρα 5, στ. 33-34).

«Και κόψτε τα χέρια του κλέφτη και της κλέφτρας: παραδειγματική τιμωρία για το έγκλη-
μά τους, απ’ τον Αλλάχ. Κι ο Αλλάχ είναι Δυνατός, Σοφός. Αν όμως μετανιώσει, μετά το 
έγκλημά του, κι επανορθώσει τη συμπεριφορά του, τότε, ο Αλλάχ θα τον συγχωρέσει, γιατί ο 
Αλλάχ είναι Πολυεπιεικής (και) Πολυεύσπλαχνος» (σούρα 2, στ. 38-39).

Θα ήθελα να ρωτήσω τους νέους μουσουλμάνους προσήλυτους δυτικής προέλευσης 
αν πιστεύουν πως θα ήταν θέλημα του Θεού να αλλάξουν οι νομοθεσίες των διαφόρων 
χωρών και, αντί για φυλάκιση, να επιβάλλεται ακρωτηριασμός στους κλέφτες, «εκτός αν 
μετανοήσουν και επανορθώσουν για την πράξη τους»… Ας σημειώσουμε εδώ ότι, κατά 
το Ισλάμ, το Κοράνι είναι ο αιώνιος και αναλλοίωτος λόγος του Θεού. Αυτό σημαίνει ότι 
η διδασκαλία του για την ανθρώπινη συμπεριφορά δεν μπορεί να αναφέρεται σε συγκε-
κριμένες μόνο ιστορικές περιστάσεις, αλλά οφείλει να είναι διαχρονική και πανανθρώπι-

τεράστιες διαφορές. Στην Καινή Διαθήκη οι δούλοι διακηρύσσονται ως ελεύθεροι και ισότιμοι με τους κυρίους τους (Α΄ Κορινθ. 7, 22-23, Κολοσσαείς, 
4, 1), ιδέα άγνωστη στο Ισλάμ, ενώ στον αρχαίο χριστιανισμό η δουλεία γίνεται ανεκτή (όχι αποδεκτή) επειδή η πνευματική και ηθική ελευθερία 
συνιστά την πραγματική απελευθέρωση του ανθρώπου, ακόμη κι αν κοινωνικά έχει θέση δούλου, ενώ η υποδούλωση στα πάθη και την αμαρτία είναι 
η πραγματική δουλεία, ακόμη κι αν ο άνθρωπος είναι κοινωνικά και νομικά ελεύθερος. Έτσι, πολλοί χριστιανοί δούλοι είναι θαυματουργοί άγιοι 
και πνευματικοί διδάσκαλοι και τιμώνται απ’ όλους τους χριστιανούς. Βλ. του γράφοντος «Αγάπη, ελευθερία και δουλεία στον απόστολο Παύλο», 
στο: http://www.oodegr.com/oode/grafi/kd/pavlos_douleia_1.htm, αλλά και το άρθρο «Χριστιανισμός, Ισλάμ και δουλεία» της ιστοσελίδας http://
greekmurtadeen.wordpress.com/2010/11/06/christianity-islam-slavery/, όπου πολλές πηγές για την αντιμετώπιση της δουλείας στο χριστιανισμό.
Για τη δουλεία στο Ισλάμ θα παρακαλέσω να διαβάσετε το άρθρο «Η Παραδοσιακή άποψη για τη σεξουαλική σκλαβιά», που γράφτηκε από τον 
Oliver Α. Ruebenacker, δυτικό προσήλυτο στο Ισλάμ, στη διεύθυνση: http://greekmurtadeen.wordpress.com/2010/04/16/slavery-reforms/ (όπου 
σχολιάζεται αρνητικά προς το Ισλάμ – κατ’ εμέ, δικαίως – αλλά δίνεται και ηλεκτρ. παραπομπή στο αγγλικό πρωτότυπο). Το άρθρο αυτό το παραθέ-
τουμε ολόκληρο αμέσως μετά το παρόν κεφάλαιο.
Είναι χαρακτηριστικό επίσης ότι δίνεται απόλυτο δικαίωμα διαζυγίου στο σύζυγο, π.χ. σούρα 65, με μέριμνα για την επιβίωση της γυναίκας και για το 
παιδί της (παιδί του συζύγου) αν είναι έγκυος ή θηλάζει, αλλά δε δίνεται καμιά σημασία στα αισθήματά της, ούτε αναφέρεται κάποια ιερότητα του 
γάμου. Έχουμε λοιπόν αντίθεση με το χριστιανισμό, βλ. π.χ. στο Ματθ. 19, 1-12, όπου μόνο η πορνεία θεωρείται λόγος διαζυγίου, και Α΄ Κορινθ. 7, 
10-16, όπου δίνεται και στους δύο συζύγους το δικαίωμα να παραχωρήσουν διαζύγιο στον άλλο, αλλά τονίζεται ότι, αν παραμείνουν παντρεμένοι, ο 
ένας μπορεί να σώσει την ψυχή του άλλου, και Εφεσίους, 5, 22-33, όπου ο γάμος χαρακτηρίζεται μέγα μυστήριο και η γυναίκα μέλος του σώματος του 
άνδρα (το περίφημο «η δε γυνή ίνα φοβήται τον άνδρα» εξυπακούεται ότι εννοεί σεβασμό, δεδομένου μάλιστα ότι η σχέση τους θεωρείται ανάλογη 
με τη σχέση της Εκκλησίας προς το Χριστό, όπου δεν υπάρχει φόβος, όπως επισημαίνει και ο άγ. Ιωάννης ο Χρυσόστομος). Βεβαίως αντίθεση με 
το χριστιανισμό έχουμε και στο μουσουλμανικό θεσμό της πολυγαμίας*, καθώς και σε κορανικές διδασκαλίες, όπως: «Οι γυναίκες σας είναι για σας, 
όπως η καλλιεργήσιμη γη. Καλλιεργήστε την όποτε κι όπως θέλετε. Όμως προηγούμενα κάνετε μία καλή πράξη για την ψυχή σας και να σεβαστείτε 
τον ΑΛΛΑΧ, και μάθετε ότι πρόκειται να Τον συναντήσετε (στη μέλλουσα Ζωή). Κι ανάγγειλε (ω Μουχάμμεντ) στους Πιστούς τα καλά νέα» (σούρα 2, 
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νη. Συνεπώς, ο ακρωτηριασμός, η σταύρωση και τα λοιπά προαναφερόμενα διδάσκονται 
για κάθε ιστορική στιγμή και κάθε ανθρώπινη κοινωνία.

Έχω αυτή την άποψη, κρίνοντας από την Αγία Γραφή των χριστιανών, στην οποία συμ-
βαίνει το εξής: Η Παλαιά Διαθήκη διαθέτει ημερομηνία λήξεως – το τέρμα της είναι η 
ανάσταση του Χριστού («έως αν πάντα γένηται», Ματθ. 5, 18), με την οποία αποχτούν 
τη δυνατότητα της σωτηρίας ακόμη και οι εγκληματίες ή οι ειδωλολάτρες που πέθαναν 
προ Χριστού15. Έτσι, όταν επιβάλλει ποινές, π.χ. εκτέλεσης ή συγκεκριμένα λιθοβολισμού, 
αναφέρεται σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο, για τον οποίο δίνεται ένας συγκεκριμένος 
νόμος, ιδιαίτερα σκληρός και, με χριστιανικά κριτήρια, απάνθρωπος. «Τί ουν ο νόμος; των 
παραβάσεων χάριν προσετέθη, άχρις ου έλθη το σπέρμα ω επήγγελται» (δόθηκε εξ αιτίας 
των αμαρτιών, μέχρι να έρθει εκείνος που προαναγγέλθηκε – προς Γαλάτας, 3, 19). Ο νό-
μος αυτός υπερβαίνεται εντελώς με τον ερχομό του Χριστού. Δεν είμαστε πια στην εποχή 
του νόμου, αλλά της χάριτος. Έτσι, η Καινή Διαθήκη δίνει ένα πνευματικό και ηθικό (όχι 
πολιτικό και κοινωνικό) νόμο, που έχει πανανθρώπινη και διαχρονική ισχύ!

Το ότι ο νόμος, κατά τον ίδιο το Χριστό, έχει ισχύ μόνο μέχρι την εποχή Του, μέχρι 
που Αυτός «πληρώνει» (ολοκληρώνει) το νόμο, φαίνεται στο ότι από το στίχο Ματθ. 5, 
20 (αμέσως μόλις είχε πει ότι ήρθε «να πληρώσει και όχι να καταλύσει το νόμο»), αντι-
καθιστά εντολές του μωσαϊκού νόμου με δικές Του. Και μάλιστα με το λεκτικό σχήμα: 
«Ακούσατε ότι ειπώθηκε στους αρχαίους… Εγώ όμως σας λέω» (όχι «τώρα ο Θεός σας 
λέει», όπως θα έλεγε κάθε προφήτης, αλλά «εγώ σας λέω»: μία από τις στιγμές όπου απο-
καλύπτει τη θεϊκή του ιδιότητα).

Πώς είναι δυνατόν, λοιπόν, το Κοράνι, αν είναι η τελική και τέλεια αποκάλυψη του 
Θεού στους ανθρώπους (προαιωνίως υπαρκτή και αναλλοίωτη), να δίνει εντολές με ισχύ 
χρονικά περιορισμένη, όταν η Καινή Διαθήκη, που, κατά τους μουσουλμάνους, είναι ατε-
λής, δίνει εντολές με ισχύ διαχρονική και πανανθρώπινη;

223) ή «Όσο για τις γυναίκες εκείνες, που φοβάστε για την παρακοή τους συμβουλέψτε τες πρώτα, έπειτα αρνηθείτε να μοιραστείτε μαζί τους το κρεβάτι 
τους και τέλος να τις δείρετε ελαφριά» (σούρα 4, 34).
Αυτά θα ικετεύσω να τα λάβουν υπόψιν οι χριστιανές αδελφές μου, που επιθυμούν να παντρευτούν μουσουλμάνους χωρίς να τους ζητήσουν να 
γίνουν χριστιανοί, αλλά κάνοντας τα παιδιά τους μουσουλμάνους ή ασπαζόμενες και οι ίδιες το Ισλάμ. Πιστεύουν ότι «ο έρωτας είναι πάνω από 
θρησκείες», όμως ακριβώς επειδή αγαπούν τον αγαπημένο τους και τα παιδιά τους, αξίζει να τους δωρίσουν το πιο πολύτιμο μαργαριτάρι, το δρόμο 
του Ιησού Χριστού για την ένωση ανθρώπου και Θεού (το δρόμο της αληθινής αγάπης), εκπληρώνοντας έτσι την προτροπή του αποστόλου Παύλου 
«πού ξέρεις, γυναίκα; Ίσως σώσεις τον άνδρα. Και πού ξέρεις, άνδρα; Ίσως σώσεις τη γυναίκα» (Α΄ Κορινθ. 7, 16). Πρώτα βέβαια θα πρέπει να βρουν οι 
ίδιες αυτό το δρόμο, και θα τον βρουν μέσα στην εκκλησία και στο μυστήριο της εξομολόγησης. Ακόμη κι αν έχουν ήδη μεταστραφεί, μπορούν να 
επιστρέψουν – ό,τι κι αν επιλέξουν, ας μη φοβούνται, γιατί οι χριστιανοί δε σκοτώνουμε τους αποστάτες. Υπάρχουν βέβαια πολλές περιπτώσεις που 
ηρωικές και τραγικές γυναίκες επιστρέφουν στην Ορθοδοξία κρυφά, γιατί απειλείται η ζωή τους. Ο Χριστός πάντα περιμένει και πάντα αγαπάει τον 
άνθρωπο πιο πολύ από τον εαυτό Του ή από «τη δόξα Του» (τη δόξα Του, δηλ. το Φως Του, στην πραγματικότητα, τη μοιράζεται με μας).
* Κάποιοι μουσουλμάνοι απολογητές ισχυρίζονται ότι η πολυγαμία είναι αποδεκτή στο χριστιανισμό, προβάλλοντας ως τεκμήριο την παραβολή 
των δέκα παρθένων (Ματθ. 25, 1-13). Εκτός του ότι πρόκειται για κοπέλες οδηγούς του νυμφίου προς το χώρο του γάμου και όχι για νύμφες, άρα 
εξαρχής δεν ισχύει το επιχείρημα, αν μπούμε στον κόπο να το συζητήσουμε καν, θα πρέπει να υποθέσουμε πως ο Χριστός δίδασκε πολυγαμία και όλοι 
οι χριστιανοί… παρανόησαν τη διδασκαλία Του υιοθετώντας ως αυτονόητο τη μονογαμία! Η αλήθεια είναι ότι, ενώ στην Παλ. Διαθήκη επιτρέπεται 
η πολυγαμία, ο χριστιανισμός υπερέβη τις νηπιώδεις παλαιοδιαθηκικές σχέσεις και άνοιξε το δρόμο για θεραπεία κάθε συνέπειας του προπατορικού 
αμαρτήματος και επιστροφή στην κατάσταση των πρωτοπλάστων στον παράδεισο (στο «πρωτόκτιστον κάλλος» = αγιότητα). Οι πρωτόπλαστοι, 
κατά την Αγία Γραφή, ήταν ένα ζεύγος, όχι ένας άνδρας και πολλές γυναίκες, άρα η φυσική κατάσταση του ανθρώπου είναι η μονογαμία. Η πολυ-
γαμία – δεκτή σε πολλές κουλτούρες – είναι συνέπεια της πτώσης (των πρωτοπλάστων). Το Ισλάμ δεν θεραπεύει την πτώση, αφού εξάλλου δεν 
αποδέχεται καν ότι συνέτεινε στην είσοδο και κυριαρχία του κακού στην Ιστορία της ανθρωπότητας!...
15Επειδή ο Χριστός, πεθαίνοντας στο σταυρό, έρχεται στον άδη (τον τόπο των νεκρών) και κηρύσσει στους προ Χριστού νεκρούς. Βλ. παρακάτω.
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Συνεπώς, το ερώτημα προς τους νέους μουσουλμάνους προσήλυτους για τον ακρωτη-
ριασμό των κλεφτών και τη σταύρωση των πολεμίων παραμένει…

«Πολεμάτε όσους σας πολεμούν»

Επίσης, ο Θεός του Κορανίου μπορεί να λέει (σούρα 2, 190-194):
«Και να πολεμάτε για χάρη του Αλλάχ όσους σας πολεμούν, αλλά μην ξεπερνάτε τα όρια, 

γιατί ο Αλλάχ δεν αγαπά τους παραβάτες.
Φονεύετέ τους όπου τους βρίσκετε και διώχτε τους από εκεί που σας έδιωξαν. Η κατα-

δίωξη στην ειδωλολατρία είναι χειρότερη απ’ το φόνο. Και μην τους πολεμάτε δίπλα στο 
απαράβατο Τέμενος, εκτός αν αυτοί πρώτοι σας πολεμήσουν εκεί. Αν όμως σας πολεμήσουν, 
σκοτώστε τους. τέτοια είναι η τιμωρία των απίστων.

Αν όμως σταματήσουν, τότε βέβαια, ο Αλλάχ είναι Πολυεπιεικής, Πολυεύσπλαγχνος.
Πολεμάτε τους ώσπου να μην σας καταδιώξουν στην ειδωλολατρία και να υπερισχύσει 

η πίστη στον Αλλάχ. Αν όμως σταματήσουν τη δράση τους, τότε μην κάνετε πόλεμο, παρά 
ενάντια στους άδικους.

Ο απαράβατος μήνας είναι για τον απαράβατο μήνα το ίδιο και για όλα τα απαράβατα 
ισχύει ο νόμος της εκδίκησης. Αν κάποιος σας επιτεθεί τότε να του επιτεθείτε με τον ίδιο τρό-
πο. Και να φοβάστε τον Αλλάχ και να γνωρίζετε ότι ο Αλλάχ είναι μαζί με τους εγκρατείς».

Στ. 244: «Πολεμάτε υπέρ του Αλλάχ και μάθετε ότι ο Αλλάχ όλα τ’ ακούει κι όλα τα 
γνωρίζει».

Τα λόγια αυτά, με χριστιανικά κριτήρια, δεν είναι αντάξια του αληθινού Θεού, αλλά 
ενός πολέμαρχου, που οδηγεί τους πιστούς του όχι στον παράδεισο, αλλά σε επίγειες νί-
κες, σε μια επιβίωση γήινου τύπου και τελικά στην ίδρυση ενός ισχυρού γήινου κράτους. 
Αναφέρονται στους εχθρούς των μουσουλμάνων, που πρώτοι τους επιτέθηκαν, όπως 
αντίστοιχα η περίφημη σούρα 9, με τις εντολές για ολοκληρωτικό πόλεμο κατά των ειδω-
λολατρών, αναφέρεται μόνο σε λαούς που έχουν παραβιάσει πρώτοι τη συνθήκη τους με 
τους μουσουλμάνους (στ. 4 και 12-15)16.

Ο πόλεμος των «πιστών του Αλλάχ» πρέπει να είναι σκληρός, ακόμη και ενάντια στους 
Λαούς της Βίβλου, δηλ. Ιουδαίους και χριστιανούς. Παραθέσαμε ήδη το στίχο: «Πολεμάτε 
αυτούς που δεν πιστεύουν στον Αλλάχ, κι ούτε στην Έσχατη Ημέρα, και δεν απαγορεύουν 
αυτά που απαγόρευσε ο Αλλάχ κι ο Απόστολός Του (Μουχάμμεντ), κι ούτε αναγνωρίζουν 
την αληθινή θρησκεία, (ακόμη κι αν είναι) απ’ το Λαό που του δόθηκε η Βίβλος, μέχρις ότου
δώσουν το φόρο υποτέλειας (τζίζγια) με εκούσια υποταγή, κι (αισθανθούν) τον εαυτό τους 
ταπεινωμένο.

Κι είπαν οι Εβραίοι ότι ο Έσδρας ήταν γιος του Αλλάχ . Κι είπαν οι χριστιανοί ότι ο Μεσσί-
ας ήταν γιος του Αλλάχ17.  Αυτά είναι λόγια που βγήκαν απ’ τα χείλια τους και που μιμούνται 

16 «Μήπως δε θα πολεμήσετε ένα λαό που παραβίασε τους όρκους (της πίστης) του και συνωμότησε να διώξει τον απόστολο κι αυτοί πρώτοι άρχισαν 
την επίθεση εναντίον σας; Μήπως τους φοβάστε; (Όχι βέβαια)! Τον Αλλάχ – είναι πιο δίκαιο – να φοβάστε (περισσότερο) αν είστε πιστοί! Πολεμάτε τους 
κι ο Αλλάχ θα τους τιμωρήσει με τα χέρια σας…».
17 Χαρακτηριστική περίπτωση λάθους του «αλάθητου» Κορανίου, που θα έπρεπε να προβληματίσει κάθε σκεπτόμενο μουσουλμάνο. Οι Εβραίοι ποτέ 
δε χαρακτήρισαν τον Έσδρα «υιό του Θεού», και μάλιστα με την έννοια ότι «γεννήθηκε» από το Θεό!
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τα λόγια εκείνων που αρνήθηκαν (παλιά) από πριν την πίστη. Ας πέσουν στην καταστροφή 
που έχουν απομακρυνθεί απ’ την Αλήθεια στρέφοντας προς το ψεύδος.

Πήραν τους ιερείς και τους αναχωρητές (μοναχούς) τους για Κυρίους αντί τον Αλλάχ και
πήραν για Κύριο το Μεσσία το γιο της Μαριάμ, και αν είχαν διαταχθεί να μη λατρεύουν 
παρά μόνο τον Αλλάχ, τον Ένα. Δεν υπάρχει Θεός παρά μόνο Εκείνος (ο Αλλάχ). Δόξα στην 
παντοδυναμία Του! – πολύ μακρυά είναι Εκείνος για να έχει συνεταίρους με Αυτόν.

Θέλουν να σβήσουν με τα στόματά τους το Φως (το Κοράνιο) του Αλλάχ. Όμως ο Αλλάχ 
δεν το επιτρέπει, αλλά θα συμπληρωθεί το Φως Του (με την ανύψωση του Ισλάμ), ακόμα κι 
αν οι άπιστοι το απεχθάνονται» (σούρα 9, 29-32).

Εδώ βλέπουμε ότι οι Λαοί της Βίβλου θεωρούνται εχθροί όχι γιατί έκαναν κάτι κακό, 
αλλά για την ίδια την πίστη τους, που τους καταλογίζεται ως βλασφημία, ενώ η υπερά-
σπισή της θεωρείται επιβουλή κατά του μόνου αυθεντικού θείου Φωτός18 .

Ωστόσο, ακόμη και τα εδάφια που μιλούν για αντεπίθεση στους επιτιθέμενους, για μας 
τους χριστιανούς είναι ακατανόητα. Αφορούν στη δημιουργία ενός επίγειου βασιλείου 
και όχι στη βασιλεία των ουρανών, στην οποία είμαστε προσκαλεσμένοι. Η βασιλεία του 
Χριστού δεν είναι εκ του κόσμου τούτου (το λέει ο Ιησούς στον Πιλάτο, Ιωάν. 18, 36), ενώ 
η βασιλεία του Ισλάμ είναι εντελώς γήινη – και μέσα σ’ αυτή τη γήινη βασιλεία, πρέπει να 
το αναγνωρίσουμε και να το σεβαστούμε, διαπλάθονται από το Κοράνι ενάρετοι πολίτες 
και οικογενειάρχες, κατά τα δεδομένα της εποχής, πράγμα αυτονόητο για την επιβίωση 
αυτού του κράτους. Όμως μέχρι εκεί.

Η αγιότητα, η βασιλεία των ουρανών, η ένωση με το Θεό, που είναι η κατάληξη του 
χριστιανικού δρόμου (όχι όμως στις αιρέσεις, ούτε και στη σκέψη εκείνων που αγνοούν 
την αρχαία και ορθόδοξη πνευματική παράδοση) δεν έχει σχέση με όλες τις παραπάνω 
πολεμικές προτροπές.

Αντίθετα προς τον κορανικό λόγο, ο Χριστός προτρέπει σε εντελώς διαφορετική στά-
ση των πιστών του αληθινού Θεού απέναντι στους διώκτες, τους σφαγείς και τους βασα-
νιστές τους. 

Ματθ. 10, 14-15: «και ος εάν μη δέξηται υμάς μηδέ ακούση τους λόγους υμών, εξερχό-
μενοι έξω της οικίας ή της πόλεως εκείνης εκτινάξατε τον κονιορτόν των ποδών υμών. αμήν 
λέγω υμίν, ανεκτότερον έσται γη Σοδόμων και Γομόρρας εν ημέρα κρίσεως ή τη πόλει εκείνη».

Και: «ιδού εγώ αποστέλλω υμάς ως πρόβατα εν μέσω λύκων• γίνεσθε ουν φρόνιμοι ως 
οι όφεις και ακέραιοι ως αι περιστεραί. Προσέχετε δε από των ανθρώπων• παραδώσουσι γαρ 
υμάς εις συνέδρια και εν ταις συναγωγαίς αυτών μαστιγώσουσιν υμάς• και επί ηγεμόνας δε 

Πρόκειται για μια παρανόηση, εκ μέρους του Κορανίου, που προέρχεται ίσως από το λαϊκό θρύλο, που δημιουργήθηκε μεταξύ των Εβραίων (αλλά 
δεν έγινε δεκτός από την ιουδαϊκή θρησκεία, ούτε αναφέρεται στην Αγία Γραφή), ότι ο Έσδρας δεν πέθανε. Αυτό επικαλούνται κάποιοι σύγχρονοι 
μουσουλμάνοι, για να δικαιολογήσουν το σφάλμα. Όμως αυτό δεν έχει σχέση με το να θεωρείται ο Έσδρας υιός του Θεού. Η Αγία Γραφή αναφέρει 
δύο περιπτώσεις ανθρώπων που δεν πέθαναν, αλλά μετατέθηκαν από το Θεό: τον Ενώχ και τον προφήτη Ηλία (Γένεσις, 5, 21-24, και Δ΄ Βασιλειών, 
2, 11). Θρύλοι για ήρωες που «παραμένουν αθάνατοι» υπάρχουν σε πάρα πολλούς λαούς, αν όχι σε όλους, από το δικό μας «Μαρμαρωμένο Βασιλιά» 
μέχρι τον Μαχντί (al-Mahdi) του σηιτικού Ισλάμ. Στη Νορβηγία ο θρύλος αναφερόταν στο βασιλιά Όλαφ Α΄ και αλλού σε άλλους. Όμως κανείς απ’ 
αυτούς δε χαρακτηρίστηκε υιός του Θεού, ούτε και ο Έσδρας.
Παρομοίως, οι χριστιανοί δεν εκλάβαμε τους ιερείς και τους αναχωρητές μας για «Κυρίους» (θεούς), όπως κατηγορούμαστε στον επόμενο στίχο 
του Κορανίου (9, 31). Ίσως εδώ υπάρχει παρανόηση του σεβασμού και της τιμής (όχι λατρείας) που αποδίδουμε στους αγίους. Πάντως πρόκειται για 
παρανόηση.
18 Η άποψη του Κορανίου για τους Λαούς της Βίβλου (Εβραίους και χριστιανούς, καθώς και την αίρεση των σαββαίων), κατά τη γνώμη μου, είναι 
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και βασιλείς αχθήσεσθε ένεκεν εμού εις μαρτύριον αυτοίς και τοις έθνεσιν. όταν δε παρα-
δώσωσιν υμάς, μη μεριμνήσητε Πώς ή τι λαλήσετε• δοθήσεται γαρ υμίν εν εκείνη τη ώρα τι 
λαλήσετε. ου γαρ υμείς εστε οι λαλούντες, αλλά το Πνεύμα του πατρός υμών το λαλούν εν 
υμίν. Παραδώσει δε αδελφός αδελφόν εις θάνατον και πατήρ τέκνον, και επαναστήσονται 
τέκνα επί γονείς και θανατώσουσιν αυτούς• και έσεσθε μισούμενοι υπό πάντων διά το όνομά 
μου• ο δε υπομείνας εις τέλος, ούτος σωθήσεται» (στ. 16-22).
Στ. 28: «και μη φοβηθήτε από των αποκτεννόντων το σώμα, την δε ψυχήν μη δυναμένων 
αποκτείναι• φοβήθητε δε μάλλον τον δυνάμενον και ψυχήν και σώμα απολέσαι εν γεέννη».

Πουθενά προτροπή για πόλεμο, μόνο για θυσία – πράγμα που έρχεται να δέσει με τη 
συγχώρηση των σταυρωτών από το σταυρωμένο Χριστό (Λουκ. 23, 34), καθώς και των 
εκτελεστών του από τον άγιο Στέφανο (Πράξεις, 7, 60).

Στο κεφάλαιο 10 του κατά Ματθαίον (απ’ όπου παραθέσαμε) υπάρχει και το περίφημο 
χωρίο 34-38: «Μη νομίσητε ότι ήλθον βαλείν ειρήνην επί την γην• ουκ ήλθον βαλείν ειρήνην, 
αλλά μάχαιραν. ήλθον γαρ διχάσαι άνθρωπον κατά του πατρός αυτού και θυγατέρα κατά 
της μητρός αυτής και νύμφην κατά της πενθεράς αυτής• και εχθροί του ανθρώπου οι οικιακοί 
αυτού. Ο φιλών πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ ουκ έστι μου άξιος• και ο φιλών υιόν ή θυγατέρα 
υπέρ εμέ ουκ έστι μου άξιος• και ος ου λαμβάνει τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί οπίσω μου, 
ουκ έστι μου άξιος».

Το χωρίο αυτό επαληθεύτηκε μέσα στην ιστορία με το βασανισμό και τη δολοφονία 
πολλών χριστιανών μαρτύρων, ανδρών και γυναικών, από τους ίδιους τους γονείς τους. 
Από την αγία Βαρβάρα και τον άγιο Γοβδελαά μέχρι τη σύγχρονη μάρτυρα Φάτιμα αλ 
Μουταΐρι (που βασανίστηκε και δολοφονήθηκε από την οικογένειά της τον Αύγουστο 
του 2010 επειδή έγινε χριστιανή), αμέτρητες είναι οι περιπτώσεις εκείνων που αγάπησαν 
το Χριστό περισσότερο απ’ όσο αγαπούσαν τους γονείς τους, γι’ αυτό και δεν υπάκουσαν 
στους γονείς τους, όταν τους ζήτησαν ν’ αρνηθούν το Χριστό, αλλά προτίμησαν φρικτά 
βασανιστήρια και θάνατο. Έτσι επαληθεύεται το χωρίο και όχι, φυσικά, ως προτροπή του 
Χριστού για επίθεση των πιστών Του κατά των οικογενειών τους!

Την ίδια έννοια έχει και το χωρίο Λουκ. 14, 26-27 («ει τις έρχεται προς με και ου μισεί 
τον πατέρα εαυτού και την μητέρα και την γυναίκα και τα τέκνα και τους αδελφούς και τας

αντιφατική. Γράφει π.χ.: «Όσοι όμως πίστεψαν (στο Κοράνιο) κι όσοι ακολούθησαν τις ιουδαϊκές γραφές και οι χριστιανοί και οι σαββαίοι, κι όποιος άλ-
λος πίστεψε στον Αλλάχ και στην Έσχατη Ημέρα κι έκανε το καλό, θα έχουν την ανταμοιβή του Κυρίου τους. Σ’ αυτούς δεν θα υπάρχει ούτε φόβος, ούτε 
λύπη» (σούρα 2, 62). Επίσης, σύμφωνα με σχετική χαντίθ, ο Μωάμεθ λέει: «Όποιος αδικεί έναν Εβραίο ή έναν χριστιανό, θα βρεθεί κατηγορούμενος 
την ημέρα της κρίσεως» (Αλ. Καρυώτογλου, ό.π., σελ. 80, όπου και παραπομπή σε ισλαμική πηγή).
Όμως ο σεβασμός αυτός φαίνεται να αναιρείται από πληθώρα εδαφίων, που τους χαρακτηρίζουν ανήθικους και υποκριτές, με τους οποίους οι 
μουσουλμάνοι δεν πρέπει να συνάπτουν φιλικές σχέσεις, π.χ. σούρα 5, 51: «Ω! Σεις που πιστέψατε! Μην κάνετε τους Εβραίους και τους Χριστιανούς 
φίλους και προστάτες σας! Δεν είναι παρά μεταξύ τους φίλοι και προστάτες. Κι εκείνος ανάμεσά σας που πιάνει (φιλίες) μ’ αυτούς είναι ένας απ’ αυτούς. 
Ο Αλλάχ δεν καθοδηγεί τον άδικο και παράνομο λαό».
Άλλα σημεία τους εξισώσουν με τους άπιστους, ακριβώς για λόγους πίστης, όπως στη σούρα 2, στ. 137: «Αν αυτοί (οι χριστιανοί και οι Εβραίοι) 
πίστεψαν, σ’ αυτό που εσείς πιστέψατε, τότε βρίσκονται στο σωστό δρόμο. Αν όμως αρνηθούν, τότε αυτοί είναι οι σχισματικοί. Ο Αλλάχ όμως θα σε 
προστατέψει απέναντί τους. Και Αυτός είναι ο Ακούων, ο Παντογνώστης (όλα τα ακούει κι όλα τα γνωρίζει)».
Ή στη σούρα 5, 17: «Άπιστοι είναι πραγματικά εκείνοι που λένε ότι ο Αλλάχ είναι ο Χριστός, ο γιος της Μαριάμ. Λέγε: “Ποιος έχει την ελάχιστη δύναμη 
έναντι του Αλλάχ που αν ήθελε θα μπορούσε να θανατώσει το Χριστό, το γιο της Μαριάμ, και τη μητέρα του και όλους που βρίσκονται στη γη;” Γιατί 
στον Αλλάχ ανήκει η κυριαρχία των ουρανών και της γης, κι ό,τι βρίσκεται ανάμεσά τους. Δημιουργεί ό,τι θέλει. Κι ο Αλλάχ είναι Παντοδύναμος».
Στ. 65: «Αν όμως ο λαός της Βίβλου πίστευε και σεβόταν τον Αλλάχ, τότε εμείς θα εξαλείφαμε τις αδικίες τους, και θα τους κάναμε να μπουν στον 
Παράδεισο της Ευτυχίας».
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αδελφάς, έτι δε και την εαυτού ψυχήν, ου δύναταί μου μαθητής είναι. και όστις ου βαστάζει 
τον σταυρόν εαυτού και έρχεται οπίσω μου, ου δύναται είναι μου μαθητής») και όχι βέβαια 
το μίσος του ανθρώπου κατά της οικογένειάς του.

Ορισμένοι μουσουλμάνοι απολογητές, όπως θα δούμε, προβάλλουν αυτά τα χωρία 
ως δήθεν προτροπή μίσους εκ μέρους του Χριστού. Αν όμως θεωρήσουμε ότι ισχύει κάτι 
τέτοιο, πρέπει να δεχτούμε και ότι οι χριστιανοί, προτιμώντας να γίνουν θύματα και όχι 
θύτες, παρερμήνευσαν τα χωρία, ενώ, αν τα είχαν ερμηνεύσει σωστά (κατά το θέλημα του 
Θεού, ισλαμικά κατανοούμενο), θα είχαν τραβήξει τα μαχαίρια τους εναντίον των δικών 
τους…

Επιστροφή στην Π. Διαθήκη;

Ακόμη όμως και σε κορανικά χωρία υψηλού ήθους, αυτός ο Θεός δεν υπερβαίνει το 
επίπεδο της Παλαιάς Διαθήκης, και μάλιστα ούτε το φτάνει, γιατί στην Π.Δ. υπάρχουν 
θεόπτες (Αβραάμ, Μωυσής, Ησαΐας, Δανιήλ κ.ά.), ενώ κατά το Ισλάμ το θείο Φως θα γίνει 
ορατό μόνο μετά θάνατον (πράγμα που οι χριστιανοί γνωρίζουμε ότι είναι λάθος – απλώς 
οι μουσουλμάνοι δε βλέπουν το θείο Φως, όπως δεν το βλέπουν και οι πιστοί των λοιπών 
θρησκειών).

Ο Θεός του Ισλάμ είναι ένας θεός απρόσιτος, που δεν εγκαταλείπει τον ουρανό (έστω 
κι αν λέει «είμαστε πιο κοντά σ’ αυτόν παρά η φλέβα του λαιμού του», σούρα 50, 16, και 

Στ. 72: «Βλαστημούν βέβαια όποιοι λένε ότι: “Ο Αλλάχ είν’ ο Χριστός ο γιος της Μαριάμ”. Ο Χριστός είπε: “Ω! Παιδιά του Ισραήλ! Λατρεύετε τον Αλλάχ, 
τον Κύριό μου και Κύριό σας”. Και σίγουρα όποιος συνδυάζει άλλους θεούς με τον Αλλάχ [σ.σ.: την Αγία Τριάδα] τότε ο Αλλάχ θα τους απαγορεύσει γι’ 
αυτόν, τον Παράδεισο και σπίτι του θα είναι η Φωτιά. Κι εκεί δεν θα υπάρχει κανείς για να βοηθήσει τους κακοποιούς».
Στην πραγματικότητα, οι Λαοί της Βίβλου θεωρούνται άπιστοι και παραβάτες του θείου Νόμου (του Ισλάμ), που υποτίθεται ότι τους είχε κάποτε 
δοθεί μέσω των προφητών και του Ιησού, εκτός αν πιστέψουν στο κήρυγμα του Μωάμεθ. Η σύντομη σούρα 98 λέει:
«Οι άπιστοι, είτε μεταξύ των οπαδών της Βίβλου, (είτε είναι) Πολυθεϊστές, δεν επρόκειτο να εκτραπούν (εγκαταλείποντας την πλάνη τους), μέχρι να 
τους έρθει η Καθαρή Απόδειξη, ένας Απόστολος (που έχει σταλεί) από τον Αλλάχ, να απαγγείλει (σελίδες από) γραφές αγνές και ιερές, που μέσα τους 
υπάρχουν οι αξιόλογοι νόμοι. Και δεν διαιρέθηκαν σε σχίσματα αυτοί που τους δόθηκε η Βίβλος, παρά μόνο ύστερα από την άφιξη της Καθαρής Από-
δειξης (με τον Προφήτη, που με τη ζωή του, την προσωπικότητα και τη διδασκαλία του ήταν η φανερή μαρτυρία).
Και δεν είχαν διαταχθεί (στη Βίβλο) παρά μόνο (αυτό): Να λατρεύουν τον Αλλάχ με ειλικρινή πίστη (χωρίς να συνταιριάζουν μ’ Αυτόν κανένα [υπονο-
είται η πίστη στην Αγία Τριάδα, που απορρίπτεται φυσικά]), να τηρούν την Προσευχή, να δίνουν – τακτικά – Ελεημοσύνη. Και αυτή είναι η Θρησκεία 
της Αλήθειας (με τα σωστά και ίσια θεσπίσματα)», δηλ. το Ισλάμ. Όποιοι δεν το αποδέχονται:
«Βέβαια οι άπιστοι (είτε είναι) από τους οπαδούς της Βίβλου είτε από τους Πολυθεϊστές, θα μείνουν στη Φωτιά της Κόλασης, όπου (για πάντα) κατοι-
κούν. Αυτοί είναι οι χειρότεροι από τα πλάσματα.
Αυτοί που έχουν πίστη [μουσουλμανική] και κάνουν το καλό, είναι βέβαια τα καλύτερα πλάσματα. Η αμοιβή τους είναι με τον Κύριό τους. Κήποι Αιωνι-
ότητας, που κάτω τους τρέχουν τα ποτάμια. Θα παραμείνουν εκεί για πάντα. Ο Αλλάχ είναι πολύ ευχαριστημένος απ’ αυτούς, κι αυτοί Τον ευχαριστούν. 
Κι όλα αυτά για όποιον φοβάται τον Κύριό του».
Έτσι, ο σεβασμός ή ο αφανισμός πληθυσμών από τους Λαούς της Βίβλου αφήνεται στην κρίση κάθε μουσουλμάνου, ο οποίος νομιμοποιείται κατά 
περίστασιν είτε να τους προστατεύσει είτε να τους αφανίσει, αν τους κρίνει άδικους, βλάσφημους, άπιστους, υποκριτές ή «επιτιθέμενους» (π.χ. για 
να ελευθερώσουν ήδη κατειλημμένα εδάφη). Άλλωστε, αφού εξ ορισμού δε θα δεχτούν την πίστη και τις διαταγές του Κορανίου, «είναι οι χειρότεροι 
από τα πλάσματα»!
Ας σημειωθεί ότι ο αχτιναμές του Μωάμεθ από το 2ο έτος Εγίρας (623 μ.Χ.), που έθετε υπό την προστασία του τη μονή Σινά, αφορά μόνο στη μονή 
και στον πληθυσμό της περιοχής – απόδειξη ότι ο πορθητής της Ιερουσαλήμ χαλίφης Ουμάρ συνέταξε άλλο αχτιναμέ για το πατριαρχείο Ιεροσολύ-
μων και ότι, όταν το 1517 κατέλαβε την Αίγυπτο ο Σουλτάνος Σελίμ Α΄, επικύρωσε τα προνόμια της μονής Σινά με βάση τον αχτιναμέ του Μωάμεθ, 
όμως δεν αισθάνθηκε δεσμευμένος για όλους τους χριστιανούς της οικουμένης. Τα έγγραφα αυτά είναι πολιτικές πράξεις διατήρησης της ειρήνης, 
που ανατρέπονται αυτοστιγμί μόλις οι υποταγμένοι πληθυσμοί νοσταλγήσουν και διεκδικήσουν την ελευθερία τους, πράγμα που εκλαμβάνεται ως 
«πόλεμος κατά του Ισλάμ» και αντιμετωπίζεται ανάλογα (με το Ισλάμ… «αμυνόμενο»)!...
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«Εγώ πάντα βρίσκομαι κοντά τους, ακούω την προσευχή που Μου απευθύνουν στις παρα-
κλήσεις τους», σούρα 2, 186), δεν ενώνεται ποτέ με τον άνθρωπο και φυσικά δε θυσιά-
ζεται γι’ αυτόν. Οι χριστιανοί γνωρίζουμε ότι ο αληθινός Θεός δεν είναι έτσι. Είναι ένας 
Θεός που εγκαταλείπει τον ουρανό για χάρη του ανθρώπου – ακόμη και του άπιστου και 
αμαρτωλού – γίνεται άνθρωπος και δίνει το αίμα Του για τη σωτηρία του ανθρώπου, όχι 
μόνο θυσιάζοντας την ανθρώπινη ζωή Του στο φρικτό σταυρό, αλλά και παρέχοντάς το 
ως πνευματική τροφή και ποτό κατά το μυστήριο της θείας Μετάληψης, που ο ίδιος ο 
Χριστός παρέδωσε στους ανθρώπους.

Τα παραπάνω, το Ισλάμ τα θεωρεί ανάξια του μεγαλείου του Θεού. Εμείς ακριβώς αυτά
θεωρούμε αντάξια του μεγαλείου του αληθινού Θεού και ανάξιά Του θεωρούμε τη σκλη-
ρότητα, με την οποία συχνά στο Κοράνι εκφράζεται. Η σκληρότητα αυτή φέρνει τη σχέση 
ανθρώπου και Θεού πίσω, στο επίπεδο της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Χριστός όμως εγκαι-
νίασε στην ανθρωπότητα την Καινή Διαθήκη. Μόνο υπό το φως της Καινής Διαθήκης 
ερμηνεύεται σωστά η Παλαιά.

Για την Παλαιά Διαθήκη οι άγιοι μαθητές του Χριστού, εμπνευσμένοι από το Άγιο 
Πνεύμα, γνωμοδότησαν ότι καμιά άλλη εντολή του μωσαϊκού νόμου δεν οφείλουν να 
τηρούν οι χριστιανοί, πλην της αποχής από βρώση ειδωλοθύτων, αίματος και πνιγμένων 
ζώων και από την πορνεία (βλ. Πράξεις των αποστόλων, κεφ. 15). «Εν γαρ Χριστώ Ιησού 
ούτε περιτομή τι ισχύει ούτε ακροβυστία, αλλά πίστις δι’ αγάπης ενεργουμένη» (Γαλάτας, 5, 
6). Η «καινή εντολή» της αγάπης (Ιωάν. 13, 34-35) περικλείει και υπερβαίνει τις 10 εντο-
λές και επαρκεί για τη σωτηρία του ανθρώπου, χωρίς να χρειάζεται ο μωσαϊκός νόμος 
(Ματθ. 22, 37-40, Ρωμαίους, 13, 8-10).

Το πρόσωπο του Θεού στην Π.Δ. δεν αντιστοιχεί στο αληθινό πρόσωπό Του, το οποίο 
αποκαλύπτει ο Χριστός, αλλά σε μια ατελή αποκάλυψη, κατάλληλη για την πνευματική 
επιβίωση του λαού του Ισραήλ, μέχρι την ενανθρώπιση του Χριστού. Το Ισλάμ επανέφερε 
τη θρησκευτική πίστη σ’ αυτό το επίπεδο. Γι’ αυτό και το Κοράνι δηλώνει ότι ο «Ιησούς, 
ο υιός της Μαριάμ» και μεγάλος προφήτης του Αλλάχ, δήλωσε: «Έχω έρθει… για να επα-
ληθεύσω το Νόμο που υπήρχε πριν από μένα. Και να σας επιτρέψω τη χρήση ορισμένων που 
ήταν απαγορευμένα για σας» (σούρα 3, 50).

Ο Χριστός και η θανάτωση των αμαρτωλών

Ο αδελφός είπε κάποια στιγμή ότι, ενώ το Ισλάμ δε ζητάει το θάνατο του άπιστου, ο 
Χριστός τον ζητάει! Και τούτο, διότι στο Ματθ. 15, 1-9, λέει στους φαρισαίους ότι είναι 
υποκριτές, αφού, ενώ υποτίθεται ότι τηρούν ολόκληρο το μωσαϊκό νόμο, παραβαίνουν 
την εντολή που λέει ότι παιδί που κακολογεί τους γονείς του πρέπει να εκτελείται (και δεν 
παραδίδουν για εκτέλεση αυτά τα παιδιά). Αυτό, κατά τον αδελφό, σημαίνει ότι ο Χριστός 
ζήτησε να εκτελούνται τα παιδιά που κακολογούν τους γονείς τους. Άλλωστε, πρόσθεσε, 
ο Χριστός είπε ότι όλα στο μωσαϊκό νόμο πρέπει να εφαρμόζονται (βλ. Ματθ. 5, 17-19).

Εκεί ο Χριστός λέει, μεταξύ άλλων: «μέχρι να φύγουν (να παρέλθουν) ο ουρανός και η 
γη δε θα φύγει (δε θα παρέλθει) ένα γιώτα ή μία κεραία από το νόμο, μέχρι να γίνουν όλα» 
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(στίχ. 18). Αυτό είναι το ερμηνευτικό κλειδί για την κατανόηση του κύρους που φαίνεται 
να αποδίδει ο Χριστός στο μωσαϊκό νόμο: ο νόμος έχει ισχύ «μέχρι να γίνουν όλα». Αν 
δε γίνουν όλα, ακόμη κι αν γκρεμιστούν ουρανός και γη δε θα καταργηθεί τίποτε από το 
νόμο. Και φυσικά, «μέχρι να γίνουν όλα», «όποιος λύσει μία ελάχιστη εντολή, και διδάξει 
έτσι τους ανθρώπους, θα ονομαστεί ελάχιστος στη βασιλεία των ουρανών, ενώ όποιος τηρή-
σει και διδάξει, θα ονομαστεί μέγας» (στ. 19).

Από τη στιγμή όμως που «θα γίνουν όλα», παύει η ισχύς του μωσαϊκού νόμου.
Η στιγμή που «έγιναν όλα» είναι η στιγμή της ανάστασης του Χριστού και, στη συνέ-

χεια, της πεντηκοστής, με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος. Με αυτό εκπληρώνονται οι 
προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης. Γι’ αυτό το λόγο και οι χριστιανοί δεν δεσμευόμαστε 
καθόλου από το μωσαϊκό νόμο, αλλά μόνο από το «νόμο της χάριτος», δηλαδή τις εντο-
λές που έδωσε προσωπικά ο Χριστός.

Το ότι ο νόμος, κατά το Χριστό, έχει ισχύ μόνο μέχρι την εποχή Του, μέχρι που Αυ-
τός «πληρώνει» (ολοκληρώνει) το νόμο, φαίνεται από το ότι στον αμέσως επόμενο στίχο 
20, ο Ίδιος ο Χριστός αντικαθιστά εντολές του μωσαϊκού νόμου με δικές Του! Και μάλι-
στα, όπως είπαμε, με το σχήμα: «Ακούσατε ότι ειπώθηκε στους αρχαίους… Εγώ όμως σας 
λέω…».

Ας επανέλθουμε όμως στον ισχυρισμό του αδελφού για τη δήλωση του Χριστού στο 
Ματθ. 15, 1-9. Δηλαδή, κατ’ αυτόν, ο Χριστός ζητούσε το θάνατο των αμαρτωλών και 
εμείς οι χριστιανοί, με το να μη σκοτώνουμε, παραβαίνουμε τις εντολές του Χριστού! 
Αυτό φυσικά, ό,τι και να λέει κάποιος, δικαιολογεί τους μουσουλμάνους να σκοτώνουν, 
αφού δήθεν «και ο Χριστός το είπε»!...

Εδώ ο μουσουλμάνος αδελφός μου ρητορεύει απλώς, επιδιώκοντας να μας αποστομώ-
σει. Είναι φανερό ότι ο Χριστός δεν είχε φονικές τάσεις. Τους αμαρτωλούς τους συγχώρη-
σε (π.χ. Λουκ. 7, 36-50, και 19, 1-10), τους ειδωλολάτρες τους θεράπευσε (Ματθ. 8, 5-13, 
και 15, 21-28), τους αιρετικούς και προδότες τους πλησίασε (Λουκ. 10, 25-37, Ιω. 4, 39-42) 
κ.τ.λ. Αυτό που είπε στους φαρισαίους, το είπε όχι για να τους προτρέψει να εκτελούν τα 
παιδιά, αλλά για να καταγγείλει την υποκρισία τους.

Ακόμη και στην Παλαιά Διαθήκη, ο Θεός δεν τιμωρεί με θάνατο τους αμαρτωλούς γε-
νικώς. Για την ακρίβεια, κατά κανόνα δεν τους τιμωρεί καθόλου. Αν τους τιμωρούσε, τότε 
θα έπρεπε να τιμωρεί συνεχώς τα εκατομμύρια ανθρώπους όλων των λαών της γης, που 
λάτρευαν δαίμονες, έκαναν ανθρωποθυσίες και οργιαστικές λατρείες, πετούσαν τα ανε-
πιθύμητα βρέφη, κούρσευαν πόλεις και χωριά, αφάνιζαν ολόκληρους πληθυσμούς κ.τ.λ. 
Δεν το έκανε. Τους άφησε να ζουν μέσα στην αλαζονεία τους, χωρίς να τους τιμωρεί, 
εκτός από ειδικές και εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως του κατακλυσμού του Νώε, του πύρ-
γου της Βαβέλ (που δεν τους σκότωσε, απλά τους άλλαξε τις γλώσσες) και των Σοδόμων 
και Γομόρρων (που θα τους άφηνε όλους να ζήσουν, ακόμη και χωρίς να μετανοήσουν, 
όπως ανέφερε στον Αβραάμ, αν βρίσκονταν έστω και δέκα δίκαιοι σε όλη την πόλη). 
Υπενθυμίζω και τη συγχώρηση της υπερβολικά αμαρτωλής και ειδωλολατρικής πόλης Νι-
νευΐ, που περιγράφεται στο βιβλίο του Ιωνά και αιτιολογείται από το Θεό με συγκλονιστι-
κό τρόπο («εσύ λυπήθηκες για την κολοκυθιά που σου έκανε σκιά κι εγώ δε θα λυπόμουν 
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για τη Νινευΐ, με περισσότερους από δώδεκα μυριάδες ανθρώπους, που δεν ξεχωρίζουν 
το δεξί από το αριστερό τους χέρι, και ζώα πολλά;», τελ. στίχος του βιβλίου του Ιωνά).

Με θάνατο, κατ’ ουσίαν, τιμώρησε μόνο σκληρούς ειδωλολατρικούς λαούς που επι-
τέθηκαν στον Ισραήλ, το δικό Του λαό. Στον παλαιό Ισραήλ εξάλλου δόθηκε νόμος που 
προέβλεπε τη θανατική ποινή, για να διατηρηθεί ο λαός καθαρός από τη σκληρή δαιμο-
νολατρία των ειδωλολατρικών εθνών που τον περιστοίχιζαν. Έπρεπε να διατηρηθεί έτσι, 
για να υπάρχει ένας λαός πιστών στον αληθινό Θεό, και μέσα στο λαό αυτό να γίνει η 
ενανθρώπιση του Θεού. Αυτά έγιναν μόνο με την προοπτική της σάρκωσης του Χριστού, 
ο Οποίος έσωσε τους προ Χριστού νεκρούς με την κάθοδό Του στον άδη (βλ. Α΄ επιστολή 
Πέτρου, 3, 18-20). Αλλιώς δεν είχε κανένα νόημα ούτε καν η ύπαρξη «περιούσιου λαού» – 
όλοι οι λαοί εξίσου ανήκουν στο Θεό.

Το Ισλάμ, που αποτελεί μια πλήρη παλινδρόμηση στον ιουδαϊσμό, με απόρριψη του 
έργου και της θείας φύσης του Χριστού, υιοθέτησε αυτές τις αρχαίες πρακτικές (θρησκευ-
τικό νόμο με ποινές θανάτου), ξεχνώντας ή αγνοώντας ή αδιαφορώντας για το ότι στο 
χριστιανισμό δεν ισχύουν. Ο Νομοθέτης του μωσαϊκού νόμου Θεός έδωσε σε μας ένα νέο 
νόμο, το νόμο της χάριτος, το νόμο της αγάπης, που δεν περιλαμβάνει σκοτωμούς.

Θα πω τώρα κάτι που θα κάνει πολλούς μουσουλμάνους να θυμώσουν, αλλά επιβεβαι-
ώνεται από την Ιστορία. Δεν είναι τυχαίο που ένας μουσουλμάνος μελετητής ερμήνευσε 
ως προτροπή σε φόνο τη φράση του Χριστού για τα παιδιά που κακολογούν τους γονείς 
τους, ενώ οι χριστιανοί ποτέ δεν σκεφτήκαμε ότι θα μπορούσε να σημαίνει κάτι τέτοιο. Η 
διαφορετική αυτή προσέγγιση κάτι φανερώνει για το πνεύμα των δύο θρησκειών.

Ποιον αγαπάει περισσότερο ο Θεός;

Ο αδελφός, στη μεταξύ μας συζήτηση, με ρώτησε αν ο Θεός Πατέρας αγαπάει περισ-
σότερο τον Υιό ή τους ανθρώπους. Είναι φανερό πού ήθελε να καταλήξει. Του απάντησα 
ότι η αγάπη του Θεού είναι μυστήριο αλλά, όσο μπορώ να μιλήσω γι’ αυτήν, θα έλεγα ότι 
δε μπορεί να υπάρξει σύγκριση. Ο Πατέρας αγαπάει άπειρα τον Υιό (και το Άγιο Πνεύμα) 
και άπειρα και τους ανθρώπους. Δύο άπειρα μεγέθη δεν είναι συγκρίσιμα μεταξύ τους. 
Προσθέτω τώρα –μου διέφυγε τότε– ότι δύο άπειρα μεγέθη είναι μάλλον ίσα: είναι και τα 
δύο (όχι απλώς πολύ μεγάλα, αλλά) άπειρα.

Ωστόσο ο Τριαδικός Θεός, συνολικά, είναι φανερό ότι αγαπάει περισσότερο τους αν-
θρώπους παρά τον εαυτό Του, όπως είπαμε και πιο πάνω. Και πρέπει να πούμε ότι η θυσία 
του Υιού (που έγινε οικειοθελώς από πλευράς Του και όχι εξαναγκαστικά) δεν φανερώνει 
έλλειψη αγάπης από τον Πατέρα, γιατί ο Πατέρας συμπάσχει κατά την οδύνη του Υιού, 
αφού Τον αγαπά. Αυτό είναι αγάπη: το να συγχαίρεις και να συμπάσχεις.

Τότε ο αδελφός με ρώτησε πώς μπορεί να λέμε ότι ο Θεός πάσχει; Αυτό δεν αντίκειται 
στην τελειότητα του Θεού; Το να πάσχεις σημαίνει ατέλεια.

Η ιδέα αυτή φυσικά είναι γνωστή πλατωνική και ίσως ο Μωάμεθ την άντλησε από 
πλατωνίζοντες μυστικιστικούς κύκλους της εποχής του. Ενισχύει τη διαπίστωση ότι ο 
ισλαμικός Θεός είναι ανίκανος να αγαπήσει πραγματικά – το θεωρεί «ατέλεια». Δεν θε-
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ωρεί όμως ατέλεια να οργίζεται κατά των αμαρτωλών και να τους τιμωρεί στην κόλαση 
ή να οδηγεί τα στρατεύματα των «πιστών του» σε νικηφόρες μάχες. Αυτά είναι για μας 
ατέλειες ανάξιες του Θεού. Το να πάσχει από αγάπη για τον πλάσμα Του δεν το θεωρούμε 
ανάξιο, αλλά αντάξιο του Θεού. Και φυσικά χαίρομαι που έχω ένα τέτοιο Θεό. Ας ακολου-
θήσει κάθε άνθρωπος την ιδέα περί Θεού που επιλέγει η καρδιά του.

Εξυπακούεται ότι ο χριστιανικός Θεός «δεν ελέγχει τα πάντα»• αν τα έλεγχε, δε θα 
υπήρχε πόνος, αδικία και θάνατος στον πλανήτη, όμως ούτε και ίχνος ελευθερίας στον 
άνθρωπο. Ο Θεός θα μπορούσε εύκολα να ελέγξει τα πάντα, ως παντοδύναμος, αλλά ο 
Ίδιος παραιτείται από την παντοδυναμία Του, για να παραχωρήσει έδαφος στην ελευθερία 
του ανθρώπου, του δημιουργήματός Του (διδάσκοντας και τον άνθρωπο να παραιτείται 
λόγω αγάπης από αυτά που του επιτρέπει τη δύναμή του, και να μην τη στρέφει κατά του 
άλλου, ακόμη κι όταν το μπορεί). Έτσι, απαντάει στο πρόβλημα της κακίας, του πόνου, 
του θανάτου κ.τ.λ., όχι δυναμικά (τσακίζοντας τους κακούς) αλλά με μια πρόσκληση: 
καλεί τον καθένα να μην πολεμήσει, αλλά να γίνει θύμα (όπως κι Εκείνος έγινε θύμα στο 
σταυρό) και μέσα από την οδύνη να καλλιεργήσει την αγάπη και την πίστη. Έτσι αυτή η 
οδύνη γίνεται μαρτύριο γι’ αυτόν και τον οδηγεί στην αγιότητα.

Βέβαια η επαναστατική αυτή αντίληψη περί Θεού είναι σκανδαλώδης τόσο για τους 
αρχαίους Ρωμαίους όσο και για τους Άραβες του 7ου αιώνα, τους Τούρκους που τους 
ακολούθησαν και γενικά όλους τους πολεμικούς λαούς. Γι’ αυτό οι Άραβες, οι Τούρκοι 
κ.λ.π. καταλάβαιναν περισσότερο τον ισλαμικό Θεό, που τους οδηγεί σε νικηφόρες μάχες, 
παρά το χριστιανικό, που νικάει με το να ηττηθεί. Έτσι, τσίμπησαν το δόλωμα και υποτά-
χτηκαν στον «παντοδύναμο Αλλάχ».

Ο Θεός οδηγεί ενίοτε σε νικηφόρες μάχες τους χριστιανούς, όταν απειλείται η ελευ-
θερία τους ή όταν παλεύουν για να την ανακτήσουν. Όμως αυτό είναι η κατώτερη μορ-
φή αγώνα στο χριστιανισμό και γίνεται απλά ανεκτός, λόγω της ανθρώπινης αδυναμίας, 
όχι ολότελα αποδεκτός. Η ανώτερη μορφή αγώνα είναι το μαρτύριο: να μην πολεμήσεις 
και να μη χύσεις εχθρικό αίμα, αλλά να προτιμήσεις να σε σκοτώσουν, ξέροντας ότι δεν 
υπάρχει θάνατος αφού ο Χριστός σε περιμένει στην άλλη πλευρά. Η συμμετοχή στη μάχη 
καταξιώνεται όχι για να εξοντώσεις τον εχθρό, ούτε για να δοξαστείς, ούτε φυσικά και 
για να «δοξαστεί ο Θεός», αλλά μόνο για να θυσιάσεις τη ζωή σου από αγάπη προς τους 
άμαχους.

Μέσα στην ιστορία οι ορθόδοξοι λαοί, αιώνες σκλαβωμένοι σε ποικίλους εχθρούς, με 
κυριότερους τους μουσουλμάνους, συχνά αυτά τα ξεχάσαμε και, σα να ήμασταν αρχαίοι 
Έλληνες, σφάξαμε με χαρά τους εχθρούς μας, τραγουδήσαμε τις σφαγές τους και εξυ-
μνήσαμε ως ήρωες τους μεγάλους πολεμιστές. Αυτό το έκανε ο λαός, μέσα στην αμαρ-
τωλότητά του (αγαπημένος και αμαρτωλός, όπως όλοι μας), όχι οι άγιοι. Και δεν είναι 
τυχαίο ότι τους χριστιανούς που σκοτώνονται στον πόλεμο, ακόμη κι αν είναι αμυντικός 
ή απελευθερωτικός, δεν τους θεωρούμε μάρτυρες, όπως οι μουσουλμάνοι, και δεν τους 
τιμάμε ως αγίους αλλά τους κάνουμε μνημόσυνα και προσευχόμαστε υπέρ της σωτηρίας 
τους, διότι (αφού πέθαναν σκοτώνοντας ανθρώπους) η σωτηρία τους δεν είναι σίγουρη. 
Ως μάρτυρες τιμάμε μόνο εκείνους που σκοτώθηκαν για τη χριστιανική τους πίστη χωρίς 



56

Σημειώσεις για το Ισλάμ

να πολεμήσουν και χωρίς να αφαιρέσουν τη ζωή των εχθρών τους.

Ο άνθρωπος κατά το Ισλάμ και την Ορθοδοξία

Κλείνω αυτό το κεφάλαιο παραθέτοντας ένα απόσπασμα από τη μελέτη του καθηγητή 
Αλέξανδρου Καρυώτογλου Ορθοδοξία και Ισλάμ:

«α) Το πρώτο στοιχείο είναι η απουσία της διδασκαλίας για την «κατ’ εικόνα Θεού» δη-
μιουργία του ανθρώπου. “Η ερμηνεία που δίνουμε στη δημιουργία του ανθρώπου ‘κατ’ ει-
κόνα’ Θεού, έχει καίριες συνέπειες για τον προσδιορισμό του ήθους και την Ηθική”19. Αν 
στις Εκκλησίες της Δύσεως η “δυτική λογικοκρατία συνέδεσε το κατ’ εικόνα με τη φύση του 
ανθρώπου, με τον άνθρωπο ως ‘ον καθόλου’, ως είδος”, στο Κοράνιο θεμελιώνεται a priori η 
διδασκαλία ότι ο άνθρωπος πλάστηκε από το Θεό ως ένα είδος ανάμεσα σε τόσα άλλα, έστω 
το καλύτερο.

Έτσι δικαιολογείται το ότι η βάση της μουσουλμανικής ηθικής (όπως ακριβώς και της 
ηθικής των ευρωπαίων διαφωτιστών) είναι η βιολογική σύσταση του ανθρώπου και “το ήθος 
αναφέρεται στη φυσική ατομικότητα…, δηλαδή στις υποκειμενικές προϋποθέσεις της ατομι-
κής συνέπειας, στις φυσικές απαιτήσεις της ‘αρετής’”20.

Στο σημείο αυτό κατανοείται ο ρόλος του Νόμου ως της εντολής του Θεού για υποταγή 
και συμμόρφωση σύμφωνα με το θέλημά του, πράγμα που θεωρείται ως ατομικό επίτευγμα 
και αφορμή ατομικής αξιομισθείας και αυτάρκειας21.

Ο άνθρωπος στο Ισλάμ είναι ένα τμήμα της ανθρώπινης φύσης, γι’ αυτό και στέκει απένα-
ντι στο Θεό, και η μόνη δυνατότητα σχέσης μαζί Του είναι η τυφλή υποταγή στο θέλημά του. 
Έτσι η πίστη προσλαμβάνει στο Ισλάμ ιδιαίτερη σημασία, όντας η μόνη παραχωρημένη από 
το Θεό δυνατότητα καταξίωσής του μπροστά στη θεϊκή παντοδυναμία. Sola fides, καθώς 
τόνιζε ο Λούθηρος.

Η άρνηση του σταυρού, της βάπτισης, της Ευχαριστίας, του κλήρου, της αγαμίας, θα 
μπορούσαν να είναι λόγοι, λέει ένας σύγχρονος μουσουλμάνος ερευνητής, για τους οποίους 
το Ισλάμ θα μπορούσε να ονομασθεί ως ένας “μεταρρυθμισμένος Χριστιανισμός”. “Φαίνεται 
ως μία αντίδραση στο Χριστιανισμό”. Και προσθέτει την άποψη ότι “τα νεώτερα θεολογικά 
ρεύματα στη Δύση, τα οποία εκφράστηκαν μέσα από την ‘Ολλανδική Κατήχηση’, δίνουν την 
εντύπωση ότι το Ισλάμ θα μπορούσε κάλλιστα σήμερα να είχε αναγνωρίσει τους σύγχρονους 
ρωμαιοκαθολικούς και προτεστάντες θεολόγους” 22. Σύμφωνα με τον ίδιο αυτόν μουσουλ-
μάνο ερευνητή, αν αυτό αποτελεί κοινό πνεύμα ανάμεσα στο Ισλάμ και το Χριστιανισμό, 
δεν είναι παράδοξο που πολλοί μουσουλμάνοι αναρωτιούνται γιατί ο Χριστιανισμός είναι 
αντίθετος με το Ισλάμ.

Το γεγονός ότι στη Δύση, παρά τη θεολογική ανανέωση που κατά καιρούς συμβαίνει και 

19 Χ. Γιανναρά, Η ελευθερία του ήθους, Αθήνα 21979, σ. 35.
20 Στο ίδιο, σ. 38.
21 Στο ίδιο, σελ. 71.
22 Smail Balic, «Das Weltverstandnis im Islam», στο Mensh, Welt, Staat im Islam, Granz Wien Koln 1977, σ. 71.
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την προβολή ακόμη και της θεολογίας των Πατέρων, δεν έχουν κατανοήσει μέχρι σήμερα 
τη θεολογία της διακρίσεως ουσίας και ενεργειών, αποτελεί τη βασική αιτία σύγχυσης των 
δογματικών αληθειών της χριστιανικής πίστεως με αυτήν του Ισλάμ 23.

β) Η ορθόδοξη θεολογία του “κατ’ εικόνα” μας οδηγεί στην απόρριψη της κατανόησης 
του ανθρώπου ως “βιολογικής ύπαρξης”, επειδή “δεν εξαντλεί τον άνθρωπο”, και στην απο-
δοχή της άποψης (που είναι άποψη των Πατέρων) ότι ο άνθρωπος οντολογικά είναι ον θεο-
λογικό. “Η οντολογία του είναι εικονική” κατά τον Π. Νέλλα 24.

Στο ανεικονικό Ισλάμ λείπει ο κίνηση. Ο άνθρωπος μένει σταθερός μπροστά στο Θεό και 
αναμένει την κρίση του. Καμιά δυνατότητα κίνησης προς Εκείνον, παρά μόνο γνωστική κα-
τανόηση των εντολών του. Η ελευθερία του περιορίζεται στο μέτρο που μπορεί να ενεργοποι-
ήσει το νου του, το λογικό του, για την αφομοίωση των θείων επιταγών. Γι’ αυτό και αδυνατεί 
να κατανοήσει την κίνηση του Χριστού ως Θεού προς τον άνθρωπο.

Η εικόνα έχει άμεση σχέση με την ενανθρώπηση, την οποία το Ισλάμ απορρίπτει εμφα-
ντικά, το ίδιο και την εικόνα. Αν η εικόνα προϋποθέτει τον διαπροσωπικό διάλογο Θεού και 
ανθρώπου, αυτό αποτελεί μέγα σκάνδαλο για το Ισλάμ. Δεν είναι τυχαίο ότι ο εικονισμός στο 
Ισλάμ σταματάει σε ένα είδος συμβολισμού με την καλλιτεχνική απόδοση εδαφίων από το 
Κοράνιο, ή άλλων σχημάτων που αποτελούν σύμβολα μιας υπερκόσμιας πραγματικότητας 
απρόσιτης στον άνθρωπο.

Δεν θα μπορούσαμε να αποκρύψουμε το γεγονός ότι και αυτή η άποψη έρχεται πολύ 
κοντά στα γνωστά από το δυτικό χριστιανισμό ορθολογιστικά σχήματα “ενός τυπικού ιδεα-
λισμού” που “στερούν την πνευματικότητα από τη μετοχή του προσωπικού κάλλους”, καθώς 
παρατηρεί ο Γιανναράς. “Δεν υπάρχει μυστική ζωή στους εικονοκλάστες, μόνο μίμηση και 
αυτοπειθαρχία. Εξορκίζουν την ηθική διαφθορά της κοινωνίας φτιάχνοντας οπαδούς, που 
τους στρατωνίζουν σε ομοιόμορφα σχήματα ζωής, σκέψης, ακόμα και εξωτερικής εμφάνι-
σης”25. Αυτά ακριβώς που κατά τον Χρ. Γιανναρά ισχύουν για τους Προστεστάντες, τα ίδια 
ισχύουν και για το Ισλάμ. Να γιατί η Δύση μπορεί να κάμει καλύτερο διάλογο με το Ισλάμ, 
εφ’ όσον στη Δύση, όπως παρατηρεί ο Νησιώτης, “η Εικόνα από εκφραστικό μέσον της θεο-
λογικής θελκτικής, κατάντησε ένα καθαρά αισθητικό και διακοσμητικό αντικείμενο” 26.

23Πατέρες της Εκκλησίας ονομάζουμε τους αγίους διδασκάλους του χριστιανισμού, που γνώρισαν την Αλήθεια του Θεού μέσα από την εμπειρία 
της ένωσης με αυτόν (θέωσης, αγιότητας) κι όχι μελετώντας βιβλία ή κάνοντας διανοητικές υποθέσεις και συλλογισμούς. Κατά την εμπειρία των 
αγίων Πατέρων λοιπόν ο άνθρωπος ενώνεται με τις ενέργειες του Θεού, όχι όμως με την ίδια την ουσία του Θεού. Όμως οι ενέργειες του Θεού (θείες 
δυνάμεις με τις οποίες ο Θεός συνδέεται με τα δημιουργήματά Του, ανάλογα με την περίσταση) είναι άκτιστες, δηλ. κατευθείαν προερχόμενες από το 
Θεό και όχι απλώς δημιουργήματά Του, γι’ αυτό και η ένωση αυτή είναι ένωση με τον Ίδιο το Θεό και προκαλεί τη μεταμόρφωση του ανθρώπου σε 
θείο ον (άγιο), όπως ο Θεός τον έχει προσκαλέσει εξ αρχής να γίνει. Όλες οι εντολές του Θεού προς τον άνθρωπο και ο αγώνας του ανθρώπου για 
την τήρησή τους αποσκοπεί όχι σε κάποια «υπηρεσία προς το Θεό», αλλά στην κάθαρση της καρδιάς του ανθρώπου από τα πάθη και στην ύψιστη 
τιμή της ένωσής του με το Θεό, αφού ο Χριστός ήδη γεφύρωσε στο πρόσωπό Του την ανθρώπινη φύση με το Θεό (επειδή ο ίδιος είναι Θεός και 
άνθρωπος) και την ανύψωσε με την ανάληψή Του στον ουρανό και «την κάθισε στα δεξιά του Θεού».
Αντίθετα, η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία θεωρεί αυτές τις ενέργειες κτιστές (δημιουργήματα, όπως και ο άνθρωπος και κάθε τι στο σύμπαν), άρα ο 
άνθρωπος, κατ’ αυτήν, δεν ενώνεται ποτέ με το Θεό, απλώς ανταμείβεται ή τιμωρείται από το Θεό για τις πράξεις του – ό,τι δηλαδή διδάσκει και το 
Ισλάμ (Θ.Ρ.).
24 Π. Νέλλα, Ζώον θεούμενον, Αθήνα 1979, σ. 30.
25 Χ. Γιανναρά, Η κρίση της προφητείας, Αθήνα 21981, Δόμος, σελ. 108.
26 «Περί εικονογραφίας», Σύναξη 24 (1987), σ. 107.
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γ) Υπάρχει και ένα τρίτο σημείο. Πρόκειται για τις θεοκρατικές αντιλήψεις που ποτέ δεν 
έλειψαν και από πολλές χριστιανικές κοινότητες της Δύσεως. Η θεοκρατία που επέβαλε ο 
Καλβίνος στη Γενεύη, οι αντιλήψεις για την πολιτεία του Θεού, οι μέχρι σήμερα υφιστάμενες 
θεοκρατικές αντιλήψεις του παπισμού, εναρμονίζονται με τις θεολογικές απόψεις του Ισλάμ.

Ένας σύγχρονος προτεστάντης θεολόγος και ισλαμολόγος αναφέρει σε μια διήγηση που 
σχετίζεται με τα χρόνια της μεταρρύθμισης: Παρουσιάστηκε στο Λούθηρο μια ομάδα καλβι-
νιστών και του εξέθεσαν την πίστη τους σύμφωνα με την οποία έπρεπε η κυριαρχία του Θεού 
να πραγματοποιηθεί πάνω στη γη, και εκείνος τους απάντησε ειρωνικά: “Opiones judaici”, 
ιουδαϊκές αντιλήψεις! Αν υπήρχε το Ισλάμ, λέει ο εν λόγω θεολόγος, θα μπορούσε κάλλιστα 
να πει “opiones islamici”, ισλαμικές αντιλήψεις!»27

Κατά το χριστιανισμό, όλοι οι άνθρωποι είναι προσκαλεσμένοι από το Χριστό (με τη 
χριστιανική ιδιότητα που τους προσφέρεται και που είναι μια ριζική αναγέννηση του αν-
θρώπου, όταν βέβαια είναι αληθινός χριστιανός) να βασιλέψουν μαζί Του στη βασιλεία 
των ουρανών, η οποία ανήκει σε όλους.

Ο Θεός κάλεσε και καλεί κάθε άνθρωπο να γίνει χριστιανός και να πραγματοποιήσει 
τις εντολές του Χριστού («αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου… αγαπήσεις τον πλησίον σου 
ως σεαυτόν», Ματθ. 22, 34-40), να λάβει τη θεία χάρη και να αποχτήσει το προνόμιο να 
είναι βασιλιάς στη βασιλεία του Θεού, τη βασιλεία των ουρανών. Δηλαδή κι εσύ, αδελφέ 
μου, και όλοι οι άνθρωποι που γνωρίζεις ή που απλώς έχει ακουστά είστε καλεσμένοι από 
το Θεό να γίνετε συμβασιλείς του Χριστού, χωρίς να είναι ανάγκη να περιληφθείτε σε 
κάποια κλειστή κάστα εκλεκτών, κάστα που δεν υπάρχει ούτε και θα υπάρξει ποτέ, γιατί ο 
Θεός δεν είναι προσωπολήπτης (Ρωμ. 2, 11, Εφεσ. 6, 9), δηλαδή δεν ευνοεί κανένα, αλλά 
τους αντιμετωπίζει όλους ίσα.

Στο κατά Ματθαίον ευαγγέλιο, κεφ. 25, 31-46, υπάρχει η περίφημη περιγραφή της δευ-
τέρας παρουσίας του Κυρίου και της μέλλουσας κρίσης όλων των ανθρώπων. Εκεί ο βασι-
λεύς, δηλ. ο Χριστός, λέει στους ανθρώπους που τοποθετεί στα δεξιά Του: «δεύτε οι ευλο-
γημένοι του πατρός μου, κληρονομήσατε την ητοιμασμένην υμίν βασιλείαν από καταβολής 
κόσμου» (στίχ. 34), δηλ. «ελάτε, οι ευλογημένοι του Πατέρα μου, κληρονομείστε τη βασιλεία 
που έχει ετοιμαστεί για σας από τη δημιουργία του κόσμου».

Εκείνος που κληρονομεί μια βασιλεία, η οποία έχει ετοιμαστεί γι’ αυτόν, ως τι την κλη-
ρονομεί; Δηλαδή τι θέση θα έχει σ’ αυτή τη βασιλεία; Η απάντηση είναι ότι την κληρο-
νομεί ως βασιλιάς. Ο κληρονόμος της βασιλείας γίνεται βασιλιάς, όχι υπήκοος ή δούλος. 
Και ας έχουμε υπόψιν ότι εκείνοι που βρίσκονται στα δεξιά του Χριστού είναι όλοι όσοι 
θα πάνε στον παράδεισο. Όλοι όσοι δε βρίσκονται στα δεξιά, βρίσκονται στ’ αριστερά 
και προορίζονται για «το πυρ το αιώνιο, που είναι ετοιμασμένο για το διάβολο και τους 
αγγέλους του» (στίχ. 41 – για το τι είναι η κόλαση θα μιλήσουμε αργότερα, στο κεφ. «Η 
διδασκαλία του χριστιανισμού για τη σωτηρία»).

Ο λόγος, για τον οποίο συμβαίνει αυτό, είναι ότι όλοι όσοι αποδέχονται το Χριστό και 
πιστεύουν στο όνομά Του, όλοι όσοι ενώνονται με Αυτόν και εκπληρώνουν τις εντολές 

27 Αλέξανδρου Καρυώτογλου Ορθοδοξία και Ισλάμ, Δόμος 1994, σελ. 35-39.
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Του, γίνονται γιοι του Θεού, όπως τονίζει το κατά Ιωάννην ευαγγέλιο, 1, 12. Γιοι του Θεού, 
άρα και κληρονόμοι της βασιλείας Του. Όχι δούλοι. «Δε σας ονομάζω πια δούλους, αλλά 
φίλους» είπε ο Κύριος στους μαθητές Του. «Υμείς φίλοι μου εστέ, εάν ποιήτε όσα εγώ εντέλ-
λομαι υμίν» («εσείς είστε φίλοι μου, αν κάνετε όσα σας δίνω εντολή», Ιω. 15, 14). 

Βέβαια, στην πραγματικότητα είμαστε δούλοι του Θεού και μάλιστα ανάξιοι (γι’ αυτό 
και συχνά χαρακτηριζόμαστε έτσι και στην Αγία Γραφή και στην Εκκλησία). Ποτέ δεν 
είμαστε και δε θα γίνουμε άξιοι να είμαστε πραγματικά γιοι Του και κληρονόμοι της βασι-
λείας Του (το αναφέρει ο Ιησούς στο Λουκ. 17, 10). Όμως ο Κύριος μας δίνει τη βασιλεία 
Του από την αγάπη Του, επιβραβεύοντας πολλαπλάσια ακόμη και την πρόθεση να πάμε 
κοντά Του. Ο άνθρωπος από μόνος του δε μπορεί να σωθεί, αλλά τον πιστό και αγωνιζό-
μενο άνθρωπο ο Θεός τον σώζει (Μάρκ. 10, 26-27).

Ναι, είμαστε ανάξιοι δούλοι Του και με αυτή την επίγνωση πρέπει να Τον πλησιάζουμε, 
όπως ο Τελώνης της παραβολής και η μετανοημένη Πόρνη, κι όμως Εκείνος μας υψώνει 
από την κατάσταση του δούλου και μας κάνει γιους Του (Ιω. 1, 12). Αυτό το λέει ο ίδιος ο 
Κύριος στην παραβολή του ασώτου υιού (Λουκ. 15, 11-32). Ο άσωτος επέστρεψε στο σπί-
τι του πατέρα του ικετεύοντας να τον πάρει ως υπηρέτη, εκείνος όμως τον αποκατέστησε 
σε θέση γιου. Εμείς είμαστε οι άσωτοι και όμως ο Κύριος μας κάλεσε για να μας δώσει τη 
βασιλεία Του.

Είμαστε οι «γιοι της βασιλείας», αν βέβαια η ψυχή μας είναι «καλός σπόρος», δηλαδή 
αν είμαστε «δίκαιοι» (Ματθ. 13, 36-43), αλλιώς αποκλείουμε μόνοι μας τον εαυτό μας από 
την ενότητά μας με το Θεό (όπως ο μεγάλος γιος στην παραβολή του ασώτου). Οι γιοι 
της βασιλείας γίνονται βασιλιάδες στη βασιλεία, όχι υπήκοοι. Αυτοί «θα λάμψουν όπως ο 
ήλιος στη βασιλεία του πατέρα τους», λέει ο Κύριος (στίχ. 43).

Για την υιοθεσία μας από το Θεό μιλάει και ο απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους 
επιστολή, κεφ. 8, από το στίχο 14 ώς το τέλος του κεφαλαίου. Εκεί λέει (στίχ. 14-17): «όσοι 
γαρ Πνεύματι Θεού άγονται, ούτοι εισίν υιοί Θεού. ου γαρ ελάβετε Πνεύμα δουλείας πάλιν 
εις φόβον, αλλ’ ελάβετε Πνεύμα υιοθεσίας, εν ω κράζομεν• αββά ο πατήρ. αυτό το Πνεύμα 
συμμαρτυρεί τω πνεύματι ημών ότι εσμέν τέκνα Θεού. ει δε τέκνα, και κληρονόμοι, κληρο-
νόμοι μεν Θεού, συγκληρονόμοι δε Χριστού, είπερ συμπάσχομεν ίνα και συνδοξασθώμεν».

Στα νέα ελληνικά: «όσοι λοιπόν οδηγούνται από το Πνεύμα του Θεού, αυτοί είναι γιοι 
του Θεού. Γιατί δεν πήρατε ξανά Πνεύμα δουλείας για φόβο, αλλά Πνεύμα υιοθεσίας, διά 
του οποίου φωνάζουμε “αββά, πατέρα μας”. Αυτό το Πνεύμα βεβαιώνει μαζί με το δικό μας 
πνεύμα ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Και, αν είμαστε παιδιά, είμαστε και κληρονόμοι – κλη-
ρονόμοι μεν του Θεού, συγκληρονόμοι δε του Χριστού, αν βέβαια πάσχουμε μαζί του, για να 
δοξαστούμε και μαζί του».

Κατά τον άγιο Ιουστίνο Πόποβιτς (†1979), «είναι ευαγγέλιο, παναληθινό ευαγγέλιο –
όχι δικό μου, αλλά των αγίων του Θεού– ότι ο άνθρωπος είναι ένα μεγάλο μυστήριο, ιερό 
μυστήριο του Θεού. Τόσο μεγάλο και τόσο ιερό, ώστε ο ίδιος ο Θεός έγινε άνθρωπος για να 
μας ερμηνεύσει όλο το βάθος του ανθρώπινου μυστηρίου. Η αλήθεια του ευαγγελίου, η πα-
ναλήθεια, είναι ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος για να κάμει τον άνθρωπο θεό κατά χάριν. […] 



60

Σημειώσεις για το Ισλάμ

Κατ’ ουσίαν, ο αγώνας για το Θεάνθρωπο είναι αγώνας για τον άνθρωπο»28.
Η ιδέα αυτή συναντά την άποψη του π. Νικολάου Λουδοβίκου, που, μελετώντας τον 

άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή και τους λοιπούς αγίους Πατέρες, αναφέρει ότι μόνο στα 
έσχατα θα δούμε τι είδους ον είναι πραγματικά ο άνθρωπος. Και προσθέτει:

«Ο Θεός δηλαδή δημιουργεί ακριβώς αυτό που φαίνεται αδιανόητο και αδύνατο: μια πρό-
θεση απίστευτα και απόλυτα ανεξάρτητη από τη δική Του. Αυτό σημαίνει ότι δεν δημιουργεί 
έναν αναίσθητο κόσμο αλλά μια απολύτως θεοειδή εικόνα της δικής του ελευθερίας, έναν ίσο 
εταίρο για μια αιώνια, “επικίνδυνη” συζήτηση. […] (Οι λόγοι των όντων) είναι η θέληση 
του Θεού ως Λόγου να θέσει τον εαυτό Του σ’ έναν εσχατολογικό διάλογο μ’ έναν πραγματι-
κά θεοειδή συνομιλητή. Όχι να εκπληρώσει την αϊδίως εκπληρωμένη (μέσα στην ενδο-Τρια-
δική κοινωνία) ουσία Του, αλλά να υπερβεί την ίδια Του την υπερβατικότητα, σε μια διπλή 
υπέρβαση η οποία Τον καθιστά πιθανώς ανύπαρκτο μέσα στην ελευθερία του Άλλου: αυτό 
είναι που ονομάζουμε θεία αγάπη»29.

Ο άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς έχει γράψει γι’ αυτό το περίεργο ον, τον άνθρωπο: «Κοι-
τάζοντας από τον ουρανό, τι είναι εκείνο που διακρίνουμε περισσότερο πάνω στη γη; Όχι 
τα βουνά ούτε οι θάλασσες ούτε οι πόλεις ούτε οι ουρανοξύστες. Είναι ο άνθρωπος. Διότι 
η θεοειδής ψυχή του ανθρώπου είναι ένας ήλιος επί της γης. Όσοι είναι οι άνθρωποι, τόσοι 
είναι οι ήλιοι επί της γης. Και καθένας απ’ αυτούς τους ήλιους είναι ορατός από τον ουρανό. 
Αγαπημένο θαύμα του Θεού! Η μικρούτσικη γη, ένα αστεράκι από τα πιο μικρά, να χωράει 
δισεκατομμύρια ήλιους! Μέσα από το χωματένιο σώμα του ανθρώπου λάμπει ο ήλιος! Ο άν-
θρωπος! Ένας μικρός θεός μέσα στη λάσπη».

Ταξιδεύοντας στη χριστιανική αρχαιότητα αξίζει να σταθούμε σ’ ένα ανθρωπολογικό 
κρεσέντο του αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου: [Ο Θεός] «δημιουργεί τον άνθρωπο ως πλά-
σμα από δύο στοιχεία, δηλαδή από ορατή φύση και αόρατη. Και, ενώ πήρε το σώμα του από 
την ύλη που υπήρχε ήδη, έβαλε μέσα πνοή από τον εαυτό του (που η Αγία Γραφή το ξέρει ως 
«νοερά ψυχή» και «εικόνα Θεού»). Έτσι τον τοποθέτησε στη γη ως άλλον κόσμο [=άλλο από 
όλο το υπόλοιπο σύμπαν], μικρό και, μέσα στο μικρό, μεγάλο, άλλον άγγελο, προσκυνητή 
μικτό, επόπτη της ορατής κτίσης και μύστη της νοερής [=δηλ. γνώστη, μέτοχο της νοερής, 
της αγιότητας, των αγγέλων κ.τ.λ.], βασιλιά της γης, αλλά με βασιλιά δικό του από πάνω, 
επίγειο και ουράνιο, πρόσκαιρο και αθάνατο, ορατό και νοερό, ανάμεσα στο μεγαλείο και την 
ταπεινότητα, τον ίδιο πνεύμα και σάρκα… Πλάσμα που τελειοποιείται εδώ, σ’ αυτή τη ζωή, 
και μεταφέρεται αλλού, στο μέλλοντα αιώνα, και –τέρμα του μυστηρίου– θεοποιούμενο με 
το να στρέφεται προς το Θεό»30.

28Στο βιβλίο του Άνθρωπος και Θεάνθρωπος, εκδ. Αστήρ.
29π. Νικ. Λουδοβίκου, Θεοποιΐα – Η μετανεωτερική θεολογική απορία, Αρμός 2007, σελ. 14-15. 17.
30 «Τοῦτο δὴ βουληθεὶς ὁ τεχνίτης ἐπιδείξασθαι Λόγος, καὶ ζῶον ἓν ἐξ ἀμφοτέρων, ἀοράτου τε λέγω καὶ ὁρατῆς φύσεως, δημιουργεῖ τὸν ἄνθρωπον• καὶ 
παρὰ μὲν τῆς ὕλης λαβὼν τὸ σῶμα ἤδη προϋποστάσης, παρ’ ἑαυτοῦ δὲ πνοὴν ἐνθεὶς (ὃ δὴ νοερὰν ψυχὴν καὶ εἰκόνα Θεοῦ οἶδεν ὁ λόγος), οἷόν τινα κό-
σμον δεύτερον, ἐν μικρῷ μέγαν, ἐπὶ τῆς γῆς ἵστησιν, ἄγγελον ἄλλον, προσκυνητὴν μικτὸν, ἐπόπτην τῆς ὁρατῆς κτίσεως, μύστην τῆς νοουμένης, βασιλέα 
τῶν ἐπὶ γῆς, βασιλευόμενον ἄνωθεν, ἐπίγειον καὶ οὐράνιον, πρόσκαιρον καὶ ἀθάνατον, ὁρατὸν καὶ νοούμενον, μέσον μεγέθους καὶ ταπεινότητος• τὸν 
αὐτὸν πνεῦμα καὶ σάρκα• ζῷον ἐνταῦθα οἰκονομούμενον τοὐτέστιν ἐν τῷ παρόντι βίῳ, καὶ ἀλλαχοῦ μεθιστάμενον ἐν τῷ αἰῶνι τῷ μέλλοντι, καὶ – πέρας 
τοῦ μυστηρίου – τῇ πρὸς Θεὸν νεύσει θεούμενον», Λόγος ΜΕ΄, Εἰς τὸ ἅγιον Πάσχα, 7, (P.G. 36, 632). Βλ. και αγ. Γρηγορίου Νύσσης Περὶ κατασκευῆς 
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 Ισλάμ και σεξουαλική δουλεία

Αναδημοσίευση από την ιστοσελίδα «Έλληνες αποστάτες από το Ισλάμ», http://
greekmurtadeen.wordpress.com/2010/04/16/slavery-reforms. Εκεί φέρει τον τίτλο 
«Ισλάμ, δουλεία και επίδοξοι αναμορφωτές». Τα σχόλια και οι υποσημειώσεις είναι των 
διαχειριστών της ιστοσελίδας.

Θα παρακαλέσω τους φίλους αναγνώστες να γυρίσουν λίγες σελίδες πίσω και να ξα-
ναδιαβάσουν την υποσημείωση 14, ώστε να λάβουν υπόψιν κι εκείνα τα δεδομένα κατά 
τη μελέτη τους.

Το παρακάτω άρθρο υπάρχει στα αγγλικά στη διεύθυνση http://archive.today/4pTP#s
election-22.0-29.29, η οποία ανήκει στο «Ίδρυμα Averroes – για την Πίστη και τη Λογική 
στο Ισλάμ». Έχει τίτλο «Η Παραδοσιακή άποψη για τη σεξουαλική σκλαβιά» και γράφτη-
κε από τον Oliver Α. Ruebenacker, Δυτικό προσήλυτο στο Ισλάμ31. Παρακαλούμε, διαβά-
στε το και θα δείτε τα δικά μας σχόλια μετά. Κάποια σημεία μέσα στο άρθρο, που θέλουμε 
να τα σχολιάσουμε, τα έχουμε υπογραμμίσει κι έχουμε βάλει αστερίσκους.

Η Παραδοσιακή άποψη για τη σεξουαλική σκλαβιά

Έχουν οι μεγάλοι άνθρωποι ανοσία στα λάθη; Οι περισσότεροι άνθρωποι – ακόμα και 
μεταξύ των φυσικών – θεωρούν τον Albert Einstein τον μεγαλύτερο φυσικό όλων των 
εποχών, αλλά δεν θα διστάσουν να παραδεχθούν ότι ο Αϊνστάιν έκανε καταστροφικά 
λάθη κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του ως φυσικός· ιδιαίτερα ότι ο Αϊνστάιν απέρ-
ριψε την Κβαντική Μηχανική. Ωστόσο, πολλοί μουσουλμάνοι εξακολουθούν να έχουν 
οδυνηρές δυσκολίες στο να παραδεχθούν ότι οι μεγάλοι αρχαίοι μελετητές του Ισλάμ 
έχουν κάνει μεγάλα λάθη.

Οι παραδοσιακοί μεταξύ των Μουσουλμάνων σήμερα όχι μόνο πιστεύουν ότι δεν 
μπορεί να υπάρξουν μελετητές του Ισλάμ μεγαλύτεροι από εκείνους που έζησαν αρκετές 
εκατοντάδες χρόνια πριν, δεν είναι, αλλά επίσης επιμένουν ότι οι διδασκαλίες των πα-
λαιών λογίων δεν χρειάζονται ουσιαστικές αναθεωρήσεις. Το πόσο προβληματική είναι 
αυτή η άποψη, εκδηλώνεται σε δύο τομείς: τη σκλαβιά και την μεταχείριση των γυναικών. 
Αυτό το άρθρο είναι για ένα άσχημο θέμα όπου αυτοί οι δύο τομείς επικαλύπτονται: Την 
παλλακεία (Concubinage) ή με πιο σύγχρονους όρους: τη δουλεία του σεξ ή σεξουαλική 

του ἀνθρώπου και Εἰς τὰ τῆς Γραφῆς ρήματα• Ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ’ εἰκόνα ἡμετέραν καὶ ὁμοίωσιν, Λόγοι Α΄ και Β΄ (P.G. 44, 125-256 και 257-297). 
Από τη φράση «οἷόν τινα κόσμον δεύτερον, ἐν μικρῷ μέγαν» (βλ. και P.G. 37, 689) πιθανόν έχει εμπνευστεί ο Οδυσσέας Ελύτης τη γνωστή επωδό 
«Αυτός ο κόσμος ο μικρός ο μέγας».
31Ο κ. Oliver Α. Ruebenacker είναι ένας προσήλυτος από τη Γερμανία ο οποίος ζει με τη γυναίκα του στο Καίμπριτζ της Μασσαχουσέτης. Έχει 
διδακτορικό στη Φυσική και εργάζεται ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Κέντρο Υγείας του Πανεπιστημίου του Connecticut στη Βιολογική Φυ-
σική. Το άρθρο του έχει αναδημοσιευτεί εδώ: http://o-nekros.blogspot.gr/2014/08/traditionalist-view-on-sex-slavery-in.html, ενώ βλ. και τη μελέτη 
Denials of islamic slavery στο http://secularafrican.wordpress.com/2013/08/22/denials-of-islamic-slavery/.
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σκλαβιά (Sex slavery).
Ήρθα αντιμέτωπος με το ζήτημα της δουλείας του σεξ, όταν παραβρέθηκα σε μια τάξη 

παραδοσιακών ισλαμικών κανόνων και κανονισμών (fiqh) από το φθινόπωρο του 2004 
ως την άνοιξη του 2005. Το μάθημα αυτό βασιζόταν κυρίως στη σχολή Shafi’i, μια από 
τις τέσσερις σχολές του ορθόδοξου σουνιτικού fiqh. Επειδή δεν είμαι λάτρης των πα-
ραδόσεων, η προσέγγισή μου στις γνώσεις που διδασκόμασταν ήταν να εφαρμόσω ό, τι 
ακουγόταν καλό και να απορρίψω αυτό που ακουγόταν λάθος, και επίσης μάθαινα για 
τη σχολή Shafi’i από ακαδημαϊκό ενδιαφέρον. Ωστόσο, για τους φοιτητές με πιο παραδο-
σιακά μυαλά, ό,τι έλεγε ο δάσκαλός μας (που θα καλείται «σεΐχης» (“Shaikh”)), ήταν μια 
θρησκευτική υποχρέωση. Για αυτούς, το μάθημα τροφοδοτούσε μια επειγόντως αισθητή 
ανάγκη για θρησκευτική γνώση, την οποία έκριναν ως αναγκαία για να κάνει ακόμη και 
τις πιο βασικές πράξεις λατρείας έγκυρες, και είχαν κάθε λόγο να υποθέσουν ότι η διδα-
σκαλία που δέχονταν είχε την καλύτερη διαθέσιμη ποιότητα.

Η τάξη, μαζί με μια σειρά από άλλες, οργανώθηκε από ένα μη κερδοσκοπικό οργανι-
σμό του οποίου το διοικητικό συμβούλιο αποτελείτο από καλά εκπαιδευμένα και σεβα-
στά άτομα, συμπεριλαμβανομένων των ηγετών της κοινότητας και δημοφιλείς ομιλητές.
Υπήρχαν δίδακτρα δέκα δολαρίων για κάθε φοιτητή ανά μάθημα. Τώρα ο δάσκαλός μας 
έχει αφήσει τις ΗΠΑ, αλλά τότε, όλα τα μαθήματα διδάσκονταν από τον σεΐχη, ο οποίος 
ήταν ένας παραδοσιακός λόγιος όχι μόνο από το αντικείμενο αλλά και από τις πιστοποι-
ήσεις: Δεν είχε πτυχία, αλλά είχε μια μεγάλη στοίβα πιστοποιητικών διδασκαλίας (ijazas) 
από άλλους παραδοσιακούς μελετητές, οι οποίοι είχαν πιστοποιητικά από τους δασκά-
λους τους, και ούτω καθεξής, ισχυριζόμενοι ότι είναι μέρος μιας γραμμής που φτάνει πίσω 
στον Προφήτη (ειρήνη σ’ αυτόν). Αυτό το είδος τίτλων σπουδών ήταν αυτό που μετρούσε 
στα μάτια εκείνων που οργάνωσαν τα μαθήματα.

Κατά τη διάρκεια κάθε μαθήματος ο σεΐχης μας θα άρχιζε σε κάποιο σημείο να επαινεί 
τον περίφημο σεΐχη Nuh Ha Mim Keller, και από τον τρόπο που μιλούσε γι’ αυτόν, ήταν 
φανερό ότι οι δύο ήταν προσωπικά κοντά ο ένας στον άλλο. Μια μέρα ο σεΐχης μας, μας 
είπε ακόμη ότι ο σεΐχης Keller εμφανίστηκε σ’ αυτόν σε ένα όραμα. Ένας συμμαθητής 
μου είπε κάποτε σε μια ιδιωτική συνομιλία ότι ο σεΐχης Keller θεωρούσε ότι ο σεΐχης μας 
ήταν το δεύτερο πιο καταρτισμένο πρόσωπο στη Βόρεια Αμερική, αμέσως μετά τον σεΐχη 
Hamza Yusuf, ο οποίος είναι ο διευθυντής του Ινστιτούτου Zaytuna. Στην πραγματικότη-
τα, το Zaytuna χρησίμευσε ως πρότυπο για την εν λόγω οργάνωση.

Η σειρά μαθημάτων αποτελείτο από μια τρίωρη συνεδρία την εβδομάδα με πέντε λεπτά 
διάλειμμα, και ήταν σχετικά με πράγματα που ο κάθε μουσουλμάνος ήταν υποχρεωμένος 
να γνωρίζει, ή έτσι μας είπαν. Μάθαμε για το πώς να προσευχόμαστε, πώς να νηστεύουμε, 
πώς να κάνουμε πλύση και άλλα πράγματα με απίστευτες μικρολεπτομέρειες. Και κάθε 
μικρό πράγμα που μάθαμε εθεωρείτο απαραίτητη γνώση, αναγκαία για να διατηρούμε τη 
λατρεία μας σε ισχύ στο πλαίσιο όλων των ειδών των περιστάσεων που μπορούσαν να 
προκύψουν. Το βιβλίο μας ήταν το «Reliance of the Traveller», μετάφραση στα αγγλικά 
από τον σεΐχη Keller ενός παλιού εγχειριδίου της νομολογίας Shafi’i γραμμένου από τον 
Ahmad ibn Naqib al-Misri, που αντλούσε κυρίως από τις διδασκαλίες του Ιμάμη Nawawi, 
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η γνώμη του οποίου θεωρείται ότι είναι η ισχυρότερη στη σχολή Shafi’i μέχρι τις μέρες 
μας. Το εγχειρίδιο ήταν πάνω από 600 ετών. Μολοντούτο, πιστεύεται ότι είναι αυτή η με-
τάφραση που κάνει τη σχολή Shafi’i την πιο προσιτή για αγγλόφωνους μουσουλμάνους.

Πριν από χρόνια, πριν να γίνω μουσουλμάνος, όταν για πρώτη φορά έμαθα για το 
Ισλάμ, ένα σημείο που ενόχλησε ήταν ότι το Ισλάμ φαίνεται να ανέχεται τη σκλαβιά, του-
λάχιστον σύμφωνα με την παραδοσιακή άποψη. Οι μουσουλμάνοι φίλοι μου απάντησαν 
στην ανησυχία μου με την κλασική απολογητική λογική: Είπαν ότι το Ισλάμ μόνο ανέχτη-
κε τη δουλεία για να αποφευχθεί η κοινωνική και οικονομική κατάρρευση και, επομένως, 
έκανε τη δουλεία να μην εξαφανιστεί ξαφνικά, αλλά σταδιακά με την πάροδο του χρό-
νου. Όταν το άκουσα αυτό για πρώτη φορά, υπέθεσα ότι η δουλεία εξαφανίστηκε κατά 
τη διάρκεια μερικών γενεών. Αρκετά χρόνια αφότου έγινα μουσουλμάνος σοκαρίστηκα 
όταν έμαθα ότι στην πραγματικότητα, η δουλεία διήρκεσε για περισσότερο από χίλια 
χρόνια, μέχρι το δέκατο ένατο αιώνα, όταν διεθνείς συμφωνίες με τις χώρες των Δυτικών 
ανάγκασαν τις μουσουλμανικές χώρες να απαγορεύσουν τη δουλεία. Είναι αλήθεια ότι το 
Κοράνι διατάζει τους μουσουλμάνους να δίνουν σε κάθε σκλάβο το δικαίωμα να κερδίσει 
την ελευθερία του στο στίχο 24:33, αλλά οι παραδοσιακοί μελετητές το υποβίβασαν αυτό 
σε μια απλή σύσταση, η οποία δεν αποδείχθηκε αρκετά αποτελεσματική.* [Θ.Ρ. για τους 
αστερίσκους βλ. στο τέλος του άρθρου].

Αλλά υπήρχε κάτι ακόμα πιο συγκλονιστικό: Οι παραδοσιακοί μελετητές όχι μόνο 
άνοιξαν το δρόμο για αιώνες μουσουλμανικής δουλείας, αλλά απεφάνθηκαν επίσης ότι 
κάθε αρσενικός ιδιοκτήτης σκλάβων είχε το δικαίωμα να έχει σεξουαλικές σχέσεις με 
οποιανδήποτε από τις γυναίκες σκλάβες του όποτε ήθελε, χωρίς να έχει σημασία αν εκεί-
νη συμφωνούσε ή όχι.** Αυτό όχι μόνο καταστρέφει κάθε ψευδαίσθηση που μπορεί να 
έχει κανείς για την αξιοπρέπεια που απολάμβανε ένας σκλάβος σύμφωνα με τους παρα-
δοσιακούς μελετητές, αλλά χτυπά και την παραμικρή ελπίδα να βρεθεί μια κοινωνική ή 
οικονομική λογική για αυτό. Για μένα, αυτό έγινε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για 
την αναγκαιότητα της μεταρρύθμισης των ισλαμικών κανόνων και κανονισμών. Νόμιζα 
ότι κάθε λογικός άνθρωπος θα συμφωνούσε ότι η υπόθεση της δουλείας και της δουλείας 
του σεξ έδειχναν σαφώς ότι οι παραδοσιακές σχολές δεν μπορούν να είναι σημαντικές για 
μας σήμερα χωρίς μείζονα αναθεώρηση. Δυστυχώς, έπρεπε να μάθω ότι οι παραδοσιακοί 
δεν συμφωνούν.

Τελικά, στο τέλος της άνοιξης του 2005, ήρθε η ημέρα που αποδείχθηκε ότι ήταν η 
τελευταία μέρα που πήγα ποτέ σε αυτό το μάθημα για τον fiqh. Έτυχε να συναντήσω έναν 
από τους άλλους μαθητές λίγο πριν το μάθημα, και τον ρώτησα πώς σκεφτόταν ότι πρέπει 
να ανταποκριθούμε στην ανάγκη για αναθεώρηση, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη ότι το 
βιβλίο μας βασίστηκε σε ένα έργο που ήταν πάνω από εξακοσίων ετών. Ο άλλος σπουδα-
στής απάντησε ότι δεν υπήρχε μεγάλη ανάγκη να αναθεωρηθεί η παραδοσιακή σκέψη, 
αλλά ίσως μόνο να προστεθεί κάτι σε αυτές τις περιοχές όπου οι παραδοσιακοί μελετητές 
ήταν σιωπηλοί. Δεν χρειαζόταν καθόλου να αλλάξει κάτι ουσιαστικό. Τον ρώτησα για τη 
σκλαβιά και το σεξ με τους σκλάβους, και εκείνος μου πρότεινε να ρωτήσω τον σεΐχη. Και 
το έκανα.
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Και έτσι έγινε δεδομένου ότι έπρεπε να γίνει. Όταν η τάξη έφθασε τα πέντε λεπτά 
διάλειμμα, ρώτησα τον σεΐχη, αν ήταν αποδεκτό για ένα αρσενικό αφέντη να κοιμηθεί 
με γυναίκες σκλάβες παρά τη θέλησή τους. Αμέσως είπε ναι, και πρόσθεσε ότι υπήρχε 
συμφωνία από όλες τις τέσσερις σουνιτικές σχολές – Shafi’i, Hanafi, Maliki και Hanbali. 
Ζήτησα να διευκρινίσει, οπότε αν υπήρχε μια αγορά σκλάβων και σήμερα, θα μπορούσα 
να πάω και να αγοράσω ένα κορίτσι δεκατεσσάρων χρονών μόνο και μόνο για να κοιμη-
θώ μαζί της; Είπε ναι, και πρόσθεσε ότι όχι μόνο ήταν επιτρεπτό, αλλά ήταν επίσης κοινή 
πρακτική μεταξύ των πρώτων μουσουλμάνων.*** Ο Ali Ibn Abi Talib, είπε ο σεΐχης, είχε 
παιδιά από τις σκλάβες του. Η τάξη σοκαρίστηκε, κυρίως οι φοιτήτριες. Μια φοιτήτρια 
ρώτησε τι γινόταν εάν η γυναίκα σκλάβα δεν ήθελε; Ο σεΐχης επιβεβαίωσε ότι αυτό δεν 
ήταν σχετικό. Μια άλλη φοιτήτρια ρώτησε, αυτό ήταν εφαρμοστέο – ίσχυε – ακόμα και 
σήμερα; Ο σεΐχης δεν έθιξε το ζήτημα – δεν φαίνεται να κατανοούσε τι εννοούσε η φοιτή-
τρια με το «εφαρμοστέο» – αλλά πρόσθεσε ότι όταν έγιναν συμφωνίες κατά της δουλείας 
οι μουσουλμανικές χώρες «ήταν οι πρώτες που υπέγραψαν». Ο σεΐχης είπε ότι η σεξουαλι-
κή σκλαβιά ήταν απολύτως σύμφωνη με το Κοράνι. Αργότερα το έλεγξα με ένα μελετητή 
περισσότερο οπαδό της μεταρρύθμισης, που με διαβεβαίωσε ότι το Κοράνι δεν επιτρέπει 
αυτό το είδος κακοποίησης των ανθρωπίνων όντων.****

Τώρα, επιτρέψτε μου να είμαι απολύτως σαφής ότι αυτό ήταν κάτι περισσότερο από 
τα λόγια ενός τρελού καθηγητή του fiqh. Αυτό που μας είπε ο σεΐχης μας είναι απολύτως 
σύμφωνο με τη συναίνεση των μουσουλμάνων λογίων για περισσότερα από χίλια χρόνια. 
Επιτρέψτε μου να διευκρινίσω:

Είναι επιτρεπτό (halal), σύμφωνα με όλες τις παραδοσιακές σχολές (madhabs) να 
έχουμε σεξουαλική επαφή με κορίτσια σκλάβες από την ηλικία των εννέα ετών ή πάνω 
χωρίς τη θέλησή τους και χωρίς γάμο. Και όταν λέω σύμφωνα με τις παραδοσιακές σχο-
λές, εννοώ ότι υπήρχε ομοφωνία μεταξύ των λογίων όλων των κλασικών σχολών του 
ισλαμικού νόμου είτε είναι Σουνίτες ή Σιίτες. Σε όλες τις κλασικές πηγές του ισλαμικού 
νόμου, το ζήτημα αυτό έχει αποσαφηνιστεί με μεγάλη λεπτομέρεια.

Τώρα το τι είπαν οι μελετητές στο παρελθόν είναι ένα πράγμα, και το πώς οι σύγχρονοι 
μουσουλμάνοι μελετητές το πραγματεύονται είναι άλλο. Δυστυχώς, το ερώτημα σπάνια 
τίθεται, διότι οι περισσότεροι μουσουλμάνοι αγνοούν τα προβλήματα, αλλά εάν τεθεί, οι 
παραδοσιακά προσανατολισμένοι μελετητές παραλείπουν να καταδικάσουν τη σεξουα-
λική σκλαβιά. Ακόμη και ορισμένοι από τους πλέον σημαίνοντες σύγχρονους μελετητές 
υπερασπίζονται και δικαιολογούν τη σεξουαλική σκλαβιά32.

Το Sunnipath είναι ένα από τα αγαπημένα μέρη όπου Δυτικοί μουσουλμάνοι πάνε για 
Ισλαμική εκπαίδευση και fatwas (νομικές γνωμοδοτήσεις) για καθημερινά θέματα της 
ζωής. Ρωτήστε οποιονδήποτε από τους μεγάλους μελετητές που ζουν σήμερα οι οποίοι 
συμμορφώνονται προς τις παραδοσιακές ισλαμικές απόψεις. Όλοι αυτοί θα πουν ότι πρέ-

32 Σημείωση αρθρογράφου (O.R.): Για ένα διάστημα (για περισσότερο από ένα έτος, ίσως πολύ περισσότερο), υπήρχε ένα άρθρο του σεΐχη Gibril 
Haddad στην ιστοσελίδα της Ακαδημίας Sunnipath, αρχικά εδώ: http://www.sunnipath.com/resources/questions/QA00002047.aspx, το οποίο εξα-
φανίστηκε, αλλά έχει αντιγραφεί από άλλους δικτυακούς τόπους, όπως για παράδειγμα εδώ, εδώ και εδώ (δίνονται τρεις ιστότοποι, αλλά μάλλον 
έχει χαθεί και από εκεί το άρθρο). H Shamira Chothia, μια δaσκάλα του fiqh του Ινστιτούτου Zaytuna, αναφέρθηκε σε εκείνο το άρθρο, όταν ρωτή-
θηκε σχετικά με τη σεξουαλική επαφή με σκλάβους.



65

Σημειώσεις για το Ισλάμ

πει να θέσουμε το ζήτημα της δουλείας και της σεξουαλικής σκλαβιάς σε ιστορικό πλαί-
σιο, αλλά όλοι θα συμφωνήσουν ότι αυτές καταρχήν επιτρέπονται, και στην καλύτερη 
περίπτωση έχουν ανασταλεί λόγω της έλλειψης κατάλληλου ισλαμικού κράτους. Και θα 
αρνηθούν να τις ονομάσουν κακοποίηση ή βιασμό ή κακό.

Αν αποτύχουν να καταδικάσουν τη δουλεία και τη σεξουαλική σκλαβιά ως καθολικό 
κακό, τότε τι θα σταματήσει αυτές τις ανήθικες πρακτικές να επανέλθουν στο μέλλον;

Η δουλεία έπρεπε να εξαφανιστεί σταδιακά, σύμφωνα με το Ισλάμ. Το Κοράνι λέει 
στους πιστούς να δώσουν στους σκλάβους επιλογές να εξαγοράσουν την ελευθερία τους. 
Ο Προφήτης (ειρήνη σ’ αυτόν) απελευθέρωσε όλους τους σκλάβους του.*****

Εμείς οι μουσουλμάνοι υποτίθεται ότι τον έχουμε ως πρότυπο. Αλλά οι παραδοσιακοί 
μελετητές μας εξακολουθούν να αρνούνται να πιστέψουν ότι η δουλεία και η σεξουαλική 
σκλαβιά είναι μονίμως απαγορευμένες από τον ισλαμικό νόμο και δεν μπορούν να επα-
νέλθουν κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Και αν σε δέκα ή είκοσι χρόνια το διεθνές 
δίκαιο εξαφανιστεί και υπάρχει ένας Χαλίφης που πολεμήσει σ’ έναν δίκαιο πόλεμο και 
πάρει αιχμαλώτους πολέμου, τότε θα μπορέσουν να υπάρξουν σκλαβοπάζαρα και πάλι, 
και στη συνέχεια οι μουσουλμάνοι άνδρες να πάνε και να αγοράσουν κορίτσια σκλάβες 
και να κάνουν έρωτα μαζί τους χωρίς γάμο, είτε σ’ αυτά τα κορίτσια αρέσει είτε όχι. 
Μετά από αυτό, δεν ξαναπήγα πλέον στην τάξη του fiqh. Σκέφτηκα ότι δεν έχει νόημα η 
μάθηση λεπτομερειών από ανθρώπους με τους οποίους δεν συμφωνώ σχετικά με τις βα-
σικές ηθικές αρχές. Το ζήτημα της δουλείας του σεξ με έκανε να αμφιβάλω ότι οι κλασικές 
ισλαμικές σχολές μπορούν να μεταρρυθμιστούν χωρίς την κατάργηση της παραδοσιο-
κρατικής προσέγγισης. Τόσο οι Σουνίτες όσο και οι Σιίτες θεωρούν τον Ali Ibn Abi Talib 
ένα σημαντικό πρότυπο, και εάν αυτός κοιμόταν με τις σκλάβες του, σύμφωνα με την 
παραδοσιοκρατική λογική, αυτό θα πρέπει να είναι εντάξει. Αλλά έχει επίσης διαχωρίσει 
σαφώς τις γραμμές: Η θέση για τη δουλεία και τη σεξουαλική σκλαβιά είναι η λυδία λίθος 
που μας βοηθά να διακρίνουμε με σαφήνεια μεταξύ παραδοσιακών και μοντερνιστών.

Τα (γενικά) σχόλιά μας (της ιστοσελίδας)

Καταρχήν το άρθρο γράφτηκε από έναν άνθρωπο ο οποίος, όταν προσήλθε στο Ισλάμ, 
το έβλεπε με τα μάτια της δικής του χριστιανικής κληρονομιάς, που θεωρεί όλους τους 
ανθρώπους αδέλφια και δεν δέχεται διακρίσεις σε βάρος κανενός. Σε αυτή τη χριστιανι-
κή κληρονομιά οφείλονται και οι αγώνες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στους οποίους 
πρωτοστατούν ιδεολόγοι Δυτικοί. Ο σεβασμός στον άνθρωπο και την ελευθερία του δεν 
υπήρχε πριν τον Χριστιανισμό (με μόνη εξαίρεση ίσως, μια εσσαϊκή ομάδα)· ακόμα και 
πολλοί σοφοί αρχαίοι μας πρόγονοι χώριζαν τους ανθρώπους σε ελεύθερους και δούλους 
και θεωρούσαν τη σκλαβιά φυσική κατάσταση.

Ο άνθρωπος αυτός, τον οποίο βλέπουμε με πολλή συμπάθεια (ειδικά ο γράφων, γιατί 
κι εγώ παρόμοια προσέγγιση είχα στο Ισλάμ) φαντάζεται ότι μπορεί να «αναμορφώσει» 
το Ισλάμ και να το κάνει καλύτερο. Δεν έχει δυστυχώς αντιληφθεί ότι αυτό είναι αδύνατο, 
γιατί πολύ απλά οι «παραδοσιακοί μελετητές του Ισλάμ» δεν έκαναν επί 1000 χρόνια του 
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κεφαλιού τους, αλλά ακολουθούσαν το παράδειγμα του Μουχάμμαντ, τον οποίο θεω-
ρούσαν προφήτη του Θεού όπως ακριβώς τον θεωρεί κι εκείνος. Μια θρησκεία χαρακτη-
ρίζεται κυρίως από τον ιδρυτή. Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Αν κάποιοι άνθρωποι 
κατά καιρούς θέλησαν να διορθώσουν κακώς κείμενα στη μαρτυρία του – Δυτικού κυρί-
ως – Χριστιανισμού, είχαν το παράδειγμα της πρώτης Εκκλησίας για να στραφούν, όπου 
δεν υπήρχε κάποιος Πάπας ως δικτάτορας ελέω Θεού, ούτε δολοφονική Ιερά Εξέταση.

Αυτοί που θέλουν να διορθώσουν το Ισλάμ κατά τα δυτικά χριστιανικά/ανθρωπιστικά 
πρότυπα πού ακριβώς θα στραφούν, όταν Ο ΙΔΙΟΣ ο ιδρυτής της θρησκείας τους ήταν 
δουλοκτήτης και δουλέμπορος, που βίαζε γυναίκες την ίδια μέρα που είχε εκτελέσει τον 
άντρα τους και μετά τις είχε, ήθελαν δεν ήθελαν, ως παλλακίδες (Ρεϋχάνα) ή και συζύγους 
του (Σαφία); Όταν ο ίδιος δεχόταν σκλάβες ως ΔΩΡΑ (Μαρία Κόπτισσα και Σιρίν) και 
είτε τις πάσαρε σε φίλους του (Σιρίν) είτε έκανε μαζί τους παιδιά (Μαρία); Όταν μοίραζε 
ως σκλάβες για σεξ όμορφα νεαρά κορίτσια που είχε ο ίδιος υποδουλώσει, σε φίλους 
και συγγενείς του που μάλιστα ήταν γαμπροί του, παντρεμένοι με τις κόρες του; Τι σόι 
ηθική έχει ένας τέτοιος άνθρωπος και πώς να εμποδίσει ένας «αναμορφωτής του Ισλάμ» 
τους οπαδούς του να ακολουθούν το παράδειγμα αυτού του ανθρώπου, όταν και αυτός 
και εκείνοι δέχονται ότι ήταν αλάθητος προφήτης του Θεού και όταν τα έργα του είναι 
γνωστά μέσω της Σούννα; Η μόνη διαφορά του Μουχάμμαντ με τον γαμπρό του, τον Ali 
ibn Abi Talib που κοιμόταν με τις σκλάβες του προς φρίκη του «αναμορφωτή», είναι ότι ο 
γαμπρός του Μουχάμμαντ ήταν πιο καρπερός από τον πεθερό του: Έκανε με τις σκλάβες 
του αρκετά παιδιά, ενώ ο Μουχάμμαντ μόνο ένα, κι αυτό πέθανε σε νηπιακή ηλικία και 
δεν απασχόλησε περισσότερο την Ιστορία. Αυτό όμως δεν αλλάζει το γεγονός ότι ο Μου-
χάμμαντ είχε σκλάβες που χρησιμοποιούσε για σεξ όποτε του άρεσε, σε συνδυασμό με τις 
11 συζύγους του, που κάτι τέτοιοι «αναμορφωτές» ισχυρίζονται ότι τις παντρεύτηκε για 
λόγους πολιτικούς και για να τις «προστατέψει».

Ας δούμε πώς θα έβλεπε τον «αναμορφωτή» ένας υψηλού επιπέδου Σαουδάραβας 
νομολόγος, ο σεΐχης Salih al-Fawzan, που το 2003 δήλωσε: «Η δουλεία είναι μέρος του 
Ισλάμ. Η δουλεία είναι μέρος της τζιχάντ, και η τζιχάντ θα συνεχίσει να υπάρχει για όσο 
θα υπάρχει Ισλάμ».  Ο σεΐχης επιτέθηκε σε όσους γράφουν ότι το Ισλάμ εργάστηκε για την 
κατάργηση της δουλείας εισάγοντας την ισότητα μεταξύ των φυλών: «Είναι αμαθείς, όχι 
λόγιοι… Είναι απλώς συγγραφείς. Όποιος λέει τέτοια πράγματα είναι άπιστος». Αν είναι 
άπιστος όποιος λέει ότι το Ισλάμ προώθησε την κατάργηση της δουλείας, τότε τι είναι 
ένας που θέλει να «αναμορφώσει» τις παραδοσιακές σχολές του Ισλάμ για να καταργηθεί 
η δουλεία οριστικά;

Σχόλια στις σημειώσεις μας

Με πλάγια γράμματα το παράθεμα από το άρθρο που σχολιάζει ο σχολιαστής.
* «το Κοράνι διατάζει τους μουσουλμάνους να δίνουν σε κάθε σκλάβο το δικαίωμα να 

κερδίσει την ελευθερία του στο στίχο 24:33, αλλά οι παραδοσιακοί μελετητές το υποβίβασαν 
αυτό σε μια απλή σύσταση, η οποία δεν αποδείχθηκε αρκετά αποτελεσματική».
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33 [1] Sahih International (http://quran.com/24/33: «And those who seek a contract [for eventual emancipation] from among whom your right hands 
possess – then make a contract with them if you know there is within them goodness and give them from the wealth of Allah which He has given you.» 

34  [2] «if you know they are righteous and keep their promise» (http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=2&tTafsirNo=73&tSoraNo=24&tAya
hNo=33&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=2).
35  [3] «if you know in them any good, such as trustworthiness and the ability to earn [income] in order to fulfil the amount stated in the written 
contract» (http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=1&tTafsirNo=74&tSoraNo=24&tAyahNo=33&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=2).

Ας δούμε τον κορανικό στίχο 24:33, στο σημείο που αναφέρει αυτά που επικαλείται 
ο επίδοξος αναμορφωτής του Ισλάμ. Ο στίχος, όπως τον μεταφράζουν στα ελληνικά οι 
καθηγητές του Αλ-Άζχαρ, λέει:

«Κι αν κανείς από τους σκλάβους σας που το δεξί σας χέρι εξουσιάζει (οι δούλοι) να 
ζητήσουν με γραπτή αίτηση την ελευθερία τους (με τίμημα) κάνετέ τους αυτή τη χάρη, 
αν ξέρετε ανάμεσά τους κανέναν που να αξίζει αυτό το καλό. Και δώστε τους από την 
περιουσία του ΑΛΛΑΧ που σας έχει δώσει.»

Το Sahih International (http://quran.com/24/33) αποδίδει το απόσπασμα ως εξής:
«Κι αυτοί που ζητούν ένα συμβόλαιο [για απελευθέρωση εν καιρώ] ανάμεσα σ’ αυτούς 

που το δεξί σας χέρι εξουσιάζει – τότε κάντε ένα συμβόλαιο μαζί τους αν ξέρετε ότι υπάρ-
χει σ’ αυτούς καλοσύνη και δώστε τους από τον πλούτο του Αλλάχ τον οποίο Εκείνος σας 
έχει δώσει.» [1]33 

Βλέπουμε λοιπόν ότι ο στίχος δεν «δίνει σε κάθε σκλάβο το δικαίωμα», αλλά μιλάει γι’ 
αυτούς που είναι πρόθυμοι να πληρώσουν τίμημα για την ελευθερία τους, και πιο ειδικά 
για αυτούς που και είναι πρόθυμοι να πληρώσουν τίμημα, και κατά την κρίση του αφέ-
ντη τους, «αξίζουν αυτό το καλό». Αν δηλ. ο αφέντης κρίνει ότι δεν αξίζει στον σκλάβο 
αυτό το «καλό», να αποκτήσει την ελευθερία του πληρώνοντας, η διαταγή ή σύσταση δεν 
ισχύει, κι ας είναι πρόθυμος ο σκλάβος να πληρώσει τίμημα.

Αλλά ας δούμε περισσότερα γι’ αυτή την «καλοσύνη» που μπορούν να έχουν οι σκλά-
βοι.  Ο Ιμπν Αμπάς, που δεν ήταν κάποιος τυχαίος «παραδοσιακός μελετητής» αλλά ένας 
από τους Σαχάμπα (συντρόφους) του Μουχάμμαντ, ερμηνεύει την καλοσύνη τους ως 
εξής: «είναι δίκαιοι και τηρούν τις υποσχέσεις τους» [2]34, προφανώς ώστε να είναι ο δου-
λοκτήτης σίγουρος ότι θα κερδίσει από αυτή τη συμφωνία. Σημειώνει επίσης ότι καλείται 
ο δουλοκτήτης να χαρίσει ένα μέρος του ποσού που συμφώνησε αρχικά με τον δούλο. Το 
ταφσίρ Αλ-Τζαλαλαΰν επιβεβαιώνει αυτή την άποψη, καθώς γράφει: «Αν γνωρίζετε να 
υπάρχει σ’ αυτούς κάποιο καλό, όπως η αξιοπιστία και η ικανότητα να κερδίζουν [εισό-
δημα] για να ξεπληρώσουν το ποσό που αναφέρεται στη γραπτή σύμβαση» [3]35. Και το 
ταφσίρ Ιμπν Καθίρ την επιβεβαιώνει επίσης: «Αυτή είναι μια εντολή από τον Αλλάχ προς 
τους ιδιοκτήτες σκλάβων: αν οι υπηρέτες τους τους ζητούν σύμβαση χειραφέτησης, πρέ-
πει να τη γράψουν γι’ αυτούς, υπό την προϋπόθεση ότι ο υπηρέτης έχει κάποια ικανότητα 
και μέσα βιοπορισμού, έτσι ώστε να μπορεί να πληρώσει στον κύριό του τα χρήματα που 
προβλέπονται στη σύμβαση». Ο Al-Bukhari είπε: «Ο Rawh αφηγήθηκε εκ μέρους του 
Ibn Jurayj: ‘Είπα στον ‘Ata’, ‘Αν ξέρω ότι ο υπηρέτης μου έχει λεφτά, είναι υποχρεωτικό 
για μένα να του γράψω σύμβαση απελευθέρωσης’. Είπε, ‘Δεν πιστεύω ότι μπορεί να είναι 
οτιδήποτε άλλο παρά υποχρεωτικό’. … (αν βρίσκετε ότι υπάρχει καλό και τιμιότητα σε 
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36  [4] ‘I contract you for [the amount of] two thousand to be paid over a period of two months, at one thousand a month, and if you fulfill this, you 
are a free man’, and the other would say, ‘I accept’ http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=1&tTafsirNo=74&tSoraNo=24&tAyahNo=33&tDis
play=yes&UserProfile=0&LanguageId=2.
37 [5] This verse was revealed about a slave of Huwaytib ibn ‘Abd al-‘Uzza who was called Subayh. The latter asked his master for a writing of 
emancipation but he refused. When Allah, exalted is He, revealed this verse, Huwaytib agreed to write a letter of emancipation in exchange for a 
hundred pieces of gold. Out of this sum, he offered him twenty pieces of gold which he paid. But he was killed in war at the Battle of Hunayn. http://
www.altafsir.com/AsbabAlnuzol.asp?SoraName=24&Ayah=33&search=yes&img=A.

αυτούς). Μερικοί από αυτούς είπαν (αυτό σημαίνει) αξιοπιστία. Κάποιοι είπαν: ‘τιμιότητα’, 
και άλλοι είπαν: ‘Μια επιδεξιότητα και την ικανότητα να κερδίζουν’».

Στο ταφσίρ Αλ-Τζαλαλαΰν βλέπουμε κι ένα υπόδειγμα συμφωνητικού: «Συμβάλλομαι 
μαζί σου για [το ποσό], δύο χιλιάδες που πρέπει να καταβληθεί σε διάστημα δύο μηνών, 
ανά χίλια το μήνα, και αν εκπληρώσεις αυτό τον όρο, είσαι ένας ελεύθερος άνθρωπος», 
και ο άλλος θα πει, «Το αποδέχομαι» [4]36. 

Οπότε η απελευθέρωση ενός δούλου με ικανότητες ήταν κερδοφόρα για τον δουλο-
κτήτη, ο οποίος παραχωρούσε «από τον πλούτο που ο Αλλάχ του είχε δώσει» ένα αρχικό 
κεφάλαιο στο δούλο για να το αυξήσει. Στη συνέχεια ο δουλοκτήτης καρπωνόταν το 
κέρδος χωρίς να έχει κουνήσει το δαχτυλάκι του. Η κατάσταση θυμίζει την εξαγορά των 
αιχμαλώτων πολέμου από τους δικούς τους, από την οποία αποκόμιζαν κέρδος οι μου-
σουλμάνοι, μόνο που στην περίπτωση αυτή ο σκλάβος προσφέρει τα χρήματα ο ίδιος για 
τον εαυτό του. Διαβάζουμε για την πρώτη τέτοια απελευθέρωση, για την οποία γράφτηκε 
ο στίχος 24:33:

«Αυτός ο στίχος αποκαλύφθηκε για ένα σκλάβο του Huwaytib ibn ‘Abd al-‘Uzza που 
λεγόταν Subayh. Ο τελευταίος ζήτησε από τον κύριό του για ένα έγγραφο απελευθέρω-
σης, αλλά αυτός αρνήθηκε. Όταν ο Αλλάχ, που είναι υπερυψωμένος, αποκάλυψε αυτό το 
στίχο, ο Huwaytib συμφώνησε να γράψει μια επιστολή απελευθέρωσης, σε αντάλλαγμα 
για εκατό κομμάτια χρυσού. Από το ποσό αυτό, του πρόσφερε είκοσι κομμάτια χρυσού 
που είχε καταβάλει. Αλλά σκοτώθηκε σε πόλεμο στη μάχη του Hunayn» [5]37.

Τέλος πρέπει να παρατηρήσουμε ότι το ταφσίρ του Ιμπν Καθίρ τιτλοφορεί το εδάφιο 
«Η εντολή να χορηγείται σε σκλάβους ένα Συμβόλαιο απελευθέρωσης». Το πρόβλημα 
λοιπόν δεν είναι τόσο ότι οι μελετητές υποβίβασαν την εντολή σε σύσταση, αλλά ότι οι 
όροι της εντολής αυτής δεν μπορούσαν να εκπληρωθούν από όλους. Δεν ήταν για «τον 
κάθε σκλάβο» όπως νομίζει ο επίδοξος αναμορφωτής, αλλά για τους σκλάβους και σκλά-
βες που με κάποιο τρόπο μπορούσαν να φέρουν κέρδος στον αφέντη τους.

** «Οι παραδοσιακοί μελετητές όχι μόνο άνοιξαν το δρόμο για αιώνες μουσουλμανικής 
δουλείας, αλλά απεφάνθηκαν επίσης ότι κάθε αρσενικός ιδιοκτήτης σκλάβων είχε το δικαίω-
μα να έχει σεξουαλικές σχέσεις με οποιανδήποτε από τις γυναίκες σκλάβες του όποτε ήθελε, 
χωρίς να έχει σημασία αν εκείνη συμφωνούσε ή όχι».

Το δρόμο δεν τον άνοιξαν οι παραδοσιακοί μελετητές, αλλά το Κοράνι και η μίμηση 
του Μουχάμμαντ, που ο ίδιος είχε σχέσεις με σκλάβες. Ο Μουχάμμαντ δίδαξε, εκείνοι 
ακολούθησαν. Είναι τόσο ανόητο όσο και άδικο να κατηγορούνται οι μελετητές, λες και 
κατασκεύασαν αστήρικτες θεωρίες από το μυαλό τους.
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38 [6] «The Prophet alone liberated as many as 63 slaves.” Syed Abul A’la Maududi, Human Rights in Islam, “The Position of Slavery in Islam:” σελ. 8. 
http://www.scribd.com/doc/27900884/Maulana-Maududi-Human-Rights-in-Islam.

*** «Ζήτησα να διευκρινίσει, οπότε αν υπήρχε μια αγορά σκλάβων και σήμερα, θα μπο-
ρούσα να πάω και να αγοράσω ένα κορίτσι δεκατεσσάρων χρονών μόνο και μόνο για να κοι-
μηθώ μαζί της; Είπε ναι, και πρόσθεσε ότι όχι μόνο ήταν επιτρεπτό, αλλά ήταν επίσης κοινή 
πρακτική μεταξύ των πρώτων μουσουλμάνων».

Ακριβώς το ότι ήταν κοινή πρακτική μεταξύ των πρώτων μουσουλμάνων και ο Μου-
χάμμαντ το γνώριζε και ουδέποτε το απαγόρευσε, αλλά αντίθετα χάριζε στους συντρό-
φους του σκλάβες γι’ αυτό το σκοπό, αποδεικνύει ότι δεν μπορούμε να φορτώσουμε το 
πρόβλημα στους «παραδοσιακούς μελετητές».

**** «Αργότερα το έλεγξα με ένα μελετητή περισσότερο οπαδό της μεταρρύθμισης, που 
με διαβεβαίωσε ότι το Κοράνι δεν επιτρέπει αυτό το είδος κακοποίησης των ανθρωπίνων 
όντων».

Προσέξτε ότι αναφέρεται η «διαβεβαίωση» του μελετητή αλλά κανένα εδάφιο που να 
αποδεικνύει ότι αυτή η κακοποίηση δεν επιτρέπεται.

***** «Ο Προφήτης (ειρήνη σ’ αυτόν) απελευθέρωσε όλους τους σκλάβους του».
Εδώ έχουμε άλλη μια ατεκμηρίωτη δήλωση. Ακόμα και ο Μαουντούντι, στο κλασικό 

προπαγανδιστικό έργο του «Ανθρώπινα δικαιώματα στο Ισλάμ», στο οποίο κάνει κυριο-
λεκτικά το μαύρο άσπρο με λογοπαίγνια, ανακρίβειες, παραλείψεις και άσχετα επιχειρή-
ματα, δεν γράφει ότι ο Μουχάμμαντ απελευθέρωσε όλους τους σκλάβους του, αλλά 63 
από τους σκλάβους που είχε [6]38. Γεννιέται βέβαια το ερώτημα, τι τους ήθελε ο «προφή-
της» όλους αυτούς τους σκλάβους; Αν δεν τους αγόραζε ή δεν τους υποδούλωνε, δεν θα 
ήταν δούλοι του ώστε να τους ελευθερώσει…

Συμπέρασμα: Οι επίδοξοι «αναμορφωτές του Ισλάμ» μπορεί να έχουν τις καλύτερες 
προθέσεις βελτίωσής του. Όμως, το Ισλάμ δεν επιδέχεται αναμόρφωση γιατί το χάλι του 
δεν είναι αποτέλεσμα διαστροφής του, αλλά αποτέλεσμα της ορθής τήρησής του. Τελικά 
οι «αναμορφωτές» μάλλον κινδυνεύουν από τους «παραδοσιακούς», οι οποίοι τους θεω-
ρούν απίστους, που προσπαθούν να νοθεύσουν την ισλαμική θρησκεία με τις δικές τους 
ιδέες.
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Από τις σημειώσεις του αγίου Σιλουανού του Αθωνίτη

Ο άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης (1866-1938), ένας από τους νεότερους μεγάλους αγί-
ους διδασκάλους της ορθόδοξης πνευματικότητας, ήταν Ρώσος στην καταγωγή, μοναχός 
και ασκητής στο Άγιο Όρος (Άθω). Τα κείμενά του εξέδωσε μετά την κοίμησή του ο μα-
θητής του και μετέπειτα μεγάλος άγιος Γέροντας Σωφρόνιος Σαχάρωφ (Έσσεξ, † 1993). 
Τα παρακάτω αποσπάσματα προέρχονται από το βιβλίο του, αρχιμανδρίτου Σωφρονίου 
(Σαχάρωφ), Ο άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης, Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου, Έσσεξ Αγγλίας 
2003, από τη σελ. 339 κ.εξ. (κεφ. «Δίψα Θεού»)39.

Δίψα και γνώση της θείας Αγάπης διά του Αγίου Πνεύματος

Τον πρώτο χρόνο της ζωής μου στο Μοναστήρι, η ψυχή μου γνώρισε τον Κύριο εν 
Πνεύματι Αγίω.

Πολύ μας αγαπά ο Κύριος· αυτό το έμαθα από το Άγιο Πνεύμα που μου έδωσε ο Κύριος 
κατά το μέγα έλεός Του. Εγέρασα και ετοιμάζομαι για το θάνατο και γράφω την αλήθεια 
από αγάπη για τον λαό.

Το Πνεύμα του Χριστού, που μου έδωσε ο Κύριος, θέλει να σωθούν όλοι, να γνωρίσουν 
όλοι τον Θεό.

Ο Κύριος έδωσε στον ληστή τον παράδεισο40 έτσι θα δώσει τον παράδεισο και σε κάθε 
αμαρτωλό. Εγώ ήμουν χειρότερος κι από ένα βρωμερό σκύλο, εξαιτίας των αμαρτιών μου· 
σαν άρχισα όμως να ζητώ συγχώρεση από τον Θεό, Αυτός μου έδωσε όχι μόνο τη συγχώ-
ρεση, αλλά και το Άγιο Πνεύμα, και έτσι, εν Πνεύματι Αγίω εγνώρισα τον Θεό.

Βλέπεις αγάπη που έχει ο Θεός για μας; Ποιος, στ’ αλήθεια, θα μπορούσε να περιγρά-
ψει αυτή την ευσπλαχνία Του;

Αδελφοί μου, πέφτω στα γόνατα και σας παρακαλώ, πιστεύετε στο Θεό, πιστεύετε 
πως υπάρχει το Άγιο Πνεύμα, που μαρτυρεί για το Θεό σ’ όλες τις εκκλησίες μας και στην 
ψυχή μου.

Το Άγιο Πνεύμα είναι αγάπη. Κι αυτή η αγάπη πλημμυρίζει όλες τις ψυχές των ουρανο-
πολιτών αγίων. Και το ίδιο Άγιο Πνεύμα είναι στη γη, στις ψυχές όσων αγαπούν τον Θεό.

Εν Πνεύματι Αγίω όλοι οι ουρανοί βλέπουν τη γη, ακούνε τις προσευχές μας και τις 
προσκομίζουν στον Θεό.

Ο Κύριος είναι ελεήμων, αυτό το ξέρει η ψυχή μου, μα δεν μπορώ να το περιγράψω. 
Είναι στο έπακρον πράος και ταπεινός και όταν Τον δει η ψυχή, τότε αλλάζει και γεμίζει 
από αγάπη για τον Θεό και τον πλησίον και γίνεται κι η ίδια πράα και ταπεινή. Μα αν 

39 Πρέπει να ευχαριστήσω τον άγνωστο σε μένα διαχειριστή του ιστολογίου http://www.orthodoxfathers.com, που με απάλλαξε από τον κόπο 
της δακτυλογράφησης του κειμένου, μια και το είχε ήδη δακτυλογραφήσει και αναρτήσει στο εξαίρετο ιστολόγιό του. Σ’ αυτό το ιστολόγιο κάθε 
ειλικρινής αναζητητής μπορεί να ερευνήσει ολόκληρο θησαυρό κειμένων αγίων διδασκάλων του χριστιανικού πνευματικού αγώνα, παλαιών και 
σύγχρονων. Το ίδιο και στο ιστολόγιο http://www.paterikiorthodoxia.com.
40 Εννοεί το ληστή που σταυρώθηκε μαζί με το Χριστό και, πάνω στο σταυρό, παραδέχτηκε την ενοχή του και ζήτησε το έλεος του Θεού. Ο Ιησούς 
του είπε: «Αλήθεια σου λέω, σήμερα θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο» (Λουκ. 23, 39-43).
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χάση ο άνθρωπος αυτή τη χάρη, τότε θα κλαίει σαν τον Αδάμ μετά την έξωσή του από τον 
παράδεισο. Οδυρόταν ο Αδάμ και όλη η έρημος άκουγε τους στεναγμούς του, τα δάκρυά 
του ήταν πικρά από την θλίψη και έκλαιγε για πολλά χρόνια.

Έτσι και η ψυχή που γνώρισε τη χάρη του Θεού και μετά την έχασε, πονά για τον Θεό 
και λέγει: «Διψά η ψυχή μου τον Κύριο και με δάκρυα Τον αναζητώ».

Είμαι μεγάλος αμαρτωλός, και όμως είδα την άμετρη αγάπη και το έλεος του Θεού για 
μένα.

Από τα παιδικά μου χρόνια προσευχόμουν για όσους με πρόσβαλλαν και έλεγα: «Κύ-
ριε, μη τους καταλογίζεις αμαρτίες για όσα μου κάνουν». Όμως, παρότι μου άρεσε να 
προσεύχομαι, δεν απόφυγα τις αμαρτίες. Ο Κύριος όμως δεν θυμήθηκε τις αμαρτίες μου 
και μου έδωσε αγάπη για τους ανθρώπους. Η ψυχή μου επιθυμεί να σωθεί όλη η οικουμέ-
νη, να εισέλθουν όλοι στη Βασιλεία των Ουρανών, να δουν την δόξα του Κυρίου και να 
απολαύσουν την αγάπη του Θεού.

Κρίνω από την δική μου εμπειρία: Αν ο Κύριος αγάπησε εμέ τόσο πολύ, αυτό σημαίνει 
πως αγαπά όλους τους αμαρτωλούς, όπως αγάπησε κι εμένα.

Ω, η αγάπη του Κυρίου! Δεν έχω δυνάμεις να την περιγράψω, γιατί είναι άπειρα μεγά-
λη και θαυμαστή.

Η χάρη του Θεού δίνει δύναμη για ν’ αγαπάς τον Αγαπημένο. Τότε η ψυχή έλκεται 
αδιάκοπα προς την προσευχή και δεν μπορεί να λησμονήσει τον Κύριο ούτε δευτερόλε-
πτο.

Φιλάνθρωπε Κύριε, πώς δεν ελησμόνησες τον αμαρτωλό δούλο Σου, αλλά γεμάτος 
έλεος με είδες από τη δόξα Σου και μου εμφανίστηκες με ακατάληπτο τρόπο.

Εγώ πάντα Σε πρόσβαλλα και Σε λυπούσα. Συ όμως, Κύριε, για τη μικρή μου μετάνοια 
μου έδωσες να γνωρίσω τη μεγάλη Σου αγάπη και την άμετρη αγαθότητά Σου.

Το ιλαρό και πράο βλέμμα Σου έθελξε την ψυχή μου. Τι να σου ανταποδώσω, Κύριε, 
ή ποιόν αίνο να Σου προσφέρω; Συ δίνεις την χάρη Σου, για να καίγεται αδιάλειπτα η 
καρδιά από αγάπη – και δεν βρίσκει πια ανάπαυση ούτε νύχτα ούτε μέρα από την θεϊκή 
αγάπη.

Η θύμησή Σου θερμαίνει την ψυχή μου, που τίποτε στη γη δεν την αναπαύει εκτός 
από Σένα. Γι’ αυτό με δάκρυα Σε ζητώ, και πάλι Σε χάνω, και πάλι ποθεί ο νους μου την 
γλυκύτητά Σου, αλλά Συ δεν εμφανίζεις το Πρόσωπό Σου, που επιθυμεί νύχτα και μέρα 
η ψυχή μου.

Κύριε, δώσε μου να αγαπώ μόνον Εσένα. Συ με έκτισες, Συ με φώτισες με το άγιο 
βάπτισμα, Συ συγχωρείς τα αμαρτήματά μου και μου δίνεις τη χάρη να κοινωνώ το τίμιο 
Σώμα και Αίμα Σου. Δώσε μου τη δύναμη να μένω πάντα κοντά Σου.

Κύριε, δώσε μου τη μετάνοια του Αδάμ και την άγια ταπείνωσή Σου.
Η ψυχή μου πλήττει στη γη και ποθεί τα ουράνια. Ο Κύριος ήρθε στη γη για να μας 

πάρει εκεί που μένει Αυτός, η Πανάχραντη Μητέρα Του, η Οποία Τον υπηρέτησε στη γη 
για τη δική μας σωτηρία, και οι μαθητές και ακόλουθοι του Κυρίου.

Εκεί μας καλεί ο Κύριος, παρ’ όλες τις αμαρτίες μας. Εκεί θα δούμε τους αγίους Απο-
στόλους, που δοξάζονται ως κήρυκες του Ευαγγελίου. Εκεί θα δούμε τους αγίους προφή-
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τες και ιεράρχες, τους διδασκάλους της Εκκλησίας. Εκεί θα δούμε τους οσίους, που αγω-
νίστηκαν να ταπεινώσουν με τη νηστεία την ψυχή τους. Εκεί δοξάζονται οι διά Χριστόν 
σαλοί41, που νίκησαν τον κόσμο.

Εκεί θα δοξάζονται όλοι, όσοι νίκησαν τον εαυτό τους, όσοι προσεύχονταν για όλο 
τον κόσμο και σήκωσαν πάνω τους τη θλίψη όλου του κόσμου, γιατί είχαν την αγάπη του 
Χριστού – κι η αγάπη δεν μπορεί να υποφέρει την απώλεια έστω και μιας ψυχής. Εκεί θέ-
λει να κατασκηνώσει η ψυχή μου. Εκεί όμως δεν θα μπει τίποτε ακάθαρτο, γιατί μπαίνουν 
με μεγάλες θλίψεις, με πολλά δάκρυα, με συντριβή πνεύματος. Μονάχα τα παιδιά, που 
φύλαξαν τη χάρη του αγίου βαπτίσματος, περνούν εκεί χωρίς θλίψεις και γνωρίζουν εν 
Πνεύματι Αγίω τον Κύριο.

Νοσταλγεί η ψυχή μου τον Θεό και προσεύχεται μέρα και νύχτα, γιατί το όνομα του 
Κυρίου είναι γλυκό και πολυπόθητο για την προσευχόμενη ψυχή και την ελκύει στην 
αγάπη του Θεού.

Έζησα πολύ καιρό στη γη και άκουσα και είδα πολλά. Άκουσα πολλή μουσική που 
εγλύκαινε την ψυχή μου. Και σκεφτόμουν πώς, αν αυτή η μουσική είναι τόσο γλυκιά, τότε 
πολύ περισσότερο πρέπει να ευχαριστεί την ψυχή η ουράνια μελωδία, εκεί που δοξάζουν 
εν Πνεύματι Αγίω τον Κύριο για τα πάθη Του.

Η ψυχή ζει πολύ στη γη και αγαπά τα γήινα κάλλη. Αγαπά τον ουρανό και τον ήλιο, 
αγαπά τους όμορφους κήπους, τη θάλασσα και τα ποτάμια, τα δάση και τα λειβάδια. 
Αγαπά, ακόμη, και τη μουσική η ψυχή, κι όλα αυτά τα επίγεια την ευφραίνουν. Όταν όμως 
γνωρίσει τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, τότε δεν θέλει πια να βλέπει τα επίγεια.

... Ω Κύριε, κάνε μας άξιους για τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, για να κατανοήσομε 
τη δόξα Σου και να ζήσομε στη γη με ειρήνη και αγάπη. Ας μην υπάρχουν πόλεμοι, κακία 
κι εχθροί κι ας βασιλεύσει μονάχα η αγάπη – έτσι δεν θα χρειάζονται πια στρατός και 
φυλακές και η ζωή θα είναι εύκολη σ’ όλη τη γη....

... Γνωρίζω, Κύριε, πως αγαπάς τον λαό Σου, αλλά οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν την 
αγάπη Σου και θορυβούνται όλοι οι λαοί της γης και οι σκέψεις τους είναι σαν τα σύννεφα 
που τα παρασύρει ο άνεμος σ’ όλα τα μέρη....

... Πόσο απέραντο είναι το έλεος του Θεού για μας!...

... Πολλοί πλούσιοι και ισχυροί θα πλήρωναν πολλά για να δουν τον Κύριο ή την Πα-
νάχραντη Μητέρα Του, αλλά ο Θεός εμφανίζεται στην ταπεινή ψυχή και όχι στον πλού-
το....

 41 Διά Χριστόν σαλοί (τρελοί χάριν του Χριστού) ονομάζονται οι άγιοι ασκητές που παριστάνουν τους τρελούς από ταπείνωση, για να μην τους 
τιμά ο κόσμος ως αγίους. Έτσι υφίστανται την περιφρόνηση των ανθρώπων, συχνά και εμπαιγμούς ή ξυλοδαρμούς, γίνονται ένα με τους άστεγους, 
τους ζητιάνους και τους περιθωριακούς, αλλά και με τον τρόπο τους διδάσκουν και ασκούν κριτική στον ηθικισμό και την υποκρισία της κοινωνίας. 
Εκτός από τους σαλούς αγίους των παλαιών αιώνων, υπάρχουν και σύγχρονοι, όπως η Γερόντισσα Ταρσώ στην Κερατέα Αττικής († 1989), ο παπά 
Φώτης Λαυριώτης από τη Λέσβο († 2010) κ.ά. Ο άγιος επίσκοπος Βαρνάβας Μπελιάγεφ († 1963) σύρθηκε επί χρόνια σε στρατόπεδα συγκέντρω-
σης από το αθεϊστικό καθεστώς της ΕΣΣΔ παριστάνοντας συγχρόνως τον τρελό, με εκπληκτική πνευματική δύναμη. Βλ. σχετικά Ίκαρου Πετρίδη, 
Εμπαίζοντες – Ημείς μωροί διά Χριστόν, εκδ. Μορφή εκδοθήτω 2008, Παναγιώτη Μαρίνη, Ο σαλός άγιος Ανδρέας και η σαλότητα στην Ορθόδοξο 
Εκκλησία, εκδ. Τήνος, κ.ά.
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Η Αγάπη προς τους εχθρούς

... Υπάρχουν άνθρωποι που εύχονται για τους εχθρούς τους ή για τους εχθρούς της 
Εκκλησίας την απώλεια και τα βάσανα στη φωτιά της κολάσεως. Σκέφτονται έτσι, γιατί 
δεν εδιδάχθηκαν από το Άγιο Πνεύμα την αγάπη του Θεού. Όποιος την εδιδάχθηκε πραγ-
ματικά, αυτός χύνει δάκρυα για όλο τον κόσμο.

Λέγεις ότι είναι κακούργος κι ας καεί στη φωτιά του Άδη. Σ’ ερωτώ όμως: αν ο Θεός 
δώσει σ’ εσένα μια καλή θέση στον παράδεισο και δεις πεταμένο στις φλόγες εκείνον για 
τον οποίο τα ευχόσουν αυτά, άραγε δεν θα λυπηθείς τότε γι’ αυτόν, όποιος κι αν ήταν, 
έστω και εχθρός της Εκκλησίας;...

... Κύριε, όλοι οι λαοί είναι έργο των χειρών Σου. Απομάκρυνέ τους από την έχθρα και 
το μίσος και δώσε τους μετάνοια, για να γνωρίσουν όλοι την αγάπη Σου... Κύριε, σκόρπι-
σε τη χάρη Σου στη γη. Δώσε σ’ όλους τους λαούς της γης να γευθούν την αγάπη Σου, να 
μάθουν πως Συ μας αγαπάς σαν μητέρα κι ακόμη περισσότερο. Γιατί μπορεί κι η μητέρα 
να ξεχάσει το παιδί της, αλλά Συ ποτέ, γιατί αγαπάς απείρως το πλάσμα Σου και η αγάπη 
δεν μπορεί να λησμονήσει....

... Αν γνώριζε ο κόσμος τη δύναμη των λόγων του Χριστού: «Μάθετε απ’ εμού, ότι 
πράος ειμί και ταπεινός τη καρδία», τότε όλος ο κόσμος, όλη η οικουμένη, θα εγκατέλει-
παν όλες τις επιστήμες και θα μάθαιναν μόνον αυτή την ουράνια επιστήμη.

... Κι αν κανείς δεν μάθει την ταπείνωση, την αγάπη και την ακακία, τότε ο Κύριος δεν 
θα του δώσει τη γνώση του Εαυτού Του. Ψυχή όμως που γνώρισε αληθινά εν Πνεύματι 
Αγίω τον Κύριο και πληγώθηκε από την αγάπη Του, δεν μπορεί πια να Τον λησμονήσει, 
αλλά όπως ο άρρωστος θυμάται διαρκώς την ασθένειά του, έτσι και η ψυχή που αγαπά 
τον Κύριο πάντα θυμάται τον Κύριο και την αγάπη Του για όλο το ανθρώπινο γένος...

(Ο Χριστός μάς λέει:) «Τώρα δεν αντιλαμβάνεστε την αγάπη μου για σας, αλλά θα 
’ρθεί η ώρα, οπότε το Άγιο Πνεύμα θα σας δώσει να την καταλάβετε». «Μην αργείτε, ελά-
τε κοντά μου. Σας περιμένω με πόθο σαν παιδιά αγαπημένα και θα σας δώσω την ειρήνη 
μου και θα έχετε χαρά και η χαρά σας θα είναι αιώνια»....

... Γι’ αυτό, αδελφοί, με όλες τις δυνάμεις σας φυλάγετέ την ειρήνη του Θεού, που σας 
δόθηκε δωρεάν. Κι αν κάποιος μας κακοποιεί, ας τον αγαπούμε, έστω και με κόπο, και ο 
Κύριος βλέποντας τον κόπο μας θα μας βοηθήσει με τη χάρη Του....

... Πόση χαρά είναι για μας ότι ο Κύριος όχι μόνο συγχωρεί τα αμαρτήματά μας, αλλά 
και δίνει στην ψυχή την γνώση Του, αρκεί μόνο να ταπεινωθεί. Κι ο τελευταίος φτωχός 
μπορεί να ταπεινωθεί και να γνωρίσει τον Θεό με το Άγιο Πνεύμα. Δεν χρειάζονται ούτε 
χρήματα, ούτε τίτλοι για να γνωρίσει κανείς τον Θεό, αλλά μονάχα η ταπείνωση. Ο Κύ-
ριος δίνεται δωρεάν, μόνο χάρη στο έλεός Του. Πριν δεν το ήξερα, αλλά τώρα βλέπω 
καθημερινά, κάθε ώρα, κάθε λεπτό ολοφάνερα το έλεος του Θεού. Ο Θεός χαρίζει ειρήνη 
ακόμη και την ώρα του ύπνου και χωρίς τον Θεό δεν υπάρχει ειρήνη στην ψυχή....

... Συ εστόλισες τον ουρανό με τα άστρα, τον αιθέρα με τα σύννεφα, τη γη με τις θά-
λασσες, τα ποτάμια και τους πράσινους κήπους όπου κελαηδούν τα πουλιά, αλλά η ψυχή 
μου αγάπησε μονάχα Εσένα και δεν ποθεί τον κόσμο αυτό, έστω κι αν είναι ωραίος....
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... Πού κατοικείς, Φως μου; Βλέπεις πως Σε αναζητώ με δάκρυα. Αν δεν εμφάνιζες Συ 
τον Εαυτό Σου σε μένα, δεν θα μπορούσα να Σε ζητώ τώρα όπως Σε ζητώ. Αλλά Συ ο ίδιος 
με αναζήτησες, εμέ τον αμαρτωλό και μου έδωσες να γνωρίσω την αγάπη Σου. Μ’ άφησες 
να δω πως η αγάπη Σου για μας Σε οδήγησε στο Σταυρό και πέθανες μέσα σε πόνους για 
χάρη μας. Συ μου έδωσες να γνωρίσω πως η αγάπη Σου Σε κατέβασε από τους ουρανούς 
στη γη, ακόμη και στον Άδη, για να δούμε την δόξα Σου [σ.σ. εννοεί «το Φως Σου»]…

... Η αμαρτωλή ζωή είναι ο θάνατος της ψυχής, ενώ η αγάπη του Θεού είναι ο παρά-
δεισος εκείνος της τρυφής, στον οποίο ζούσε πριν από την πτώση ο πατέρας μας Αδάμ....

Η Ειρήνη

Όλοι επιθυμούν την ειρήνη, μα δεν ξέρουν πώς να την αποκτήσουν. Ο Μέγας Παΐσιος 
κυριεύθηκε από θυμό και παρακάλεσε τον Κύριο να τον ελευθερώσει από αυτό το πάθος. 
Ο Κύριος εμφανίστηκε σ’ αυτόν και του είπε: «Παΐσιε, αν θέλεις να μην οργίζεσαι, μην 
επιθυμείς τίποτε, μη κρίνεις και μη μισήσεις κανένα και θα έχεις την ειρήνη». Έτσι κάθε 
άνθρωπος που κάνει το θέλημά του να υποχωρεί έναντι του Θεού και των ανθρώπων, θα 
είναι πάντα ειρηνικός στην ψυχή. Όποιος όμως αγαπά να κάνει το θέλημά του, αυτός δεν 
θα ’χει ειρήνη.

Ψυχή που παραδόθηκε στο θέλημα του Θεού υποφέρει εύκολα κάθε θλίψη και κάθε 
ασθένεια· γιατί τον καιρό της ασθένειας παραμένει στη θέα [όραση] του Θεού και προ-
σεύχεται: «Κύριε, Συ βλέπεις την ασθένειά μου. Εσύ ξέρεις πόσο αμαρτωλός και αδύνατος 
είμαι· βοήθησέ με να υπομένω και να ευχαριστώ την αγαθότητά Σου». Και ο Κύριος ανα-
κουφίζει τον πόνο και η ψυχή αισθάνεται την εγγύτητα του Θεού και μένει κοντά στον 
Θεό γεμάτη χαρά και ευγνωμοσύνη.

Αν υποστείς καμιάν αποτυχία, σκέψου: «Ο Κύριος βλέπει την καρδιά μου και αν είναι 
θέλημά Του, όλα θα είναι για το καλό το δικό μου και των άλλων». Έτσι η ψυχή σου θα 
έχει πάντα ειρήνη. Αλλ’ αν αρχίζει κανείς να παραπονείται: αυτό δεν είναι καλό, εκείνο 
δεν είναι όπως πρέπει, τότε ποτέ στην ψυχή του δεν θα υπάρχει ειρήνη, έστω κι αν νη-
στεύει και προσεύχεται πολύ....

... Ο Κύριος μας αγαπά κι έτσι μπορούμε να μη φοβόμαστε τίποτε, εκτός από την αμαρ-
τία· γιατί εξαιτίας της αμαρτίας χάνεται η χάρη και χωρίς την χάρη του Θεού ο εχθρός 
παρασύρει την ψυχή, όπως παρασύρει ο άνεμος τα ξερά φύλλα ή τον καπνό....

…Οι Άγιοι Απόστολοι και όλοι οι Άγιοι ποθούσαν την σωτηρία του λαού και, όταν 
βρίσκονταν ανάμεσα σ’ ανθρώπους, προσεύχονταν διακαώς γι’ αυτούς. Το Άγιο Πνεύμα 
τους έδινε τη δύναμη ν’ αγαπούν τον λαό. Κι εμείς, αν δεν αγαπούμε τον αδελφό, δεν θα 
έχουμε ειρήνη.

... Ο Όσιος Παΐσιος ο Μέγας προσευχόταν για ένα μαθητή του που αρνήθηκε τον Χρι-
στό. Ενώ λοιπόν προσευχόταν, του εμφανίστηκε ο Κύριος και του είπε: «Παΐσιε, για ποιον 
παρακαλείς; Δεν ξέρεις πως μ’ έχει αρνηθεί;». Ο Παΐσιος όμως εσυνέχιζε να λυπάται τον 
μαθητή του και τότε του είπε ο Κύριος: «Παΐσιε, έγινες όμοιος με μένα στην αγάπη».

Έτσι αποκτάται η ειρήνη και εκτός απ’ αυτόν δεν υπάρχει άλλος δρόμος....
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... Ψυχή αμαρτωλή, αιχμάλωτη στα πάθη, δεν μπορεί να έχει ειρήνη και χαρά εν Κύριω, 
έστω κι αν έχει όλα τα πλούτη της γης, έστω κι αν βασιλεύει σ’ όλο τον κόσμο. Αν σ’ ένα 
τέτοιο βασιλιά, την ώρα που διασκεδάζει σε συμπόσιο με τους πρίγκιπές του καθισμένος 
στο θρόνο του δοξασμένος, αν του πούμε ξαφνικά: «Βασιλιά, πεθαίνεις σε λίγο», τότε η 
ψυχή του θα ταραζόταν, θα έτρεμε από το φόβο και θα έβλεπε την αδυναμία του.

Πόσοι όμως υπάρχουν φτωχοί, αλλά πλούσιοι σε αγάπη για τον Θεό, που αν τους 
έλεγαν: «Τώρα πεθαίνεις», θα απαντούσαν ειρηνικά: «Ας γίνει το θέλημα του Κυρίου. Ας 
είναι δοξασμένος ο Κύριος, γιατί με θυμήθηκε και θέλει να με πάρει εκεί, όπου πρώτος 
μπήκε ο ληστής»....

... Δόξα Σοι, Κύριε, γιατί τώρα έρχομαι σε Σένα και θα βλέπω αιώνια με ειρήνη και 
αγάπη το Πρόσωπό Σου. Το ιλαρό, πράο βλέμμα Σου αιχμαλώτισε την ψυχή μου και αυτή 
λιώνει για Σένα»....

... Αν όμως συνηθίσουμε να προσευχόμαστε θερμά για τους εχθρούς μας και να τους 
αγαπούμε, θα παραμείνει για πάντα η ειρήνη στις καρδιές μας.

…Ο Κύριος μας έδωσε την εντολή ν’ αγαπούμε τους εχθρούς και όποιος αγαπά τους 
εχθρούς εξομοιώνεται με τον Κύριο. Η αγάπη για τους εχθρούς δεν είναι δυνατή παρά 
μόνο με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι’ αυτό, μόλις σε προσβάλει κανείς, προσευχήσου 
γι’ αυτόν στον Θεό κι έτσι θα διατηρήσεις την ειρήνη του Θεού στην ψυχή σου....

... Αν κάποιος ως προϊστάμενος αναγκαστεί να δικάσει έναν άλλο για κάποιο παρά-
πτωμα, πρέπει να παρακαλεί τον Κύριο να του δώσει συμπάσχουσα καρδιά, την οποία 
αγαπά ο Κύριος, και τότε θα κρίνει σωστά. Αν κρίνει όμως λαμβάνοντας υπόψη μόνο τα 
έργα του υποδίκου, τότε θα πέσει σε λάθη και δεν θ’ αρέσει στον Κύριο.

Πρέπει να κρίνει κανείς με σκοπό τη διόρθωση του ανθρώπου και συνεπώς είναι ανά-
γκη να συμπονή ο δικαστής κάθε ψυχή, κάθε πλάσμα και κτίσμα του Θεού και να έχει 
καθαρή συνείδηση σ’ όλες τις πτυχές της ζωής του και τότε θα βρει βαθιά ειρήνη στην 
ψυχή και τον νου....

... Αν εγνώριζαν οι βασιλιάδες και οι κυβερνήτες των λαών την αγάπη του Θεού, δεν 
θα έκαναν ποτέ πόλεμο. Ο πόλεμος προέρχεται από τις αμαρτίες και όχι από την αγάπη. 
Ο Κύριος μας εδημιούργησε κατά την αγάπη Του και μας παρήγγειλε να ζούμε με αγάπη.

Αν οι άρχοντες τηρούσαν τις εντολές του Κυρίου και ο λαός και οι υπήκοοι υπάκουαν 
με ταπείνωση, θα υπήρχε μεγάλη ειρήνη και αγαλλίαση πάνω στη γη. Εξαιτίας όμως της 
φιλαρχίας και της ανυπακοής των υπερήφανων υποφέρει όλη η οικουμένη....

Η Χάρη

... Καλότυχοι εμείς, οι ορθόδοξοι χριστιανοί, γιατί μας αγαπά πολύ ο Κύριος και μας 
δίνει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και με το Άγιο Πνεύμα βλέπομε την δόξα του Κυρίου. 
Για να φυλάμε όμως τη χάρη, οφείλομε ν’ αγαπούμε τους εχθρούς και σ’ όλες τις στενοχώ-
ριες μας να ευχαριστούμε τον Θεό....

... Για να έχει την χάρη, πρέπει να είναι εγκρατής σε όλα ο άνθρωπος: στις κινήσεις, 
στην ομιλία, στην όραση, στους λογισμούς, στην τροφή. Για κάθε είδους εγκράτεια βο-
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ηθάει η μελέτη του λόγου του Θεού, όπως λέγει η Γραφή: «ουκ επ’ άρτω μόνο ζήσεται ο 
άνθρωπος, αλλ’ επί παντί ρήματι εκπορευομένω διά στόματος Θεού».

Η Οσία Μαρία η Αιγύπτια επήρε με τα δάκτυλά της λίγους κόκκους σιτάρι από τον 
Άγιο Ζωσιμά και είπε: «Αρκετό με τη χάρη του Θεού». Πρέπει να μάθομε να τρώμε όσο 
γίνεται λιγότερο – αλλά με διάκριση κι αυτό, ανάλογα με την εργασία μας....

... Ω, πώς είναι ασθενική η ψυχή μου και δεν έχει δυνάμεις, για ν’ ανεβώ στον Κύριο και 
να σταθώ μπροστά Του με ταπείνωση, να κλαίω μέρα και νύχτα! Ψυχή που γνώρισε τον 
Θεό, τον Δημιουργό και Ουράνιο Πατέρα της, δεν βρίσκει ανάπαυση στη γη. Και συλλο-
γίζεται η ψυχή: «Όταν θα εμφανισθώ στον Κύριο, θα ικετεύσω το έλεός Του για όλο το 
γένος των χριστιανών». Και ταυτοχρόνως σκέφτεται: «Όταν δω το αγαθό Του Πρόσωπο, 
τότε δεν θα μπορέσω από τη χαρά μου ν’ αρθρώσω λέξη. Γιατί ο άνθρωπος από την πολλή 
αγάπη δεν μπορεί να μιλήσει». Αλλά και πάλι σκέφτεται: «Θα προσεύχομαι για όλο το 
ανθρώπινο γένος, για να επιστρέψουν όλοι οι άνθρωποι στον Κύριο και ν’ αναπαυθούν 
κοντά Του, γιατί η αγάπη του Θεού “πάντας θέλει σωθήναι”»....

... Όποιος τηρεί όλες τις εντολές, η καρδιά του θα αισθάνεται πάντα τη χάρη, έστω και 
λίγο. Η χάρη όμως αφαιρείται εξαιτίας της ματαιοδοξίας, ακόμη κι εξαιτίας ενός μόνον 
υπερήφανου λογισμού. Μπορεί να νηστεύει κανείς πολύ, να προσεύχεται πολύ, να κάνει 
πολλά καλά· αν όμως υπερηφανεύεται γι’ αυτά, θα γίνει όμοιος με κύμβαλο που αλαλά-
ζει, αλλά μέσα είναι αδειανό. Η κενοδοξία ερημώνει από τη χάρη την ψυχή και χρειάζεται 
πολλή πείρα και μεγάλος αγώνας για να νικήσεις αυτό το πάθος....

... Πώς να λησμονήσομε τον Κύριο, εφόσον Αυτός είναι μέσα μας; Και οι Απόστολοι 
εκήρυτταν στους λαούς: «Μορφωθήτω ο Χριστός εν υμίν»....

... Ο Όσιος Σεραφείμ του Σαρώφ [† 1843] ήταν είκοσι επτά ετών όταν είδε τον Κύριο 
και Τον αγάπησε τόσο η ψυχή του, ώστε από τη γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος άλλαξε 
ολόκληρος. Μετά όμως, καταλαβαίνοντας ότι δεν είχε πια εκείνη τη χάρη, βγήκε στην 
έρημο και καθόταν επί τρία έτη σε μια πέτρα προσευχόμενος: «Ο Θεός ίλεως γενού μοι 
τω αμαρτωλώ»....

... Οι άνθρωποι εκτιμούν υπερβολικά τις γήινες επιστήμες ή τη γνωριμία με κάποιον 
επίγειο βασιλιά και χαίρονται όταν κάνουν παρέα μαζί του – αλλά αληθινά μεγάλο είναι 
μόνο το να γνωρίζομε με το Άγιο Πνεύμα τον Κύριο και το θέλημά Του....

...Πόσο μεγάλο έλεος! Ο Κύριος θέλει να βρισκόμαστε κοντά σ’ Αυτόν και στον Πατέ-
ρα και η ψυχή μας αισθάνεται πως ο Κύριος είναι κοντά μας.

Αλλά τι έχομε κάνει, Κύριε, για Σένα ή σε τι Σε ευχαριστήσαμε, ώστε να θέλεις να είσαι 
μέσα μας και εμείς κοντά Σου; Εμείς Σε σταυρώσαμε με τις αμαρτίες μας και Συ θέλεις να 
είμαστε μαζί Σου; Ω, πόσο μεγάλο έλεος έδειξες σ’ εμένα! Σ’ εμένα, που μου αξίζει ο Άδης 
και τα βάσανά του, Εσύ δίνεις τη χάρη του Αγίου Πνεύματος....
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 Ο Ιησούς
Η θέση του Ισλάμ για τον Ιησού Χριστό

Στις επόμενες σελίδες θα επιχειρήσουμε ένα ταξίδι, για να δούμε τις αναφορές στον 
Ιησού Χριστό, που υπάρχουν στο ισλαμικό Κοράνι (το ονομάζω έτσι, γιατί κοράν = απαγ-
γελία και, αιώνες πριν το ισλαμικό Κοράνι, οι αραβόφωνοι λαοί είχαν – και έχουν ακόμη 
– το χριστιανικό Κοράνι, την Αγία Γραφή42), και να αναζητήσουμε την αλήθεια για το 
πρόσωπο και την ιστορία Του. Τα θέματα των αναφορών αυτών ως επί το πλείστον επα-
ναλαμβάνονται, με έμφαση στην καταπολέμηση των θεμελιωδών χριστιανικών διδασκα-
λιών ότι ο Ιησούς είναι Υιός του Θεού και Θεός, τις οποίες υποτίθεται ότι απέρριψε ρητά 
το Ίδιος ο Ιησούς. Σταχυολογούμε μερικές από αυτές:

 ▶ Στη σούρα 3, 35-37, το ισλαμικό Κοράνι αναφέρεται στη Μαριάμ, «κόρη του Ιμ-
ράν», και τη φροντίδα της από τον άγιο Ζαχαρία. Αναφέρεται επίσης στη γέννηση του 
αγίου Ιωάννη του Προδρόμου με πατέρα το Ζαχαρία (3, 38-41) και στα θαυμαστά ση-
μεία που τη συνόδευσαν (ο Ζαχαρίας ήταν ηλικιωμένος και η σύζυγός του στείρα, ενώ, 
λόγω της απιστίας του, ο Ζαχαρίας παρέμεινε άλαλος «για τρεις ημέρες»). Για τον Ιωάννη 
λέει: «Θα επιβεβαιώσει την αλήθεια ενός Λόγου του Αλλάχ και θα γίνει ευγενής, αγνός και 
προφήτης, από την ενάρετη συντροφιά των προφητών». Βλ. και τη σούρα 19, με τίτλο «Η 
Μαριάμ» (Μέριεμ).

 ▶ Αναφέρεται επίσης η αναγγελία της γέννησης του Ιησού στη Μαριάμ από «τους 
αγγέλους» (σούρα 3, 42 και μετά) ή από έναν άγγελο (σούρα 19) και η αναγγελία ότι «το 
όνομά του θα είναι “Μεσσίας Ιησούς”» (3, 45).

 ▶ Σύμφωνα με τη σούρα 19, η Μαριάμ γέννησε κάτω από μια χουρμαδιά, έπεσαν 
πάνω της οι χουρμάδες, για να τραφεί, και εμφανίστηκε δίπλα της ένα ρυάκι, για να πιει 
νερό. Ο Ιησούς μίλησε από βρέφος και ανάγγειλε σοφά λόγια του Θεού (19, 30-33).

 ▶ Στη σούρα 3, 49-50, ο Ιησούς αναφέρεται στο θαύμα των πτηνών (γνωστό στους 
χριστιανούς) και τα άλλα θαύματα που επρόκειτο να επιτελέσει: «Έχω έρθει για σας με 
σημάδι απ’ τον Κύριό σας, απ’ τη λάσπη (όπως είναι) θα φτιάξω για σας τη μορφή του πτη-
νού, θα φυσήξω σ’ αυτό και με την άδεια του Αλλάχ θα πάρει ζωή, θα θεραπεύσω τους εκ 
γενετής τυφλούς και τους λεπρούς και με την άδεια του Αλλάχ θα αναστήσω τους νεκρούς 
και θα σας φανερώσω ό,τι θα τρώτε και ό,τι θα αποθηκεύετε στα σπίτια σας. […] Για να 
επαληθεύσω το Νόμο που υπήρχε πριν από μένα. Και να σας επιτρέψω τη χρήση ορισμένων 
που ήταν απαγορευμένα για σας». Τις θαυματουργικές αυτές δυνάμεις του Ιησού αναφέρει, 
με έμφαση στην πλήρη εξάρτησή του από τον Αλλάχ, και η σούρα 5, 110, όπου μπορούμε 
να πούμε ότι βρίσκουμε μια σύνοψη της κορανικής διδασκαλίας γι’ Αυτόν: «Τότε είπε ο 
Αλλάχ: Ω! Ιησού, γιε της Μαριάμ! Θυμήσου την χάρη Μου σ’ εσένα και στη μητέρα σου. 
Κοίτα! Σ’ ενίσχυσα με το Άγιο Πνεύμα, για να μπορέσεις να μιλήσεις στους ανθρώπους, και 
την παιδική ηλικία και κατά την ωριμότητα. Κοίτα! Σου έμαθα το Βιβλίο και τη Σοφία, και 

 42 «Η λέξη qur’ân βρέθηκε και στην αρχαία συριακή χρησιμοποιούμενη από τους Σύρους Χριστιανούς προς δήλωσιν των λειτουργικών αναγνωσμάτων» 
(Αναστασίου Γιαννουλάτου, αρχιεπισκόπου Αλβανίας, καθηγητή Θρησκειολογίας στο πανεπιστήμιο Αθηνών, Ισλάμ – Θρησκειολογική επισκόπησις, 
εκδ. «Πορευθέντες», 71995, σελ. 97).
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Ο Ιησούς Χριστός παραδίδει στους μαθητές και αποστόλους Του (και κατ’ επέκτασιν στην ανθρωπότητα) το μυστήριο της θείας μετάληψης, τη 
νύχτα πριν συλληφθεί και σταυρωθεί. Πηγή: http://www.catichisis.gr

το Νόμο και το Ευαγγέλιο, κι ακόμη έφτιαξες – με την άδειά Μου – από πηλό τη μορφή ενός 
πουλιού που μ’ ένα φύσημά σου έγινε – με την άδειά Μου – ένα πουλί και γιάτρεψες – με την 
άδειά Μου – τους εκ γενετής τυφλούς καθώς και τους λεπρούς, κι ανάστησες – με την άδειά 
Μου – τους νεκρούς. Και κοίτα! Εμπόδισα τα Παιδιά του Ισραήλ να σε βλάψουν, όταν τους 
παρουσίασες τα θαύματα, οι άπιστοι όμως όπως ήταν ανάμεσά τους, είπαν: “Αυτά δεν είναι 
παρά φανερή μαγεία”».

 ▶ Κατά τη σούρα 3, 59, «η κατάσταση του Ιησού μπροστά στον Αλλάχ είναι όμοια με 
εκείνη του Αδάμ, που τον έπλασε από χώμα και έπειτα του είπε “Γεννηθήτω” και έγινε».

 ▶ Η σούρα 5, 17, διακηρύσσει ότι «είναι άπιστοι» όσοι λένε ότι ο Χριστός είναι ο Αλ-
λάχ, αφού «ο Αλλάχ θα μπορούσε να θανατώσει το Χριστό». Και ο στίχος 18 απευθύνεται 
στους χριστιανούς και τους ρωτά: αν έχετε αληθινή πίστη στον Αλλάχ, «γιατί τότε σας 
παιδεύει για τις αμαρτίες σας;» (αναφέρεται προφανώς στις στρατιωτικές ήττες τους κατά 
τον 7ο αιώνα, όταν γράφτηκε το ισλαμικό Κοράνι).

 ▶ Κατά τη σούρα 9, 30-31, ο Χριστός δεν είναι Κύριος, ούτε γιος του Αλλάχ, ενώ η 
σούρα 19, 15, διακηρύσσει ότι «δεν ταιριάζει στον Αλλάχ να γεννήσει ένα γιο. Όταν απο-
φασίζει για κάτι, λέει μόνον “Γεννηθήτω” και γίνεται». Ο ίδιος ο Ιησούς, κατά τη σούρα 5, 
116-117, δηλώνει ενώπιον του Αλλάχ ότι ποτέ δε ζήτησε να λατρεύουν οι άνθρωποι αυ-
τόν και τη μητέρα του, αλλά είπε μόνο «ό,τι τον διέταξε ο Αλλάχ να πει» (εδώ είναι φανερή 
η εντύπωση του Κορανίου ότι οι χριστιανοί «λατρεύουν» τη Θεοτόκο, πράγμα αναληθές). 
Προσθέτει μάλιστα για τους μαθητές Του, που ο Αλλάχ δήλωσε ότι θα τους βασανίσει 
απερίγραπτα, αν απιστήσουν σ’ ένα θαύμα που οι ίδιοι παρακάλεσαν να δουν: «Αν τους 
βασανίσεις, είναι υπηρέτες Σου, κι αν τους συγχωρέσεις, Εσύ είσαι ο Παντοδύναμος Σοφός» 
(σούρα 5, 118). Στην απόρριψη των πεποιθήσεων ότι ο Ιησούς είναι Υιός του Θεού και 
Θεός το Κοράνι επανέρχεται συχνά (π.χ. σούρα 43, 57-64 και 81-83).

 ▶ Στη σούρα 61, 6, ο Ιησούς εμφανίζεται να προαναγγέλλει τον ερχομό ενός άλλου 
προφήτη, του «Αχμέντ» (που ταυτίζεται με το Μωάμεθ).

 ▶ Τέλος, σύμφωνα με τη σούρα 4, 157-158, ο Ιησούς δε σταυρώθηκε, όπως καυχή-
θηκαν οι εχθροί του, αλλά «έτσι φάνηκε σ’ αυτούς», ενώ, στην πραγματικότητα, ο Αλλάχ 
τον σήκωσε ψηλά κοντά Του.
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43 Συντομογραφίες βιβλίων της χριστιανικής Αγίας Γραφής που αναφέρονται στο κείμενο.
Ψαλμ.: Ψαλμοί
Ησ.: βιβλίο του προφήτη Ησαΐα
Ματθ.: κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο
Μαρκ.: κατά Μάρκον Ευαγγέλιο
Λουκ.: κατά Λουκάν Ευαγγέλιο
Ιω.: κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο
Πράξ.: Πράξεις των αποστόλων
Ρωμ.: αποστόλου Παύλου, προς Ρωμαίους επιστολή
Α΄ και Β΄ Κορ.: αποστόλου Παύλου, πρώτη και δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή
Εφεσ.: αποστόλου Παύλου, προς Εφεσίους επιστολή
Α΄ Τιμ.: αποστόλου Παύλου, πρώτη επιστολή προς Τιμόθεον
Τίτ.: αποστόλου Παύλου, επιστολή προς Τίτον
Εβρ.: αποστόλου Παύλου, προς Εβραίους επιστολή
Β΄ Πέτρ.: δεύτερη επιστολή του αποστόλου Πέτρου
Α΄ Ιω.: πρώτη επιστολή του αποστόλου Ιωάννη
Αποκ.: Αποκάλυψη Ιωάννου (Αποκάλυψις Ιησού Χριστού διά του προφήτου και ευαγγελιστού Ιωάννου)   

Η χρήση της Καινής Διαθήκης από το Κοράνι

Στη σούρα 3, 3, ο Θεός φέρεται να λέει ότι το Κοράνι επικυρώνει «όσα προανήγγειλε» 
και ότι Εκείνος έστειλε το Νόμο (του Μωυσή) και το Ευαγγέλιο. Στο στίχο 48 το ισλαμικό 
Κοράνι γράφει ότι ο Θεός δίδαξε στον Ιησού «το Νόμο και το Ευαγγέλιο», ενώ παράλληλη 
αναφορά σε Νόμο και Ευαγγέλιο, ως θεία βιβλία, γίνεται και στο στίχο 65.

Ευαγγέλιο (στα ελληνικά σημαίνει «καλό νέο») ονομάζεται από τους χριστιανούς ο 
ερχομός του Ιησού στον κόσμο και γι’ αυτό ονομάστηκε έτσι και το βιβλίο που αφηγείται 
αυτό τον ερχομό. Πρόκειται για το «τετράμορφο Ευαγγέλιο», που βρίσκεται στην Καινή 
Διαθήκη43 (το «δεύτερο τόμο» της Αγίας Γραφής των χριστιανών, με «πρώτο τόμο» την 
Παλαιά Διαθήκη, όπου εξιστορείται η ιστορία του παλαιού Ισραήλ και περιλαμβάνεται ο 
Νόμος που δόθηκε μέσω του Μωυσή).

Το πρώτο λοιπόν που θα είχε να παρατηρήσει ένας χριστιανός είναι ότι το ισλαμικό 
Κοράνι κάνει αρκετές αναφορές σε διηγήσεις της Καινής Διαθήκης και ιδιαίτερα του Ευ-
αγγελίου. Ας δούμε μερικές από τις αναφορές αυτές:

 ▶ Η ιστορία της γέννησης του αγίου Ιωάννη από το Ζαχαρία και την Ελισάβετ ανα-
φέρεται στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, 1, 5-25 και 57-66. Εκεί δίνονται και πολλές λεπτο-
μέρειες, που λείπουν από το ισλαμικό Κοράνι. Υπάρχει όμως και μία διαφορά: κατά το 
Ευαγγέλιο, ο Ζαχαρίας παρέμεινε άφωνος όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της Ελισά-
βετ και όχι μόνο τρεις ημέρες. Πέρα από την πίστη μας, έχουμε δύο λόγους να θεωρούμε 
πιο αξιόπιστη τη μαρτυρία του Ευαγγελίου: α) γράφτηκε λίγες δεκαετίες κι όχι αιώνες 
ολόκληρους μετά το γεγονός, β) φαίνεται ότι ο άγιος ευαγγελιστής Λουκάς πήρε πληρο-
φορίες απευθείας από τη Μαριάμ, που ήταν συγγενής της Ελισάβετ και είχε άμεση γνώση 
των γεγονότων.

 ▶ Το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο επίσης αναφέρει λεπτομερώς την αναγγελία της γέν-
νησης του Ιησού στη Μαριάμ από τον ίδιο τον άγγελο Γαβριήλ («αρχάγγελο» τον λέμε οι 
χριστιανοί – ο ίδιος αναφέρει την τιμητική θέση του κοντά στο Θεό στο διάλογό του με 
το Ζαχαρία, Λουκ. 1, 19). Η επίσκεψη του αγγέλου στη Μαριάμ περιγράφεται στο Λουκ. 
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44 Νικ. Βασιλειάδη, Ορθοδοξία, Ισλάμ και πολιτισμός, εκδ. «Ο Σωτήρ», Αθήνα, Μάρτιος 2000, σελ. 127-128.

1, 26-38, όπου ο άγγελος λέει ότι το παιδί θα ονομαστεί «Ιησούς», γιατί «ο Θεός θα του 
δώσει το θρόνο του πατέρα του, του Δαβίδ, και θα βασιλεύσει στον οίκο του Ιακώβ εις τους 
αιώνες και η βασιλεία του δε θα έχει τέλος». Η αναφορά αυτή αποδεικνύει ότι ο Ιησούς θα 
είναι ο Μεσσίας, δηλαδή ο μέγιστος ουράνιος απεσταλμένος, ο απόγονος του Δαβίδ και 
βασιλιάς του Ισραήλ, που είχαν προαναγγείλει οι προφήτες.

 ▶ Η φράση που αποδίδει στον Ιησού η σούρα 3, «(έχω έρθει) για να επαληθεύσω το 
Νόμο που υπήρχε πριν από μένα», παραφράζει το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 5, 17-48. Εκεί 
ο Ιησούς, μιλώντας στα πλήθη, λέει: «Μη νομίσετε ότι ήρθα να καταλύσω το Νόμο ή τους 
προφήτες. Δεν ήρθα να τους καταλύσω, αλλά “να τους πληρώσω”» (να τους ολοκληρώσω). 
Στη συνέχεια όμως δίνει αρκετά παραδείγματα αυτής της «ολοκλήρωσης»: στα λόγια Του 
οι εντολές του Νόμου παίρνουν άλλο νόημα: όχι πια «οφθαλμός αντί οφθαλμού», αλλά 
αγάπη στους εχθρούς, όχι πια «ου μοιχεύσεις», αλλά ούτε να επιθυμήσεις τη γυναίκα του 
πλησίον σου, όχι πια «ου φονεύσεις», αλλά ούτε να οργιστείς κατά του αδελφού σου, όχι 
πια να μην είσαι άδικος, αλλά ούτε να διεκδικείς τα δικαιώματά σου (για να είσαι τέλειος 
και άγιος), κ.τ.λ.

 ▶ Η διδασκαλία της σούρας 3, 59, ότι «η κατάσταση του Ιησού μπροστά στον Αλλάχ 
είναι όμοια με εκείνη του Αδάμ», δεν είναι ξένη προς τη δική μας Καινή Διαθήκη. Ο άγιος 
απόστολος Παύλος, στη δεύτερη επιστολή του προς Κορινθίους, κεφ. 15, και στην προς 
Ρωμαίους, κεφ. 6, αναφέρεται στον Ιησού ως δεύτερο και έσχατο Αδάμ. Η αναφορές αυτές 
εξηγούν και το μυστήριο της παρουσίας του Ιησού στην ιστορία της ανθρωπότητας: δεν 
ήρθε απλώς να μας μεταφέρει το θέλημα του Θεού, αλλά είναι ένας νέος πρωτόπλαστος, 
μια δεύτερη έναρξη της δημιουργίας του ανθρώπου, που καλεί όλους τους ανθρώπους 
να γίνουν απόγονοί Του (πνευματικοί) διά του βαπτίσματος και έτσι να απαλλαγούν από 
την κληρονομιά των συνεπειών της αμαρτίας του παλαιού Αδάμ, δηλαδή από το θάνατο. 
Όμως το ισλαμικό Κοράνι παραβλέπει ότι, κατά τον Ίδιο τον Ιησού και γενικά την Και-
νή Διαθήκη, δεν είναι μόνο άνθρωπος (Αδάμ – «υιός ανθρώπου») αλλά και Θεός («Υιός 
Θεού»).

 ▶ Τα λόγια του Ιησού στη σούρα 3, 49-50, θυμίζουν δύο αναφορές από τα Ευαγγέ-
λια: α) την προφητεία του Ησαΐα από την Παλαιά Διαθήκη, που χρησιμοποιεί ο Ιησούς 
για τον εαυτό Του στο Λουκ. 4, 17-21, και β) την απάντηση που έδωσε ο Ιησούς στους 
απεσταλμένους του αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, ο οποίος, λίγο πριν δολοφονηθεί μέσα 
στη φυλακή, Τον ρώτησε: «Εσύ είσαι ο Ερχόμενος ή περιμένουμε άλλον;». Ο Ιησούς απά-
ντησε: «Πείτε του αυτά που είδατε και ακούσατε: τυφλοί βλέπουν, λεπροί καθαρίζονται, 
χωλοί περπατούν» κ.τ.λ. (Ματθ. 11, 2-6, Λουκ. 7, 18-30).

 ▶ Η αναφορά της σούρας 5, 110, ότι οι εχθροί του Ιησού είπαν για τα θαύματά Του 
«αυτά δεν είναι παρά φανερή μαγεία» απηχεί τη συκοφαντία των Φαρισαίων ότι θεραπεύει 
τους δαιμονισμένους με τη δύναμη του άρχοντα των δαιμόνων (Ματθ. 9, 34)!

 ▶ «Είναι άξιο προσοχής ότι από τα 37 ευαγγελικά θαύματα, που έχον άμεση σχέση με 
την καθόλου δράση του Σωτήρος, το Κοράνιο αναφέρει τρία: α) Τη θεραπεία του εκ γενετής 
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τυφλού (Ιω. θ΄ 1-41), β) τη θεραπεία του λεπρού (Μάρκ. α΄ 40-45), και γ) την ανάσταση νε-
κρών (βλ. Λουκ. ζ΄ 11-17). Αναφέρει όμως και θαύματα της βρεφικής ηλικίας του Ιησού, τα 
οποία αντλεί από τα λεγόμενα Απόκρυφα Ευαγγέλια. Δίδει δε έμφαση στο θαύμα του Ιησού 
κατά το οποίο έθρεψε τους 5.000 άνδρες στην έρημο (Στάδιο [σούρα] 5, το Τραπέζι, εδάφ. 
112-114)»44 . Το θαύμα αυτό αναφέρεται στο Ματθ. 14, 13-21, Μάρκ. 6, 32-44, κ.α.

 ▶ Κατά τη γνώμη μου, στη σούρα 5, 112-114, κυριαρχεί η επίδραση από τη διήγηση 
του Μυστικού Δείπνου: «Είπεν ο Ιησούς, ο γιος της Μαριάμ: “Ω! Θεέ, Κύριέ μας! Στείλε μας 
απ’ τον ουρανό, ένα Τραπέζι στρωμένο (με είδη διατροφής), κι ας γίνει – για το πρώτο και το 
τελευταίο, από μας – μια ιεροτελεστία για μας και μια υπόδειξη από Σένα. Και φρόντιζε για 
τη συντήρησή μας, Εσύ είσαι ο καλύτερος Υποστηρικτής (για τις ανάγκες μας)”». Ο Μυστι-
κός Δείπνος είναι το τελευταίο δείπνο του Ιησού με τους μαθητές Του, τη νύχτα της σύλ-
ληψής Του, κατά το οποίο παρέδωσε το μυστήριο της θείας Μετάληψης (πράγματα που 
απορρίπτει το Ισλάμ). Γι’ αυτό και οι χριστιανοί (όχι η Καινή Διαθήκη) το χαρακτηρίζουμε 
«μυστικό» (μυστηριακό, σχετικό με το μυστήριο της θείας Μετάληψης). Περιγράφεται 
στα κεφ. Ματθ. 26, Μάρκ. 14, Λουκ. 22, Ιω. 13-17, Α΄ Κορινθ. 11, 23-26.

 ▶ Πρέπει να πούμε ότι η φράση του Ιησού, κατά τη σούρα 5, 118, «αν τους βασανί-
σεις, είναι υπηρέτες Σου, κι αν τους συγχωρέσεις, Εσύ είσαι ο Παντοδύναμος Σοφός», έρχεται 
σε φανερή αντίθεση με την προσευχή του Ιησού για τους μαθητές Του, όπου διεκδικεί την 
προστασία τους και τη διαφύλαξή τους σε ενότητα με Αυτόν (Ιω. κεφ. 17: π.χ. «Πατέρα, 
αυτούς που μου έδωσες, θέλω όπου είμαι εγώ να είναι κι εκείνοι μαζί μου, για να βλέπουν 
τη δόξα μου, που μου έδωσες, γιατί με αγάπησες ήδη πριν τη δημιουργία του κόσμου», στίχ. 
24), αλλά και με την παράκλησή Του προς το Θεό Πατέρα να συγχωρεθούν οι σταυρωτές 
Του (Λουκ. 23, 34). Γενικά στο Κοράνι καταβάλλεται εξεζητημένη προσπάθεια να φανεί 
ότι ο Ιησούς δεν έκανε άλλο παρά να υποτάσσεται ως δούλος στη βούληση του Αλλάχ. 
Ο πραγματικός Ιησούς όμως – των Ευαγγελίων – φυσικά λέει και πράττει ό,τι επιθυμεί ο 
Πατέρας, από τον Οποίο προέρχεται, δηλώνει όμως παράλληλα ότι έχει απόλυτη εξουσία 
σε ουρανό και γη, εξουσία να προκαλέσει γενική ανάσταση των νεκρών με πρόσταγμά 
Του, να κρίνει την τελική σωτηρία των ανθρώπων, να θυσιάσει τη ζωή Του και να την 
πάρει πίσω όταν Τον σκοτώσουν (Ματθ. 2, 18. Ιω. 5, 16-30. 10, 18). Είναι «βασιλιάς» και 
«υιός του βασιλέως» (βλ. παρακάτω), όχι απλώς πειθήνιος δούλος και φερέφωνο. Γι’ αυτό 
και οι όχλοι εκπλήσσονταν από τη διδαχή Του, γιατί δίδασκε «ως εξουσίαν έχων» (Ματθ. 
7, 28-29), αντίθετα με τους Γραμματείς (τους Εβραίους διδασκάλους του θρησκευτικού 
Νόμου).

Κοράνι και απόκρυφα χριστιανικά κείμενα

Σε διαθρησκειακή εκδήλωση σχετική με το Ισλάμ και το χριστιανισμό, ένας ευγενέστα-
τος κύριος, κατά το πλείστον αραβόφωνος, μου επισήμανε ότι το Κοράνι συμπληρώνει 
κενά των ευαγγελικών διηγήσεων δίνοντας λεπτομέρειες, όπως η ηλικία της Παναγίας 
όταν έμεινε έγκυος τον Ιησού, πού ζούσε κατά το διάστημα της εγκυμοσύνης της κ.λ.π.

Η επισήμανσή του ενίσχυσε την υποψία μου ότι πρέπει να κατατάξουμε το Κοράνι σε 
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45 Μητροπολίτου Όρους Λιβάνου Ζορζ (Κοντρ), Η φύση του Ισλάμ, μετάφραση Ρόνι Μπού Σάμπα, εκδ. Μαΐστρος, Αθήνα 2009, σελ. 27-28.
46 «Ο Abū Bakr, ο πρώτος χαλίφης και ηγέτης του ισλαμικού κράτους από το 632 ως το 634 μ. Χ., ενδιαφέρθηκε για την περισυλλογή των προφητειών 
του Μωάμεθ. Όπως αναφέρει η παράδοση, ένας από τους γραμματείς του Προφήτη, ο Zaid Ibn Thâbit, έδωσε στον χαλίφη ό,τι είχε συγκεντρώσει από το 
κήρυγμα του Μωάμεθ. Ο Αμπού Μπακρ εμπιστεύθηκε το πολύτιμο αυτό υλικό στην Hafsa, μία από τις χήρες του Προφήτη και θυγατέρα του ‘Umar, ο 
οποίος αργότερα έγινε δεύτερος χαλίφης (634-644). Κατά την ηγεμονία του Όμαρ κυκλοφορούσαν τέσσερεις διάφορετικές εκδόσεις του ιερού βιβλίου. Ο 

χώρο συγγενικό προς στα απόκρυφα χριστιανικά κείμενα.
Τα έργα που ονομάζουμε «απόκρυφα» είναι δύο ειδών:
Α) Ιερά βιβλία αποκρυφιστικών ομάδων (κυρίως παραφυάδων του Γνωστικισμού, μιας 

πολύμορφης θρησκείας πολύ διαδεδομένης κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες), 
που περιείχαν δήθεν «υπερφυσική αποκάλυψη» και ήταν απαγορευμένα για τους αμύη-
τους (τα όντως «απόκρυφα»).

Β) Ορθόδοξα χριστιανικά κείμενα με ιστορίες (είτε πραγματικές, αντλημένες από την 
παράδοση και τη συλλογική μνήμη των χριστιανών, αποδεκτές από την Εκκλησία, είτε 
φανταστικές), που «συμπλήρωναν τα κενά» των ευαγγελικών διηγήσεων. Έδιναν δηλ. 
λεπτομέρειες για τη γέννηση και το βίο της Παναγίας, την παιδική ηλικία του Χριστού, 
την ταυτότητα των Τριών Μάγων, που προσκύνησαν το Χριστό τη νύχτα της γέννησής 
Του, τι έκαναν οι Μάγοι όταν επέστρεψαν στην πατρίδα τους, τι συνέβη στο μικρό Ιη-
σού και την οικογένειά Του κατά τη φυγή στην Αίγυπτο, πώς ακριβώς έγινε η ανάσταση, 
ποιους νεκρούς συνάντησε ο Ιησούς στον άδη, ποιοι νεκροί αναστήθηκαν κατά το θάνα-
το του Ιησού στο σταυρό (Ματθ. 27, 52-53), τι είδε και άκουσε ο Παύλος όταν «ηρπάγη εις 
τον παράδεισο» (Β΄ Κορινθ. 12, 2-4), και ένα σωρό τέτοια. Ανάλογα απόκρυφα έχει και η 
Παλαιά Διαθήκη, που συμπληρώνουν διηγήσεις των παλαιοδιαθηκικών βιβλίων. Τα έργα 
αυτής της κατηγορίας δεν είναι στην πραγματικότητα «απόκρυφα» (δεν ήταν απαγορευ-
μένα για κάποιους), αλλά οι φιλόλογοι τα ονομάζουν έτσι, γιατί ο όρος έχει γίνει τεχνικός 
και σημαίνει έργα γραμμένα κατά μίμησιν των κανονικών, είτε της Π.Δ. είτε της Κ.Δ.

Το Κοράνι συνδυάζει και τα δύο είδη. Περιέχει και «υπερφυσική αποκάλυψη» – μαζί με 
τη θεμελιώδη ιδέα των γνωστικών απόκρυφων ότι ο Χριστός δε σταυρώθηκε αληθινά – 
και διηγήσεις συμπληρωματικές (κατά φαντασίαν βέβαια) των βιβλικών διηγήσεων.

Ο Μητροπολίτης του Όρους Λιβάνου Ζορζ Κοντρ επισημαίνει:
«Εντούτοις, όποιος συγκρίνει με κριτικό μάτι, δίχως πίστη στην κορανική αποκάλυψη, 

διαπιστώνει πρόδηλες ομοιότητες με το βιβλικό κείμενο και τα χριστιανικά απόκρυφα. Τα 
δάνεια από τα απόκρυφα είναι τόσο φανερά, ώστε μπορεί κανείς να παραθέσει σε παράλλη-
λη σύνοψη – και έχει γίνει στη δυτική μελέτη – κορανικά κείμενα και χριστιανικά απόκρυφα. 
Το κορανικό περιεχόμενο δείχνει κάτι παραπάνω από μια απλή ομοιότητα. Ο ουλεμάς, στον 
οποίο μετέφερα αυτές τις γραπτές αποδείξεις, μου είπε: “εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, 
ο Θεός αποκάλυψε τα χριστιανικά απόκρυφα, το ίδιο και το Κοράνιο”»45. 

Βέβαια, αυτή η απάντηση δεν ευσταθεί, κατ’ αρχάς γιατί ένα βιβλίο, που δανείζεται 
στοιχεία από άλλα βιβλία, είναι προφανώς γραμμένο από άνθρωπο κι όχι ακριβές αντί-
γραφο ενός αιώνιου ουράνιου βιβλίου (είναι γνωστό ότι το Κοράνι αποκρυσταλλώθηκε 
στην παρούσα μορφή από επιτροπή γραμματέων, διορισμένη από τον τρίτο διάδοχο του 
Μωάμεθ, χαλίφη Ουθμάν, που επέλεξε ανάμεσα σε τέσσερις εκδοχές46  – δε στέκομαι εδώ 
όμως, γιατί οι μουσουλμάνοι προφανώς αρνούνται ότι το κείμενο υπέστη επεξεργασία, 
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τρίτος χαλίφης, o ‘Uthmân (644-656), προς αποφυγή περαιτέρω συγχύσεως, ανέθεσε σε μία επιτροπή να συλλέξει ό,τι γραπτό υπήρχε από τις προφητείες 
του Μωάμεθ, να επιλέξει μεταξύ των διαφόρων μορφών και να ετοιμάσει ενιαίο κείμενο. Στις εργασίες της επιτροπής αυτής κύριο ρόλο διαδραμάτισε ο 
μνημονευθείς Zaid, ο επονομαζόμενος «Γραμματεύς». Μετά την εργασία της επιτροπής, ένα μόνο κείμενο θεωρήθηκε αυθεντικό και δόθηκε εντολή να 
καταστραφεί κάθε άλλη γραφή ή παραλλαγή.
Η ενιαία αυτή μορφή του Κορανίου δεν έγινε δεκτή χωρίς αντιρρήσεις από τον μουσουλμανικό κόσμο. Οι κάτοικοι της Kofa διατηρούσαν δική τους 
γραφή μέχρι το τέλος της πρώτης χιλιετηρίδας. Ο Zaid, κατά μία παράδοση, διαμόρφωσε και άλλη συλλογή, για να άρει τις διαφορές των κειμένων, 
των χρησιμοποιούμενων από τους μουσουλμάνους της Συρίας και της Βαβυλωνίας. Τελικά επικράτησε κείμενο που διαμορφώθηκε από την επιτροπή. 
Η μορφή συνεπώς του σημερινού επίσημου κειμένου χρονολογείται από την εποχή του τρίτου χαλίφη, η οποία απέχει από τον θάνατο του Μωάμεθ δύο 
μόνο δεκαετίες» [Αναστασίου Γιαννουλάτου, ό.π., κεφ. 3, βλ. σελ. 97-114 (μεταφορά στη δημοτική Ταρίκ Σ.)].
47Εδώ πρέπει, για τους ερευνητές, να κάνουμε διάκριση ανάμεσα στο κατά Θωμάν ευαγγέλιο της παιδικής ηλικίας του Κυρίου και σε ένα άλλο κατά 
Θωμάν, που περιέχει μόνο υποτιθέμενους λόγους (λόγια) του Ιησού Χριστού, με έντονες γνωστικές επιρροές. Για τα λεγόμενα «άγραφα λόγια» του 
Ιησού, δείτε τη μελέτη Τα Συνοπτικά Ευαγγέλια, η «Πηγή των Λογίων» (ή αλλιώς, πηγή «Q») και η ισοθεΐα Πατρός, Υιού και Αγίου Πνεύματος στη 
διεύθυνση: http://antiairetikos.blogspot.gr/2012/06/q.html.

ενώ μπορεί να αντιπαραθέσουν το μύθο ότι τα βιβλία της Καινής Διαθήκης επίσης επι-
λέχτηκαν ανάμεσα σε πολλά απόκρυφα, ενώ στην πραγματικότητα τα απόκρυφα γρά-
φτηκαν αργότερα, κατά μίμησιν των βιβλίων της Καινής Διαθήκης, γι’ αυτό και περιέ-
χουν φράσεις και ιδέες της). Για να προλάβω αντιδράσεις, διευκρινίζω πως η Αγία Γραφή, 
κατά τους χριστιανούς, γράφτηκε από ανθρώπους, εμπνεόμενους από τη χάρη του Αγί-
ου Πνεύματος ώστε να διακρίνουν την αλήθεια από το ψεύδος, αλλά δεν υπαγορεύτηκε 
κατά λέξιν από ένα πνεύμα. Επιπλέον, τα απόκρυφα κείμενα περιέχουν πλήθος ιδεών, που 
το Ισλάμ δε θα μπορούσε ποτέ ν’ αποδεχτεί ως θεόπνευστες.

Σημειωτέον ότι η Αγία Γραφή (κατ’ εξοχήν η Καινή Διαθήκη) αποφεύγει να αφηγείται 
γεγονότα που δεν παίζουν ρόλο στην εκπλήρωση του θείου σχεδίου για την ενανθρώπιση 
του Χριστού και τη σωτηρία του ανθρώπου. Η ανθρώπινη περιέργεια όμως αναζήτησε τις 
παραλειπόμενες λεπτομέρειες και, όπου δεν τις βρήκε, τις επινόησε.

Οι διηγήσεις του Κορανίου για τον Ιησού περιέχουν ένα κυρίαρχο χαρακτηριστικό των 
απόκρυφων διηγήσεων: το υπερβολικό υπερφυσικό στοιχείο, που τονίζεται με έμφαση για 
εντυπωσιασμό των αναγνωστών ή ακροατών. Κατ’ αυτό, ο Ιησούς μίλησε από βρέφος και 
ανάγγειλε σοφά λόγια του Θεού (σούρα 19, 29-33). Το περιστατικό θυμίζει το απόκρυφο 
κατά Θωμάν ευαγγέλιο της παιδικής ηλικίας, που περιγράφει φανταστικά την παντογνω-
σία και τα θαύματα του Ιησού ως παιδιού (πράγματα που δεν αναφέρονται καθόλου στην 
Κ.Δ.), εκτρεπόμενο σε διηγήσεις χωρίς καμία σοβαρότητα (π.χ. ο Ιησούς κάνει θαύματα 
για παιχνίδι ή ακόμη και για εκδίκηση – θανατώνει ένα άλλο παιδί και μετά το ανασταίνει 
– προσβάλλει το δάσκαλό του με επίδειξη γνώσεων κ.τ.λ.)47.

Είναι αξιοσημείωτο ότι το Κοράνι κάνει αναφορές και σε πληροφορίες που περιέχο-
νται σε απόκρυφα κείμενα. Αυτό ασφαλώς δεν είναι τυχαίο, αλλά φανερώνει επαφές του 
Μωάμεθ με χριστιανικές και γνωστικές ομάδες που διάβαζαν τέτοια κείμενα.

Δύο τέτοιες αναφορές είναι η φροντίδα της Μαριάμ από το Ζαχαρία και η διατροφή 
της απευθείας από το Θεό (αναφέρεται στο Πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου και στο Κοράνι, 
3, 35-37. 5, 110) και το θαύμα των χωματένιων πτηνών, που ο (μικρός) Ιησούς τα φύσηξε 
και έγιναν αληθινά πουλιά (αναφέρεται στο κατά Θωμάν ευαγγέλιο της παιδικής ηλικίας 
του Κυρίου και στο Κοράνι 3, 49-50 – θα έλεγα ότι είναι το μόνο σημείο του κατά Θωμάν 
της παιδικής ηλικίας που τελικά επιβίωσε, ώς ένα βαθμό, μεταξύ των χριστιανών, κυρίως 
στη λαϊκή παράδοση).
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48«Ο διάβολος όμως είπε: “Επίτρεψέ μου να σου πω πώς με έριξαν εδώ και πώς ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο. Περιπλανιόμουν εδώ κι εκεί και ο Θεός είπε 
στο Μιχαήλ, “Φέρε μου χώμα και νερό από τις τέσσεριες γωνιές του κόσμου και νερό από τα τέσσερα ποτάμια του παραδείσου” κι αφού ο Μιχαήλ τα 
έφερε, δημιούργησε τον Αδάμ στην ανατολή, έδωσε μορφή στο άμορφο χώμα, άπλωσε τα νεύρα και τις αρτηρίες και διαμόρφωσε ένα αρμονικό σύνολο. 
Και του έδειξε εκτίμηση γιατί ήταν κατ’ εικόνα του. Και τον προσκύνησε κι ο Μιχαήλ. Και όταν ήρθα από τα άκρα του κόσμου, ο Μιχαήλ μου είπε, 
“Προσκύνησε την εικόνα του Θεού, την οποία έπλασε καθ’ ομοίωσή του”. Εγώ όμως είπα, “Εγώ είμαι φωτιά από φωτιά. Ήμουν ο πρώτος άγγελος που 
δημιουργήθηκε• θα προσκυνήσω λοιπόν εγώ τον πηλό και την ύλη;”. Ο Μιχαήλ μου είπε, “Προσκύνησε γιατί αλλιώς θα οργιστεί μαζί σου ο Θεός”. Εγώ 
απάντησα, “Ο Θεός δεν θα θυμώσει μαζί μου. Εγώ όμως θα βάλω το θρόνο μου ενάντια στο δικό του και θα γίνω σαν κι αυτόν”. Τότε ο Θεός θύμωσε μαζί 
μου και με έριξε χαμηλά αφού πρώττα διεταξε ν’ ανοίξουν τα παράθυρα των ουρανών”» («Το Ευαγγέλιο το Βαρθολομαίου», στο Απόκρυφα Κείμενα 
Καινής Διαθήκης, τόμ. 1, Πύρινος Κόσμος, Αθήνα χ.χ., σελ. 112-113).
49 Παραδείγματα: «Ο Βασιλείδης, πιθανώς Σύρος, παρουσιάσθη εν Αλεξανδρεία ως διδάσκαλος (περί το 130)… Όπως και ο Σατουρνείλος, ούτω και ο 
Βασιλείδης τον Σωτήρα ωνόμαζε “νουν” (όνομα, ως είδομεν, ειλημμένον εκ της ελληνικής φιλοσοφίας), ώριζεν όμως σαφώς, ότι ούτος είναι η πρώτη 
απόρροια του θεού. Ο Σωτήρ ενεφανίσθη εν φαινομενικώ σώματι, ο δε θάνατος αυτού ήτο επίσης φαινομενικός. Αντ’ αυτού εσταυρώθη Σίμων ο Κηρυ-
ναίος, εις τον οποίον ο Σωτήρ έδωκε την μορφήν αυτού, αυτός δε έλαβε την μορφήν του Σίμωνος και ίστατο πλησίον του σταυρού…». Ο Βαλεντίνος: 
«Την σωτηρίαν των ανθρώπων ετέλεσεν ο Σωτήρ, αλλ’ η περί αυτού διδασκαλία είναι ασαφής. Πάντως ήτο θείον ον, το οποίον ενηνθρώπησε και έπαθε 
φαινομενικώς». Ο Μαρκίων: «Ενώ ο Μαρκίων εδέχετο φαινομενικόν σώμα του Χριστού και επομένως φαινομενικόν σταυρικόν θάνατον, απέδιδεν εις 
αυτόν πραγματικήν σωτηριώδη ενέργειαν» (αρχιμανδρίτου Βασιλείου Στεφανίδου, καθηγητού του πανεπιστημίου Αθηνών, Εκκλησιαστική Ιστορία, 
Παπαδημητρίου 61998, σελ. 65-68).
50 Βλ. Elias, Mufti A.H. «Jesus (Isa) A.S. in Islam, and his Second Coming», Islam.tc. Retrieved 2012-04-20, στο http://www.islam.tc/prophecies/
jesus.html.

Δύο παρατηρήσεις: α) οι γονείς της Μαριάμ στο Πρωτευαγγέλιο ονομάζονται Ιωακείμ 
και Άννα, β) η ζωή που προέρχεται από το φύσημα του Ιησού είναι κάτι αντίστοιχο με 
τη ζωή που προήλθε από το φύσημα του Θεού στον Αδάμ (Γένεσις, 2, 7), πράγμα που 
βασίζεται στην πεποίθηση ότι ο Ιησούς, εκτός από άνθρωπος, είναι και Θεός. Η φράση 
βέβαια του ισλαμικού κορανίου, ότι αυτό θα γίνει «με την άδεια του Αλλάχ», δεν υπάρχει 
καθόλου στο χριστιανικό κείμενο, που φυσικά είναι πολύ αρχαιότερο (του 2ου ή του 3ου 
αιώνα).

Μία άλλη αναφορά είναι ότι η πτώση του διαβόλου από τη θεία δόξα συνίσταται στο 
ότι αρνήθηκε να προσκυνήσει τον Αδάμ, όπως τον διέταξε ο Θεός (σούρα 2, 30-34. 17, 
61-62, κ.α.). Η διήγηση αυτή – αν και δίνεται πιο λιτά – προέρχεται από το απόκρυφο 
Ευαγγέλιο του Βαρθολομαίου48  και ας μου επιτραπεί να πω ότι δε βλέπω να έχει κάποια 
σοβαρότητα.

Από τα γνωστικά κείμενα, το Κοράνι έχει διατηρήσει την πεποίθηση ότι ο Ιησούς δε 
σταυρώθηκε, αλλά ο Θεός «έκανε τους εχθρούς Του να νομίζουν ότι Τον σταυρώνουν», 
ενώ στην πραγματικότητα Τον έκρυψε. Η πεποίθηση αυτή ήταν θεμελιώδης στο γνω-
στικισμό, που αρνιόταν ότι ο Ιησούς διέθετε αληθινό ανθρώπινο σώμα49  – το Ισλάμ τη 
διατηρεί, επειδή πιστεύει πως ο Θεός είναι Θεός πολεμικής νίκης, συνεπώς δε μπορεί να 
επέτρεψε σ’ ένα μεγάλο προφήτη να υποστεί τόσα βάσανα. Ας σημειωθεί ότι στο ουράνιο 
ταξίδι (Meraj) που, κατά τη μουσουλμανική παράδοση, πραγματοποίησε ο Μωάμεθ κα-
βάλα στον Μπούρακ, το ουράνιο άλογο, με οδηγό το Γαβριήλ, συνάντησε τον Ιησού στο 
2ο από τους 7 ουρανούς50.

Η αξιοπιστία της Καινής Διαθήκης

Η Καινή Διαθήκη γράφτηκε από τους μαθητές του Ιησού Πέτρο, Ιωάννη (που δεν είναι 
ο υιός του Ζαχαρία), Ματθαίο, Ιάκωβο, Ιούδα (όχι τον Ισκαριώτη, που πρόδωσε το Χρι-
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στό), Παύλο (που ο Ιησούς τον κάλεσε ως μαθητή Του μετά την ανάστασή Του κι εκείνος 
έδωσε τη ζωή του για το Διδάσκαλο), το Μάρκο, γιο μιας αγίας μαθήτριας του Ιησού (βλ. 
Πράξεις των αποστόλων, 12, 12), ο οποίος γνώρισε τον Ιησού ως παιδί (μάλλον είναι ο 
νεανίσκος του Μάρκ. 14, 51-52), αλλά αργότερα μαθήτευσε και στους αποστόλους Πέτρο 
και Παύλο, και το Λουκά τον Ιατρό, που ήταν μαθητής του Παύλου ή, κατά μία άποψη, 
ήταν ένας από τους άμεσους μαθητές του Ιησού που τον συνάντησαν μετά την ανάστασή 
Του έξω από την Ιερουσαλήμ (Λουκ. 24, 13-35). Ο Ιάκωβος και ο Ιούδας είναι δύο από 
τους λεγόμενους «αδελφούς του Ιησού», δηλ. (όπως διασώζει η χριστιανική παράδοση) 
από τα παιδιά του αγίου και δικαίου Ιωσήφ, του συζύγου της Μαριάμ, από την πρώτη του 
γυναίκα, τη Σαλώμη, που είχε πεθάνει πριν παντρευτεί τη Μαριάμ.

Όλοι αυτοί είναι άγιοι και απόστολοι του Ιησού (τους απέστειλε να διδάξουν το χρι-
στιανισμό σε όλα τα έθνη, Ματθ. 28, 18-20) και τελικά βασανίστηκαν και θανατώθηκαν 
εξ αιτίας της πίστης τους σ’ Αυτόν. Είναι λοιπόν και μάρτυρες (ο Ιωάννης δεν θανατώθη-
κε στο διωγμό, αλλά επέζησε και τελικά «κοιμήθηκε» στην Έφεσο – το σώμα του χάθηκε 
και πιστεύουμε ότι ο Θεός τον πήρε στον ουρανό).

Είναι λοιπόν απόλυτα αξιόπιστοι, δεν θα μπορούσαν να αλλοιώσουν την αλήθεια για 
ό,τι είδαν και άκουσαν από το Μεγάλο τους Διδάσκαλο. Το ισλαμικό Κοράνι το παραδέ-
χεται αυτό: στη σούρα 3, 52, φαίνεται ότι οι μαθητές του Ιησού είναι αληθινοί πιστοί του 
Θεού και χαρακτηρίζονται «μουσουλμάνοι» (πιστοί). Στη σούρα 5, 111, ο ίδιος ο Αλλάχ 
βεβαιώνει την αφοσίωσή τους: «Και κοίτα! Ενέπνευσα τους Μαθητές να έχουν πίστη σε 
Μένα και στον Απόστολό Μου, είπαν: “Πιστεύσαμε και να είσαι μάρτυράς μας, ότι είμαστε 
μουσουλμάνοι – υποταγμένοι δηλαδή στον Αλλάχ”». Στη σούρα 61, 14, επιβεβαιώνεται η 
προθυμία τους.

Όλους τους μαθητές Του εξάλλου τους είχε διαλέξει προσωπικά ο Ιησούς. Αν επρόκει-
το να κάνουν τέτοια ζημιά στο αληθινό θέλημα του Θεού, γιατί τους διάλεξε; Πώς έπεσε 
έξω σε όλους, ένας τόσο μεγάλος Προφήτης; Είναι δυνατόν ο Ίδιος ο Ιησούς ή ο Θεός 
Πατέρας να ήθελε να εξαπλωθεί παγκόσμια μια παραποιημένη εικόνα γι’ Αυτόν, το έργο 
και τη διδασκαλία Του;

Άλλωστε, πώς είναι δυνατόν όλοι ανεξαιρέτως οι μαθητές του Ιησού (περισσότεροι 
από πεντακόσιους, κατά τον Παύλο, Α΄ προς Κορινθίους, 15, 6) να συνέργησαν σ’ αυτή 
την κατάφωρη παραποίηση και παρερμηνεία και να μη βρέθηκε ούτε ένας που να διέσωσε 
την αλήθεια για το Διδάσκαλο; Πώς είναι δυνατόν όλοι οι μαθητές Του να εξάπλωσαν πα-
γκόσμια, εργαζόμενοι με τόση μανία, μια παραποιημένη διδασκαλία, αντίθετη από αυτά 
που είχε πράξει και διδάξει ο Δάσκαλός τους, τον Οποίο είχαν ζήσει από κοντά για τρία 
χρόνια; Και μάλιστα αυτή την παραχάραξη να την υπηρέτησαν με το αίμα τους.

Ακόμη και αν ο Λουκάς δεν ήταν άμεσος μαθητής του Ιησού, είναι αξιόπιστος, όπως 
παραδέχεται και το ισλαμικό Κοράνι, αφού κάνει αναφορές στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. 
Άλλωστε φαίνεται ότι ο Λουκάς πήρε τις πληροφορίες για τα παιδικά χρόνια του Ιησού 
από την ίδια τη Μαριάμ, τη μητέρα Του, την οποία, κατά την αρχαία χριστιανική πα-
ράδοση, ζωγράφισε, διασώζοντας μέσα στους αιώνες την πανσεβάσμια μορφή της. [Ας 
σημειωθεί ότι οι χριστιανοί τη Μαριάμ την ονομάζουμε «Παναγία», που σημαίνει ότι έχει 



86

Σημειώσεις για το Ισλάμ

51 Λεπτομέρειες εδώ: http://greekmurtadeen.wordpress.com/2010/11/03/why-bible-corruption/.

μέσα της όλη την αγιότητα που μπορεί να έχει ένα ανθρώπινο πλάσμα, και «Θεοτόκο» 
(μητέρα του Θεού). Έχουμε αμέτρητες περιπτώσεις παρέμβασής της με θαύματα στους 
χριστιανούς όλων των εποχών, αλλά και σε μουσουλμάνους, όπως θα δούμε σε επόμενο 
κεφάλαιο, στους οποίους δείχνει με την παρουσία της ότι τους καλεί στο χριστιανισμό].

Όπως λοιπόν το ισλαμικό Κοράνι κάνει αναφορές στην Καινή Διαθήκη, έτσι και κάθε 
μουσουλμάνος αδελφός μας καλείται να τη διαβάσει, ιδίως τα Ευαγγέλια, για να βρει 
μέσα σ’ αυτά τι πραγματικά είπε και έκανε ο Ιησούς, ο Χριστός.

Σημειωτέρον ότι «το 1064, πρώτος ο Ibn-Khazem καταλόγισε στη Βίβλο παραχάραξη 
και παραποίηση. Η κατηγορία αυτή διατυπώθηκε για να υπερασπιστεί το Ισλάμ έναντι του 
Χριστιανισμού, διότι ο Ibn-Khazem είχε συναντήσει διαφορές και αντιφάσεις μεταξύ της Βί-
βλου και του Κορανίου. Επειδή πίστευε ότι το Κοράνι ήταν αλήθεια, κατά συνέπεια η Αγία 
Γραφή έπρεπε να είναι ψευδής»51.

Τα βιβλία της Καινής Διαθήκης, όπως τα έγραψαν οι μαθητές του Ιησού, δεν αλλοιώ-
θηκαν στο πέρασμα των αιώνων. Αυτό το ξέρουμε, όχι μόνο από το ότι κανείς πιστός χρι-
στιανός δεν θα τολμούσε να αλλοιώσει το ιερό του βιβλίο (όπως κανείς πιστός μουσουλ-
μάνος δεν θα τολμούσε να αλλοιώσει το δικό του ιερό βιβλίο), αλλά και από το ότι στα 
βιβλία των χριστιανών του 2ου και 3ου αιώνα μ.Χ. υπάρχουν πάρα πολλά αποσπάσματα 
από την Καινή Διαθήκη, από τα οποία φαίνεται ότι διάβαζαν την ίδια Καινή Διαθήκη που 
διαβάζουμε μέχρι σήμερα, και την κατανοούσαν, με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος, 
ακριβώς όπως εμείς.

Εξάλλου, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κανείς προφήτης του αληθινού Θεού, που να μη 
διασώθηκε το έργο και η διδασκαλία του. Αν τα Ευαγγέλια δεν αναφέρουν την αληθινή 
ιστορία και διδασκαλία του Ιησού, αλλά γράφουν ψέματα, πώς γίνεται αυτή η ιστορία 
και η διδασκαλία να χάθηκαν χωρίς να διασωθεί ούτε ίχνος τους, χωρίς να υπάρξει έστω 
και μια μαρτυρία για τα «πραγματικά» λόγια και γεγονότα της ζωής του Ιησού, μέχρι την 
αναφορά τους στο ισλαμικό Κοράνι τον 7ο αιώνα; Τι νόημα είχε λοιπόν η αποστολή του 
Ιησού από το Θεό στον κόσμο, αν δεν επέφερε καμιά επίδραση, αν δεν άφησε κανένα 
ίχνος, αλλά, αντίθετα, συντέλεσε στη δημιουργία μιας φρικτής διαστρέβλωσης, του χρι-
στιανισμού;

Το ότι οι τέσσερις συγγραφείς του Ευαγγελίου (Ματθαίος, Μάρκος, Λουκάς και Ιω-
άννης) διαφέρουν μεταξύ τους σε κάποιες λεπτομέρειες μερικών από τα γεγονότα που 
περιγράφουν, δεν προσβάλλει την αξιοπιστία τους, γιατί δεν είναι «μαγνητόφωνα του 
Θεού», αλλά ζωντανοί άνθρωποι, που γράφουν ως άνθρωποι τα ιστορικά γεγονότα, αλλά 
γράφουν ως θεόπνευστοι άγιοι ό,τι έχει σχέση με τις ουράνιες αλήθειες για το Θεό και 
τη σωτηρία. Αυτή η ιδιαιτερότητα του χριστιανισμού δύσκολα γίνεται κατανοητή από 
τους πιστούς άλλων θρησκειών (οι οποίοι θα είχαν την απαίτηση οι ιεροί συγγραφείς να 
είναι μαγνητόφωνα του Θεού, όπως φαίνεται ο Μωάμεθ στο ισλαμικό Κοράνι), όμως εί-
ναι απόλυτα συνεπής στην άποψη που έχει ο χριστιανισμός για τη σχέση του Θεού με τον 
άνθρωπο: ο Θεός διδάσκει στον άνθρωπο την αλήθεια και τον βοηθάει να ζήσει μέχρι τέ-
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52 Παράκλητος σημαίνει “Παρηγορητής”, από το αρχαίο “παρακαλώ” = παρηγορώ. Ο Χριστός λέει ότι ο Παράκλητος είναι “το πνεύμα της αληθείας”, 
το οποίο “παρά του Πατρός εκπορεύεται” (Ιωάνν. 15, 26). Αναφέρεται στη συζήτηση του Ιησού με τους μαθητές Του τη νύχτα πριν συλληφθεί, στα 
κεφ. 13-17 του κατά Ιωάννην.
Κάποιοι μουσουλμάνοι ισχυρίζονται ότι ο Παράκλητος είναι ο Μωάμεθ… Αυτό δεν ευσταθεί για πολλούς λόγους. Παραλείπω το προφανές, ότι ο 
Παράκλητος δεν είναι άνθρωπος, αλλά “το πνεύμα το άγιον”, το “πνεύμα της αληθείας”, όπως είπαμε, που “παρά του Πατρός εκπορεύεται”.
α) Λέει ο Κύριος, μεταξύ άλλων: “ὁ δὲ παράκλητος, τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ὃ πέμψει ὁ πατὴρ ἐν τῷ ὀνόματί μου, ἐκεῖνος ὑμᾶς διδάξει πάντα καὶ ὑπομνήσει 
ὑμᾶς πάντα ἃ εἶπον ὑμῖν” (Ιω. 14, 26). Ο Μωάμεθ δεν ήρθε “εν τω ονόματι του Ιησού Χριστού”, αλλά “εις το όνομα του Αλλάχ, του Παντελεήμονα, 
του Πολυεύσπλαχνου” (αρχή κάθε σούρας του Κορανίου, πλην της 9).
β) Το Πνεύμα της Αληθείας (Άγιο Πνεύμα) ήρθε στους αποστόλους του Χριστού κατά την ημέρα της Πεντηκοστής. Βλ. Πράξεις των αποστόλων, κεφ. 
1, 5, όπου ο Κύριος λέει: “υμείς δε βαπτισθήσεσθε εν πνεύματι αγίω ου μετά πολλάς ταύτας ημέρας” (δηλ. σε λίγες μέρες θα ερχόταν ο Παράκλητος!) 
και από κεφ. 2 και κάτω, όπου Τον βλέπουμε κιόλας: από τότε δεν έπαψε να τους καθοδηγεί, να συνομιλεί μαζί τους (π.χ. Πράξ. 13, 2. 20, 22-28, Α΄ 
Κορινθ. κεφ. 12 κ.α.) και να παρέχει τη χάρη του Θεού. Δεν τίθεται λοιπόν θέμα “ποιος είναι ο Παράκλητος”, είδαμε τον ερχομό Του και έγιναν όσα 
είπε ο Ιησούς ότι θα κάνει.
γ) Η περί Παρακλήτου συζήτηση έγινε λίγο πριν ο Ιησούς σταυρωθεί, με τους μαθητές Του, που αργότερα Τον είδαν αναστημένο και διακήρυξαν 
σε όλο τον κόσμο τη σταύρωση και ανάστασή Του, την απολυτρωτική αξία της θυσίας Του κ.τ.λ. Το Ισλάμ αρνείται τη σταύρωση και ανάσταση του 
Χριστού. Πώς λοιπόν συζητάει καν για τον Παράκλητο; Δε γίνεται να αποδέχεται κάποιος το ένα και να αρνείται το άλλο.
53 Τα στοιχεία αυτής της ενότητας αντλώ από το λήμμα Ευαγγέλιο του Βαρνάβα στην el.wikipedia.org, όπου υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες.

λους σύμφωνα με αυτήν, αλλά δεν τον εκτοπίζει, δεν τον βάζει στην άκρη για να περάσει 
ή να μιλήσει ο Ίδιος. Είναι Θεός αγάπης και Θεός ελευθερίας, Θεός απόλυτου σεβασμού 
για τον άνθρωπο.

Ας μη γίνει εμπόδιο λοιπόν αυτό για τους αδελφούς μας μουσουλμάνους στο να ανοί-
ξουν το Ευαγγέλιο και να αναζητήσουν μέσα σ’ αυτό την αλήθεια για τον Ιησού.

Το «Ευαγγέλιο του Βαρνάβα»

Ένα κείμενο που επικαλούνται οι μουσουλμάνοι για να υποστηρίξουν την αξιοπιστία 
του Κορανίου είναι το απόκρυφο Ευαγγέλιο του Βαρνάβα, που προωθεί τη μουσουλμανι-
κή θεωρία περί του Χριστού: ότι «προανάγγειλε έναν προφήτη, τον Αχμέντ», είπε ότι θα 
έρθει ο «Περικλυτός» αντί «ο Παράκλητος» (που, κατά τους μουσουλμάνους, ήταν ο Μω-
άμεθ και όχι το Άγιο Πνεύμα52 ) κ.τ.λ. Γράφει επίσης, μιμούμενο τα γνωστικά απόκρυφα, 
ότι δε σταυρώθηκε αλλά «μεταφέρθηκε στον ουρανό», ενώ αντί γι’ Αυτόν σταυρώθηκε ο 
Ιούδας ο Ισκαριώτης.

Το κείμενο αυτό ωστόσο δεν είναι αρχαίο. Αναφορές για κάποιο «κατά Βαρνάβα ευ-
αγγέλιο» μαρτυρούνται πρώτη φορά τον 6ο και 7ο αιώνα μ.Χ., δηλαδή ήδη πολύ αργά, 
και πιθανόν δεν αναφέρονται καν στο ομότιτλο κείμενο που έχουμε σήμερα. Το σημερινό 
Ευαγγέλιο του Βαρνάβα φαίνεται να έχει γραφτεί το νωρίτερο κατά το μεσαίωνα, αφού 
το λεξιλόγιο και το ύφος του προδίδει δάνεια από την ποίηση του Δάντη (1265-1321). Τα 
αρχαιότερα χειρόγραφά του είναι του 16ου αιώνα και είναι δύο, ένα στα ισπανικά και ένα 
στα ιταλικά53. Προφανώς πλαστογραφήθηκε όταν έγινε αντιληπτό πόσο αβάσιμη ιστορι-
κά είναι η διδασκαλία που αποδίδει στον Ιησού το Κοράνι και κατέστη σοβαρή ανάγκη να 
επιβεβαιωθεί από μια δήθεν πρωτογενή πηγή.

Για να καταλάβετε ότι είναι αδύνατο να αποδώσουμε το ευαγγέλιο στον ίδιο τον άγιο 
απόστολο Βαρνάβα (γιατί αυτό είναι το θέμα), ας αναφέρουμε μια σειρά από εμφανείς 
αναχρονισμούς και ιστορικές ανακρίβειες που περιέχει:
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 ▶ Το Ευαγγέλιο του Βαρνάβα αναφέρει το Βαρνάβα ως ένα από τους 12 αποστό- 
 λους του Ιησού, ενώ δεν ήταν. Τι ήταν; Κατά την παράδοσή μας, ήταν ένας από  
 τους 70 (αυτό δεν αναφέρεται ρητά στην Κ.Δ., πάντως δεν ήταν από τους 12).  
 Αυτό το λάθος και μόνο αρκεί για να αποκαλύψει ότι το συγκεκριμένο βιβλίο  
 δεν είναι γνήσιο.

 ▶ Παρουσιάζει τον Ιησού να πηγαίνει στη Ναζαρέτ διαπλέοντας τη Θάλασσα της  
 Γαλιλαίας, ενώ στην πραγματικότητα η Ναζαρέτ είναι στην ενδοχώρα και όχι πα- 
 ραθαλάσσια. Και από τη Ναζαρέτ «ανεβαίνει» στην Καπερναούμ - η οποία στην  
 πραγματικότητα είναι παραλίμνια (κεφάλαια 20-21).

 ▶ Λέει ότι ο Ιησούς γεννήθηκε κατά το διάστημα που διοικούσε ο Πόντιος Πιλά- 
 τος, το οποίο ξεκίνησε μετά το έτος 26 μ.Χ. 

 ▶ Ο συγγραφέας δεν φαίνεται να συνειδητοποιεί ότι «Χριστός» και «Μεσσίας» εί- 
 ναι μεταφράσεις της ίδιας λέξης (Χριστός), κι έτσι, ενώ αναφέρει τον Ιησού ως  
 «ο Ιησούς Χριστός», υποστηρίζει συγχρόνως ότι «ο Ιησούς ομολόγησε και είπε την  
 αλήθεια “Δεν είμαι ο Μεσσίας” » (κεφ. 42).

 ▶ Υπάρχει αναφορά σε Ιωβηλαίο έτος το οποίο έρχεται κάθε εκατό χρόνια (κεφά- 
 λαιο 82), και όχι κάθε πενήντα χρόνια, όπως περιγράφεται στο Λευιτικόν, κεφ.  
 25. Αυτός ο αναχρονισμός φαίνεται να συνδέει το Ευαγγέλιο του Βαρνάβα με  
 τη διακήρυξη του 1300 ως Ιωβηλαίου έτους από τον Πάπα Βονιφάτιο. Ένα Ιωβη- 
 λαίο που τότε αποφασίστηκε ότι θα πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε εκατό  
 χρόνια. Το 1343 ο Πάπας Κλήμης VI μείωσε το διάστημα μεταξύ των «Αγίων  
 Ετών» από εκατό σε πενήντα χρόνια.

 ▶ Ο Αδάμ και η Εύα τρώνε ένα μήλο (κεφ. 40). Λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραδο- 
 σιακή σύνδεση του καρπού του Δέντρου της Γνώσης του Καλού και του Κακού  
 (Γένεσις, 2) με το μήλο στηρίζεται στην μετάφραση της Εβραϊκής Βίβλου στα  
 Λατινικά, όπου η λέξη «κακό» αποδίδεται ως «Malum», καταλαβαίνουμε ότι το  
 Ευαγγέλιο του Βαρνάβα δεν μπορεί παρά να γράφτηκε μετά από αυτή τη μετά- 
 φραση. Εξάλλου, όπου το Ευαγγέλιο του Βαρνάβα περιλαμβάνει αποσπάσματα  
 από την Παλαιά Διαθήκη, αυτά αντιστοιχούν σε αποσπάσματα της  Λατινικής  
 Βουλγκάτα και όχι σε αυτά της ελληνικής μετάφρασης των Ο΄ ή του εβραϊκού  
 Μασοριτικού κειμένου. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η μετάφραση της  
 Λατινικής Βουλγκάτα ήταν ένα έργο που ο άγιος Ιερώνυμος άρχισε το 382 μ.Χ.,  
 αιώνες μετά το θάνατο του Βαρνάβα.

 ▶ Το Ευαγγέλιο του Βαρνάβα μιλά για κρασί που αποθηκεύεται σε ξύλινα βαρέλια  
 (κεφάλαιο 152). Τα ξύλινα βαρέλια ήταν χαρακτηριστικό της Γαλατίας και της  
 Βόρειας Ιταλίας και δεν χρησιμοποιούνταν συνήθως για το κρασί στην ρωμαϊ- 
 κή αυτοκρατορία μέχρι μετά από το 300 μ.Χ., ενώ το κρασί στην Παλαιστίνη του  
 1ου αιώνα ήταν πάντοτε αποθηκευμένο σε ασκούς και κανάτες (αμφορείς). Η αγ- 
 γλική δρυς (Quercus robur) δεν φύεται στην Παλαιστίνη και το ξύλο από άλλα  
 είδη δέντρων δεν είναι επαρκώς στεγανό για να χρησιμοποιηθεί σε βαρέλια κρασιού.

 ▶ Στο κεφάλαιο 91, το «σαρανταήμερο» αναφέρεται ως ετήσια νηστεία. Αυτό αντι- 
 στοιχεί στη χριστιανική παράδοση της νηστείας για σαράντα ημέρες (Σαρακο- 
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 54 Κατά τους σηίτες, πρόκειται για τον Muhammad al-Mahdi, τον τελευταίο από τους αγίους και θεόπνευστους 12 Ιμάμηδες, που γεννήθηκε το 869 
μ.Χ. και αποσύρθηκε από τον Αλλάχ το 941. Αντίθετα, κατά τους σουνίτες, είναι ένα νέο πρόσωπο, που δεν έχει γεννηθεί ακόμη. Βλ. σχετικά http://
en.wikipedia.org/wiki/Mahdi, όπου και παραπομπές σε ισλαμικές πηγές.
 55 Βλ. http://en.wikipedia.org/wiki/Jesus_in_Islam, όπου αρκετές παραπομπές σε ισλαμικές πηγές. Επίσης, Elias, Mufti A.H. «Jesus (Isa) A.S. in 
Islam, and his Second Coming», Islam.tc. Retrieved 2012-04-20, στο http://www.islam.tc/prophecies/jesus.html.
 56 Ο Ιησούς στην Αποκάλυψη, από το κεφ. 5, ονομάζεται «Αρνίον εσφαγμένον από καταβολής κόσμου» (βλ. Αποκ. 13, 8), λόγω της σταυρικής Του 
θυσίας για τη σωτηρία των ανθρώπων. Την Αποκάλυψη την έδωσε με μορφή οράματος ο Ίδιος ο Ιησούς στο μαθητή και απόστολό Του Ιωάννη (βλ. 
κεφ. 1). Είναι προφανές ότι αυτά δε συμβιβάζονται με τη διδασκαλία του Ισλάμ.
57   Ο Χριστός είναι βασιλιάς ήδη από τη γέννησή Του στη γη (Ματθ. 2, 2) και ήδη διαθέτει «κάθε εξουσία στον ουρανό και στη γη» (Ματθ. 28, 18), 
ενώ οι άγιοι, διά του αίματός Του, είναι ήδη «βασιλείς και ιερείς, και βασιλεύουσιν επί της γης» (Αποκ. 5, 9-10). Η κυριαρχία επί των παθών και επί 
της κτίσεως (τα θαύματα των αγίων) είναι συνέπειες του βασιλικού τους αξιώματος. Τα αναφερόμενα στην Αποκάλυψη, πρέπει να το επισημάνουμε, 
περιέχουν έντονο συμβολικό και αλληγορικό στοιχείο, όπως και τα οράματα των προφητών της Παλ. Διαθήκης – το Κοράνι όμως όχι, πλην εξαιρέ-
σεων, γιατί είναι Νόμος, όχι όραση.

 στή). Όμως αυτή η πρακτική δεν καταγράφεται νωρίτερα από την Πρώτη Οικου- 
 μενική Σύνοδο (325 μ.Χ.). Επίσης δεν υπάρχει σαρανταήμερη νηστεία στον  
 Ιουδαϊσμό εκείνη την περίοδο (βλ. Mishnah, Tractate: Taanith “Days of Fasting”). 

 ▶ Το κεφ. 91 αναφέρει τρεις εβραϊκές στρατιές από 200.000 άνδρες η καθεμιά στη  
 Mizpeh, δηλαδή 600.000 άνδρες στο σύνολο, σε μια χρονική στιγμή που η συνο- 
 λική ισχύς του Ρωμαϊκού στρατού σε ολόκληρη την αυτοκρατορία υπολογίζεται  
 σε 300.000 άνδρες.

Η ισλαμική εσχατολογία και ο Ιησούς

Εδώ θα πρέπει να προσθέσουμε την ισλαμική παράδοση, που βρίσκεται έξω από το 
Κοράνι, σύμφωνα με την οποία ο Ιησούς (έχοντας αναληφθεί στους ουρανούς χωρίς να 
πεθάνει) θα επιστρέψει λίγο πριν την Ημέρα της Κρίσης, μαζί με τον επίσης αναληφθέντα 
αλ Μαχντί 54, για να σκοτώσει τον ψευδο-Μεσσία al-Masīh ad-Dajjāl και, αφού νικήσει 
με τη βοήθεια του Αλλάχ τις φυλές του Γωγ και του Μαγώγ, θα βασιλεύσει σε μια βασι-
λεία ειρήνης επί σαράντα χρόνια, μέχρι το θάνατό του 55. Κορανικός στίχος που μπορεί 
να στηρίξει την πεποίθηση αυτή είναι: «Κι αυτός (ο Ιησούς) θα είναι ένα βέβαιο Σημάδι ότι 
(πλησιάζει) η Ώρα. Γι’ αυτό μην αμφιβάλλετε γι’ αυτήν, αλλά να με ακολουθείτε. Αυτός είναι 
ο Ίσιος (ο σωστός) Δρόμος» (σούρα 43, 61). Ίσως και: «Και δεν υπάρχει κανείς απ’ τους οπα-
δούς της Βίβλου που να πεθαίνει χωρίς να πιστέψει ότι ο Χριστός είναι άνθρωπος, και την 
Ημέρα δε της Κρίσης θα είναι μάρτυρας εναντίον τους» (σούρα 4, 159).

Η ισλαμική εσχατολογία, που προφητεύει επιστροφή του Ιησού, μάχη κατά του ψευδο-
Μεσσία, του Γωγ και του Μαγώγ και βασιλεία ειρήνης πριν την ανάσταση των νεκρών και 
την Ημέρα της Κρίσης, είναι σαφώς εμπνευσμένη από το βιβλίο της Αποκάλυψης: για το 
Γωγ και το Μαγώγ, βλ. Αποκ. κεφ. 20, για τον Αντίχριστο (ψευδο-Μεσσία, που ονομάζε-
ται στην Αποκάλυψη «θηρίο»), Αποκ. κεφ. 13 και εξής, ενώ για τη μάχη του με τον Ιησού 
(το αρνίον 56) 17, 12-14, και 19, 19-21, για τη βασιλεία του Ιησού (που θα είναι «χιλιετής» 
και θα συμβασιλεύσει με τους αγίους, αλλά ερμηνεύεται από τους ορθόδοξους χριστια-
νούς πνευματικά, ως η περίοδος ανάμεσα στην ανάστασή Του και τη δευτέρα παρουσία 
Του 57, και προηγείται του πολέμου του Γωγ και του Μαγώγ), επίσης Αποκ. κεφ. 20.
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58   Δες μια εντυπωσιακή περιγραφή της μονομαχίας Ιησού (Isa) και Dajjal στο Elias, Mufti A.H. «Jesus (Isa) A.S. in Islam, and his Second Coming», 
Islam.tc. Retrieved 2012-04-20, ό.π.
59  Στο εβραϊκό (Μασοριτικό) κείμενο της Παλ. Διαθήκης, στο οποίο βασίζονται και οι προτεστάντες, είναι το τέλος του κεφ. 3.

Βέβαια, ο Χριστός στα Ευαγγέλια παρουσίασε τα πράγματα εντελώς διαφορετικά απ’ 
ό,τι η εσχατολογία του Ισλάμ: ο Ίδιος θα αναστήσει τους ανθρώπους και θα επανέλθει ως 
κριτής τους, κρίνοντάς τους μάλιστα ως «υιός ανθρώπου» (άνθρωπος) και ταυτίζοντας 
τον εαυτό Του με τους «ελαχίστους» (βλ. Ματθ. 25, 31-46, Ιω. 5, 21-30). Οι προφήτες, που 
θα αντιμετωπίσουν τον Αντίχριστο ως κήρυκες μετανοίας και πνευματικοί ηγέτες και θα 
θανατωθούν απ’ αυτόν (Αποκ. κεφ. 11), κατά την επικρατέστερη χριστιανική ερμηνευτική 
υπόθεση είναι οι άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης Ενώχ και Ηλίας, που όντως έχουν μεταφερ-
θεί κάπου από το Θεό χωρίς να γνωρίσουν θάνατο, για τους οποίους βλ. Γένεσις, 5, 21-24, 
και Δ΄ Βασιλειών, 2, 11 (πάντως όχι ο Ιησούς, ο οποίος είναι «ο Κύριος» αυτών των δύο 
προφητών, ο οποίος «εσταυρώθη», Αποκ. 11, 8, το αρνίον, ο «κύριος κυρίων» και «βασιλεύς 
βασιλέων», Αποκ. 17, 14). Η ισλαμική προσδοκία για επιστροφή δύο αναληφθέντων και 
μη θανόντων προφητών κατά τα χρόνια του Αντίχριστου, εμφανώς απηχεί τη σχετική 
αναφορά της Αποκάλυψης. Φυσικά, προσαρμόζεται στα ονόματα εκείνων που φαντάζε-
ται το Ισλάμ (ενώ η Αποκάλυψη δεν αναφέρει ονόματα) και ο αγώνας τους εκλαμβάνεται 
ως κανονική μάχη των πιστών ενάντια σε 70.000 Εβραίους στρατιώτες, κατά το ισλαμικό 
πολεμικό πνεύμα 58.

Η επιστροφή του προφήτη Ηλία πριν την Ημέρα της Κρίσης προφητεύεται στην Πα-
λαιά Διαθήκη, Μαλαχίας, 4, 4-5: «και ιδού εγώ αποστελώ υμίν Ηλίαν τον Θεσβίτην, πριν ή 
ελθείν την ημέραν Κυρίου την μεγάλην και επιφανή, ος αποκαταστήσει καρδίαν πατρός προς 
υιόν και καρδίαν ανθρώπου προς τον πλησίον αυτού, μη ελθών πατάξω την γην άρδην»59. 
Ο Ηλίας λοιπόν θα έρθει για να αποκαταστήσει τις σχέσεις των ανθρώπων, όχι για να 
πολεμήσει με γήινα όπλα. Ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, κατά τον αρχάγγελο Γαβριήλ, 
ήρθε «εν πνεύματι και δυνάμει Ηλιού» (Λουκ. 1, 17), αλλά η φυσική επιστροφή του Ηλία 
αναμένεται.

Πρέπει να επισημάνουμε εδώ ότι η Αποκάλυψη περιέχει οράματα πολλών βίαιων γεγο-
νότων, που είναι οι συνέπειες της αμαρτίας που ξεχειλίζει στον κόσμο και της σύγκρουσης 
του Χριστού με το Σατανά και τα όργανά του, αλλά πουθενά δεν προτρέπει τους πιστούς 
του αληθινού Θεού να πάρουν τα όπλα, έστω και αμυνόμενοι, εναντίον των απίστων, των 
άδικων ή των αποστατών. Οι δύο προφήτες θα έχουν θαυματουργικές δυνάμεις και θα 
μπορούν να σταματήσουν τη βροχή, «να μετατρέψουν τα ύδατα σε αίμα» και να ρίξουν 
συμφορές στη διεφθαρμένη ανθρωπότητα (κεφ. 11).

Αν και το θέμα μας εδώ δεν είναι η ερμηνεία της Αποκάλυψης, πρέπει να παρατηρήσου-
με πως οι θαυματουργικές πράξεις των δύο αγίων, που παραπέμπουν στην αρχαία δράση 
του προφήτη Ηλία (σταμάτημα της βροχής) και στις πληγές του Φαραώ επί Μωυσή (τα 
ύδατα γίνονται αίμα), προφανώς σχετίζονται με την κατάρριψη της δήθεν παντοδυναμίας 
του Αντίχριστου, που θα κατεβάσει πυρ εξ ουρανού, η εικόνα του θα μιλάει κ.π.ά. (Αποκ. 
13, 11-15). Έτσι, όλοι οι κάτοικοι της γης, εκτός των πραγματικά πιστών, θα προσκυνή-
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σουν το θηρίο, όχι από φόβο, αλλά γοητευμένοι, και προφανώς θα ανεχθούν τη δολο-
φονία εκείνων που δεν το προσκυνούν (ό.π., στίχ. 14-15). Η διαφθορά λοιπόν θα είναι 
εξαπλωμένη σχεδόν πανανθρώπινα, πράγμα που μπορούμε να καταλάβουμε σκεπτόμενοι 
π.χ. τους θεατές της ρωμαϊκής αρένας ή των σταυρώσεων, των δημόσιων βασανιστηρίων, 
των λιθοβολισμών σε κάθε εποχή, αλλά και την ηθική και πνευματική αλλοτρίωση που 
κυριαρχεί στον κόσμο σήμερα – ασφαλώς μικρογραφία μόνον της κατάστασης που θα 
επικρατεί τότε. Βλέποντας την απόλυτη εκμετάλλευση, εξαθλίωση και φυσική και ηθική 
υποδούλωση των αδύναμων από τους δυνατούς, που επικρατεί στις μέρες μας, μπορούμε 
να υποθέσουμε ποιοι θα είναι οι πραγματικοί εχθροί των δύο προφητών (και τότε, μάλι-
στα, θα εξουσιάζει ο Αντίχριστος, όχι απλώς κάποιοι μεγιστάνες). Οι δύο άγιοι θ’ αποδεί-
ξουν ότι η παντοδυναμία του θηρίου είναι ψεύτικη, ότι η ευτυχία που ασφαλώς θα φέρει 
στις μάζες είναι απατηλή κι ότι ο Θεός έχει μεγαλύτερη δύναμη από τη δική του.

Αυτό υπονοείται όταν λέγεται ότι οι δύο προφήτες «βασάνισαν τους κατοίκους της 
γης» και ότι όποιος τους αδικήσει θα πεθάνει από «φωτιά που βγαίνει από το στόμα τους». 
Και τούτο, γιατί δύο άνθρωποι που θα φορούν σάκκους και προφανώς θα είναι άοπλοι 
(γι’ αυτό και το θηρίο, που επίσης θα έχει στην υπηρεσία του υπερφυσικές δυνάμεις και θα 
εξοντώνει όλους όσοι δεν το προσκυνούν, Αποκ. κεφ. 13, θα κάνει πόλεμο με αυτούς τους 
δύο μόνους και θα τους θανατώσει στην πλατεία της Ιερουσαλήμ, Αποκ. 11, 7-8) δε μπο-
ρεί να βασανίσουν τους ανθρώπους – μάλιστα, όλους – με κυριολεκτικά βασανιστήρια. 
Εξάλλου, δε θα επικρατήσουν σε κάποιο πεδίο μάχης οδηγώντας χιλιάδες πολεμιστές, δε 
θα εξαπλώσουν την πίστη στις χώρες των απίστων, ούτε θα ιδρύσουν κάποιο βασίλειο, 
αλλά θα μαρτυρήσουν και θα πεθάνουν, μιμούμενοι το παράδειγμα του Κυρίου τους. Αυ-
τές οι τιτάνιες συγκρούσεις, που δίδονται σε προφητικά οράματα και ασφαλώς περιέχουν 
και αλληγορίες, δεν έχουν σχέση με το απτό και πραγματικό ξίφος του Ισλάμ, που σάρωσε 
τη γη με διάφορες προφάσεις ήδη από το Χαλιφάτο Ρασιντούν.

Προσοχή: Η Αποκάλυψη περιγράφει τις έσχατες και πιο ακραίες συγκρούσεις του Ιη-
σού κατά των δυνάμεων του σατανά χρησιμοποιώντας το σκληρό προφητικό ύφος της 
Παλαιάς Διαθήκης, αλλά δεν επαναφέρει σε ισχύ τον παλαιοδιαθηκικό Νόμο (με την πε-
ριτομή, τις θανατικές ποινές, την απαγόρευση σχέσης με τους άπιστους ή την έννοια του 
ιερού πολέμου), όπως έκανε το Ισλάμ. Εκεί ο Χριστός, εκτός από θυσιασμένο (εσφαγμέ-
νο) αρνίο, εμφανίζεται και ως λευκός καβαλάρης με πανίσχυρο τόξο (Αποκ. 5, 2), που θα 
είναι ο τελικός νικητής. Όμως ο πόλεμός Του θα είναι πνευματικός και θα πατάξει τα έθνη 
«με το ξίφος που βγαίνει από το στόμα Του», δηλ. με το λόγο Του, και το όνομά Του είναι 
«ο λόγος του Θεού», ενώ θα συμπολεμήσουν με Αυτόν «τα στρατεύματα τα εν τω ουρανώ», 
δηλ. οι άγγελοι, όχι οι άνθρωποι (βλ. Αποκ. κεφ. 19). Οι άγγελοι πολεμούν εναντίον του  
δράκοντα και των δαιμόνων και όταν εκείνος καταδίωξε τη «γυναίκα την περιβεβλημένη 
τον ήλιο» για να την κατασπαράξει μαζί με το παιδί της και, αφού απέτυχε, άρχισε ανελέη-
το πόλεμο κατά των «λοιπών απογόνων της», δηλ. «των τηρούντων τας εντολάς του Θεού 
και εχόντων την μαρτυρίαν Ιησού» (Αποκ. κεφ. 12). Οι πιστοί του αληθινού Θεού νίκησαν 
το διάβολο όχι με το ξίφος, αλλά «διά το αίμα του αρνίου [τη θεία Μετάληψη;] και διά τον 
λόγον της μαρτυρίας αυτών» και θυσιάζοντας τον εαυτό τους (στο ίδιο κεφ.).

Τον ολέθριο πόλεμο επί της γης θα προκαλέσουν το θηρίο και οι άρχοντες υπηρέτες 
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60 Π.χ. ο απόστολος Παύλος, οι δήμιοι του αγίου Χαραλάμπους, ο άγ. Λογγίνος (αρχηγός της ρωμαϊκής φρουράς που σταύρωσε το Χριστό), που, 
βλέποντας το σκότος και το σεισμό κατά τη σταύρωση, διακήρυξε τη θεότητα του Χριστού (Ματθ. 24, 57. Μάρκ. 15, 39), έγινε χριστιανός και αξιώ-
θηκε την αγιότητα. Αλλά δες και το παράδειγμα του αγίου Ερμογένη (του ηγεμόνα που βασάνισε τον άγιο Μηνά τον Καλλικέλαδο), του αγίου εκα-
τόνταρχου Πορφυρίωνα (δεσμοφύλακα της αγίας Αικατερίνης), των αγίων Στρατόνικου, Κοδράτου και Ακάκιου (βασανιστών των αγίων μαρτύρων 
Παύλου και Ιουλιανής, 270 μ.Χ.) κ.π.ά.

του, που θα ερημώσουν την ήδη διεφθαρμένη γη (Αποκ. 17, 15-16), όχι οι πιστοί ως πο-
λεμιστές του Θεού. Οι πιστοί του αληθινού Θεού θα γίνουν θύματα και μόνο θα τους 
προστατεύσει ο Θεός (Αποκ. 7, 3-4, και 18, 4), ενώ σε κανένα σημείο δεν καλούνται να 
γίνουν πολεμιστές• αντιθέτως, πολλοί θα πεθάνουν μαρτυρικά «λευκαίνοντας τις στολές 
τους στο αίμα του αρνίου» (βλ. Αποκ. 7, 13-15. 14, 13). Ίσως μάλιστα αυτή είναι η προστα-
σία που θα τους παράσχει ο Θεός: να μαρτυρήσουν, αντί να γίνουν ανήθικοι και άπιστοι, 
γιατί στο κεφ. 14, 4, χαρακτηρίζονται «απαρχή» (προσφορά πρώτου καρπού) προς το Θεό 
και το αρνίο. Οι στίχοι Αποκ. 18, 5-8, όπου απευθύνεται πρόσκληση να ριφθεί καταστρο-
φή επί της «πόρνης πόλεως» που διέφθειρε όλη τη γη και που μεθούσε «εκ του αίματος 
των αγίων και εκ του αίματος των μαρτύρων Ιησού» (Αποκ. 17, 6), δεν αναφέρονται στους 
χριστιανούς, γιατί θα έχουν «εξέλθει» από τη διεφθαρμένη πόλη, ακριβώς «για να μην 
υποστούν τις πληγές της»• αναφέρονται σε αγγέλους, όπως φαίνεται από το παράλληλο 
όραμα Αποκ. 14, 14-20.

Ας μην ξεχνάμε βέβαια ότι μιλάμε για τις έσχατες μέρες, όταν η απροκάλυπτη δράση 
των δυνάμεων του σκότους θα ξεπερνά κάθε φαντασία – και τότε ακόμα η Καινή Διαθήκη 
δεν μας καλεί να σκοτώσουμε τους εχθρούς μας και εχθρούς της πίστης μας. Υπενθυμίζω 
τη διδασκαλία του αγίου Σιλουανού, που αναφέρθηκε στην εισαγωγή του βιβλίου μας: 
«Αν κάποιος σας προσβάλει ή σας ατιμάσει ή σας πάρει κάτι από τα υπάρχοντά σας ή και αν 
καταδιώκει την Εκκλησία ακόμη, προσευχηθείτε στον Κύριο λέγοντας: “Κύριε, όλοι είμαστε 
πλάσματά Σου. Λυπήσου τους πλανημένους δούλους Σου και κάλεσέ τους σε μετάνοια”». Το 
πλήθος των αγίων που υπήρξαν πρώην διώκτες της Εκκλησίας60 φανερώνει τα πραγμα-
τικά αισθήματα του Θεού και των χριστιανών για τους εχθρούς τους και για όλους τους 
άδικους, άνομους, άπιστους και αμαρτωλούς.

Τι δεν θα βρει στο Ευαγγέλιο ο μουσουλμάνος

Στη διήγηση των ίδιων γεγονότων από τα Ευαγγέλια και το ισλαμικό Κοράνι υπάρ-
χουν αρκετές διαφορές. Εκτός από αυτές, που ήδη αναφέραμε, ας σημειώσουμε και ότι η 
γέννηση του Ιησού περιγράφεται εντελώς διαφορετικά (βλ. Λουκ. 2, 1-20, και Ματθ. κεφ. 
1 και 2). Η Μαριάμ, όταν έμεινε έγκυος, θα μπορούσε να κινδυνεύσει, κατηγορούμενη για 
μοιχεία, αλλά απέφυγε τον κίνδυνο λόγω της καλοσύνης του αρραβωνιαστικού της, του 
αγίου Ιωσήφ, ο οποίος θέλησε «να τη διώξει κρυφά» κι όχι να την παραδώσει στο νόμο – 
όμως ούτε κι αυτό το έκανε, γιατί άγγελος στο όνειρό του τού εξήγησε το γεγονός.

Ο Ιησούς γεννήθηκε σ’ ένα στάβλο της Βηθλεέμ κι όχι στην έρημο. Και, όταν γεννήθη-
κε, δε μίλησε αμέσως, όπως αναφέρει το ισλαμικό Κοράνι, αλλά υπήρξαν άλλα θαυμαστά 
σημεία που συνόδευσαν το γεγονός: άγγελοι έψαλλαν από τον ουρανό, ένας άγγελος 
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ενημέρωσε βοσκούς, οι οποίοι ήρθαν και Τον προσκύνησαν, ενώ μάγοι (ιερείς και αστρο-
λόγοι) της ανατολής (μάλλον από την Περσία), ακολουθώντας ένα λαμπρό άστρο, ήρθαν 
και Του πρόσφεραν δώρα: χρυσό, λιβάνι και σμύρνα. Οι άγιοι δάσκαλοι του χριστιανι-
σμού ερμηνεύουν αυτά τα δώρα ως εξής: λιβάνι, επειδή είναι Θεός, χρυσό, επειδή είναι 
βασιλιάς, και σμύρνα (αρωματικό βότανο, που το χρησιμοποιούσαν στην ταφή), επειδή 
επρόκειτο να πεθάνει μαρτυρικά. Πρώτη φορά ο Ιησούς έδειξε τη σοφία Του σε ηλικία 
δώδεκα ετών, όταν επισκέφτηκε με τη μητέρα Του και τον Ιωσήφ το ναό των Ιεροσολύ-
μων, και τότε, επειδή Τον έχασαν για τρεις μέρες, είπε στη μητέρα Του: «Γιατί με αναζη-
τούσατε; Δεν ξέρατε ότι πρέπει να βρίσκομαι στο σπίτι του Πατέρα μου;» (Λουκ. 2, 41-52), 
εννοώντας το ναό.

Αυτό που θα φανεί πιο παράξενο απ’ όλα στον αδελφό μας μουσουλμάνο αναγνώστη 
του Ευαγγελίου, είναι ότι δεν θα δει εκεί τον Ιησού να απορρίπτει αυτά που το ισλαμικό 
Κοράνι γράφει ότι απέρριψε: το ότι είναι Υιός του Θεού, ότι οι άνθρωποι οφείλουν να Τον 
λατρεύουν και ότι αληθινά σταυρώθηκε και αναστήθηκε. Αυτά, δηλαδή, που πιστεύουμε 
γι’ Αυτόν οι χριστιανοί, δεν τα βγάλαμε από το κεφάλι μας, αλλά τα πιστεύουμε (και 
μάλιστα αμετακίνητα), επειδή ο Ίδιος τα δίδαξε και τα έγραψαν οι άγιοι και αξιόπιστοι 
μάρτυρες, οι μαθητές Του.

Ας δούμε μερικά μόνο από τα αμέτρητα σημεία, στα οποία στηρίζουμε αυτή την άποψη:

 ▶ Σε όλη την έκταση των Ευαγγελίων ο Ιησούς ονομάζει πάντοτε το Θεό «Πατέρα 
Του» και αρκετές φορές τον εαυτό Του «ο Υιός». Είναι φανερό ότι, όταν ο Θεός ονομά-
ζεται «ο Πατήρ» (χωρίς άλλο προσδιορισμό, χωρίς δηλαδή να αναφέρεται τίνος Πατήρ 
είναι), ονομάζεται έτσι διότι είναι Πατήρ του Υιού. Ο Ιησούς πάλι λέγεται «ο Υιός» (χω-
ρίς άλλο προσδιορισμό), ως ο Υιός του Πατρός. Βλ. π.χ. Λουκ. 10, 22, Ιω. 5, 19-26, προς 
Εβραίους 1, 1 κ.λ.π.

 ▶ Ενώ είναι σαφές στην Παλαιά Διαθήκη ότι μόνο στο Θεό πρέπει να πιστεύουν οι 
άνθρωποι και μόνον Αυτόν να λατρεύουν, ο Ιησούς ζητάει πίστη στον εαυτό Του (π.χ. Ιω. 
3, 29, και 9, 35-38) και δηλώνει ότι η τιμή προς Αυτόν πρέπει να είναι ίση με την τιμή προς 
τον Πατέρα (Ιω. 5, 23, «ίνα πάντες τιμώσι τον υιόν καθώς τιμώσι τον πατέρα»). Στο μεγάλο 
προφητικό όραμα της Αποκάλυψης, κεφ. 22, 3-4, οι πιστοί στη νέα Ιερουσαλήμ (στον πα-
ράδεισο) θα λατρεύουν εξίσου «τον Θεόν και το Αρνίον» (το Χριστό). Ανάλογη αναφορά 
δες και στο Αποκ. 5, 13. Ενδιαφέρον εδώ ότι ο Θεός και το Αρνίον (ο Χριστός) έχουν τον 
ίδιο θρόνο, κοινό και για τους Δυο, ενώ η Αποκάλυψη μιλάει γι’ Αυτούς σε ενικό αριθμό 
αντί για πληθυντικό (όπως και στα Αποκ. 11, 15. 20, 6).

 ▶ Επίσης, ο Χριστός πάντα δεχόταν να Τον προσκυνούν οι άνθρωποι (π.χ. Ματθ. 
28, 9 και 17, Ιω. 9, 38, και 18, 6), ακόμη και τα κακά πνεύματα (Μάρκ. 5, 6), πράξη τιμής 
που πρέπει να αποδίδεται μόνο στο Θεό, σύμφωνα και την εντολή «Κύριον τον Θεόν σου 
προσκυνήσεις και αυτώ μόνο λατρεύσεις» (Ματθ. 4, 10).

 ▶ Στην Παλαιά Διαθήκη το όνομα του Θεού φέρει τη δύναμη του Θεού, όμως στην 
Καινή Διαθήκη την ιδιότητα αυτή την έχει το όνομα του Ιησού. Ο Ιησούς δίνει εξουσία να 
γίνουν παιδιά του Θεού εκείνοι που πιστεύουν στο όνομά Του, όχι «στο όνομα του Θεού» 
(Ιω. 1, 12). Όταν συγκεντρώνονται άνθρωποι «εις το όνομα του Ιησού», Εκείνος βρίσκε-
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ται ανάμεσά τους (Ματθ. 18, 20). Οι απόστολοι κάνουν θαύματα λέγοντας το όνομα του 
Ιησού (π.χ. Λουκ. 10, 17, Πράξ. 3, 6 και 16, 18). Το όνομα του Ιησού μπορεί να τελεί θαύ-
ματα, ακόμη και αν απλώς προφέρεται από ανθρώπους που δεν είναι «πιστοί Του» (Ιω. 9, 
49-50). Κατά τον απόστολο Πέτρο, οι προφήτες μαρτυρούν ότι, διά του ονόματός Του, θα 
λάβει συγχώρηση των αμαρτιών κάθε ένας που πιστεύει σ’ Αυτόν (Πράξεις των αποστό-
λων, 10, 43). Οι απόστολοι Βαρνάβας και Παύλος «παραδεδώκασι τας ψυχάς αυτών» (δια-
κινδύνευσαν τη ζωή τους) «υπέρ του ονόματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού» (Πράξ. 15, 
26), ο δε Παύλος είναι έτοιμος να πεθάνει «υπέρ του ονόματος του Κυρίου Ιησού» (Πράξ. 
21, 13).

 ▶ Ας σημειωθεί βέβαια ότι η επίκληση του ονόματος του Θεού είναι μια πρόσκληση 
στο Θεό να παρέμβει, δηλαδή μια προσευχή. Ομοίως, η επίκληση του ονόματος του Ιησού 
είναι μια πρόσκληση στον Ιησού να παρέμβει, δηλαδή μια προσευχή προς Αυτόν: «ό,τι αν 
αιτήσητε εν τω ονόματί μου, τούτο ποιήσω, ίνα δοξασθή ο πατήρ εν τω υιώ. εάν τι αιτήσητε 
εν τω ονόματί μου, εγώ ποιήσω» (Ιω. 14, 13-14). Αυτό είναι κάτι άλλο (προσευχή προς τον 
Ιησού) και άλλο το «ό,τι αν αιτήσητε τον πατέρα εν τω ονόματί μου, δω υμίν» του Ιω. 15, 16 
(προσευχή προς τον Πατέρα).

Η αποστολική Εκκλησία είναι απόλυτα σίγουρο ότι προσευχόταν προς τον Ιησού. Ο 
άγιος Στέφανος Του ζήτησε να παραλάβει το πνεύμα του (Πράξ. 7, 59 –και στο στ. 60 λέει 
«Κύριε, μη στήσης αυτοίς την αμαρτίαν ταύτην», όπου αμέσως πριν έχει ονομάσει «Κύριο» 
τον Ιησού!), ο απόστολος Παύλος προσεύχεται σ’ Αυτόν στο Πράξ. 22, 17-21 (ακόμη κι 
αν υποθέσουμε ότι η προσευχή του αρχικά απευθυνόταν στον Πατέρα, όμως συνεχίστηκε 
ως επικοινωνία με τον Ιησού), ενώ άλλοτε Του ζήτησε να τον απαλλάξει από τον κακό 
άγγελο που τον τυραννούσε (Β΄ Κορ. 12, 8-9 –ο Κύριος εκεί είναι ο Ιησούς, όπως φαίνεται 
από το στίχο 9). Ο απόστολος και προφήτης Ιωάννης Τον παρακάλεσε να έρθει γρήγορα 
(Αποκ. 22, 20). Ο απόστολος Πέτρος λέει στον Αινέα, τον παράλυτο της πόλης Λύδδα, 
«Αινέα, ιάται σε Ιησούς ο Χριστός» (σε θεραπεύει ο Ιησούς, ο Χριστός, Πράξ. 9, 34), άρα 
ο Ίδιος ο Χριστός, εκείνη τη στιγμή, παρενέβη από τον ουρανό και τέλεσε τη θεραπεία.

Η προσευχή προς τον Ιησού, ενώ βρίσκεται στον ουρανό, είναι ακριβώς το ίδιο με 
αυτό που έκαναν οι άνθρωποι που Του ζητούσαν βοήθεια όσο ζούσε στη γη (π.χ. Ματθ. 9, 
27. 15, 22, Μάρκ. 3, 10. 9, 17-29. 5, 22-23, κ.α.). Όπως έκανε αμέτρητα θαύματα εδώ, έτσι 
κάνει και από τον ουρανό. Εξάλλου, Εκείνος υποσχέθηκε ότι θα βρίσκεται μαζί μας όλες 
τις ημέρες μέχρι τη συντέλεια του αιώνος (Ματθ. 28, 20) και βρίσκεται σε συνεχή επικοι-
νωνία μαζί μας, όπως αποδεικνύει το όραμα της Δαμασκού, το όραμα του Ανανία (Πράξ. 
9, 17), η θεραπεία του Αινέα, το Ματθ. 18, 20 («ού [όπου] γαρ εισί δύο ή τρεις συνηγμένοι 
εις το εμόν όνομα, εκεί ειμί εν μέσω αυτών») κ.λ.π.

 ▶ Ο Χριστός επίσης κατέχει τα «κλειδιά της βασιλείας των ουρανών» και την εξουσία 
να συγχωρεί αμαρτίες (Λουκ. 7, 48-50, κ.α.), εξουσία που ανήκει μόνο στο Θεό (βλ. π.χ. 
Ησαΐα 43, 24) – και είναι δικά Του, δεν τα διαχειρίζεται απλώς εξ ονόματος του Πατρός, 
γι’ αυτό και μπορεί να τα μεταβιβάσει στους μαθητές Του (Ματθ. 16, 19, και 18, 18). Ομοί-
ως, τους μεταβιβάζει και την εξουσία να κάνουν θαύματα (Λουκ. 9, 1-6). Αυτό φανερώνει 
ότι τα θαύματά Του τα πραγματοποιεί με τη δική Του δύναμη και όχι «με την άδεια του 
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Θεού», όπως φαίνεται να λέει στο ισλαμικό Κοράνι. Ας σημειωθεί ότι ο Ιησούς διακηρύσ-
σει ότι έχει «όλα όσα έχει και ο Πατέρας» (βλ. Ιω. 10, 30. 14, 9-11. 16, 15. 17, 10 και 17, 21) 
και μάλιστα ότι, όπως ο Πατέρας, έτσι κι Εκείνος μπορεί να δίνει ζωή (ανάστησε μάλιστα 
τρεις νεκρούς όσο ήταν στη γη), πράγμα που θα κάνει σε όλη του τη μεγαλοπρέπεια όταν 
θα αναστήσει όλους τους νεκρούς, για να κάνει ο Ίδιος την τελική κρίση και την κατάταξη 
των ανθρώπων στον παράδεισο και την κόλαση (Ματθ. 25, 31-46, Ιω. 5, 25 και 28).

 ▶ Στο Ματθ. 23, 34-38, ο Ιησούς λέει προς τους εκπροσώπους της εβραϊκής θρη-
σκείας ορισμένα εκπληκτικά πράγματα. Στίχ. 34: «διά τούτο ιδού εγώ αποστέλλω προς 
υμάς προφήτας και σοφούς και γραμματείς, και εξ αυτών αποκτενείτε» (θα σκοτώσετε) «και 
σταυρώσετε, και εξ αυτών μαστιγώσετε εν ταις συναγωγαίς υμών και διώξετε από πόλεως 
εις πόλιν…» – στίχ. 37-38: «Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, η αποκτείνουσα τους προφήτας και 
λιθοβολούσα τους απεσταλμενους προς αυτήν. ποσάκις ηθέλησα επισυναγαγείν τα τέκνα 
σου ον τρόπον επισυνάγει όρνις τα νοσσία εαυτής υπό τας πτέρυγας, και ουκ ηθελήσατε. ιδού 
αφίεται υμίν ο οίκος υμών έρημος».

Αυτά τα λόγια όμως ταιριάζουν μόνο στον Θεό. Η Παλαιά Διαθήκη είναι γεμάτη από 
τέτοια λόγια και είναι όλα δικά Του λόγια. Κατ’ αρχάς, μόνο Εκείνος λέει «ιδού εγώ» 
(π.χ. Ζαχαρίας 12, 2, Ιερεμίας 23, 2, Μαλαχίας 3, 22, κ.α.) και μόνον Εκείνος στέλνει τους 
προφήτες, ενώ εδώ ο Ιησούς λέει ότι θα τους στείλει ο Ίδιος. Και, κατά δεύτερον, τίθεται 
το ερώτημα: πότε ο Ιησούς προσπάθησε να μαζέψει το λαό της Ιερουσαλήμ «κάτω απ’ 
τα φτερά Του», όπως η όρνιθα τα πουλιά της (και μάλιστα τόσο πολλές φορές, ώστε να 
θεωρεί πλέον πως είναι μάταιος κόπος); Η μόνη πιθανή απάντηση σ’ αυτό είναι: σε όλη τη 
διάρκεια της εβραϊκής ιστορίας. Είναι ο Θεός.

Για όλους αυτούς τους λόγους θεωρούμε πως, όταν στην Καινή Διαθήκη ο Ιησούς χα-
ρακτηρίζεται «Θεός», π.χ. Ιω. 1, 1, Ιω. 20, 28 [ο Θωμάς «είπεν αυτώ» (σ’ Αυτόν) «ο Κύριός 
μου και ο Θεός μου»] κ.ά., αυτό γίνεται με την απόλυτη και κυριολεκτική έννοια που έχει 
το όνομα αυτό στον Πατέρα – και, όταν χαρακτηρίζεται «ο Κύριος», το όνομα αυτό έχει 
την ίδια έννοια με το όμοιο «ο Κύριος» που αποδίδεται στο Θεό.

Τέτοιες αναφορές βλ. και σε άλλα σημεία, όπως τα Πράξ. 20, 28, Ρωμ. 9, 5, Εφεσ. 5, 5 
(«εν τη βασιλεία του Χριστού και Θεού»), Α΄ Τιμ. 3, 16, Τίτ. 1, 10 («την διδασκαλίαν του 
σωτήρος ημών Θεού» – ο Χριστός δίδαξε, όχι ο Πατήρ), Τίτ. 2, 13 («επιφάνειαν της δόξης 
του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ος έδωκεν εαυτόν υπέρ πάντων» – η 
επιφάνεια [εμφάνιση] θα είναι του Χριστού, όχι του Πατρός), Εβρ. 3, 4, Β΄ Πέτρ. 1, 1, Α΄ 
Ιω. 5, 20 κ.ά.

Ας σημειωθεί εδώ ότι ο Ιησούς προανήγγειλε τον ερχομό «ψευδόχριστων και ψευδο-
προφητών», οι οποίοι «θα πλανήσουν πολλούς», ακόμη και «εκλεκτούς», κάνοντας ακό-
μη και «θαύματα», και προειδοποίησε τους ανθρώπους να μην τους πιστέψουν (βλ. Ματθ. 
κεφ. 24, όπου μιλάει για τη δευτέρα παρουσία Του, όταν θα γίνει και η τελική κρίση). Γι’ 
αυτό το λόγο, για μας τους χριστιανούς, οι αναφορές στον Ιησού από το ισλαμικό Κοράνι 
(όπου φαίνεται να λέει πράγματα αντίθετα απ’ αυτά που καταγράφονται στα Ευαγγέλια) 
δε μπορούν να γίνουν αποδεκτές. Υπ’ όψιν ότι τα Ευαγγέλια, όπως είπαμε, γράφτηκαν 
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από τους αυτόπτες μάρτυρες του Ιησού, ενώ το Κοράνι μόλις τον 7ο αιώνα μ.Χ. Και ρω-
τάμε: πώς ξέρετε ότι είναι αξιόπιστο – και μάλιστα «πιο αξιόπιστο» από τα Ευαγγέλια;

Αυτό ήταν φυσικό να το πιστεύουν άνθρωποι του 7ου αιώνα, που δεν είχαν διαβάσει 
καθόλου τα Ευαγγέλια, σήμερα όμως, που έχουμε πολύ περισσότερα δεδομένα, κάθε μου-
σουλμάνος αδελφός μας καλείται να προβληματιστεί.

Ο ερχομός του Χριστού ως θέμα της Παλαιάς Διαθήκης

Το κεντρικό, και σχεδόν αποκλειστικό, θέμα των αποκαλύψεων του Θεού στους προ-
φήτες της Παλαιάς Διαθήκης είναι ο ερχομός του Χριστού. Αυτό αποδεικνύει πέρα από 
κάθε αμφισβήτηση ότι ο Ιησούς είναι ο Σωτήρας του κόσμου, το κέντρο του σχεδίου του 
Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου και το κέντρο της παγκόσμιας ιστορίας. Είναι το 
«σπέρμα της γυναικός», που θα συντρίψει το κεφάλι του όφη και ο όφης θα του πληγώσει 
τη φτέρνα (Γένεσις, 3, 15). Αν δεν είναι ο Ιησούς αυτός, τότε σε ποιον αναφερόταν αυτή η 
προφητεία;

Είναι αδύνατον να απαριθμήσουμε τις αμέτρητες προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης, 
που μιλάνε για το Χριστό. Παρακάτω θα αναφέρουμε αρκετές. Εδώ ας περιοριστούμε 
στην προφητεία του Ησαΐα, για το παιδί που θα γεννηθεί και το όνομά του θα είναι «με-
γάλης βουλής άγγελος» (αγγελιαφόρος της μεγάλης απόφασης), «θαυμαστός σύμβουλος, 
Θεός ισχυρός, εξουσιαστής, άρχων ειρήνης, πατήρ του μέλλοντος αιώνος», η εξουσία του θα 
είναι μεγάλη και η ειρήνη του χωρίς όρια και ο Θεός θα του δώσει το θρόνο του Δαβίδ, για 
να τον διατηρήσει αιώνια (Ησαΐα, κεφ. 9). Το παιδί αυτό είναι ο Μεσσίας.

Επομένως, έστω κι αν μετά από Αυτόν ακολουθήσει άλλος προφήτης (άλλος εννοώ 
εκτός από τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης), πάλι αντικείμενο της προφητείας του 
θα είναι ο Ιησούς. Παράδειγμα, ο άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, που μας μεταφέρει τα λόγια 
του Ιησού στην Αποκάλυψη, όπου και Τον βλέπει καθισμένο στο θρόνο Του, που είναι και 
ο θρόνος του Θεού.

Φυσικά, η αναφορά στη σούρα 61, 6, ότι ο Ιησούς προανάγγειλε τον ερχομό ενός άλ-
λου προφήτη, του Αχμέντ, που προφανώς ταυτίζεται με το Μωάμεθ, δεν υπάρχει ούτε ως 
υπαινιγμός στην Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη). Οι αναφορές στον «Προφήτη» 
και τον «Παράκλητο», τις οποίες οι διδάσκαλοι του Ισλάμ συνδέουν με την εμφάνιση του 
Μωάμεθ, έχουν εντελώς διαφορετικό περιεχόμενο, όπως εξηγήσαμε σε άλλα σημεία του 
βιβλίου μας.

Ο Ιησούς είναι ο Ίδιος ο Θεός Πατέρας;

Οι χριστιανοί δεν πιστεύουμε ότι ο Χριστός είναι ο Ίδιος ο Θεός Πατέρας, που κα-
τέβηκε στη γη ως άνθρωπος. Η ιδέα αυτή υποστηρίχθηκε από μια αρχαία αίρεση, τους 
τροπικούς μοναρχιανούς («πατροπασχίτες», 2ος και 3ος αιώνας μ.Χ.), και απορρίφθηκε 
αμέσως από τους αγίους διδασκάλους του χριστιανισμού. Ο Υιός δεν ταυτίζεται με τον 
Πατέρα, ούτε και θα μπορούσε να ταυτίζεται. Άλλωστε ο Ίδιος ο Χριστός μίλησε για τον 
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Πατέρα ως Πρόσωπο διαφορετικό από τον Ίδιο και πολλές φορές απευθύνθηκε σ’ Αυτόν 
(π.χ. Ιω. 17, 1-26).

Αφού όμως ο Πατέρας και ο Υιός είναι δύο διαφορετικά Πρόσωπα και αφού, κατά τους 
χριστιανούς, και ο Υιός είναι Θεός, πόσοι Θεοί υπάρχουν; Αν μάλιστα συνυπολογίσουμε 
και την παρουσία του Τρίτου Προσώπου, του Αγίου Πνεύματος, όλα φαίνεται να έρχο-
νται σε αντίθεση με τις ξεκάθαρες διαβεβαιώσεις της Αγίας Γραφής ότι Ένας μόνο Θεός 
υπάρχει, που δημιούργησε τον κόσμο χωρίς τη βοήθεια κανενός (π.χ. Ησαΐας, 44, 24). Και, 
επειδή η Αγία Γραφή δε γίνεται να αντιφάσκει, πρέπει να λυθεί αυτό το πρόβλημα.

Το πρόβλημα λύνεται με τη βοήθεια των λόγων του Ιησού ότι η ταύτισή Του με τον 
Πατέρα είναι απόλυτη, σε σημείο που Πατήρ και Υιός να είναι ένα, να είναι «ο Ένας μέσα 
στον Άλλο», όλα όσα έχει ο Ένας να τα έχει και ο Άλλος, όποιος είδε τον Υιό, να έχει δει 
και τον Πατέρα (άρα Πατήρ και Υιός είναι όμοιοι) κ.τ.λ. – βλ. Ιω. 10, 30. 14, 9-11. 16, 15. 
17, 10 και 17, 21.

Αφού λοιπόν είναι έτσι, τότε όλα μπαίνουν στη θέση τους. Ένας είναι ο Θεός, μόνο που 
Αυτός ο Θεός είναι ο Πατήρ, Αυτός ο Θεός είναι ο Υιός, Αυτός ο Θεός είναι το Άγιο Πνεύ-
μα (βλ. Β΄ προς Κορινθίους, 3, 17-18). Και, τέλος, Αυτός ο Θεός είναι και οι Τρεις μαζί. Γι’ 
αυτό σε πολλά σημεία της Παλαιάς Διαθήκης, όπως στον προφήτη Αβδιού (Οβδιού) και 
στο κεφ. 18 της Γένεσης εμφανίζονται «Τρεις Θεοί». Πρόκειται για Τρία σαφώς ξεχωριστά 
Πρόσωπα (Άλλος ο Πατήρ, Άλλος ο Υιός, Άλλος το Άγιο Πνεύμα), που όμως το Καθέ-
να έχει μέσα Του όλη τη Θεότητα (το «πλήρωμα της θεότητος», επιστολή Παύλου προς 
Κολοσσαείς, 2, 9) και γι’ αυτό ενώνονται και είναι Ένας Κύριος, Ένας Θεός, και όχι τρεις 
Κύριοι και τρεις Θεοί. Άλλωστε «όλα όσα έχει ο Πατήρ τα έχει και ο Υιός».

Πηγή των Άλλων Δύο φυσικά είναι ο Πατήρ: Εκείνος γεννά τον Υιό και «εκπορεύει» 
το Άγιο Πνεύμα (Ιω. 15, 26), όλα όσα έχουν Εκείνος Τους τα έδωσε. Όμως ο Πατήρ δεν 
είναι «μόνος Θεός». Ο Θεός είναι Ένας (λόγω της ενότητας των Τριών, που είναι ενότητα 
ουσίας, θέλησης και ενέργειας), αλλά δεν είναι Μόνος.

Οπωσδήποτε η τριαδικότητα του Θεού και η ενότητα των Τριών Προσώπων είναι μέγα 
μυστήριο και σκάνδαλο για την ανθρώπινη λογική. Πώς γίνεται ο Πατήρ να γεννά; Τι 
σημαίνει «εκπορεύει» το Άγιο Πνεύμα (Ιω. 15, 26); Πώς το Πνεύμα «ερευνά τα βάθη του 
Θεού»; Πώς ο Υιός βρίσκεται «εν τω Πατρί» (μέσα στον Πατέρα); Πώς γίνεται Τρία Πρό-
σωπα να αποτελούν Έναν Θεό, Έναν Κύριο;

Οι άγιοι δάσκαλοι του χριστιανισμού διακηρύσσουν ότι ο τρόπος ύπαρξης του Θεού 
και η εσωτερική ζωή της Αγίας Τριάδας είναι μυστήρια εντελώς άγνωστα για τους ανθρώ-
πους. Σίγουρα ο Πατήρ δε γεννά τον Υιό όπως γεννούν οι άνθρωποι ή τα άλλα πλάσματα 
της Γης. Η γέννηση του Υιού είναι μια πράξη καθαρά πνευματική, ανεξιχνίαστη και «θεο-
πρεπής» – ταιριαστή στο Θεό. Ας μην ανησυχούν λοιπόν οι αδελφοί μας μουσουλμάνοι, 
ότι αποδίδουμε στο Θεό ιδιότητες και πράξεις ανάξιες γι’ Αυτόν (σημειωτέον ότι το ρήμα 
«γεννώ» στα αρχαία ελληνικά αναφερόταν στον πατέρα, ενώ στη γέννηση από τη μη-
τέρα αναφερόταν το ρήμα «τίκτω»). Όσο για την εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος, δεν 
υπάρχει τίποτε αντίστοιχο, ώστε να το κατανοήσουμε, έστω και κατά προσέγγιση. Όμως, 
αν μπορούσαμε να συζητήσουμε λογικά και να κατανοήσουμε πλήρως όλα τα σημεία της 
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χριστιανικής διδασκαλίας για το Θεό, δε θα είχαν νόημα λόγοι όπως τα Λουκ. 10, 21, Α΄ 
Κορ. 1, 18-25.

Ωστόσο, αν δώσουμε πίστη στην Αγία Γραφή, σ’ αυτά που μας παραδόθηκαν μέσω του 
Μωυσή, των προφητών, αλλά και του Ίδιου του Ιησού, του Χριστού, και δεν τα αγνοήσου-
με, όπως και το ισλαμικό Κοράνι μας παραγγέλλει (σούρα 3, 84 – άσχετα ότι το ίδιο δε 
φαίνεται να τα λαμβάνει πάντα υπ’ όψιν), τότε δε μπορούμε παρά να δεχτούμε την πίστη 
στην Αγία Τριάδα (βλ. π.χ. Ματθ. 28, 19).

Ο Ιησούς ως σωτήρας, βασιλιάς και τελικός κριτής

Το ισλαμικό Κοράνι σαφώς ορίζει ότι οι άνθρωποι οφείλουν να δίνουν «πίστη σε ό,τι 
δόθηκε στους προφήτες» (σούρα 3, 84). Ωστόσο, σύμφωνα με τους προφήτες, ο Μεσ-
σίας δεν θα ήταν απλός προφήτης, δηλαδή μεταφορέας των λόγων και του θελήματος 
του Θεού, αλλά βασιλιάς του λαού του Θεού, σωτήρας των ανθρώπων και Εκείνος που 
θα κρίνει την ανθρωπότητα στο «τέλος του κόσμου» και θα αποδώσει στον καθένα την 
«αμοιβή» ή την «τιμωρία» για τα έργα του.

Αφού λοιπόν και το ισλαμικό Κοράνι δέχεται ότι ο Ιησούς, ο Υιός της Μαριάμ, ήταν ο 
Μεσσίας (ελληνικά: Χριστός), προφανώς στο πρόσωπό Του επαληθεύτηκαν οι προφητεί-
ες. Η επαλήθευση όμως των προφητειών αγνοείται από το ίδιο το ισλαμικό Κοράνι, ενώ 
επισημαίνεται αμέτρητες φορές στα χριστιανικά Ευαγγέλια – άλλος ένας λόγος να τα 
μελετήσετε, αδελφοί μας μουσουλμάνοι.

Η πιο γνωστή προφητεία για το βασιλικό αξίωμα του Χριστού είναι του προφήτη Ζα-
χαρία, κεφ. 9, στίχ. 9 και εξής: «Χαίρε σφόδρα, θύγατερ Σιών, κήρυσσε, θύγατερ Ιερουσαλήμ. 
Ιδού ο βασιλεύς σου έρχεταί σοι, δίκαιος και σώζων αυτός, πραΰς και επιβεβηκώς επί υποζύ-
γιον και πώλον νέον» («έχε μεγάλη χαρά, θυγατέρα Σιών, κραύγαζε, θυγατέρα Ιερουσα-
λήμ! Να, ο βασιλιάς σου σού έρχεται, δίκαιος και σώζων αυτοπροσώπως, πράος, καβα-
λικεύοντας νεαρό γαϊδουράκι»). Η προφητεία αυτή εκπληρώθηκε όταν ο Ιησούς μπήκε 
στην Ιερουσαλήμ καβάλα στο γαϊδουράκι, λίγες μέρες πριν τη σταύρωσή Του (βλ. Ματθ. 
21, 5, και Ιω. 12, 25, με συγκεκριμένες αναφορές στην προφητεία).

Άλλες προφητείες, που αναφέρουν ότι ο Μεσσίας θα είναι βασιλιάς, είναι: Α΄ Παρα-
λειπομένων 22, 10 (προφητεία του Δαβίδ, που κατ’ αρχάς αναφέρεται στο Σολομώντα, 
αλλά στην ουσία μιλάει για το Μεσσία, γιατί ο Θεός λέει γι’ αυτόν ότι η βασιλεία του 
θα διαρκέσει «έως αιώνος», δηλ. αιώνια), Β΄ Βασιλειών 7, 12-16 («…και η βασιλεία αυτού 
έως αιώνος ενώπιόν μου και ο θρόνος αυτού έσται ανωρθωμένος εις τον αιώνα», λόγος του 
Θεού διά του προφήτη Νάθαν προς το Δαβίδ), Ησαΐα 9, 6-7, Μιχαία 4, 7, Δανιήλ 2, 44, και 
7, 14, Ψαλμ. 44 7, και 88, 30-37, κ.ά. Σ’ αυτές τις προφητείες αναφέρθηκε και ο άγγελος, 
όταν είπε στη Μαριάμ για το γιο της ότι «ο Θεός θα του δώσει το θρόνο του πατέρα του, 
του Δαβίδ, και θα βασιλεύσει στον οίκο του Ιακώβ εις τους αιώνες και η βασιλεία του δε θα 
έχει τέλος» (βλ. Λουκ. 1, 26-38).

Ο Ίδιος ο Ιησούς χαρακτήρισε τον εαυτό Του βασιλιά, σε λόγους Του όπως η περι-
γραφή της τελικής κρίσης, την οποία θα πραγματοποιήσει ο Ίδιος και θα αποδώσει στον 
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καθένα την αμοιβή των έργων του (Ματθ. 25, 31-46), και «υιό του βασιλέως» (Ματθ. 22, 
1-14), ενώ, κατά τη δίκη Του από τον Πιλάτο, παραδέχτηκε ότι είναι βασιλιάς, απλώς δι-
ευκρίνισε ότι η βασιλεία Του «δεν είναι εκ του κόσμου τούτου» (Ιω. 18, 33-37).

Η ιδέα ότι ο Μεσσίας θα είναι βασιλιάς του λαού Του ήταν πασίγνωστη στους πιστούς 
του αληθινού Θεού κατά την εποχή του Ιησού, σε άμεση αναφορά με τις παραπάνω προ-
φητείες, γι’ αυτό τον Ιησού, όσοι Τον πίστευαν, Τον ονόμαζαν «υιό Δαβίδ» (π.χ. Ματθ. 20, 
31, και 21, 9, αλλά και Ιω. 1, 50: «Κύριε, εσύ είσαι ο Υιός του Θεού, ο βασιλιάς του Ισραήλ»), 
ενώ οι κατήγοροί Του έπεισαν τον Πιλάτο να Τον καταδικάσει προβάλλοντας ακριβώς 
αυτό το επιχείρημα, ότι «αυτοχαρακτηρίζεται βασιλιάς», επομένως εγείρει αξιώσεις ανε-
ξαρτησίας από τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία (Ιω. 19, 12). Γι’ αυτό ο Πιλάτος τοποθέτησε 
στην κορυφή του σταυρού την πασίγνωστη επιγραφή «Ιησούς Ναζωραίος, Βασιλεύς των 
Ιουδαίων» (Ματθ. 27, 37, Μάρκ. 15, 26, Λουκ. 23, 38, Ιω. 19, 19). Ο Ιησούς επίσης, παρόλο 
που πάντα δεχόταν την προσφώνηση «υιός Δαβίδ», τόνισε ότι ο Δαβίδ ονομάζει το Μεσ-
σία «Κύριό του» (Ματθ. 22, 41-45, αναφορά στον Ψαλμό 109), πράγμα που φανερώνει όχι 
μόνο ότι είναι ανώτερός του –αν και ο Δαβίδ ήταν ο μεγάλος βασιλιάς του Ισραήλ– αλλά 
και ότι είναι Θεός, γιατί «ο Κύριος» (χαρακτηρισμός που απέδιδαν στον Ιησού) είναι μό-
νον ο Θεός.

Ας αναφέρουμε ακόμη ότι ο άγγελος που εμφανίστηκε στον άγιο Ιωσήφ, τον αρραβω-
νιαστικό της Μαριάμ (αλλά όχι πατέρα του Ιησού), για να τον καθησυχάσει βεβαιώνο-
ντάς τον ότι το παιδί της προέρχεται από το Άγιο Πνεύμα και όχι από μοιχεία, ανέφερε ότι 
το όνομα του παιδιού πρέπει να είναι Ιησούς (ο Θεός σώζει), γιατί «αυτός θα σώσει το λαό 
του από τις αμαρτίες τους» (Ματθ. 1, 18-25).

Αλλά και «μάγοι από την ανατολή» (μάλλον ιερείς της περσικής μονοθεϊστικής θρη-
σκείας του Ζωροαστρισμού), που ο Θεός τούς ειδοποίησε για τη γέννηση του Ιησού στέλ-
νοντάς τους το υπέρλαμπρο άστρο κι εκείνοι ήρθαν στη Βηθλεέμ και Τον προσκύνησαν, 
φτάνοντας ρωτούσαν «πού είναι ο γεννηθείς βασιλιάς των Ιουδαίων», πράγμα που αμέ-
σως κατάλαβαν οι Εβραίοι (οι πιστοί του αληθινού Θεού) ότι αναφέρεται στο Χριστό (βλ. 
Ματθ. 2, 1-6).

Τέλος, να επισημάνουμε ότι στην Αποκάλυψη (το τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθή-
κης, στο οποίο καταγράφονται τα οράματα του αγίου αποστόλου και προφήτη Ιωάννη), ο 
Ιησούς χαρακτηρίζεται «βασιλεύς των βασιλέων και Κύριος των κυρίων» (Αποκ. 17, 14 και 
19, 16), τίτλο που η Παλαιά Διαθήκη αποδίδει μόνο στο Θεό (π.χ. Δευτερονόμιο, 10, 14, 
Ψαλμ. 135, 3, Β΄ Μακαβαίων 13, 4, Γ΄ Μακαβαίων 5, 35).

Στο Ευαγγέλιο ο Ιησούς ξεκαθαρίζει ότι ο Ίδιος θα αναστήσει και θα κρίνει τους νε-
κρούς κατά το «τέλος των ημερών»: βλ. Ματθ. κεφ. 25, Λουκ. κεφ. 21, αλλά και Ιω. 5, 28: 
«μη θαυμάζετε τούτο· ότι έρχεται ώρα εν ή πάντες οι εν τοις μνημείοις ακούσονται της φωνής 
αυτού [του Χριστού], και εκπορεύσονται οι τα αγαθά ποιήσαντες εις ανάστασιν ζωής, οι δε 
τα φαύλα πράξαντες εις ανάστασιν κρίσεως» (μην απορείτε, γιατί έρχεται ώρα, που όλοι 
όσοι βρίσκονται στους τάφους θα ακούσουν τη φωνή Του και θα προχωρήσουν εκείνοι 
που έκαναν τα καλά σε ανάσταση ζωής και εκείνοι που διέπραξαν τα φαύλα σε ανάσταση 
κρίσης), κ.α.
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Στο βιβλίο του προφήτη Δανιήλ, 7, 9-10, αρχίζει η περιγραφή του περίφημου οράματος 
του Παλαιού των ημερών. Ο καθήμενος επί του θρόνου (προφανώς ο Θεός) περιγράφεται 
έτσι: «και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θριξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον κα-
θαρόν, ο θρόνος αυτού φλοξ πυρός, οι τροχοί αυτού ως πυρ φλέγον […]. κριτήριον εκάθισε, 
και βίβλοι ηνεώχθησαν».

Ο απόστολος και προφήτης Ιωάννης, στην Αποκάλυψη, 1, 13-15, περιγράφει τον Ιησού 
του οράματός του ως: «ενδεδυμένον ποδήρη και περιεζωσμένον προς τοις μαστοίς ζώνην 
χρυσήν. η δε κεφαλή αυτού και αι τρίχες λευκαί ως έριον λευκόν, ως χιών, και οι οφθαλμοί 
αυτού ως φλοξ πυρός, και οι πόδες αυτού όμοιοι χαλκολιβάνω, ως εν καμίνω πεπυρωμένοι, 
και η φωνή αυτού ως φωνή υδάτων πολλών».

Ακόμη κι αν ο Παλαιός των ημερών δεν είναι ο Υιός, όπως πιστεύουμε οι ορθόδοξοι, 
πρέπει να ομολογήσουμε πως η ομοιότητα είναι εκπληκτική και ασφαλώς όχι τυχαία. Εί-
ναι χαρακτηριστικό ότι χρησιμοποιούνται και οι ίδιες λέξεις: έριον (μαλλί προβάτου), 
χιών (χιόνι), φλοξ πυρός.

Ότι ο Παλαιός των ημερών δεν είναι ο Πατήρ, αλλά ο Υιός, τεκμηριώνεται, εκτός από 
το γεγονός ότι ο Πατήρ είναι εντελώς αόρατος, και από τα παρακάτω:

α) η ομοιότητα, όπως είπαμε, είναι εκπληκτική,
β) μπροστά στο θρόνο Του στήθηκε κριτήριο και άνοιξαν τα βιβλία, πράγμα που θα 

γίνει μπροστά στον Υιό κι όχι στον Πατέρα (Ματθ. 25, 31-32, Ιω. 5, 22). Αυτός είναι και ο 
καθήμενος επί του θρόνου στο Αποκ. 20, 11-15 (ουσιαστικά, το ίδιο όραμα με τον Παλαιό 
των ημερών), όπως αποδεικνύεται και από το Ματθ. 25, 31-32, αλλά και από το Αποκ. 21, 
27,

γ) εφόσον ο Ιησούς είναι «ο πρώτος και ο έσχατος» (Αποκ. 1, 17. 2, 8. 22,13), είναι 
απόλυτα φυσικό να είναι και ο Παλαιός των ημερών,

δ) ενισχύει την άποψη αυτή η φωτεινή εμφάνιση του Ιησού στο όρος Θαβώρ, όπου 
«έλαμψε το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος, τα δε ιμάτια αυτού εγένετο λευκά ως το φως» 
(Ματθ. 17, 2).

Ο θάνατος του Υιού του Θεού

Πώς γίνεται ο Υιός του Θεού και, κατά τους χριστιανούς, Θεός, να θανατώνεται από 
τους ανθρώπους;

Και μόνο το γεγονός ότι οι αξιόπιστοι και θεόπνευστοι συγγραφείς της Καινής Διαθή-
κης μιλούν ξεκάθαρα για τη σταύρωση και την ανάσταση του Χριστού θα έπρεπε να είναι 
αρκετό για να βάλει σε σκέψεις τόσο τους αδελφούς μας μουσουλμάνους κάθε εποχής, 
όσο και τον ίδιο τον Μωάμεθ, πριν υιοθετήσουν την «αποκάλυψη» του πνεύματος που 
μιλάει στο ισλαμικό Κοράνι για το αντίθετο. Αφού όμως την υιοθέτησαν, ας τη δούμε λίγο 
στο φως της ιστορίας και της Αγίας Γραφής.

Η ιδέα, που διακηρύσσεται στο ισλαμικό Κοράνι, ότι ο Ιησούς δε σταυρώθηκε, αλλά 
«φάνηκε να σταυρώνεται» (σούρα 4, 157-158), φαίνεται επηρεασμένη από μια διδασκαλία 
που ονομαζόταν δοκητισμός και κηρυσσόταν από την αρχαία αίρεση του γνωστικισμού. 
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Ο δοκητισμός έλεγε ότι ο Χριστός φάνηκε να σταυρώνεται και να ανασταίνεται («κατά 
δόκησιν» = φαινομενικά), ενώ στην πραγματικότητα έμεινε πάντα άφθορος και άτρωτος. 
Οι δοκήτες όμως το πίστευαν αυτό, επειδή θεωρούσαν ότι τα σώματα των ανθρώπων 
και κάθε τι υλικό δεν είναι δημιούργημα του Θεού, αλλά ενός κατώτερου διεφθαρμένου 
πνεύματος, και συνεπώς τα μισούσαν, θεωρώντας τα εκ φύσεως αμαρτωλά και έδρα της 
αμαρτίας. Επομένως ο Χριστός (ο ύψιστος απεσταλμένος του Θεού, που, κατ’ αυτούς, εί-
ναι ένα από τα αιώνια πνεύματα που έχουν προέλθει απευθείας από την ουσία του Θεού) 
δε μπορεί να είχε πάρει αληθινό ανθρώπινο σώμα.

Ο δοκητισμός λοιπόν δεν πίστευε όσα γράφει το ισλαμικό Κοράνι, ότι ο Ιησούς ήταν 
απλός άνθρωπος, αλλά Τον θεωρούσε αιώνιο θεϊκό πνεύμα, που ήρθε με φαινομενικό 
(και κατ’ ουσίαν άυλο) ανθρώπινο σώμα στη γη, κατέβηκε ενήλικας, δε γεννήθηκε ούτε 
πέθανε. Αντίθετα, το ισλαμικό Κοράνι εκφράζει την άποψη ότι ο Ιησούς δε μπορεί να 
σταυρώθηκε, γιατί ένας εκλεκτός του Θεού είναι παράλογο και αδύνατο να εγκαταλει-
φθεί απ’ Αυτόν στα χέρια των εχθρών του και να υποβληθεί σε βασανιστικό θάνατο.

Η ιδέα αυτή όμως είναι αντίθετη με την ίδια την Αγία Γραφή, αλλά και με την ιστορία 
των πιστών στο Θεό, που συχνά βασανίζονταν και θανατώνονταν, παρά την πίστη τους. 
Ξεκινώντας από τον αθώο Άβελ, γιο του Αδάμ, προχωρούμε στο λαό του Θεού (τον πα-
λαιό Ισραήλ), που υποδουλώθηκε τόσα χρόνια στους Αιγύπτιους (και ασφαλώς πολλοί 
αθώοι πέθαναν πριν την εμφάνιση του Μωυσή –ανάμεσά τους και αμέτρητα νεογέννη-
τα αγόρια, που θανατώθηκαν την εποχή που γεννήθηκε ο Μωυσής) και περνάμε στους 
ίδιους τους προφήτες, οι οποίοι κατά κανόνα καταδιώχθηκαν και πολλοί θανατώθηκαν 
βασανιστικά: ο Ιερεμίας λιθοβολήθηκε, ο Ιεζεκιήλ σύρθηκε δεμένος στην ουρά ενός αλό-
γου, ο Ζαχαρίας σφάχτηκε «ανάμεσα στο ναό και το θυσιαστήριο» (Ματθ. 23, 35) και άλλοι 
αλλιώς, σε βαθμό που ο Ιησούς να χαρακτηρίζει την Ιερουσαλήμ πόλη «που σκοτώνει 
τους προφήτες και λιθοβολεί τους απεσταλμένους προς αυτήν» (Ματθ. 23, 37). Αλλά και 
για τους δικούς Του απεσταλμένους ο Ιησούς προφητεύει ότι θα μαστιγωθούν και θα 
σταυρωθούν ή θα θανατωθούν με διάφορους τρόπους (Ματθ. 23, 34), πράγμα που τονίζει 
ιδιαίτερα στους μαθητές Του (π.χ. Ματθ. 10, 16-31, κ.α.). Στην επί του όρους ομιλία Του 
(Ματθ. 5, 10-12) χαρακτηρίζει «μακάριους» (ευτυχισμένους) εκείνους που θα καταδιω-
χθούν «όπως οι προφήτες» εξ αιτίας της πίστης τους σ’ Αυτόν.

Έτσι προειδοποιούνται οι χριστιανοί κάθε εποχής ότι τους περιμένουν σκληροί διωγ-
μοί, ενώ αναιρείται και η εσφαλμένη υπόθεση ότι οι χριστιανοί διώκονται επειδή είναι 
αμαρτωλοί, καθώς και ότι οι μουσουλμάνοι νίκησαν τους χριστιανούς επειδή τους ευλό-
γησε ο Θεός, του Οποίου κατέχουν την αληθινή πίστη (σούρα 5, 18, απευθυνόμενο στους 
χριστιανούς: «Γιατί τότε σας παιδεύει για τις αμαρτίες σας;»). Αντίθετα: οι πιστοί του αλη-
θινού Θεού βασανίζονται σ’ αυτή τη ζωή, τις περισσότερες φορές δεν υπερισχύουν, φαί-
νονται αδύναμοι, θύματα των εχθρών τους, που είναι και εχθροί του Θεού. Όμως μέσα σ’ 
αυτή την αδυναμία, αν κρατήσουν την πίστη και την αγάπη (αν «αντέξουν ώς το τέλος», 
όπως λέει ο Ιησούς, Ματθ. 24, 13), κερδίζουν την αγιότητα. Όταν ο απόστολος Παύλος 
ζήτησε από τον Ιησού να τον θεραπεύσει από τον κακό άγγελο που τον βασάνιζε, Εκείνος 
του απάντησε ότι η δύναμή Του (του Ίδιου του Ιησού, που εδώ εμφανίζεται καθαρά ως 
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Θεός) τελειοποιείται μέσα στην αδυναμία ή την ασθένεια (Β΄ Κορινθ. 12, 8-9).
Έχοντας λοιπόν έναν τέτοιο Σωτήρα, το πιο φυσικό είναι να πέσει και ο ίδιος θύμα των 

εχθρών του, να βασανιστεί έως θανάτου και έτσι να νικήσει τους εχθρούς του και τον ίδιο 
το θάνατο. Ο Χριστός δεν σταυρώνεται επειδή νικήθηκε. Σταυρώνεται, γιατί αρνείται να 
διαφύγει ή να αμυνθεί (Ματθ. 26, 51-54). Με τη σταύρωσή Του όμως κατορθώνει το ακα-
τόρθωτο: επανέρχεται στη ζωή και ανοίγει την πόρτα της ανάστασης για όλους τους αν-
θρώπους. Ο Ίδιος προλέγει ότι στο τέλος της ιστορίας όλοι οι άνθρωποι θα αναστηθούν. 
Αυτή η ανάσταση οφείλεται στο ότι Εκείνος (ο νέος Αδάμ, ο πνευματικός μας πρόγονος) 
αναστήθηκε. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο ήρθε στον κόσμο: όχι μόνο να μας 
φέρει το θέλημα του Θεού (όπως οι προφήτες) αλλά να σώσει τον κόσμο, ως Θεός. Και τον 
σώζει με τη σταύρωση και την ανάστασή Του.

Εννοείται ότι πεθαίνει ως άνθρωπος, όχι ως Θεός. Επειδή όμως είναι ο Ίδιος και Θεός 
και άνθρωπος, μπορούμε να πούμε ότι πεθαίνει ως Θεάνθρωπος. 

Συνεπώς, καμιά παραδοξότητα δεν υπάρχει στο ότι ο Μεσσίας σταυρώθηκε. Την ίδια 
ιδέα με τους μουσουλμάνους αδελφούς μας είχαν και οι Εβραίοι της εποχής του Χριστού 
(πράγμα που φανερώνει ότι οι μουσουλμάνοι έχουν παραμείνει στο προκαταρκτικό στά-
διο της αποκάλυψης του Θεού, στην Παλαιά Διαθήκη, αρνούμενοι να προχωρήσουν στην 
Καινή Διαθήκη): όταν ο Ιησούς, μετά την ανάστασή Του, συνάντησε δύο μαθητές Του έξω 
από τα Ιεροσόλυμα –και τους εμφανίστηκε με άλλη μορφή, για να Τον αναγνωρίσουν 
στην κατάλληλη στιγμή– εκείνοι Του είπαν πως είναι θλιμμένοι γιατί σταυρώθηκε ο Ιη-
σούς. Τότε ο Ιησούς τους χαρακτήρισε «ανόητους και βραδυκίνητους στην πίστη προς τα 
λόγια των προφητών» και τους παρουσίασε τις προφητείες που έλεγαν ότι ο Χριστός θα 
βασανιστεί και θα πεθάνει, αρχίζοντας από το Μωυσή (Λουκ. 24, 25-27).

Έχουμε λοιπόν μια αναίρεση των ισχυρισμών του ισλαμικού Κορανίου βασισμένη στην 
ίδια την Αγία Γραφή. Ας δούμε μερικές από αυτές τις προφητείες, ξεκινώντας κι εμείς από 
το Μωυσή:

Στη Γένεση, 3, 15, όπως είπαμε (την οποία έγραψε ο Μωυσής), ο Θεός αναφέρεται στο 
«σπέρμα της γυναίκας», που θα συντρίψει το κεφάλι του όφη (του διαβόλου) και εκείνος 
θα του πληγώσει τη φτέρνα. Η προφητεία αυτή ονομάζεται «πρωτευαγγέλιο» και είναι η 
πρώτη αναφορά του Θεού στο Μεσσία. Η πληγή στη φτέρνα ερμηνεύεται ως ένα ασήμα-
ντο τραύμα, όπως ήταν (για τον παντοδύναμο Υιό του Θεού) η σταύρωση.

Ο προφήτης Ησαΐας, κεφ. 53, γράφει ξεκάθαρα ότι ο Μεσσίας θα βασανιστεί και θα 
σώσει τον κόσμο με το βασανισμό Του («σηκώνει τις αμαρτίες μας και υποφέρει για μας… 
τραυματίστηκε για τις αμαρτίες μας… οδηγήθηκε σαν πρόβατο στη σφαγή… από τις αμαρ-
τίες του λαού μου οδηγήθηκε στο θάνατο…» κ.τ.λ.). Στο Ησαΐα 12, 6, ο «άγιος του Ισραήλ» 
(ο Θεός) είναι Εκείνος που «υψώθη εν μέσω της Σιών», δηλαδή ο Χριστός (βλ. Ησαΐα 52, 
13: «ο παις μου υψωθήσεται και δοξασθήσεται και μετεωρισθήσεται σφόδρα» = ο δούλος 
μου θα υψωθεί και θα δοξαστεί και θα κρεμαστεί πολύ). Ο Ίδιος ο Χριστός ερμηνεύει την 
«ύψωση» ως σταύρωση (Ιω. 8, 28, και 12, 32-34). Προσοχή: ο Μεσσίας, κατά τον Ησαΐα, 
έρχεται για να σώσει τον κόσμο και όχι απλώς για να διδάξει ή για να μεταφέρει σ’ εμάς 
το θέλημα του Θεού, όπως εσφαλμένα ισχυρίζεται το Κοράνι.
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Αλλά και ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, ο υιός του Ζαχαρία, χαρακτηρίζει το Μεσσία 
«αμνό του Θεού» (αρνάκι του Θεού), που σηκώνει την αμαρτία του κόσμου (Ιω. 1, 29), 
εννοώντας προφανώς ότι θα θυσιαστεί, όπως το αρνάκι, που ήταν το κατ’ εξοχήν ζώο για 
θυσίες. «Αρνίον εσφαγμένον» Τον ονομάζει και η Αποκάλυψη (Αποκ. 5, 6, και σε πολλά 
άλλα σημεία), ενώ οι άγιοί Του «έχουν λευκάνει τις στολές τους στο αίμα Του» και νίκησαν 
το διάβολο «διά το αίμα του αρνίου» (Αποκ. 7, 14, και 12, 11)

Ο Ιησούς αρκετές φορές προειδοποίησε τους μαθητές Του για τη σταύρωσή Του (π.χ. 
Ματθ. 16, 21-28, Λουκ. 18, 31-33, κ.α.). Στο Ματθ. 26, 31, αναφέρεται στην προφητεία 
«πατάξω τον ποιμένα και διασκορπισθήσονται τα πρόβατα της ποίμνης» (Ζαχαρία 13, 7).

Ο προφήτης Ζαχαρίας, 11, 12-13, μιλάει για τα τριάντα αργύρια (αργυρά νομίσματα), 
που εισέπραξε ο Ιούδας όταν πρόδωσε τον Ιησού. Ο άγιος ευαγγελιστής Ματθαίος ανα-
φέρεται στην προφητεία (Ματθ. 27, 9), μόνο που την ενώνει με την προφητεία του Ιερε-
μία, 18, 2, που μιλάει για τον «αγρόν του κεραμέως», τον οποίο αγόρασαν με τα τριάντα 
αργύρια οι Εβραίοι αρχιερείς, όταν τα επέστρεψε ο Ιούδας.

Υπάρχουν ωστόσο και πολλές άλλες αναφορές στους Ψαλμούς, που αναφέρονται προ-
φητικά στη σταύρωση και εκπληρώθηκαν στον Ιησού, όπως Ψαλμ. 68, 22 («μου έδωσαν 
χολή για τροφή και στη δίψα μου με πότισαν ξύδι», βλ. Ματθ. 27, 48), Ψαλμ. 21, 2 («Θεέ μου, 
Θεέ μου, πρόσεξέ με, γιατί με εγκατέλειψες;», βλ. Ματθ. 27, 46), Ψαλμ. 21, 19 («μοίρασαν 
μεταξύ τους τα ρούχα μου και έβαλαν κλήρο για τα ενδύματά μου», Ιω. 19, 23-24), κ.ά. (για 
τη θεία έμπνευση των Ψαλμών βλ. σούρα 4, 163).

Ο Ιησούς κραύγασε πάνω στο σταυρό «Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες;», για-
τί στην ανθρώπινη ζωή Του πέρασε όλα τα βάσανα που περνάει ο άνθρωπος, μεταξύ των 
οποίων και την αίσθηση ότι ο Θεός τον έχει εγκαταλείψει. Με αυτό τον τρόπο καθαγίασε 
τα βάσανα των ανθρώπων και τα μετέτρεψε σε δρόμο για να πλησιάσουμε το Θεό (αν τα 
υπομείνουμε με πίστη και υπομονή, όπως Εκείνος).

Επίσης, στην Παλαιά Διαθήκη περιλαμβάνονται πολλές τυπολογικές αναφορές στο 
θάνατο του Ιησού και στη σωστική σημασία του. «Τύπος», «προτύπωση» ή «τυπολογική 
αναφορά» στην Αγία Γραφή είναι ένα πρόσωπο ή γεγονός της Παλαιάς Διαθήκης, που δι-
αμορφώθηκε από το Θεό έτσι, ώστε να αντιστοιχεί σε ένα πρόσωπο ή γεγονός της Καινής 
Διαθήκης, το οποίο έμπρακτα συμβολίζει. Ο Ίδιος ο Ιησούς, όπως θα δούμε, αναγνώριζε 
αυτή την ερμηνεία ως σωστή. Το ίδιο και ο απόστολος Παύλος (βλ. π.χ. επιστολή προς 
Εβραίους, κεφ. 7 και 9 κ.λ.π.). Ας δούμε μερικές από αυτές τις αναφορές:

Ο φόνος του Άβελ, γιου του Αδάμ (Γένεσις, 4, 1-8): ο αθώος βοσκός θανατώθηκε από 
τον αδελφό του λόγω φθόνου, όπως ο Ιησούς (που είναι «ο ποιμήν ο καλός», Ιω. κεφ. 10, 
ο οποίος μάλιστα «θέτει την ψυχή του υπέρ των προβάτων», στίχ. 15) θανατώθηκε για τον 
ίδιο λόγο από τους αδελφούς Του, τους ανθρώπους.

Η θυσία του Αβραάμ (Γένεσις, 22, 1-13): όπως ο πατριάρχης Αβραάμ προσφέρθηκε να 
θυσιάσει το μοναχογιό του, ο οποίος μάλιστα πήγε για τη θυσία μόνος του, χωρίς βία, 
και μετέφερε και στους ώμους του τα ξύλα για τη φωτιά, έτσι και ο Θεός θυσίασε το Μο-
νογενή Υιό Του για τη σωτηρία των ανθρώπων, ο Οποίος μάλιστα πήγε οικειοθελώς να 
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θανατωθεί, κουβαλώντας στους ώμους Του το σταυρό του μαρτυρίου.

Ο αμνός του Πάσχα, δηλαδή το αρνάκι που έσφαξαν οι Εβραίοι το βράδυ πριν φύγουν 
από την Αίγυπτο: με το αίμα του σημάδεψαν τις πόρτες τους, ώστε ο εξολοθρευτής άγ-
γελος, που θα σκότωνε τα πρωτότοκα παιδιά των Αιγυπτίων, να μη μπει στα σπίτια τους 
(Έξοδος, 12, 21-28). Έτσι κι ο Ιησούς θυσιάστηκε ως αμνός (βλ. και Ησαΐα, κεφ. 53) και με 
το Αίμα Του έσωσε το λαό Του (την ανθρωπότητα) από τον αιώνιο θάνατο. Γι’ αυτό και ο 
Ιωάννης είπε για το Χριστό: «Να ο αμνός του Θεού, που σηκώνει την αμαρτία του κόσμου». 
Γι’ αυτό επίσης οι Εβραίοι επί αιώνες έτρωγαν το Πάσχα αρνάκι, και μάλιστα χωρίς να 
του σπάσουν τα κόκαλα, επειδή και του Χριστού τα οστά στο σταυρό δεν έσπασαν (Ιω. 
19, 33-37, βλ. και στην Παλαιά Διαθήκη, Αριθμοί, 9, 12, Ψαλμ. 33, 21). Γι’ αυτό, τέλος, ο 
Ιησούς σταυρώθηκε κατά την παραμονή του εβραϊκού Πάσχα, όπως και ο αμνός της Εξό-
δου σφάχτηκε την παραμονή του πρώτου Πάσχα, δηλαδή της απελευθέρωσης από την 
Αίγυπτο με τη διάβαση της Ερυθράς Θάλασσας.

Η ύψωση του φιδιού στην έρημο (Αριθμοί 21, 6-10): κατά το μακρύ ταξίδι της επιστρο-
φής από την Αίγυπτο στη Χαναάν οι Εβραίοι αντιμετώπισαν πολλά προβλήματα. Ένα απ’ 
αυτά ήταν οι νυχτερινές επιθέσεις θανατηφόρων φιδιών. Ο Θεός διέταξε το Μωυσή να 
κατασκευάσει ένα χάλκινο φίδι και να το υψώσει πάνω σε μια ράβδο. Όποιος δαγκωνό-
ταν από φίδι, έστρεφε το βλέμμα του στο υψωμένο χάλκινο φίδι και θεραπευόταν από 
το δηλητήριο (αυτό αποδεικνύει και ότι δεν είναι άτοπο να κάνει θαύματα ο Θεός μέσω 
εικόνων ή άλλων αντικειμένων). Ο Ίδιος ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός αναφέρθηκε σ’ 
αυτό τον τύπο: «όπως ο Μωυσής ύψωσε το φίδι στην έρημο, έτσι πρέπει να υψωθεί ο υιός του 
ανθρώπου» (Ιω. 3, 14-17 –με πλήρη αναφορά στη σωτηρία του κόσμου διά του Χριστού, 
του Μονογενούς Υιού του Θεού). Ο Ιησούς ονόμαζε τον εαυτό Του «υιό του ανθρώπου» 
(άνθρωπο) με βάση το Δανιήλ 7, 13.

Το «σημείον του Ιωνά του προφήτου»: ο Ιωνάς, ως γνωστόν, παρέμεινε τρεις ημέρες 
στην κοιλιά του θαλάσσιου κήτους και κατόπιν βγήκε στη στεριά σώος και αβλαβής. 
Ομοίως, και ο Ιησούς θα παρέμενε «εν τη καρδία της γης» τρεις ημέρες και τρεις νύχτες 
και κατόπιν θα επανερχόταν (όπως και επανήλθε) στη ζωή σώος και αβλαβής. Ο Ίδιος 
αναφέρθηκε στην προτύπωση του Ιωνά στο Ματθ. 12, 38-40.

Ας αναφέρουμε τέλος ότι ο Ιησούς πολλές φορές μίλησε για το θάνατό Του και τη σω-
στική σημασία του. Στο Ιω. 12, 23-24, καταγράφεται ο λόγος Του ότι «ήρθε η ώρα να δοξα-
στεί ο υιός του ανθρώπου, γιατί ο κόκκος του σίτου» (σπόρος του σιταριού), «αν δεν πεθάνει 
πέφτοντας στη γη, μένει μόνος, αν όμως πεθάνει φέρνει πολύ καρπό». Στο Ματθ. 21, 33-44, 
καταγράφεται η παραβολή Του για τους «κακούς γεωργούς», διαχειριστές ενός αμπελιού, 
που θανάτωσαν όχι μόνο τους απεσταλμένους του ιδιοκτήτη του αμπελιού (προφήτες), 
αλλά και τον ίδιο το γιο του. Στο Ιω. 10, 15, όπως είπαμε, αναφέρεται ο λόγος Του για τον 
«καλό ποιμένα» (βοσκό), που δίνει τη ζωή του για να σώσει τα πρόβατά Του από το λύκο 
(σημειωτέον ότι στην Παλαιά Διαθήκη ποιμήν του λαού ονομάζεται ο Θεός, ενώ στην 
Καινή ο Χριστός – άλλη μια απόδειξη ότι ο Χριστός είναι Θεός).
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Είπε επίσης: «διαλύστε αυτό το Ναό και σε τρεις ημέρες θα τον χτίσω» (Ιω. 2, 18-22). Οι 
ακροατές Του νόμιζαν ότι μιλούσε για το Ναό των Ιεροσολύμων, όμως, όπως επισημαίνει 
ο ιερός ευαγγελιστής, υπονοούσε «το ναό του σώματός Του», δηλ. την τριήμερη ταφή 
και ανάστασή Του, πράγμα που συνειδητοποίησαν οι μαθητές και απόστολοί Του μετά τα 
γεγονότα.

Η ορθόδοξη απεικόνιση της ανάστασης του Χριστού (Μονή της Χώρας, Κωνσταντινούπολη). Δεν παριστάνεται το ίδιο το γεγονός, αλλά ο Ιησούς 
εικονίζεται στον Άδη (τον κόσμο των ψυχών), περιβαλλόμενος από τους αγίους της Παλαιάς Διαθήκης, να σηκώνει συμβολικά από τους τάφους 
τον Αδάμ και την Εύα.
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 Η μαρτυρία του Πέτρου
Η διδασκαλία του αποστόλου Πέτρου για το Χριστό

Ο προβληματισμός των μουσουλμάνων για τον απόστολο Παύλο

Στη συζήτηση για την εγκυρότητα του χριστιανισμού, ο απόστολος Παύλος αποτελεί 
το κατ’ εξοχήν «κόκκινο πανί» για τους μουσουλμάνους, όπως και για όλους τους αρνητές 
του χριστιανισμού. Συκοφαντείται ως απατεώνας και ψεύτης, που «αλλοίωσε» το νόη-
μα της διδασκαλίας του Χριστού και «μεταμόρφωσε» το χριστιανισμό, δίνοντάς του τη 
μορφή που ξέρουμε. Μάλιστα, του προσάπτεται ως «επινόηση» η ιδέα της Θεότητας του 
Χριστού και της απολυτρωτικής σημασίας των Παθών Του για τους ανθρώπους.

Φυσικά, όπως αποδεικνύει η πείρα και η ιστορία των αγίων της αρχαίας και της ορθό-
δοξης Εκκλησίας, όλα αυτά δεν είναι καθόλου επινοήσεις του Παύλου, αλλά αποκάλυψη 
του Τριαδικού Θεού, διά του Χριστού και του Αγίου Πνεύματος, στους αποστόλους και σε 
όλους τους ανθρώπους που πλησιάζουν το Θεό και μεταμορφώνονται εν Χριστώ.

Ο Παύλος συκοφαντείται ως απατεώνας. Τι κι αν ο ίδιος είδε το Χριστό στο όραμα 
της Δαμασκού και άλλαξε 100% το δρόμο του στη ζωή. Τι κι αν ο Χριστός διατήρησε 
επικοινωνία μαζί του σε όλη του τη ζωή (Πράξ. 18, 9-10: «Είπε δε ο Κύριος δι’ οράματος εν 
νυκτί τω Παύλω• μη φοβού, αλλά λάλει και μη σιωπήσης, διότι εγώ ειμί μετά σου», Πράξ. 22, 
17-21, Β΄ Κορινθ. 12, 8-9, κ.λ.π.). Τι κι αν ο Παύλος αξιώθηκε να κάνει θαύματα, να θερα-
πεύσει δαιμονισμένους (π.χ. Πράξ. 16, 16-18, και 19, 11-12 – επικαλούμενος το όνομα του 
Χριστού κι όχι κάποια «δική του δύναμη», όπως θα έκανε αν ήταν μάγος ή απατεώνας), 
σε σημείο που πολλοί μάγοι της Εφέσου να καίνε δημόσια τα βιβλία τους (Πράξ. 19, 19).

Τι κι αν αξιώθηκε να αναστήσει νεκρό (Πράξ. 20, 9-12), να ελευθερωθεί από τη φυλα-
κή μέσω θαύματος (Πράξ. 16, 25-33), να μεταφερθεί στον ουρανό και εκεί να γνωρίσει 
ιδιαίτερες αποκαλύψεις, «άρρητα ρήματα» (Β΄ Κορ. 12, 1-4)… Τι κι αν ο άγιος απόστολος 
Ανανίας καθοδηγήθηκε από το Χριστό προς τον Παύλο, με τη διαβεβαίωση ότι Εκείνος 
θα τον αποστείλει να υποστηρίξει το όνομά Του ενώπιον εθνών και βασιλέων και ότι θα 
πάθει πολλά υπέρ του ονόματος Του (Πράξ. 9, 1-16). Τι κι αν, τέλος, βασανίστηκε και 
κινδύνεψε όντως αμέτρητες φορές (Πράξ. 16, 23, Β΄ Κορ. 11, 24-27, κ.λ.π.) και τελικά 
έδωσε και τη ζωή του για το Χριστό, τον Οποίο υπεραγαπούσε, προτιμώντας μάλιστα να 
πεθάνει για να βρεθεί κοντά Του παρά να συνεχίσει τη γήινη ζωή του (προς Φιλιππησίους, 
1, 21-23).

Παρ’ όλα αυτά, δε γράφω το παρόν για να συζητήσουμε για τον Παύλο. Αφού τόσο 
ενοχλεί τους μουσουλμάνους αδελφούς μου η παρουσία του στη χορεία των αποστόλων 
του Ιησού Χριστού, Υιού του Θεού και Θεού, ας τον αφήσουμε.

Η αξιοπιστία του Πέτρου

Μουσουλμάνος συγγραφέας, που επιχειρεί να συνδέσει το Μωάμεθ με τη χριστιανι-



107

Σημειώσεις για το Ισλάμ

κή Αγία Γραφή, αναφέρεται στη μετονομασία του αποστόλου Σίμωνα από τον Ιησού σε 
«Πέτρο». Τονίζεται δε ιδιαίτερα ότι ο Ιησούς τον ονόμασε «Πέτρο» επειδή αυτό, κατά το 
συγγραφέα, παραπέμπει στα μισπά, δηλ. σε ιερά λίθων που εντοπίζει στην αρχαία παρά-
δοση. Γράφει: «Όταν ο Χριστός (αλέϊχι σαλάμ) ονόμασε τον πρώτο του μαθητή Σίμωνα με 
το χαρακτηρισμό “Πέτρος”, σίγουρα είχε στο μυαλό του την αρχαία ιερή “σάφα” [σ.σ. πέτρα] 
που πολλά χρόνια πριν είχε χαθεί… Τα λόγια του Χριστού: “Εσύ είσαι ο Πέτρος” (στα αραβι-
κά: “άντας σάφα”) κ.τ.λ. (Ματθαίος, 16:18;  Ιωάννης, 1:42). Έτσι λοιπόν φαίνεται ότι αφού 
ο Σίμων (ή η ομολογία του) ήταν “Σάφα”, η εκκλησία η οποία επρόκειτο να χτιστεί πάνω σ’ 
αυτόν ήταν το “Μισπά” (ή “Μισφά”). Ποιο είναι όμως αυτό το μυστήριο που κρύβεται στη 
λέξη “σάφα”; Είναι ένας από τους μεγαλύτερους χαρακτηρισμούς του προφήτη Μουχάμμεντ 
(σαλλαλλάχου αλέϊχι ουά σαλάμ), το “Μουσταφά”» 61.

Δε συμφωνώ με αυτή την τοποθέτηση. Η περί μισπά ιδέα είναι άγνωστη και αδιάφορη 
στο χριστιανισμό – ούτε ο ίδιος ο Πέτρος δεν ασχολήθηκε με κάτι τέτοιο, όπως θα είχε 
κάνει, αν όντως τον αφορούσε προσωπικά. Και φυσικά, όπως έχω καταδείξει στα σχόλια 
που δημοσιεύονται κάτω από το βιβλίο, ο ερχομός του Μωάμεθ δεν προαναγγέλλεται 
στις προφητείες της Αγίας Γραφής.

Αυτό που με ενδιαφέρει εδώ όμως είναι ότι ο συγγραφέας φανερά αναγνωρίζει ότι 
όντως ο άγιος απόστολος Πέτρος ευλογήθηκε από τον Ιησού και χαρακτηρίστηκε θεμέ-
λιο της Εκκλησίας Του.

Είναι σημαντικό βέβαια να θυμηθεί κάθε μουσουλμάνος πότε ο Κύριος είπε στον Πέ-
τρο αυτά τα λόγια: «επιβράβευσε» τον Πέτρο με αυτό το χαρακτηρισμό, επειδή εκείνος 
διακήρυξε προς τον Ιησού: «εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος» (Ματθ. 16, 
13-20, Μάρκ. 8, 27-30, Λουκ. 9, 18-21)! Αυτό ο Ιησούς βεβαίωσε ότι του το αποκάλυψε ο 
Ίδιος ο Θεός Πατέρας. Και μόνο αυτά τα λόγια αρκούν, για να ανατρέψουν ολόκληρη τη 
χριστολογία του Ισλάμ.

Άλλωστε, και μόνο το γεγονός ότι ο Ιησούς έχει δική Του Εκκλησία, που την αποκαλεί 
«η Εκκλησία μου» (κι όχι «η Εκκλησία του Θεού»), φανερώνει τη θεότητά Του. Θα τολ-
μούσε ποτέ ένας προφήτης –τόλμησε ο Μωάμεθ;– να πει κάτι αντίστοιχο για τη διδασκα-
λία του Θεού που (υποτίθεται ότι) μεταφέρει;

Επίσης, ο Ιησούς αμέσως παρακάτω λέει ότι θα δώσει στον Πέτρο τα κλειδιά της βα-
σιλείας των ουρανών, ώστε να βάζει μέσα όποιον θέλει, συγχωρώντας τις αμαρτίες του. 
Αν ο συγγραφέας μας δέχεται ότι ο Χριστός πράγματι μετονόμασε το Σίμωνα σε Πέτρο, 
οφείλει να δεχτεί και ότι ο Χριστός έχει στη διάθεσή Του τα κλειδιά της βασιλείας των 
ουρανών και μπορεί να τα παραχωρεί σε όποιον θέλει. Και ποιος μπορεί να έχει τέτοια 
εξουσία, εκτός από τον Ίδιο το βασιλιά της βασιλείας αυτής, δηλαδή το Θεό;

61 Πρόκειται για το βιβλίο Ο προφήτης Μουχάμμαντ στη Βίβλο, γραμμένο από πρώην ρωμαιοκαθολικό ιερέα που ασπάστηκε το Ισλάμ. Δεν είδα να 
αναφέρεται με σαφήνεια το όνομά του ή ο αυθεντικός τίτλος της εργασίας του – μάλλον είναι το “Muhammad in the Bible” of Abdul-Ahad Dawood, 
published by C.I.M.S (Conveying Islamic Message Society), P.O. Box 834 – Alexandria – Egypt, που δίνεται στο τέλος ως μία από τις πηγές, επειδή ο 
ιστολόγος που το δημοσίευσε χρησιμοποίησε και στοιχεία από αλλού. Δημοσιεύεται ως ειδική ενότητα στο ιστολόγιο nabiallah.wordpress.com. Το 
βιβλίο το σχολιάζω στο ίδιο ιστολόγιο, με μορφή σχολίων κάτω από την ανάρτηση, που δημοσιεύονται τμηματικά και στο http://www.oodegr.com/
oode/islam/pd_mwameth/perieh.htm.
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Ο Ιησούς λοιπόν είπε γι’ αυτή την Εκκλησία ότι «πύλες άδη δεν θα τη νικήσουν» (Ματθ. 
16, 18). Θα είναι λοιπόν αιώνια, όχι προσωρινή ούτε μεταβατική «μέχρι να εμφανιστεί 
ένας άλλος εκλεκτός», όπως αυθαίρετα ισχυρίζονται οι μουσουλμάνοι. Αν ήταν έτσι, τότε 
τι είδους πέτρα ήταν αυτή; Ό,τι θεμελιώνεται στην πέτρα, δεν προορίζεται για κατάργηση 
ούτε αλλάζει ποτέ θεμέλια.

Εκτός από τα παραπάνω, διαδικτυακός μουσουλμάνος απολογητής, προσπαθώντας 
να μειώσει τον απόστολο Παύλο, γράφει: «Πώς τολμάει να εναντιώνεται στον Πέτρο, όταν 
ο Πέτρος είναι ευλογημένος από τον Ιησού;». Προφανώς αναφέρεται στο ίδιο σημείο, στα 
λόγια που είπε ο Ιησούς στον Πέτρο κατά τη μετονομασία του από Σίμωνα (για την «ενα-
ντίωση» με τον Παύλο, βλ. παρακάτω). Ακόμη κι αν δεν αναφέρεται σ’ αυτό όμως (αλλά 
σε σημεία όπως π.χ. το Λουκ. 22, 31-32, ή το Ιω. 21, 15-17: «βόσκε τα αρνία μου»), γεγονός 
είναι ότι η μουσουλμανική απολογητική εμφανίζεται και στις δύο περιπτώσεις να αποδέ-
χεται τον απόστολο Πέτρο ως αξιόπιστο μάρτυρα της αληθινής διδασκαλίας του Χριστού.

Ας δούμε λοιπόν τι έχει να μας πει για το Χριστό ο απόστολος Πέτρος.

Α. Η ομιλία του Πέτρου κατά την πεντηκοστή

Η πρώτη ομιλία του αγίου αποστόλου Πέτρου γίνεται την ημέρα της πεντηκοστής. 
Την ημέρα που οι μαθητές του Χριστού «ήταν όλοι συγκεντρωμένοι», όπως έκαναν κάθε 
μέρα, περιμένοντας την υπόσχεση του Χριστού για την αποστολή του Αγίου Πνεύματος 
σε αυτούς: «περιμένειν την επαγγελίαν του πατρός ην ηκούσατέ μου• ότι Ιωάννης μεν εβά-
πτισεν ύδατι, υμείς δε βαπτισθήσεσθε εν Πνεύματι Αγίω ου μετά πολλάς ταύτας ημέρας» 
(Πράξεις, 1, 4-5).

Ας σημειώσουμε ότι τα λόγια αυτά του Χριστού παραπέμπουν σε δύο σημεία από τα 
ευαγγέλια: στην υπόσχεσή του ότι, μετά την αποχώρησή Του, θα έρθει στους αποστό-
λους ο Παράκλητος (Ιω. 14, 26: «ο δε παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιον ό πέμψει ο πατήρ 
εν τω ονόματί μου, εκείνος υμάς διδάξει πάντα…») και στην προφητεία του αγίου Ιωάννη 
του Προδρόμου «εγώ μεν βαπτίζω υμάς εν ύδατι εις μετάνοιαν• ο δε οπίσω μου ερχόμενος 
ισχυρότερός μου εστίν, ου ουκ ειμί ικανός τα υποδήματα βαστάσαι• αυτός υμάς βαπτίσει εν 
Πνεύματι Αγίω και πυρί» (Ματθ. 3, 11).

Ο άγιος ευαγγελιστής Λουκάς, στις Πράξεις των Αποστόλων, αρχή κεφ. 2, στ. 1-13, 
περιγράφει έτσι την κάθοδο του Αγ. Πνεύματος στους αποστόλους: 

«Και όταν έφτασε η ημέρα της πεντηκοστής ήταν όλοι συγκεντρωμένοι. Και έγινε ξαφ-
νικά ήχος από τον ουρανό, όπως όταν φυσάει βίαιος άνεμος, και γέμισε όλο το σπίτι όπου 
βρίσκονταν. Και είδαν να διανέμονται γλώσσες σαν από φωτιά και κάθισε [από μία] πάνω σε 
κάθε έναν τους. Και γέμισαν όλοι Άγιο Πνεύμα και άρχισαν να μιλούν άλλες γλώσσες, όπως 
το Πνεύμα τους παραχωρούσε να μιλούν.

Κατοικούσαν λοιπόν στην Ιερουσαλήμ Ιουδαίοι, άντρες ευσεβείς από κάθε έθνος κάτω 
από τον ουρανό, και όταν έγινε ο ήχος αυτός το πλήθος μαζεύτηκε και εξεπλάγη, γιατί ο 
καθένας τούς άκουγε να μιλούν στη δική του διάλεκτο. Και εκπλήσσονταν όλοι και θαύμα-
ζαν, λέγοντας μεταξύ τους: “Γαλιλαίοι δεν είναι όλοι αυτοί που μιλούν; Πώς εμείς ακούμε ο 
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καθένας στη δική του μητρική γλώσσα, Πάρθοι και Μήδοι και Ελαμίτες, και οι κάτοικοι της 
Μεσοποταμίας, της Ιουδαίας και της Καππαδοκίας, του Πόντου και της Ασίας, της Φρυγίας 
και της Παμφυλίας, της Αιγύπτου και της περιοχής της Λιβύης της “κατά Κυρήνην”, και οι 
Ρωμαίοι που βρίσκονται εδώ, Ιουδαίοι και προσήλυτοι, Κρήτες και Άραβες, τους ακούμε να 
κηρύσσουν στις γλώσσες μας τα μεγαλεία του Θεού;”. Και εκπλήσσονταν όλοι και απορού-
σαν, και άλλος έλεγε: “Τι να είναι αυτό;”, ενώ άλλοι κορόιδευαν, λέγοντας ότι είναι μεθυσμέ-
νοι».

Τότε ο απόστολος Πέτρος «στάθηκε μαζί με τους ένδεκα» (γιατί το Άγιο Πνεύμα ήρθε 
σε περισσότερους από εκατό μαθητές του Χριστού, μεταξύ αυτών και σε γυναίκες και 
στην ίδια την Παναγία, όπως φαίνεται από το Πράξ. 1, 14-15), μίλησε και εξήγησε το 
γεγονός, καλώντας όλους να πιστέψουν και να βαπτιστούν «στο όνομα του Χριστού». 
Παραθέτω σε μετάφραση την ομιλία του, από το 2ο κεφάλαιο των Πράξεων, όπου παρα-
πέμπω τον αναγνώστη για να διαβάσει το πρωτότυπο:

«Στάθηκε τότε ο Πέτρος μαζί με τους ένδεκα, σήκωσε τη φωνή του και τους είπε: “Άνδρες 
Ιουδαίοι και όλοι οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ, μάθετε τα εξής και βάλτε στ’ αφτιά σας τα 
λόγια μου: αυτοί δεν είναι μεθυσμένοι, γιατί είναι η τρίτη ώρα της ημέρας. Αλλά αυτό είναι 
που είχε ειπωθεί από τον προφήτη Ιωήλ: “Στις έσχατες ημέρες, λέει ο Θεός, θα εκχύσω από 
το πνεύμα μου σε κάθε σάρκα και οι γιοι και οι θυγατέρες σας θα προφητέψουν και οι νεαροί 
σας θα δουν οράματα και οι πιο ηλικιωμένοι θα δουν όνειρα• και πάνω στους δούλους μου 
και τις δούλες μου τις ημέρες εκείνες θα εκχύσω από το πνεύμα μου και θα προφητέψουν. 
Και θα δώσω τεράστια φαινόμενα [στο αρχαίο: τέρατα] στον ουρανό πάνω και σημάδια στη 
γη κάτω, αίμα και πυρ και ατμίδα καπνού• ο ήλιος θα μεταστραφεί σε σκότος και η σελήνη 
σε αίμα πριν έλθει η ημέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής. Και κάθε ένας που θα επικα-
λεστεί το όνομα του Κυρίου, θα σωθεί”.

Άνδρες Ισραηλίτες, ακούστε αυτά τα λόγια. Τον Ιησού το Ναζωραίο, άνδρα αποδεδειγμένο 
από το Θεό σε σας με δυνάμεις και τέρατα και σημεία, που έκανε ο Θεός δι’ αυτού ανάμεσά 
σας, όπως και εσείς ξέρετε, αυτόν, που σας παραδόθηκε σύμφωνα με την ορισμένη βουλή και 
πρόγνωση του Θεού, τον συλλάβατε και μέσω χεριών ανόμων τον σκοτώσατε σταυρώνοντας 
[στο αρχαίο: προσπήξαντες = στερεώνοντάς τον στο έδαφος]. Τον οποίο ο Θεός ανέστησε, 
λύνοντας τις ωδίνες του θανάτου, διότι δεν ήταν δυνατόν εκείνος να κρατηθεί απ’ αυτόν. 
Διότι ο Δαβίδ λέει γι’ αυτόν: “Έβλεπα πάντοτε τον Κύριο ενώπιόν μου, γιατί βρίσκεται στα 
δεξιά μου, για να μη σαλευθώ. Για τούτο ευφράνθηκε η καρδιά μου και αγαλλίασε η γλώσσα 
μου, ακόμη και το σώμα μου θα αναπαυθεί με ελπίδα [στο αρχαίο: έτι δε και η σάρξ μου κα-
τασκηνώσει επ’ ελπίδι], γιατί δε θα εγκαταλείψεις την ψυχή μου στον άδη, ουδέ θα αφήσεις 
τον όσιό σου να γνωρίσει φθορά. Μου γνώρισες οδούς ζωής, θα με γεμίσεις ευφροσύνη με την 
παρουσία σου [στο αρχαίο: μετά του προσώπου σου]”. 

Άνδρες αδελφοί, μπορώ να σας πω με θάρρος για τον πατριάρχη Δαβίδ ότι πέθανε και 
ετάφη και το μνήμα αυτού βρίσκεται σε μας μέχρι σήμερα. Αλλά επειδή ήταν προφήτης και 
γνώριζε ότι ο Θεός του ορκίστηκε ότι θα αναδείξει από τους απογόνους του κατά σάρκα το 
Χριστό, για να καθίσει στο θρόνο του, προείδε και μίλησε για την ανάσταση του Χριστού, 
ότι δεν εγκαταλείφθηκε η ψυχή του στον άδη, ούτε το σώμα του γνώρισε φθορά. Αυτόν τον 
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Ιησού ανέστησε ο Θεός, πράγμα για το οποίο όλοι εμείς είμαστε μάρτυρες. Αφού λοιπόν υψώ-
θηκε διά της δεξιάς του Θεού και λαμβάνοντας την επαγγελία του Αγίου Πνεύματος από τον 
Πατέρα, το εξέχυσε, αυτό που τώρα βλέπετε και ακούτε.

Διότι δεν ανέβηκε ο Δαβίδ στους ουρανούς, όμως λέει: είπε ο Κύριος στον Κύριό μου, κάθι-
σε στα δεξιά μου, μέχρι να θέσω τους εχθρούς σου χαλί κάτω από τα πόδια σου [στο αρχαίο: 
είπεν ο Κύριος τω Κυρίω μου, κάθου εκ δεξιών μου έως αν θώ τους εχθρούς σου υποπόδιον 
των ποδών σου]. Ας γνωρίζει λοιπόν με βεβαιότητα όλος ο λαός του Ισραήλ ότι και Κύριο και 
Χριστό αυτόν ο Θεός ανέδειξε, αυτό τον Ιησού, τον οποίο εσείς σταυρώσατε».

Ο λαός ένιωσε μεγάλη κατάνυξη όταν άκουσε τα λόγια του Πέτρου και είπε στον ίδιο 
και στους λοιπούς αποστόλους: «Τι να κάνουμε, άνδρες αδελφοί;». Και ο Πέτρος τους είπε: 
«Μετανοήστε και ας βαπτιστεί ο καθένας σας στο όνομα του Ιησού Χριστού για συγχώρηση 
των αμαρτιών και θα λάβετε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Γιατί η υπόσχεση είναι για σας 
και τα παιδιά σας και όλους όσοι βρίσκονται μακριά, όσους θα προσκαλέσει ο Κύριος ο Θεός 
μας».

Όσοι αποδέχτηκαν αυτά τα λόγια, βαπτίστηκαν και έτσι ιδρύθηκε η Εκκλησία. Οι 
άνθρωποι που πίστεψαν εκείνη την ημέρα και βαπτίστηκαν ήταν περίπου τρεις χιλιάδες 
(Πράξ. 2, 41). Όλοι αυτοί ζούσαν με άξονες «τη διδαχή των αποστόλων και την κοινωνία 
και την κλάση του άρτου [θεία μετάληψη] και τις προσευχές», έχοντας τα πάντα κοινά και 
προσφέροντας ό,τι μπορούσαν σε όποιον είχε ανάγκη (βλ. Πράξ. 2, 42-47).

Σχόλια: α) Ο Πέτρος ακολουθεί το σχήμα που ακολουθούν οι απόστολοι όταν μιλούν 
για την ανάσταση του Χριστού: ότι «ο Θεός τον ανέστησε». Παράλληλα όμως αναφέρει 
ότι ο Χριστός αναστήθηκε επειδή «δεν ήταν δυνατόν να κρατηθεί από το θάνατο». Συνε-
πώς, στην ίδια τη φύση του Χριστού υπήρχε η αιτία της ανάστασής Του. Αυτό πρέπει να 
το κατανοήσουμε σε συμφωνία και με το Ιω. 5, 26, όπου ο Ιησούς λέει: «ώσπερ γαρ ο πατήρ 
έχει ζωήν εν εαυτώ, ούτως έδωκε και τω υιώ ζωήν έχειν εν εαυτώ».

Είπε επίσης: «διαλύστε αυτό το Ναό και σε τρεις ημέρες θα τον χτίσω» (Ιω. 2, 18-22). 
Οι ακροατές Του, όπως είπαμε, νόμιζαν ότι μιλούσε για το Ναό των Ιεροσολύμων, όμως 
Εκείνος υπονοούσε «το ναό του σώματός Του», δηλ. την τριήμερη ταφή και ανάστασή 
Του, πράγμα που συνειδητοποίησαν οι μαθητές Του μετά τα γεγονότα. Είπε λοιπόν «θα 
τον χτίσω», όχι «ο Θεός θα τον χτίσει».

Αν οι μουσουλμάνοι αδελφοί μας πιστεύουν πως τα λόγια του Πέτρου για την ανά-
σταση φανερώνουν πως ο Χριστός «δεν είναι Θεός», αυτό σημαίνει ότι αποδέχονται πως 
ο Πέτρος διακήρυξε τη σταύρωση και την ανάσταση ως αληθινά γεγονότα, και μάλιστα 
κεντρικά στην αποστολή του Χριστού, αντίθετα φυσικά με ό,τι ισχυρίζεται το Κοράνι. Αν 
το αποδεχτούν αυτό, τότε μπορούμε να συζητήσουμε για τα υπόλοιπα. Προκαταβολικά 
μόνον λέω ότι ο Υιός ονομάζεται «Ιησούς» και «Χριστός» ως άνθρωπος, και αυτό είναι και 
ο λόγος για τον οποίο οι απόστολοι διακηρύσσουν ότι ο Θεός Τον ανέστησε. Ως άνθρω-
πος επίσης ανέβηκε στον ουρανό και κάθισε «στα δεξιά του Θεού» (ανθρωπομορφισμός). 
Γι’ αυτό η ανθρωπότητα σώζεται διά του Χριστού, γιατί ένας άνθρωπος (ο νέος Αδάμ) 
ανέβηκε στο «χώρο του Θεού» και εμείς, καθώς ενωνόμαστε με Αυτό τον άνθρωπο, οδη-



111

Σημειώσεις για το Ισλάμ

γούμαστε από Αυτόν και μαζί Του στην ένωση με το Θεό.

β) Γίνεται φανερό ότι ο απόστολος Πέτρος ερμηνεύει τις προφητείες της Παλαιάς Δι-
αθήκης ως αναφερόμενες στο Χριστό και όχι (όπως ισχυρίζονται κάποιοι μουσουλμάνοι 
ερμηνευτές και απολογητές) ως προαναγγελίες του ερχομού του Μωάμεθ. Θα προσθέσω 
μία μόνο παρατήρηση επ’ αυτού: οι προφητείες μιλούν (και έχει νόημα να μιλούν) για τον 
ερχομό ενός σωτήρα των ανθρώπων, δεν έχει νόημα να μιλούν για τον ερχομό ενός προ-
φήτη, έστω «του μεγαλύτερου». Προαναγγέλλεται μόνον δευτερευόντως η άφιξη προ-
φητών που συνδέονται άμεσα με τον ερχομό του Χριστού: του Προδρόμου (Ησαΐα 40, 
3-11, Μαλαχία, 3, 1-3) και του Ηλία, που θα είναι ο πρόδρομος της Δευτέρας Παρουσίας 
(Μαλαχία 4, 4-5 [στο εβραϊκό κείμενο, δηλ. το Μασοριτικό, τέλος του κεφ. 3]).

Β. Η ομιλία του Πέτρου στο Ναό της Ιερουσαλήμ

Λίγο καιρό αργότερα, Πέτρος και Ιωάννης ανέβαιναν στο Ναό της Ιερουσαλήμ. Εκεί, 
ως γνωστόν, ο άγιος απόστολος Πέτρος θεράπευσε θαυματουργικά τον παράλυτο ζη-
τιάνο, με τη φράση «εν τω ονόματι Ιησού Χριστού του Ναζωραίου έγειρε και περιπάτει» 
(Πράξ. 3, 6). Η αναφορά στο όνομα του Χριστού και όχι «του Θεού» (αναφορά που γί-
νεται γενικότερα κατά τα θαύματα, όπως και η βάπτιση των ανθρώπων «στο όνομα του 
Χριστού», που αναφέρθηκε παραπάνω) φανερώνει τη θεότητα του Χριστού. Αν ο Χριστός 
δεν είναι Θεός, είναι παράλογο να γίνεται αναφορά στο όνομά Του, αντί για «το όνομα 
του Θεού». Ο ίδιος ο Χριστός βέβαια το είχε διδάξει αυτό (Ιω. 14, 13-14 – το σχολιάσαμε 
στο κεφάλαιο για τον Ιησού Χριστό) και ασφαλώς κανείς προφήτης δεν τόλμησε να πει 
κάτι ανάλογο για το δικό του όνομα.

Κατά την αναταραχή που προκλήθηκε από το θαύμα, ο Πέτρος βρήκε την ευκαιρία για 
μια δεύτερη δημόσια ομιλία (Πράξ. 3, 12-26), στην οποία είπε τα ακόλουθα:

«Άνδρες Ισραηλίτες, γιατί εκπλήσσεστε με αυτό, ή γιατί μας κοιτάζετε σαν να κάναμε 
αυτόν να περπατά με τη δική μας δύναμη ή ευσέβεια;

Ο Θεός του Αβραάμ και του Ισαάκ και του Ιακώβ, ο Θεός των πατέρων μας, δόξασε τον 
δούλο Του, τον Ιησού [στο αρχαίο: τον παίδα αυτού Ιησούν]• τον οποίο εσείς παραδώσατε και 
αρνηθήκατε ενώπιον του Πιλάτου, που ήθελε να τον αθωώσει• εσείς όμως αρνηθήκατε τον 
άγιο και δίκαιο και ζητήσατε να σας χαρίσουν ένα φονιά [σ.σ. εννοεί το Βαραβά], ενώ τον 
αρχηγό της ζωής τον σκοτώσατε, τον οποίο ο Θεός ανέστησε από τους νεκρούς, πράγμα, για 
το οποίο εμείς είμαστε μάρτυρες.

Και με την πίστη στο όνομά του, αυτόν που βλέπετε και είδατε, το όνομά του, και η πί-
στη που ενεργείται δι’ αυτού του χάρισε την πλήρη υγεία ενώπιον όλων σας. Ξέρω λοιπόν, 
αδελφοί, ότι ενεργήσατε από άγνοια, όπως και οι άρχοντές σας. Ο δε Θεός, αυτά που προ-
ανάγγειλε ότι θα πάθει ο Χριστός διά στόματος όλων των προφητών του, αυτά εκπλήρωσε. 
Μετανοήστε λοιπόν και επιστρέψτε, για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες σας, ώστε να έρθουν 
εποχές αναψυχής εκ μέρους του Κυρίου και να αποστείλει τον Ιησού Χριστό, τον ήδη ορισμέ-
νο για σας, τον οποίο πρέπει να δεχτεί ο ουρανός μέχρι τον καιρό της αποκατάστασης όλων, 
όσα είπε ο Θεός διά στόματος όλων του αγίων προφητών του εδώ και αιώνες.
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Διότι ο Μωϋσής είπε προς τους πατέρες: «ο Κύριος ο Θεός θα αναδείξει σε σας προφήτη 
σαν εμένα από τους αδελφούς σας• να τον ακούσετε σε όλα όσα θα σας πει. Και κάθε άνθρω-
πος που δεν θα υπακούσει στον προφήτη εκείνο, θα εξολοθρευτεί μέσα στο λαό». Και όλοι 
οι προφήτες, από το Σαμουήλ και εξής, όσοι μίλησαν, διακήρυξαν τούτες τις ημέρες. Εσείς 
είστε υιοί των προφητών και της διαθήκης, που διέθεσε ο Θεός προς τους προγόνους μας, 
λέγοντας προς τον Αβραάμ• και μέσω του σπέρματός σου θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της 
γης. Σε σας πρώτα ο Θεός, αναστήσας το δούλο του, τον Ιησού [στο αρχαίο: τον παίδα αυτού 
Ιησούν], τον απέστειλε για να σας ευλογεί με το να απομακρύνει τον καθένα από την κακία 
του».

Σχόλια: α) Ο άγιος απόστολος Πέτρος ερμηνεύει ευθέως την προφητεία του αγίου 
προφήτη Μωυσή, για το μελλοντικό προφήτη που πρέπει να τον υπακούνε όλοι οι άν-
θρωποι (Δευτερονόμιο, 18, 18), ως αναφερόμενη στον Ιησού. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημα-
ντικό, γιατί την προφητεία παρερμηνεύουν οι μουσουλμάνοι ερμηνευτές, ως δήθεν ανα-
φερόμενη στο Μωάμεθ.

β) Ο Πέτρος χαρακτηρίζει τον Ιησού «παίδα του Θεού» (=δούλο του Θεού). Αυτό μπο-
ρεί να δώσει αφορμή στους μουσουλμάνους αδελφούς μας να πανηγυρίσουν ότι ο άγιος 
δήθεν παραδέχεται πως ο Ιησούς δεν είναι Θεός, αλλά κοινός άνθρωπος. Δεν είναι έτσι. Ο 
χαρακτηρισμός του Ιησού ως «παιδός του Θεού» παραπέμπει στην περίφημη προφητεία 
του αγίου προφήτη Ησαΐα, κεφ. 52, 13 εξ. και 53. Εκεί ο Θεός, διά στόματος του προφήτη, 
χαρακτηρίζει το Μεσσία «ο παις μου» (ο δούλος μου). Ο προφήτης Ησαΐας, από το κεφ. 
52, 13 ώς και το κεφ. 53, γράφει ξεκάθαρα ότι ο Μεσσίας θα βασανιστεί και θα σώσει τον 
κόσμο με το βασανισμό Του («σηκώνει τις αμαρτίες μας και υποφέρει για μας… τραυμα-
τίστηκε για τις αμαρτίες μας… οδηγήθηκε σαν πρόβατο στη σφαγή… από τις αμαρτίες του 
λαού μου οδηγήθηκε στο θάνατο…» κ.τ.λ.). Μιλήσαμε ήδη για το θέμα στο κεφάλαιο για 
τον Ιησού.

Έτσι, ο Υιός του Θεού γίνεται δούλος του Θεού (άνθρωπος) για να φέρει τη σωτηρία 
στους ανθρώπους. Δέχονται οι μουσουλμάνοι αδελφοί μας ότι η προφητεία του Ησαΐα 
αναφέρεται στο Χριστό; Δέχονται επίσης όλα τα υπόλοιπα που αναφέρονται στην ομιλία 
του Πέτρου; Θα πρέπει να τα δεχτούν, αφού μιλούν οι αψευδείς μάρτυρες Ησαΐας και 
Πέτρος. Τότε ευχαρίστως να συζητήσουμε για το χαρακτηρισμό του Χριστού ως «παιδός 
του Θεού».

Ας επισημάνουμε εδώ ότι το όνομα «Ιησούς» και οι χαρακτηρισμοί «Χριστός» (εβρ. 
«Μεσσίας»), «Σωτήρας», «Υιός Δαβίδ», «Βασιλεύς του Ισραήλ», «Μέγας Αρχιερεύς» 
κ.τ.λ., αναφέρονται όλοι στον Υιό του Θεού ως άνθρωπο. Ως Θεός, ο Υιός χαρακτηρίζεται 
«Λόγος του Θεού», «Σοφία του Θεού», «Κύριος» κ.τ.λ. Δεν είναι αλήθεια ότι αυθαίρετα 
αναφερόμαστε στο Χριστό πότε ως άνθρωπο και πότε ως Θεό. Όταν οι απόστολοι μιλάνε 
για το απολυτρωτικό Του έργο, που επιτέλεσε με την ενανθρώπισή Του, αναφέρονται σ’ 
Αυτόν ως άνθρωπο, ως Μεσσία, ως «πάσχοντα δούλο» (παίδα) του Θεού.

γ) Σχετικά με το θαύμα που συντελέστηκε στο όνομα του Ιησού και όχι «στο όνομα του 
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Θεού»: είναι μια αδιαμφισβήτητη απόδειξη ότι οι ίδιοι οι μαθητές του Χριστού εξαρχής 
Τον αντιμετώπιζαν ως Θεό, καθώς μόνο το όνομα του Θεού επιτρέπεται να επικαλείται ο 
άνθρωπος, όχι το όνομα ανθρώπου. Και δε μπορούμε να πούμε ότι οι απόστολοι, που είχε 
διαλέξει ο Ίδιος και τους είχε αφήσει τις ύψιστες παρακαταθήκες Του, πλανήθηκαν όλοι, 
όλοι, όλοι, και παρανόησαν ή διαστρέβλωσαν το νόημα της αποστολής Του δέκα μόλις 
μέρες μετά την αποχώρησή Του από τη γη.

Ας επαναλάβουμε ότι η επίκληση του ονόματος του Θεού είναι μια πρόσκληση στο 
Θεό να παρέμβει, δηλαδή μια προσευχή. Ομοίως, η επίκληση του ονόματος του Ιησού 
είναι μια πρόσκληση στον Ιησού να παρέμβει, δηλαδή μια προσευχή προς Αυτόν: «ό,τι αν 
αιτήσητε εν τω ονόματί μου, τούτο ποιήσω, ίνα δοξασθή ο πατήρ εν τω υιώ. εάν τι αιτήσητε 
εν τω ονόματί μου, εγώ ποιήσω» (Ιω. 14, 13-14). Αυτό είναι κάτι άλλο (προσευχή προς τον 
Ιησού) και άλλο το «ό,τι αν αιτήσητε τον πατέρα εν τω ονόματί μου, δω υμίν» του Ιω. 15, 16 
(προσευχή προς τον Πατέρα).

Στην προσευχή της πρώτης (αποστολικής) Εκκλησία προς τον Ιησού αναφερθήκαμε 
αρκετά στο σχετικό μας κεφάλαιο.

Γ. Η απολογία του Πέτρου στο Μέγα Συνέδριο 

Λόγω της αναταραχής, που προκλήθηκε από τα παραπάνω, οι δύο άγιοι απόστολοι 
Πέτρος και Ιωάννης συνελήφθησαν και φυλακίστηκαν. Την επόμενη μέρα παρουσιάστη-
καν ενώπιον του Μεγάλου Συνεδρίου, δηλαδή του ανώτατου θρησκευτικού οργάνου του 
Ισραήλ, εκείνου που είχε καταδικάσει σε θάνατο τον Ιησού, και ερωτήθηκαν στο όνομα 
τίνος και με ποια δύναμη κάνουν όσα κάνουν. Τότε ο Πέτρος, «πλησθείς Πνεύματος Αγίου» 
(γεμάτος με το Άγιο Πνεύμα), πήρε το λόγο και είπε τα εξής (Πράξ. κεφ. 4):

«Άρχοντες του λαού και πρεσβύτεροι του Ισραήλ, αν εμείς σήμερα ανακρινόμαστε για 
την ευεργεσία ανθρώπου ασθενούς, για τον τρόπο με τον οποίο σώθηκε, ας είναι γνωστό σε 
όλους εσάς και σε όλο το λαό Ισραήλ ότι εν τω ονόματι του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, 
τον οποίο εσείς σταυρώσατε, τον οποίο ο Θεός ανέστησε από τους νεκρούς, αυτός ο άνθρω-
πος εμφανίστηκε ενώπιόν σας υγιής. Αυτός είναι ο λίθος που θεωρήθηκε άχρηστος από σας, 
τους οικοδόμους, όμως έγινε ακρογωνιαίος λίθος. Και η σωτηρία δεν επιτυγχάνεται μέσω 
κανενός άλλου• διότι ούτε άλλο όνομα υπάρχει κάτω από τον ουρανό που να έχει δοθεί στους 
ανθρώπους, μέσω του οποίου να πρέπει να σωθούμε».

Σχόλιο: Εκτός των άλλων, στην απολογία του ο άγιος Πέτρος αναφέρεται και στο στί-
χο «λίθον ον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτος εγενήθη εις κεφαλήν γωνίας» (Ψαλμός 
ριζ΄ [117 – στο εβραϊκό (Μασοριτικό) 118], στ. 22). Το στίχο αυτό, μαζί με τον επόμενο 
παρέθεσε ως προφητική αναφορά στον εαυτό Του και ο Ίδιος ο Χριστός (Ματθ. 21, 42), 
υπαινισσόμενος τη θανάτωσή Του από τους Ιουδαίους, που, αντί να Τον οδηγούσε στον 
αφανισμό, θα Τον καθιστούσε θεμέλιο της σωτηρίας μας. Ο άγιος Πέτρος παραθέτει το 
στίχο αυτό και στην Α΄ επιστολή του, κεφ. 2, στ. 7.

Ολόκληρος ο Ψαλμός 117 είναι ένας από τους «μεσσιανικούς» (χριστολογικούς) ψαλ-
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μούς, όπου δηλ. διά στόματος του προφήτη μιλάει ο αναμενόμενος Μεσσίας. Η ύπαρξη 
των μεσσιανικών ψαλμών είναι ακόμη μια φανέρωση της θεότητας του Χριστού, γιατί 
μόνον ο Θεός μιλάει διά στόματος των προφητών.

Δ. Η δράση του Πέτρου στην αρχαία Εκκλησία

Δεν έχουμε λόγους να θεωρούμε ότι ο απόστολος Πέτρος ήταν «αρχηγός της Εκκλη-
σίας», θέση που ανήκει πάντα προσωπικά στο Χριστό. Κανείς άνθρωπος δεν είναι «αρ-
χηγός της Εκκλησίας», ούτε «αντικαταστάτης» ή «εκπρόσωπος» ή «αντιπρόσωπος» του 
Χριστού. Εκπρόσωπο ή αντιπρόσωπο έχει μόνο κάποιος που απουσιάζει, όμως ο Χριστός 
είναι πάντοτε παρών στην Εκκλησία Του, συνεπώς ο Ίδιος είναι η κεφαλή της και η Εκ-
κλησία δεν είναι τίποτε άλλο, παρά το σώμα Του, δηλαδή «ο Χριστός παρατεινόμενος εις 
τους αιώνας».

Όλοι οι απόστολοι ήταν οι πνευματικοί ηγέτες των χριστιανών, όλοι ήταν προικισμέ-
νοι με τα θαυματουργικά χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος (Πράξ. 15, 12-16), ο δε Πέτρος 
με την εισήγησή του κατά την αποστολική σύνοδο (Πράξ. 15, 7-12), κατά την οποία δεν 
επέδειξε καμιά αυθεντία, φανερώνει την ισότιμη θέση όλων των αποστόλων. Πέτρος και 
Ιωάννης πήγαν ως απεσταλμένοι των αποστόλων στη Σαμάρεια για να μεταδώσουν το 
Άγιο Πνεύμα στους νεοβαπτισμένους Σαμαρείτες (Πράξ. 18, 14-17). Παρόλα αυτά είναι 
φανερό ότι ο Πέτρος αποτελούσε μια ηγετική φυσιογνωμία στην πρώτη Εκκλησία, γι’ 
αυτό και στις Πράξεις των αποστόλων γίνονται τόσες προσωπικές αναφορές σ’ αυτόν.

Το θαυματουργικό του χάρισμα ήταν ασύλληπτο: ασθενείς θεραπεύονταν όταν περ-
νούσε από πάνω τους η σκιά του (βλ. Πράξ. 15, 15-16: «ώστε κατά τας πλατείας εκφέρειν 
τους ασθενείς και τιθέναι επί κλινών και κραβάττων, ίνα ερχομένου Πέτρου καν η σκιά επι-
σκιάση τινί αυτών. συνήρχετο δε και το πλήθος των πέριξ πόλεων εις Ιερουσαλήμ φέροντες 
ασθενείς και οχλουμένους υπό πνευμάτων ακαθάρτων, οίτινες εθεραπεύοντο άπαντες». Βλ. 
και Πράξ. 9, 33-35). Αξιώθηκε επίσης να αναστήσει νεκρό: την αγία Ταβιθά, την ελεήμο-
να, από την Ιόππη (Πράξ. 9, 36-42). Έλαβε μηνύματα και αποκαλύψεις από το Θεό (Πράξ. 
10, 10-16 και 19-20). Απελευθερώθηκε από άγγελο, όταν συνελήφθη από τον Ηρώδη 
(Πράξ. κεφ. 12), κ.τ.λ.

Ο Πέτρος ήταν εκείνος, στον οποίο το Άγιο Πνεύμα έστειλε τον εκατόνταρχο Κορνή-
λιο, για να βαπτιστεί (Πράξ. κεφ. 10), ενώ επίσης στον Πέτρο έπεσε η ευθύνη να αντιμε-
τωπίσει την ασέβεια του Ανανία και της Σαπφείρας, τους οποίους προειδοποίησε για τον 
επικείμενο θάνατό τους (μια σπάνια περίπτωση, όπου ο Θεός αφαιρεί τη ζωή ανθρώπων 
στην Καινή Διαθήκη, Πράξ. 5, 1-11 – σημειωτέον ότι εδώ ενέργησε το Ίδιο το Πνεύμα το 
Άγιο, δεν έβαλε χέρι πάνω στους ασεβείς κανένας άνθρωπος ως «εκτελεστής του θείου 
νόμου»• η εποχή της Παλαιάς Διαθήκης τελείωσε, όμως την επανέφερε το Ισλάμ).

Τα γράφω αυτά ως φανερώσεις της αξιοπιστίας του αγίου και μεγάλου αποστόλου 
Πέτρου, που είναι ένας αυτόπτης μάρτυρας και ένας έγκυρος ερμηνευτής του Ιησού, της 
ζωής και της διδασκαλίας Του.



115

Σημειώσεις για το Ισλάμ

Ε. Η ομιλία του Πέτρου στους Ρωμαίους, στο σπίτι του Κορνήλιου

Το κεφ. 10 των Πράξεων των αποστόλων αφηγείται τη μεταστροφή του Ρωμαίου εκατό-
νταρχου Κορνήλιου και «των ανθρώπων του σπιτιού του» στο χριστιανισμό. Ο Κορνήλιος 
ήταν «ευσεβής και φοβούμενος τον Θεόν», ελεήμων και σπλαχνικός με το λαό. Είδε λοιπόν 
«εν οράματι φανερώς» άγγελο του Θεού, που του είπε: «οι προσευχές σου και οι ελεημοσύ-
νες σου ανέβηκαν εις μνημόσυνον ενώπιον του Θεού• στείλε λοιπόν στην Ιόππη άνδρες και 
κάλεσε το Σίμωνα, τον επικαλούμενο Πέτρο» (Πράξ. 10, 4-5).

Την επαύριο, στην Ιόππη, ο Πέτρος είδε ένα όραμα: άνοιξε ο ουρανός και κατέβηκε 
ένα μεγάλο σεντόνι, μέσα στο οποίο υπήρχαν όλα τα τετράποδα της γης και τα θηρία και 
τα ερπετά και τα πετεινά του ουρανού. Και μια φωνή τού είπε: «Σήκω, Πέτρο, σφάξε και 
φάε». Ο Πέτρος απάντησε: «Όχι, Κύριε, ποτέ δεν έφαγα τίποτε ακάθαρτο» (επειδή μέσα 
υπήρχαν και ζώα που θεωρούνταν ακάθαρτα και απαγορευόταν η βρώση τους στον ιου-
δαϊσμό). Τότε η φωνή απάντησε: «Μη θεωρείς ακάθαρτα αυτά που ο Θεός καθάρισε». Η 
στιχομυθία αυτή επαναλήφθηκε τρεις φορές και κατόπιν το σεντόνι ανέβηκε στον ουρανό 
(Πράξ. 10, 9-16). Το όραμα αυτό, όπως κατάλαβε αργότερα ο άγιος, φανέρωνε ότι αίρεται 
η απαγόρευση του μωσαϊκού νόμου προς τους πιστούς να επισκέπτονται και να συνανα-
στρέφονται ειδωλολάτρες, αφού και οι ειδωλολάτρες –και όχι μόνον οι Ιουδαίοι– είναι 
προσκεκλημένοι από το Θεό να βαφτιστούν χριστιανοί (βλ. στίχ. 28 και κάτω).

Αμέσως μετά το Άγιο Πνεύμα είπε στον Πέτρο: «Τρεις άντρες σε ζητούν. Κατέβα και 
πήγαινε μαζί τους χωρίς δισταγμό, γιατί εγώ τους έστειλα» (στ. 19-20). Αυτό το χωρίο 
είναι ένα από τα πολλά, όπου φαίνεται ότι το Άγιο Πνεύμα είναι ένα Πρόσωπο και όχι μια 
απρόσωπη δύναμη.

Έτσι ο Πέτρος ήρθε στο σπίτι του Κορνήλιου, στην Καισάρεια της Παλαιστίνης. Ο 
Κορνήλιος τον προσκύνησε, αλλά φυσικά ο άγιος δεν αποδέχτηκε την προσκύνηση. 
Όταν του εξήγησαν πώς έγινε και τον κάλεσαν εκεί, μίλησε και είπε (Πράξ. 10, 34-43):

«Αναγνωρίζω πράγματι ότι ο Θεός δεν μεροληπτεί, αλλά σε κάθε έθνος όποιος τον σέβε-
ται [στο αρχαίο: ο φοβούμενος αυτόν] και πράττει το δίκαιο είναι δεκτός σε αυτόν. Έστειλε 
το λόγο Του στους Ισραηλίτες, ευαγγελιζόμενος ειρήνη διά του Ιησού Χριστού. Αυτός είναι 
Κύριος των πάντων. Ξέρετε τι συνέβη σε όλη την Ιουδαία, αρχίζοντας από τη Γαλιλαία, μετά 
το βάπτισμα που κήρυξε ο Ιωάννης, για τον Ιησού από τη Ναζαρέτ, τον οποίο έχρισε ο Θεός 
διά Πνεύματος Αγίου και δυνάμεως, ο οποίος περιόδευσε ευεργετώντας και θεραπεύοντας 
όλους εκείνους που τυραννιούνταν από το διάβολο, επειδή ο Θεός ήταν μαζί του. Και εμείς 
είμαστε μάρτυρες όλων όσα έπραξε και στην Ιουδαία και στην Ιερουσαλήμ. Και τον οποίο 
θανάτωσαν κρεμώντας τον στο ξύλο. Αυτόν ο Θεός τον ανέστησε την τρίτη ημέρα και τον 
έκανε να εμφανιστεί, όχι σε όλο το λαό, αλλά σε μάρτυρες που τους είχε διαλέξει ο Θεός από 
πριν, σε μας, που φάγαμε και ήπιαμε μαζί του αφού αναστήθηκε από τους νεκρούς. Και μας 
παράγγειλε να κηρύξουμε στο λαό και να διαβεβαιώσουμε ότι αυτός είναι ο ορισμένος από 
το Θεό κριτής ζώντων και νεκρών. Γι’ αυτόν μαρτυρούν όλοι οι προφήτες, ότι κάθε ένας που 
πιστεύει σ’ αυτόν θα λάβει άφεση αμαρτιών διά του ονόματός του».

Ενώ ο Πέτρος μιλούσε, το Άγιο Πνεύμα «έπεσε πάνω σε εκείνους που τον άκουγαν» 
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και τους πρόσφερε το χάρισμα της γλωσσολαλίας. Τότε ο Πέτρος φρόντισε και όλοι εκεί-
νοι οι άνθρωποι βαφτίστηκαν χριστιανοί.

Στ. Η ομιλία του Πέτρου στην αποστολική σύνοδο

Η αποστολική σύνοδος (γενική συνέλευση των αποστόλων και των πρεσβυτέρων της 
Εκκλησίας) συγκλήθηκε στα Ιεροσόλυμα το 49 μ.Χ., μετά από αίτημα των αγίων αποστό-
λων Παύλου και Βαρνάβα, εξ αιτίας της επιμονής μιας ομάδας Ιουδαίων χριστιανών ότι οι 
ειδωλολάτρες, που γίνονταν χριστιανοί, δε μπορούν να σωθούν, αν δεν κάνουν περιτομή 
και δεν τηρούν τις διατάξεις του μωσαϊκού νόμου.

Η σύνοδος αποφάσισε ότι η τήρηση των διατάξεων του μωσαϊκού νόμου (συμπεριλαμ-
βανομένης της περιτομής) δεν είναι απαραίτητη για τη σωτηρία. Αυτή είναι η «επίσημη 
πράξη» υπέρβασης του μωσαϊκού νόμου στο χριστιανισμό. Η απόφαση της συνόδου ελή-
φθη με το φωτισμό και την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος, γι’ αυτό και οι απόστολοι 
έγραψαν «έδοξε το Αγίω Πνεύματι και ημίν» (Πράξ. 15, 28 – θεωρήθηκε από το Άγιο Πνεύ-
μα και από μας). Την απόφαση αυτή την κοινοποίησαν στους χριστιανούς της Αντιόχειας 
μέσω των Παύλου και Βαρνάβα, που τους χαρακτηρίζουν «αγαπητούς», ανθρώπους που 
«παρέδωσαν τις ψυχές τους» (δηλ. διέθεσαν τη ζωή τους) «υπέρ του ονόματος του Κυρίου 
ημών Ιησού Χριστού» (Πράξ. 15, 25-26) και δύο άλλων αδελφών, των Ιούδα Βαρσαββά και 
Σίλα.

Η αποστολική σύνοδος α) αποδεικνύει ότι ο απόστολος Παύλος, το έργο του και η 
διδασκαλία του είναι απόλυτα σύμφωνα με τον αυθεντικό χριστιανισμό, όπως παραδόθη-
κε από το Χριστό και ακολουθήθηκε από τους αγίους αποστόλους Του• β) λήγει το θέμα 
της ισχύος ή μη του μωσαϊκού νόμου στο χριστιανισμό, γνωμοδοτώντας διά του Αγίου 
Πνεύματος την υπέρβαση του νόμου, αφού η εν Χριστώ πραγματικότητα είναι πλέον η 
εποχή των «εσχάτων», η εποχή της χάριτος, ενώ ο νόμος δεν ήταν παρά «παιδαγωγός εις 
Χριστόν» (έκφραση του Παύλου από την προς Γαλάτας, 3, 23-26). Ο νόμος δεν «καταργεί-
ται», αλλά υπερβαίνεται και ουσιαστικά παύει να ισχύει.

Ας επισημάνουμε, προλαμβάνοντας πιθανές αντιδράσεις μουσουλμάνων αδελφών 
μας, ότι οι άγιοι απόστολοι του Χριστού δεν πλανήθηκαν ως προς την πίστη. Είναι άτοπο 
να υποθέσουμε ότι ο Χριστός επέλεξε μαθητές που επρόκειτο να πλανηθούν (και μάλιστα 
όλοι τους), καθώς και ότι ο Θεός θα επέτρεπε κάτι τέτοιο, χωρίς να αφήσει έστω και έναν 
που να διασώσει για πάντα, χωρίς διακοπή, την αυθεντική μορφή και το αυθεντικό νόημα 
της εν Χριστώ αποκαλύψεως. Συνεπώς αυτή η αυθεντική μορφή και το αυθεντικό νόημα 
είναι αυτά που διασώθηκαν στο χριστιανισμό.

Επιπλέον, πρέπει να επισημάνουμε ότι και το Κοράνι παραδέχεται την ειλικρίνεια και 
αξιοπιστία των μαθητών του Χριστού: στη σούρα 3, 52, φαίνεται ότι οι μαθητές του Ιη-
σού είναι αληθινοί πιστοί του Θεού και χαρακτηρίζονται «μουσουλμάνοι» (πιστοί). Στη 
σούρα 61, 14, επιβεβαιώνεται η προθυμία τους. Αντίθετα, εκείνοι που κατηγορούνται ότι 
«αλλοίωσαν την αλήθεια για το Θεό», κατά το Κοράνι, δεν είναι οι μαθητές του Χριστού, 
αλλά «οι χριστιανοί» αόριστα. Κατ’ εμάς, το Κοράνι δεν είναι αληθινό θείο βιβλίο, αλλά 
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προσπαθεί να παραπλανήσει τους ανθρώπους ανακατεύοντας αλήθειες και ψεύδη. Όμως 
οι μουσουλμάνοι αδελφοί μας, που θεωρούν ότι το Κοράνι λέει την απόλυτη αλήθεια, θα 
πρέπει να προβληματιστούν: αναφέρει ότι οι απόστολοι είναι αληθινοί πιστοί κι όμως οι 
απόστολοι είναι αυτοί που καθόρισαν αυτά που δεν αποδέχεται το Κοράνι. Η αντίφαση 
αυτή, αν μη τι άλλο, δεν είναι υπέρ της αξιοπιστίας του Κορανίου.

Στην αποστολική σύνοδο σημαντικό ρόλο έπαιξε η εισήγηση του αγίου αποστόλου 
Πέτρου. Δημοσιεύεται στις Πράξεις, 15, 7-11. Λέει: 

«Άνδρες αδελφοί, ξέρετε καλά ότι από τις πρώτες μέρες ο Θεός ανάμεσά μας επέλεξε από 
το στόμα μου να ακούσουν οι ειδωλολάτρες [στο αρχαίο: τα έθνη] το λόγο του ευαγγελί-
ου και να πιστέψουν. Και ο καρδιογνώστης Θεός διαβεβαίωσε γι’ αυτούς, δίνοντάς τους το 
Πνεύμα το Άγιο όπως και σ’ εμάς, και καμιά διάκριση δεν έκανε ανάμεσα σε εμάς και αυτούς, 
καθαρίζοντας με την πίστη τις καρδιές τους. Τώρα λοιπόν, γιατί πειράζετε το Θεό φορτώνο-
ντας στο στήθος των μαθητών ένα βάρος που ούτε οι πατέρες μας ούτε εμείς δε μπορέσαμε 
να κρατήσουμε; Αλλά διά της χάριτος του Κυρίου Ιησού πιστεύουμε ότι θα σωθούμε με τον 
ίδιο τρόπο που θα σωθούν και εκείνοι».

Σχόλιο: Ο Πέτρος αναφέρεται στην περίπτωση του Κορνήλιου, που είδαμε παραπάνω. 
Ας σημειωθεί ότι ο άγιος Κορνήλιος, στη συνέχεια, κήρυξε το χριστιανισμό σε Φοινίκη, 
Κύπρο, Αντιόχεια και Έφεσο, αξιώθηκε να κάνει θαύματα και, παρότι υπέστη πολλές κα-
κουχίες, κοιμήθηκε ειρηνικά. Η μνήμη του τιμάται στις 13 Σεπτεμβρίου.

Με την εισήγηση του Πέτρου συμφώνησε και ο άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, ο οποίος 
είπε (Πράξ. 15, 13-21): 

«Άνδρες αδελφοί, ακούστε με. Ο Συμεών μας εξήγησε πως αρχικά ο Θεός φρόντισε να 
αποκτήσει από εθνικούς λαό επί τω ονόματί Του. Και σ’ αυτό συμφωνούν οι λόγοι των προ-
φητών, καθώς έχει γραφτεί: «Μετά από αυτά θα επιστρέψω και θα ανοικοδομήσω τη γκρεμι-
σμένη σκηνή του Δαβίδ, και τα ερείπιά της θα ανοικοδομήσω και θα την ανορθώσω, ώστε οι 
υπόλοιποι άνθρωποι να αναζητήσουν τον Κύριο, και πάντα τα έθνη, στα οποία έχει κληθεί το 
όνομά μου, λέει ο Κύριος που τα πραγματοποιεί όλα αυτά. Στο Θεό, τα έργα του είναι γνω-
στά από την αρχή. Γι’ αυτό εγώ θεωρώ ότι πρέπει να μην παρεμποδίζουμε τους εθνικούς να 
επιστρέφουν προς το Θεό, αλλά να τους γράψουμε να απέχουν από το μολυσμό των ειδώλων 
και της πορνείας και του πνικτού και του αίματος. Γιατί ο Μωυσής από αρχαία χρόνια έχει 
σε κάθε πόλη εκείνους που τον κηρύσσουν, αφού διαβάζεται κάθε Σάββατο στις συναγωγές».

Αυτά έγραφε και η επιστολή της συνόδου προς τους χριστιανούς: να απέχουν από τη 
βρώση ειδωλοθύτων (ζώων θυσιασμένων στα είδωλα), πνιγμένων ζώων και αίματος και 
από την πορνεία. Αυτές ήταν οι μόνες εντολές του μωσαϊκού νόμου που παρέμειναν σε 
χρήση από τους χριστιανούς. Οι υπόλοιπες εντολές θεωρήθηκαν μη αναγκαίες πλέον για 
τη σωτηρία, στη νέα εν Χριστώ κατάσταση. Οι τελετές του νόμου έχουν ξεπεραστεί με 
τη θυσία του Χριστού και την αναίμακτη θυσία της θείας Μετάληψης (την «κλάση του 
άρτου», όπως αναφέρεται στην Κ.Δ.), ενώ οι ηθικές εντολές από την εντολή της αγάπης. 
«Εκείνος που αγαπά, έχει τηρήσει όλες τις εντολές του Θεού. Και το ου μοιχεύσεις και το ου 
φονεύσεις, ου κλέψεις, ουκ επιθυμήσεις» (εννοείται «ό,τι ανήκει στο συνάνθρωπό σου») «και 
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όποια άλλη εντολή, όλες συνοψίζονται σ’ αυτό το λόγο, στο να αγαπήσεις τον πλησίον σου 
σαν τον εαυτό σου. Η αγάπη στον πλησίον δεν κάνει τίποτα κακό, επομένως είναι η εκπλή-
ρωση όλου του νόμου» (Παύλος, προς Ρωμαίους, 13, 8-10).

Ζ. Η διδασκαλία του στην α΄ καθολική επιστολή

Η γνησιότητα της Α΄ επιστολής Πέτρου (δηλαδή ότι είναι στ’ αλήθεια γραμμένη από 
τον απόστολο Πέτρο) έγινε ομόφωνα δεκτή στην αρχαιότητα και δεν αμφισβητήθηκε 
παρά μόνο από νεότερους προτεστάντες (π.χ. Χάρνακ) χωρίς σοβαρά επιχειρήματα. Επει-
δή κάποιοι ίσως δεν έχουν καν ακούσει την ύπαρξη αυτού του κειμένου, διευκρινίζω ότι 
η επιστολή αυτή, μαζί με τη Β΄ Πέτρου και άλλες επιστολές αποστόλων, βρίσκεται μέσα 
στην Καινή Διαθήκη, μετά τις επιστολές του Παύλου και πριν από την Αποκάλυψη.

Α) Α΄ Πέτρ. κεφ. 1, στ. 1-2: «Πέτρος, απόστολος Ιησού Χριστού, εκλεκτοίς παρεπιδήμοις 
διασποράς Πόντου, Γαλατίας, Καππαδοκίας, Ασίας και Βιθυνίας, κατά πρόγνωσιν Θεού πα-
τρός, εν αγιασμώ Πνεύματος, εις υπακοήν και ραντισμόν αίματος Ιησού Χριστού• χάρις υμίν 
και ειρήνη πληθυνθείη».

Σχόλια: α) Χαρακτηρίζοντας ο Πέτρος τον εαυτό του «απόστολο του Ιησού Χριστού», 
και όχι «απόστολο του Θεού», φανερώνει την πεποίθησή του, και όλης της πρώτης Εκ-
κλησίας, ότι ο Χριστός είναι Θεός. Μόνον ο Θεός έχει αποστόλους, όχι ένας προφήτης. 
Οι μαθητές του Χριστού, ως γνωστόν, χαρακτηρίζονται «απόστολοι του Χριστού» σε όλη 
την έκταση της Κ.Δ. και στη συνέχεια σε όλη την ιστορία της Εκκλησίας.

β) Ο άγιος αρχίζει με μια τριαδολογική αναφορά: οι παραλήπτες του (οι χριστιανοί 
από τη διασπορά Πόντου, Γαλατίας [της Μ. Ασίας], Καππαδοκίας, Ασίας και Βιθυνίας) 
είναι «εκλεκτοί» κατά την πρόγνωση του Θεού Πατρός, με τον αγιασμό του Αγίου Πνεύ-
ματος και με την υπακοή τους στον Ιησού Χριστό και το «ραντισμό» τους στο αίμα του 
Ιησού Χριστού. Το τελευταίο ίσως παραπέμπει στο βάπτισμά τους, αφού το χριστιανικό 
βάπτισμα, με την τριπλή κατάδυση, είναι συμμετοχή στο θάνατο και την ανάσταση του 
Χριστού. Πάντως φανερώνει την καθοριστική σημασία του αίματος του Ιησού Χριστού 
για τη σωτηρία του ανθρώπου. Δύο χαρακτηριστικά του χριστιανού τονίζονται: η υπακοή 
στο λόγο του Χριστού και η σωτηρία διά του αίματός Του.

Η παρατακτική αναφορά των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδας είναι μία από τις πε-
ριπτώσεις που φαίνεται στην Κ.Δ. η πίστη των πρώτων χριστιανών (εδώ δε των μαθητών 
του Χριστού) ότι ο Θεός είναι Τριαδικός.

Β) Α΄ Πέτρ. 1, 3: «Ευλογητός ο Θεός και πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο κατά 
το πολύ αυτού έλεος αναγεννήσας ημάς εις ελπίδα ζώσαν δι’ αναστάσεως Ιησού Χριστού εκ 
νεκρών».

Σχόλια: Ο Θεός είναι Πατέρας του Ιησού Χριστού. Ο Χριστός είναι «ο Κύριος ημών». 
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Ο Θεός και Πατήρ «μας αναγέννησε» διά της αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών: 
ο Χριστός λοιπόν όντως αναστήθηκε από τους νεκρούς (συνεπώς και σταυρώθηκε) και η 
ανάστασή Του προκάλεσε την αναγέννησή μας.

Γ) Α΄ Πέτρ. 1, 10-12: «περί ης σωτηρίας εξεζήτησαν και εξηρεύνησαν προφήται οι περί 
της εις υμάς χάριτος προφητεύσαντες, ερευνώντες εις τίνα ή ποίον καιρόν εδήλου το εν αυ-
τοίς Πνεύμα Χριστού προμαρτυρόμενον τα εις Χριστόν παθήματα και τας μετά ταύτα δόξας• 
οίς απεκαλύφθη ότι ουχ εαυτοίς, υμίν δε διηκόνουν αυτά, α νυν ανηγγέλη υμίν διά των ευ-
αγγελισαμένων υμάς εν Πνεύματι Αγίω αποσταλέντι απ’ ουρανού, εις α επιθυμούσιν άγγελοι 
παρακύψαι».

Σχόλια: οι προφήτες λοιπόν προφήτεψαν για τη χάρη που ήρθε στους χριστιανούς και 
προφήτευσαν μέσω του «Πνεύματος Χριστού» που προφήτευε «εν αυτοίς» (μέσα τους). 
Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν δεν είναι μόνο Πνεύμα του Θεού Πατρός, αλλά και «Πνεύμα 
Χριστού» και μάλιστα όχι μόνον τώρα, αλλά από τον καιρό των προφητών – μέσω του 
«Πνεύματος Χριστού» προφήτευαν οι προφήτες. Και οι απόστολοι, που έφεραν το ευαγ-
γέλιο (το μήνυμα του χριστιανισμού) στους χριστιανούς, τους δίδαξαν μέσω του Αγίου 
Πνεύματος, που απεστάλη σ’ αυτούς από τον ουρανό.

Δ) Α΄ Πέτρ. 1, 18-19: «…ου φθαρτοίς, αργυρίω ή χρυσίω, ελυτρώθητε εκ της ματαίας 
υμών αναστροφής πατροπαραδότου, αλλά τιμίω αίματι ως αμνού αμώμου και ασπίλου Χρι-
στού…».

Σχόλια: Οι άνθρωποι λοιπόν λυτρώθηκαν από τη μάταιη προηγούμενη θρησκεία τους 
όχι μέσω χρυσού ή αργυρίου (εννοεί προφανώς τα είδωλα) αλλά μέσω του τιμίου αίματος 
του άμωμου και άσπιλου αμνού, του Χριστού. Δε χρειάζονται παραπέρα σχόλια, νομίζω, 
εκτός από το ότι ο χαρακτηρισμός του Χριστού ως αμνού (λόγω της αθωότητάς Του και 
της σταυρικής θυσίας Του) είναι από τους πιο χαρακτηριστικούς στην Κ.Δ. (π.χ. Ιω. 1, 29, 
αλλά και σε όλη την έκταση της Αποκάλυψης) και παραπέμπει στην προφητεία του Ησα-
ΐα, 53, 7, που αναφέρεται στον «πάσχοντα δούλο του Θεού».

Ε) Α΄ Πέτρ. κεφ. 2: αναφορά στην αναγέννηση διά του βαπτίσματος: στ. 2 «ως αρτιγέν-
νητα βρέφη το λογικόν άδολον γάλα επιποθήσατε», και στη θεία μετάληψη: στ. 3 «εγεύσα-
σθε ότι χρηστός ο Κύριος» (στίχος από τον προφητικό Ψαλμό λγ [33], 9).

Οι χριστιανοί είναι «γένος εκλεκτόν, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον, λαός εις περι-
ποίησιν» (στ. 9) και προσφέρουν «πνευματικάς θυσίας ευπροσδέκτους τω Θεώ διά Ιησού 
Χριστού» (στ. 5): όχι λοιπόν θυσίες αίματος, αλλά πνευματικές, προσφερόμενες στο Θεό 
Πατέρα διά του Ιησού Χριστού: αυτό ακριβώς κάνουμε κατά τη θεία λειτουργία (η οποία 
προσφέρεται στον Πατέρα διά του Υιού εν Αγίω Πνεύματι), για την οποία, κατά τη γνώμη 
μου, γίνεται η αναφορά αυτή.



120

Σημειώσεις για το Ισλάμ

Στ) Α΄ Πέτρ. 2, 21-25. Προτρέποντάς τους σε υπομονή και αγάπη εν μέσω διωγμών και 
παθημάτων, φέρνει το παράδειγμα και την παρακαταθήκη του Χριστού. Παραθέτω σε με-
τάφραση: «…ο Χριστός έπαθε υπέρ υμών, αφήνοντάς σας υπόδειγμα, για να ακολουθήσετε 
τα ίχνη του• ο οποίος αμαρτία δεν διέπραξε, ούτε βρέθηκε δόλος στο στόμα του• ο οποίος, ενώ 
τον συκοφαντούσαν δε συκοφαντούσε, ενώ έπασχε δεν απειλούσε αλλά άφηνε την κρίση σ’ 
εκείνον που κρίνει δίκαια• ο οποίος σήκωσε τις αμαρτίες μας στο σώμα του πάνω στο ξύλο, 
ώστε να απαλλαγούμε από τις αμαρτίες και να ζήσουμε με τη δικαιοσύνη• διά της πληγής 
του οποίου θεραπευτήκατε. Διότι ήσασταν ως πρόβατα πλανώμενα, αλλά τώρα επιστρέψατε 
στον ποιμένα και επίσκοπο [=προστάτη, φύλακα] των ψυχών σας».

Σχόλια: Οι φράσεις του αποστόλου «ο οποίος αμαρτία δεν διέπραξε, ούτε βρέθηκε δόλος 
στο στόμα του» (στο αρχαίο: «ος αμαρτίαν ουκ εποίησεν, ουδέ ευρέθη δόλος εν τω στόματι 
αυτού») και «διά της πληγής του οποίου θεραπευτήκατε» (στο αρχαίο: «ού τω μώλωπι αυ-
τού ιάθητε») προέρχονται από τη μεγάλη προφητεία του Ησαΐα, 52, 13 - 53, 12, για τον 
«πάσχοντα δούλο», που αναφέραμε παραπάνω. Ο Ίδιος ο Χριστός υπαινίσσεται αυτή τη 
φράση, ρωτώντας για τον εαυτό Του «τις εξ υμών ελέγχει με περί αμαρτίας; ει δε αλήθειαν 
λέγω, διατί υμείς ου πιστεύετέ μοι;» στο Ιω. 9, 46, και σε όλη τη σχετική συνάφεια. Επίσης, 
η αναφορά στα πρόβατα και τον ποιμένα παραπέμπει στις ανάλογες παραβολές του Χρι-
στού, που βρίσκονται στο Ματθ. 18, 12-13, και Ιω., κεφ. 10.

Ζ) Α΄ Πέτρ. 3, 18-22: «…ότι και Χριστός άπαξ περί αμαρτιών έπαθε, δίκαιος υπέρ αδί-
κων, ίνα ημάς προσαγάγη τω Θεώ, θανατωθείς μεν σαρκί, ζωοποιηθείς δε πνεύματι• εν ω και 
τοις εν φυλακή πνεύμασι πορευθείς εκήρυξεν, απειθήσασί ποτε, ότε απεξεδέχετο η του Θεού 
μακροθυμία εν ημέραις Νώε κατασκευαζομένης κιβωτού, εις ην ολίγαι, τούτ’ έστιν οκτώ ψυ-
χαί, διεσώθησαν δι’ ύδατος. ό αντίτυπον νυν και ημάς σώζει βάπτισμα, ου σαρκός απόθεσις 
ρύπου, αλλά συνειδήσεως αγαθής επερώτημα εις Θεόν, δι’ αναστάσεως Ιησού Χριστού, ος 
εστίν εν δεξιά του Θεού πορευθείς εις ουρανόν, υποταγέντων αυτώ αγγέλων και εξουσιών 
και δυνάμεων».

Σχόλια: Ο Χριστός όντως υπέστη τα πάθη Του, για να μας προσαγάγει (οδηγήσει) 
στο Θεό, άρα τα πάθη του Χριστού είναι εκείνα που έσωσαν την ανθρωπότητα. Με το 
πνεύμα Του πήγε και κήρυξε «τοις εν φυλακή πνεύμασι»: η κάθοδός Του δηλαδή στον άδη 
(τον τόπο των νεκρών) σήμαινε την ένωση των προ Χριστού ψυχών με τις μετά Χριστόν, 
καθώς ο Κύριος κήρυξε στον άδη, όπως είχε κάνει και στη Γη, σώζοντας ακόμη και τους 
αρχαίους νεκρούς. Τέλος, το βάπτισμα μας σώζει λόγω της αναστάσεως του Χριστού, ο 
οποίος βρίσκεται στα δεξιά του Θεού (προφητεία του Ψαλμού 109, 1, «είπεν ο Κύριος τω 
Κυρίω μου κάθου εκ δεξιών μου…», και αναφορές σε Μάρκ. 16, 19, Πράξ. 7, 55-56, προς 
Εβραίους, 1, 3) και σ’ Αυτόν υποτάσσονται και οι αγγελικές δυνάμεις.

Η) Α΄ Πέτρ. 4, 11: «ει τις λαλεί, ως λόγια Θεού•  ει τις διακονεί, ως εξ ισχύος, ης χορηγεί ο 
Θεός• ίνα εν πάσι δοξάζηται ο Θεός διά Ιησού Χριστού, ώ εστίν η δόξα και το κράτος εις τους 
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αιώνας των αιώνων, αμήν».
Στο στίχο αυτό η δόξα και το κράτος φαίνεται ότι αποδίδονται στο Χριστό, όχι «στο 

Θεό», πράγμα που αποτελεί πολύ ισχυρή αναφορά στη θεότητά Του.

Η. Η διδασκαλία του στη β΄ καθολική επιστολή

Η γνησιότητα της Β΄ Πέτρου (δηλαδή ότι είναι στ’ αλήθεια γραμμένη από τον απόστο-
λο Πέτρο) αμφισβητήθηκε κατά κόρον από νεότερους φιλολόγους, κυρίως προτεστάντες 
και παπικούς. Οι λόγοι που προβάλλουν είναι φιλολογικοί:

Α) Ο συντάκτης της Β΄ Πέτρου δίνει πολλά αυτοβιογραφικά στοιχεία, γνωστά από 
τα ευαγγέλια, ενώ στο Β΄ Πέτρ. 3, 1, αναφέρει και την επιστολή του ως «δευτέρα» (με 
σαφή υπαινιγμό στην Α΄ Πέτρου), σα να προσπαθεί να πείσει τους αναγνώστες του ότι 
είναι ο απόστολος Πέτρος. Αυτό θεωρήθηκε «ύποπτο», δεδομένου ότι στην Α΄ Πέτρου ο 
απόστολος δεν δίνει καθόλου αυτοβιογραφικά στοιχεία – δε χρειάζεται να πείσει κανένα, 
αφού ο ίδιος ξέρει ότι στ’ αλήθεια είναι ο Πέτρος. Το επιχείρημα αυτό βέβαια δεν είναι 
ακαταμάχητο. Αν όμως υποθέσουμε ότι το δεχτούμε, συνηγορεί υπέρ της γνησιότητας 
της Α΄ Πέτρου, που δεν έχει τέτοια στοιχεία.

Β) Η Β΄ Πέτρου αναφέρει πράγματα που θεωρήθηκαν μεταγενέστερα από την εποχή 
του αποστόλου Πέτρου: μιλάει π.χ. για διωγμούς (που όμως μπορεί να είναι διώξεις από 
πλευράς των Ιουδαίων ή ανεπίσημες πρώτες διώξεις από ειδωλολάτρες), για τις επιστολές 
του αποστόλου Παύλου έτσι, που μοιάζει να έχει υπόψιν του κάποια συλλογή (Β΄ Πέτρ. 
3, 15-16), την οποία ήδη κάποιοι είχαν αρχίσει να παρερμηνεύουν. Και αυτός ο λόγος δεν 
είναι πολύ ισχυρός, διότι οι περιοχές, όπου απευθύνεται η Β΄ Πέτρου (οι ίδιες με την Α΄ 
Πέτρου, αφού, όπως είπαμε, αναφέρεται ως «δευτέρα»), είχαν δεχτεί επιστολές του Παύ-
λου (προς Γαλάτας, Εφεσίους, Κολοσσαείς, Α΄ και Β΄ προς Τιμόθεον, Τίτον και Φιλήμονα), 
πράγμα που προφανώς ο Πέτρος γνώριζε.

Γ) Στη Β΄ Πέτρου φαίνεται ότι οι χριστιανοί άρχισαν να αμφιβάλλουν για το χρόνο της 
ημέρας του Κυρίου (δευτέρας παρουσίας του Χριστού), ενώ στην Α΄ Πέτρου θεωρούσαν 
ακόμη ότι θα συμβεί από μέρα σε μέρα, συνεπώς μεταξύ των δύο επιστολών ασφαλώς 
παρεμβάλλονται κάποια χρόνια. Και αυτό όμως ακόμη δεν αποκλείει τη συγγραφή της 
από το ίδιο πρόσωπο.

Δ) Τέλος, το ύφος και το λεξιλόγιο της Β΄ Πέτρου διαφέρει εντελώς από της Α΄ Πέτρου, 
πράγμα όμως που επίσης δεν αποδεικνύει τίποτε, γιατί στην αρχαιότητα, ως γνωστόν, τα 
κείμενα γράφονταν μέσω γραμματέα και συχνά έπαιρναν στοιχεία από το δικό του ύφος 
(στην Α΄ Πέτρου, 5, 12, π.χ. ρητά αναφέρεται ως γραμματέας του Πέτρου ο Σιλουανός).

Η διδασκαλία του αποστόλου στη Β΄ Πέτρου, έτσι κι αλλιώς, δεν διαφέρει από αυτήν 
στην Α΄ Πέτρου, γι’ αυτό και το πρόβλημα της γνησιότητάς της δεν αλλάζει τίποτε απο-
λύτως από τα συμπεράσματα του παρόντος άρθρου. Θα μπορούσα και να την παραλείψω 
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εντελώς, αλλά δεν το κάνω, για να μη θεωρηθεί ότι «συγκαλύπτω» το ζήτημα.
Κατά τη γνώμη μου, η Β΄ Πέτρου είναι γνήσια, διότι αλλιώς δεν θα είχε περιληφθεί 

στην Κ.Δ. Εξάλλου, αν και αναφέρεται ρητά πρώτη φορά από τον Ωριγένη (ο οποίος τη 
γνώριζε ως αμφιβαλλόμενη και δεν την είχε διαβάσει), υπάρχουν υπαινιγμοί σ’ αυτήν και 
κοινή ορολογία σε κείμενα πρωτοχριστιανών συγγραφέων, όπως ο άγιος Κλήμης Ρώμης, 
ο άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, η νόθα «Επιστολή Βαρνάβα», ο άγιος Ιουστίνος και ο άγιος 
Θεόφιλος Αντιοχείας (βλ. λεπτομέρειες στο Παν. Ν. Τρεμπέλα, καθηγητή πανεπιστημίου 
Αθηνών, Υπόμνημα εις τας Επιστολάς της Κ. Διαθήκης, τόμ. Γ΄, Αθήνα 31982).

Το ότι ο Ωριγένης γνώριζε τη Β΄ Πέτρου ως αμφιβαλλόμενη δεν αποτελεί τεκμήριο 
ότι είναι ψευδεπίγραφη. Την εποχή εκείνη (3ο αι. μ.Χ.) υπήρχαν ακόμη βιβλία της Καινής 
Διαθήκης που δεν είχαν κυκλοφορήσει σε όλες τις Εκκλησίες, ενώ ακόμη και τότε – κατά 
μαρτυρία του ίδιου του Ωριγένη – άλλοι, που την είχαν διαβάσει, τη θεωρούσαν γνήσια.

Αν όμως υποθέσουμε, για χάρη της συζήτησης, ότι θεωρήσουμε αμφίβολη τη γνησι-
ότητά της, τότε μας προσφέρει σοβαρά τεκμήρια για τη γνησιότητα της Α΄ Πέτρου, των 
ευαγγελίων και των επιστολών του Παύλου.

Της Α΄ Πέτρου, επειδή το νόθο ακολουθεί και μιμείται το γνήσιο και όχι ένα άλλο 
νόθο. Των ευαγγελίων, γιατί αναφέρει στοιχεία από τα ευαγγέλια (π.χ. τη μεταμόρφωση 
του Χριστού, Β΄ Πέτρ. 1, 16-18, που περιγράφεται στα Ματθ. 17, 1-13, Μάρκ. 9, 2-13, 
Λουκ. 9, 28-36, και το λόγο του Χριστού «η ημέρα Κυρίου θα έρθει σαν κλέφτης μέσα στη 
νύχτα», Β΄ Πέτρ. 3, 10, που αναφέρεται και από τον Παύλο στην Α΄ προς Θεσσαλονικείς, 
5, 2, και Ματθ. 24, 42-44), και των επιστολών του Παύλου λόγω της αναφοράς τους στο 
Β΄ Πέτρ. 3, 15-16. Επειδή η Β΄ Πέτρου, ακόμη κι αν είναι νόθα, είναι σίγουρα γραμμένη 
το αργότερο στις αρχές του 2ου αιώνα (δηλ. περί το 100 ή και νωρίτερα), αλλιώς δεν θα 
μπορούσε να περαστεί ως γνήσια τα μέσα του 2ου αιώνα, συνεπώς η μαρτυρία της για τα 
λοιπά βιβλία της Κ.Δ. (τα οποία θεωρεί γνήσια, γι’ αυτό και «αντιγράφει από αυτά») είναι 
πάρα πολύ πρώιμη.

Αν ωστόσο η Β΄ Πέτρου είναι γνήσιο έργο του Πέτρου (όπως θεωρεί η Εκκλησία και 
γι’ αυτό την εντάσσει στην Κ.Δ.), τότε ο Πέτρος δεν αντιγράφει από τα ευαγγέλια κ.τ.λ., 
αλλά παραθέτει στ’ αλήθεια τις προσωπικές του μαρτυρίες, οι οποίες παράλληλα είναι 
καταγεγραμμένες και στα ευαγγέλια.

Η διδασκαλία του Πέτρου στη δεύτερη επιστολή του, όπως είπαμε, δεν διαφέρει από 
αυτήν στην Α΄ Πέτρου. Σημαντικό «νέο» στοιχείο, που περιέχει, είναι η αναλυτικότερη 
αναφορά στη δευτέρα παρουσία του Χριστού και στο «καινούργιο σύμπαν» που θα ακο-
λουθήσει και θα συνεχιστεί στην αιωνιότητα (Β΄ Πέτρου, ιδίως κεφ. 2 και 3).

Γι’ αυτό, αρκούμαι να παραθέσω τρία μόνο σημεία:

Α) Β΄ Πέτρ. 1, 1: «Συμεών Πέτρος, δούλος και απόστολος Ιησού Χριστού, τοις ισότιμον 
ημίν λαχούσι πίστιν εν δικαιοσύνη του Θεού ημών και σωτήρος Ιησού Χριστού». Στον αρχικό 
αυτό στίχο, ο απόστολος αναφέρει τον εαυτό του ως δούλο του Ιησού Χριστού (συνεπώς 
θεωρεί Θεό το Χριστό), ενώ παρακάτω Τον αναφέρει ξεκάθαρα ως Θεό και σωτήρα. Η 
αναφορά αυτή («του Θεού ημών») γίνεται στο Χριστό και όχι στον Πατέρα, γιατί ιδού 
πώς μιλάει στο στ. 2, όπου η αναφορά περιλαμβάνει και τους δύο: «χάρις υμίν και ειρήνη 
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πληθυνθείη εν επιγνώσει του Θεού και Ιησού του Κυρίου ημών».

Β) Β΄ Πέτρ. 1, 4: Οι χριστιανοί, ακολουθώντας τις εντολές του Θεού, γίνονται «θείας 
κοινωνοί φύσεως αποφυγόντες της εν κόσμω εν επιθυμία φθοράς». Έχουμε μια αναφορά 
στην ένωση ανθρώπου και Θεού (θέωση), που συνιστά το τέρμα του χριστιανικού δρόμου 
και τη σωτηρία του ανθρώπου. Η ένωση αυτή περιγράφεται εξαιρετικά με το λόγο του 
Χριστού «εν εκείνη τη ημέρα γνώσεσθε υμείς ότι εγώ εν τω πατρί μου και υμείς εν εμοί καγώ 
εν υμίν» (Ιω. 14, 20).

Γ) Το τέλος της επιστολής (Β΄ Πέτρ. 3, 18): «αυξάνετε δε εν χάριτι και γνώσει του Κυρίου 
ημών και σωτήρος Ιησού Χριστού. αυτώ η δόξα και νυν και εις ημέραν αιώνος• αμήν». Εδώ 
ο άγιος όχι μόνο χαρακτηρίζει τον Ιησού Κύριο και σωτήρα μας, αλλά και Του αποδίδει 
«τη δόξα» «και νυν και εις ημέραν αιώνος». Η δοξολογία αυτή δεν μπορεί να αναφέρεται 
παρά μόνο στο Θεό.

Θ. Η περίφημη «διαφωνία» του με τον απόστολο Παύλο

Το στιγμιότυπο της διαφωνίας Παύλου και Πέτρου περιγράφεται από τον Παύλο 
στην προς Γαλάτας, 2, 11-14. Ευρισκόμενος ο Πέτρος στην Αντιόχεια, όταν ήρθαν από 
τα Ιεροσόλυμα μερικοί φανατικοί ιουδαιοχριστιανοί, για να μην τους σκανδαλίσει και 
να αποφύγει τη διαμάχη εναντίον τους έπαψε να τρώει μαζί με τους πρώην ειδωλολά-
τρες χριστιανούς (που δεν είχαν κάνει περιτομή). Η τακτική του αυτή παρέσυρε τον άγιο 
απόστολο Βαρνάβα και άλλους. Τότε ο Παύλος τον έλεγξε για υποκρισία, επειδή δίστασε 
να εφαρμόσει ανοιχτά και δημόσια την απόφαση της αποστολικής συνόδου, για να μη 
συγκρουστεί με τους ιουδαιοχριστιανούς.

Στο επεισόδιο αυτό είναι φανερό ότι δίκιο είχε ο Παύλος. Είναι όμως επίσης φανερό ότι 
η στάση του Πέτρου, που βρέθηκε σε ανθρώπινη αδυναμία, δεν αναιρεί αυτά που ο ίδιος 
είχε εισηγηθεί στην αποστολική σύνοδο, ούτε ακυρώνει τις αποφάσεις της συνόδου, ούτε 
όμως και θίγει την αξιοπιστία της διδασκαλίας του για το Χριστό και τη σωτηρία. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι ο Πέτρος δεν φαίνεται πουθενά να αντέδρασε στα λόγια του Παύλου, 
ούτε μαρτυρείται από καμία πηγή κάποια απάντησή του ή διαμάχη του με τον άλλο άγιο 
απόστολο. Τον χαρακτηρίζει μάλιστα «αγαπητό αδελφό Παύλο» στη Β΄ Πέτρου, 3, 15. 
Το επεισόδιο αυτό δεν έπαιξε κανένα απολύτως ρόλο στην πορεία της Εκκλησίας, ούτε 
επηρέασε την ενότητά της ή τη διδασκαλία της.

Συμπεράσματα

Στη διδασκαλία του αγίου αποστόλου Πέτρου, που καταγράφεται στην Καινή Δια-
θήκη, περιλαμβάνονται πολλά θέματα που καταρρίπτουν θεμελιώδεις ισχυρισμούς του 
Ισλάμ. Τέτοια είναι:

 ▶ ξεκάθαρες αναφορές στη θεότητα του Χριστού,
 ▶ ρητές αναφορές στη σταύρωση και την ανάστασή Του καθώς και στη σωστική  
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 σημασία τους,
 ▶ ο χαρακτηρισμός Του ως Κυρίου και Σωτήρα,
 ▶ η ερμηνεία των προφητειών της Παλαιάς Διαθήκης ως αναφερόμενες στον Ιησού  

 και όχι (όπως αιώνες αργότερα θα ισχυριστούν κάποιοι μουσουλμάνοι) στο Μω- 
 άμεθ,

 ▶ η εισήγηση του αποστόλου, στην αποστολική σύνοδο, για απαλλαγή των εξ εθνι- 
 κών χριστιανών από την υποχρέωση τήρησης του μωσαϊκού νόμου, που οδήγησε  
 στην ουσιαστική κατάργηση του μωσαϊκού νόμου στην πράξη, μια και είχε ξεπε- 
 ραστεί από τη νέα εν Χριστώ πραγματικότητα,

 ▶ αναφορές στο βάπτισμα και τη σωστική σημασία του, καθώς και στη θεία Μετά- 
 ληψη, κ.λ.π.

Μήπως πλανήθηκε ο άγιος απόστολος; Δε μπορεί να συνέβη κάτι τέτοιο, διότι τότε 
πλανήθηκαν όχι μόνον όλοι οι απόστολοι, αλλά και ο ίδιος ο Χριστός, που τον χαρακτή-
ρισε θεμέλιο της Εκκλησίας Του, όπως και οι ίδιοι οι μουσουλμάνοι αναγνωρίζουν.

Μήπως απομένει μια τελευταία ελπίδα, να μην είναι η αληθινή διδασκαλία του απο-
στόλου Πέτρου όλα αυτά; Ούτε αυτή η ελπίδα απομένει, μουσουλμάνοι αδελφοί μου. Και 
τούτο, όχι μόνον γιατί οι Πράξεις των αποστόλων και οι επιστολές Πέτρου (ιδίως η Α΄, αν 
έχετε αμφιβολίες για τη Β΄) είναι αδιαμφισβήτητες αυθεντικές καταγραφές της διδασκα-
λίας του από την εποχή εκείνη, αλλά και διότι, αν ήταν αλλιώς, κάπου θα είχε διασωθεί 
κάποια άλλη «αυθεντική διδασκαλία» αποδιδόμενη στον απόστολο Πέτρο. Κάτι τέτοιο 
όμως πουθενά δεν υπάρχει ούτε μαρτυρείται ότι υπήρξε ποτέ.

Η γνησιότητα των Πράξεων των αποστόλων δεν αμφισβητήθηκε ποτέ, από την αρχαιό-
τητα. Το ύφος τους είναι ακριβώς το ίδιο με του κατά Λουκάν ευαγγελίου. Είναι γραμμένες 
από άνθρωπο σύγχρονο με τα γεγονότα που περιγράφει, αυτόπτη μάρτυρα σε πολλά απ’ 
αυτά, τα οποία αφηγείται σε πρώτο πληθυντικό πρόσωπο (τα λεγόμενα «ημείς εδάφια», 
π.χ. Πράξ. 16, 11-18. 20, 13-16. 21, 1-18). Είναι έργο του ευαγγελιστή Λουκά και γράφτη-
καν με βεβαιότητα πριν το 65 μ.Χ., αφού δεν αφηγούνται το διωγμό του Νέρωνα. Γράφτη-
καν λοιπόν ενώ ο απόστολος Πέτρος ήταν ακόμη ζωντανός. Ακόμη κι αν υποθέσουμε ότι 
έγιναν ευρύτερα γνωστές λίγα χρόνια μετά τη συγγραφή τους (αφού ο Πέτρος είχε σταυ-
ρωθεί), ήταν πολύ κοντά στα γεγονότα και δεν θα μπορούσαν να περάσουν μια πλαστή 
εικόνα της διδασκαλίας του Πέτρου (αποδεκτής μάλιστα από όλους τους αποστόλους), 
και μάλιστα σε τέτοια έκταση, και να κατορθώσουν να επιβάλουν αυτή την εικόνα σε όλη 
την Εκκλησία χωρίς κανείς να αντιδράσει και χωρίς να διασωθεί το παραμικρό ίχνος, ούτε 
η παραμικρή μαρτυρία γι’ αυτό. Κάθε τέτοια προσπάθεια, πλαστογράφησης της διδασκα-
λίας των αποστόλων, θα έπεφτε στο κενό. (Υπ’ όψιν ότι οι «διαφορετικές διδασκαλίες» 
των διαφόρων αιρέσεων, που συνιστούσαν πλαστογραφίες και όντως έπεσαν στο κενό, 
ούτε διαφοροποιούν κάτι στη διδασκαλία του αποστόλου Πέτρου, ούτε και δικαιώνουν 
σε κάτι τις ιδέες που διακήρυξε αργότερα το Ισλάμ).

Φοβούμαι τώρα ότι ίσως κάποιοι αρχίσουν να ρίχνουν λάσπη στον απόστολο Πέτρο, 
για να μειώσουν την αξιοπιστία του, γράφοντας ότι δήθεν «δε μπορεί να είναι αληθινά 
θεόπνευστος και άγιος κάποιος που αρνήθηκε τρεις φορές τον Ιησού».
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Αν γραφτεί κάτι τέτοιο, αυτόματα συνιστά παραδοχή της σταύρωσης του Χριστού ως 
ιστορικού γεγονότος, αφού η άρνηση του Πέτρου συνέβη κατά τη δίκη, που κατέληξε 
στη σταύρωση του Ιησού. Θα πρέπει όμως να τονίσω ότι ο Πέτρος μετανόησε, «έκλαυσε 
πικρώς» (Ματθ. 29, 75) και αποκαταστάθηκε στο αποστολικό αξίωμα (Ιω. 21, 15-18). Γι’ 
αυτό και ο άγγελος, που διακήρυξε την ανάσταση στις μυροφόρες, είπε: «Πείτε στους μα-
θητές του και στον Πέτρο, ότι θα τους συναντήσει στη Γαλιλαία» (Μάρκ. 16, 7), επειδή ήξερε 
ότι ο Πέτρος θα ντρέπεται να Τον αντικρίσει, λόγω της άρνησης.

Η αποκατάσταση του μετανοημένου αρνητή Πέτρου στο αποστολικό αξίωμα (όπως 
και η ανάδειξη του πρώην διώκτη Παύλου σε μέγα απόστολο και τελικά μάρτυρα για το 
Χριστό) είναι και η ακατανίκητη ελπίδα όλων εκείνων, που σε στιγμή αδυναμίας αρνήθη-
καν το Χριστό: είναι η βέβαιη υπόσχεση του Κυρίου Ιησού ότι τους περιμένει με αγάπη, 
για να τους δεχτεί πίσω με ανοιχτές αγκάλες, μόλις βρουν το θάρρος να επιστρέψουν.

Επειδή ο Κύριος γνώριζε και την άρνηση του Πέτρου (του την προανάγγειλε, Ματθ. 
26, 31-35) και τη μετάνοια και αποκατάστασή του, ορθά τον χαρακτήρισε «θεμέλιο της 
Εκκλησίας Του». Επίσης προείπε το μαρτυρικό του θάνατο (Ιω. 21, 18), που συνέβη, ως 
γνωστόν, στη Ρώμη κατά το διωγμό των χριστιανών από το Νέρωνα: εκεί ο άγιος σταυ-
ρώθηκε, ζήτησε δε ο ίδιος να σταυρωθεί ανάποδα, θεωρώντας ότι δεν είναι άξιος να πεθά-
νει με τον ίδιο τρόπο που πέθανε και ο αγαπημένος του Δάσκαλος. Συνεπώς, η θλίψη για 
το στιγμιαίο κλονισμό του (την άρνηση του Χριστού) βασάνιζε τη συνείδησή του μέχρι 
το τέλος.

Τέλος είπα; Δεν υπάρχει τέλος, μόνο ο αιώνιος παράδεισος για τους αγίους του Θεού 
και η ελπίδα του παραδείσου εν Χριστώ, για μας τους αρχάριους και γεμάτους ελαττώμα-
τα πιστούς Του. Αμήν.
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Θαύματα και υπερφυσικές εμπειρίες στο Ισλάμ

Το κριτήριο της γνησιότητας των υπερφυσικών εμπειριών

Βασικό σημείο της ορθόδοξης ζωής και προσπάθειας (ένωσης με το Θεό) είναι η εξα-
κρίβωση της προέλευσης των πνευματικών βιωμάτων, οραμάτων, θαυμάτων κ.τ.λ., για 
να αποφύγουμε να στηρίξουμε τη θεολογία μας στην πλάνη κάποιου που απλώς «βλέπει 
όνειρα» ή είναι θύμα παγίδων του εχθρού. Αυτό το στοιχείο είναι, που διαφοροποιεί τις 
«αποκαλύψεις του Θεού» στο χριστιανισμό και σε όλες τις υπόλοιπες θρησκείες, μεταξύ 
των οποίων και το Ισλάμ. Και, ακριβώς γι’ αυτό το λόγο, μελετώντας τη ζωή και τη δι-
δασκαλία των αγίων, δεν έχουμε μπροστά μας «κάποιες αρχαίες ιστορίες» ή κάποιους μη 
επαληθεύσιμους ισχυρισμούς, αλλά μια πείρα αλήθειας επαληθευμένη σε κάθε γενιά.

Ομοίως, δεν καλούμαστε να επιλέξουμε με φιλολογικά κριτήρια ή διανοητικά επιχει-
ρήματα, ή απλώς με βάση τις προτιμήσεις μας, μεταξύ των ισχυρισμών του Ιησού και του 
Μωάμεθ για τις αποκαλύψεις που παρουσίασαν αν είναι αληθινές ή ψευδείς. Η σχέση με 
το Χριστό (και με τον Τριαδικό Θεό εν Χριστώ) στην Ορθοδοξία είναι μια διαρκής πραγ-
ματικότητα (κάθε γενιά έχει πολλούς αγίους) και συνεπώς διαρκώς επιβε- βαιώνεται (με 
αυτό τον τρόπο, τις «ιστορίες των αγίων») ότι ο Ιησούς φανέρωσε την αλήθεια. Η αλήθεια 
γίνεται γνωστή με τη μετοχή σε αυτήν και όχι με φιλολογική ανάλυση ή ερμηνεία αρχαίων 
κειμένων, όπως η χριστιανική Βίβλος και το Κοράνι.

Κατά την άποψή μου, οι άγιοι του Ισλάμ –με χριστιανικά κριτήρια– επίσης μετέχουν 
εν μέρει στην αλήθεια (όπως και οι αγαθοί και ενάρετοι άνθρωποι όλων των θρησκειών), 
όμως λαθεύουν σε κάποια σημεία επειδή δεν έχουν τη διάκριση των πνευμάτων, δηλαδή 
την επαλήθευση των βιωμάτων τους. Αυτό τους κάνει να παραμένουν έξω από την Ορ-
θόδοξη Εκκλησία και να αναζητούν το Θεό στον «Ένα και Μοναδικό Θεό» που κήρυξε ο 
Μωάμεθ, αν και μερικοί από αυτούς αποδέχονται την πρόσκληση του Χριστού και γίνο-
νται χριστιανοί (και μάρτυρες).

Σημειωτέον ότι το χριστιανικό αντίστοιχο του Μωάμεθ δεν είναι ο Ιησούς, αλλά οι 
απόστολοι και οι Πατέρες της Εκκλησίας. Ο Ιησούς είναι το χριστιανικό αντίστοιχο του 
Αλλάχ (που από εμάς νοείται ως Τριαδικός και ο Ιησούς είναι ένα από τα Τρία Πρόσωπα, 
ο Υιός, ενωμένος με τον Πατέρα σε ενότητα ουσίας και αγάπης).

Ποιος μου δίνει το δικαίωμα να αξιολογήσω τα θαύματα και γενικά τις μεταφυσικές 
εμπειρίες των αδελφών μου μουσουλμάνων;

Μόνο η αλήθεια ότι ο Θεός είναι Ένας, ο Ίδιος για όλους τους ανθρώπους (άσχετα από 
τη σωστή ή λανθασμένη ιδέα που έχουν γι’ Αυτόν), επομένως όλα τα αληθινά θεϊκά βιώ-
ματα πρέπει να είναι ίδια, σε όλους τους ανθρώπους, όλων των θρησκειών.

Επειδή λοιπόν οι χριστιανοί, από την αρχή ακόμη του χριστιανισμού, έχουν εντοπίσει 
την ύπαρξη αληθινών και ψευδών βιωμάτων, κατέχουν την επιστήμη της διάκρισης. Αυτό 
τους δίνει τη δυνατότητα αξιολόγησης όλων των πνευματικών εμπειριών, όλων των θρη-
σκειών.
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Τέτοιοι χριστιανοί εμπειρικοί επιστήμονες είναι οι άγιοι. Δεν είμαι καθόλου ένας απ’ 
αυτούς. Όλοι οι χριστιανοί έχουμε από το Θεό το δικαίωμα να κάνουμε το σταυρό μας 
και να προσευχόμαστε στον Τριαδικό Θεό, την Παναγία και τους αγίους για να καθα-
ρίζει από κάθε κακό ο τόπος όπου βρισκόμαστε – και ανάλογα με την καθαρότητα της 
καρδιάς μας ο Κύριος μάς ακούει γενικά στις προσευχές μας. Όμως οι δάσκαλοί μας και 
δάσκαλοι όλων των ανθρώπων, και πρεσβευτές μας κοντά στο Θεό, οι οποίοι μάλιστα 
εμφανίζονται συχνά και έχουν εμφανιστεί στη ζωή πολλών χριστιανών (είτε σε όνειρο 
είτε σε όραμα) είναι οι άγιοι. Και πιστέψτε με, η αξιολόγησή τους δεν είναι ευνοϊκή για το 
Ισλάμ (παραπέμπω π.χ. στο όραμα παραδείσου και κόλασης του αγίου μοναχού Νικολάου 
του Τούρκου, πρώην μουσουλμάνου, που βασανίστηκε φρικτά από το τουρκικό καθεστώς 
όταν ανακαλύφθηκε ότι στράφηκε στο χριστιανισμό. Το όραμα περιλαμβάνεται στην αυ-
τοβιογραφία του, καταγεγραμμένη από τον άγιο Βαρσανούφιο της Όπτινα (Ρωσία): Στά-
ρετς Βαρσανουφίου, Μοναχός Νικόλαος της Όπτινα, μτφρ. Ναταλία Νικολάου, επιμέλεια 
αρχιμ. Νεκτάριος Αντωνόπουλος).

Αν και αμαρτωλός, θα αξιολογήσω το ζήτημα με βάση αυτά που ξέρω για τις εμπειρίες 
και αξιολογήσεις των αγίων. Για περαιτέρω, μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να ερευνήσει τις 
πηγές.

• Ασούρα: η πένθιμη τελετή των σηιτών μουσουλμάνων, για το θάνατο των πρωτομαρτύρων τους Αλή και Χουσεΐν. Πηγή: https://www.google.gr/
search?q=asoyra&safe=active&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=fgglVZaYN5XjarnogfgB&ved=0CAgQ_AUoAg&biw=907&bih=453#imgrc=_
• Κάτω: σούφι σε κατάσταση έκστασης, στην Ινδία, στις 11 Μαΐου 2013. Πηγή: http://www.vancouverdesi.com/news/india/sufi-devotees-worship-
self-flagellate-during-death-anniversary-of-saint-gallery/559975/ 
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Έτσι, για το υπερφυσικό στοιχείο στο Ισλάμ έχω να καταθέσω, ως χριστιανός, τα εξής:

Α) Ενάρετοι, αγαθοί και ταπεινοί άνθρωποι, ευσεβείς μουσουλμάνοι, ασφαλώς έχουν 
την προστασία του Θεού, οι προσευχές τους εισακούονται από Αυτόν, στη ζωή τους συμ-
βαίνουν θαύματα και υποθέτω ότι δέχονται και τη θεία χάρη, που τους προκαλεί το απερί-
γραπτο αίσθημα θείας χαράς. Και δεν αμφιβάλλω ότι θα πηγαίνουν και στον παράδεισο – 
αν και (χωρίς το άγιο βάπτισμα, τη θεία Μετάληψη κ.τ.λ. και γενικά χωρίς το Χριστό) δεν 
μπορούν να φτάσουν στην τέλεια ένωση με το Θεό, όπως οι πιο προοδευμένοι χριστιανοί.

Β) Κατά τη μουσουλμανική παράδοση, ο Μωάμεθ είχε αποχτήσει το χάρισμα να κάνει 
θαύματα. Δύο από αυτά είναι: όταν τον καταδίωκαν οι άνθρωποι της Μέκκας (στην οποία 
δεν αμφιβάλλω πως βασανίστηκε πολύ και ο ίδιος και οι σύντροφοί του και όλοι διακιν-
δύνευσαν τη ζωή τους για κάτι που πίστευαν ως αυθεντική αποκάλυψη του Θεού), ένας 
άντρας, ο Σουράκα ιμπν Μάλικ ιμπν Τζούσουμ, έφτασε ένα βήμα πριν τον συλλάβει. Τότε 
όμως βούλιαξε μέσα σε κινούμενη άμμο και ο προφήτης, δείχνοντας προς την άμμο με το 
δάχτυλο του και μόνο, έκανε τον Σουράκα να σταματήσει να βουλιάζει και να βγει από 
αυτήν. Έτσι ο Σουράκα μετανόησε για τις προθέσεις του.

Αν και κατά άλλη εκδοχή, απλώς ο Σουράκα δε μπόρεσε να πλησιάσει, γιατί το άλογό 
του έπεσε πολλές φορές στο δρόμο, οπότε θεώρησε ότι οι θεοί τον είχαν εγκαταλείψει, 
ωστόσο είμαι διατεθειμένος να δεχτώ το επεισόδιο με την κινούμενη άμμο. Το ίδιο και το 
άλλο θαύμα, το πιο εντυπωσιακό ίσως, ότι ο Μωάμεθ έσχισε το φεγγάρι στα δυο και το 
ένωσε ξανά, κάνοντας τους Κουραϊσίτες (τη φυλή του και κατοίκους της Μέκκας) να τον 
πιστέψουν. Το γεγονός αυτό προφανώς δεν ήταν πραγματικό, αλλά φαινομενικό – ένα 
όραμα, για να εντυπωσιάσει τους θεατές του – αλλιώς θα είχε γίνει ορατό από όλο τον 
πλανήτη και θα είχε προκαλέσει τεράστιες αναταραχές.

Θα πρέπει όμως να παρατηρήσουμε ότι παρόμοιες δυνάμεις εμφανίζουν και μάγοι, 
καθώς και ασκητές όλων των θρησκειών, ακόμη και της πλέον εξωτικής ειδωλολατρίας, 
όπως ο ινδουισμός. Και ότι ο διάβολος μπορεί εύκολα να προικοδοτήσει έναν εξαπατημέ-
νο άνθρωπο με τέτοια χαρίσματα.

Κάθε πνευματική εμπειρία (εκτός από αυτές που προέρχονται από τη φαντασία μας) 
μπορεί να έχει δύο πηγές: το Θεό ή τον εχθρό (διάβολο). Τόσο οι ορθόδοξοι χριστιανοί 
όσο και οι αλλόδοξοι και οι αλλόθρησκοι μπορεί να έχουν και αληθινές εμπειρίες, από το 
Θεό, και ψευδείς, από τον εχθρό. Ο Βούδας π.χ., πώς πολεμήθηκε από το δαίμονα Μάρα; 
Με τη δελεαστική πρόταση να μπει αμέσως στη νιρβάνα αντί να αποκαλύψει στους αν-
θρώπους τη διδασκαλία του. Είχε λοιπόν ένα όραμα δήθεν αγαθό, αλλά στην πραγμα-
τικότητα σκοτεινό. Επειδή, σε σχέση με τον καθαρά δαιμονικό ινδουισμό, η διδασκαλία 
του Βούδα συνιστά πρόοδο (όχι βέβαια σε σχέση με το χριστιανισμό, ο οποίος όμως ήρθε 
πέντε αιώνες μετά), είναι πολύ πιθανόν η επίθεση του Μάρα εναντίον του να είναι ένα 
αληθινό γεγονός.

Το Ισλάμ, καθόσον γνωρίζω, δεν αναγνωρίζει την ύπαρξη «πλανών», δηλ. δαιμονικών 
απομιμήσεων των αληθινών θείων εμπειριών. Οι πλάνες όμως υπάρχουν. Αν επιμένετε ότι 
δεν υπάρχουν, τότε θα πρέπει να δεχτείτε αμέσως ως αληθινά θεϊκές όλες τις αποκαλύψεις 
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του Τριαδικού Θεού και του Θεού Χριστού στους χριστιανούς. Συνεπώς, η μη καταγραφή 
τους στο Ισλάμ σημαίνει απλώς ότι οι μουσουλμάνοι δεν ξέρουν να τις ξεχωρίζουν. Αυτό 
σχετικοποιεί αφάνταστα την εγκυρότητα των «θείων αποκαλύψεων» και της «θείας γνώ-
σης», που βιώνουν ιδιαίτερα οι σοφοί και διδάσκαλοι του Ισλάμ, και μάλιστα οι σούφι.

Υπάρχει διάσταση απόψεων αν ο σουφισμός πρέπει να υπολογίζεται ως αυθεντικό 
κομμάτι του Ισλάμ ή όχι. Δε γνωρίζω ποια είναι η άποψή σας, αδελφοί μου. Αναμφίβολα, 
ωστόσο, ο σουφισμός συνιστά υπολογίσιμο ισλαμικό μέγεθος, και, με το να είναι το πιο 
μυστικιστικό κομμάτι του Ισλάμ, μπορεί να συγκριθεί με την Ορθοδοξία, η οποία είναι εξ 
ορισμού «μυστικιστική» (στην παράδοσή μας ανήκει περισσότερο ο όρος «μυστική»). Γι’ 
αυτό και θα προβώ σε μια σύντομη αξιολόγηση, με μεγάλο σεβασμό.

Οι σούφι, συνήθως, είναι σοφοί και ενάρετοι. Όμως, μια απλή ανάγνωση του Γεροντι-
κού (που βιογραφεί αγίους του 4ου ή και 5ου αι. μ.Χ.) φανερώνει διά γυμνού οφθαλμού 
ότι οι ανώτερες στιγμές αγάπης και σοφίας των σούφι είναι απόλυτα χριστιανικές. Υπάρ-
χουν πάρα πολλές ιστορίες από τη ζωή σούφι ασκητών, πάρα πολλές διδασκαλίες τους, 
που έχουν ευθέως χριστιανικό πνεύμα. Έτσι, δεν είναι παράξενο, που σε πολλές περιπτώ-
σεις βρέθηκαν πολύ κοντά στην αλήθεια και που εξέφρασαν ένα γνήσιο θρησκευτικό 
αίσθημα – ένα πολύ χριστιανικό αίσθημα.

Δεν είναι οι μόνοι. Και κάποιοι αρχαίοι Έλληνες το έκαναν αυτό (ο «σπερματικός λό-
γος» που αναφέρει ο άγιος Ιουστίνος), ακόμη και άνθρωποι άλλων λαών, όπως ο Λάο Τσε 
[βλ. ιερομονάχου Δαμασκηνού, Christ the Eternal Tao – Χριστός, το αιώνιο Ταό (δημοσι-
εύεται και στο διαδίκτυο στα ελληνικά)]. «Και στην καρδιά μας, όπως και στην καρδιά των 
αδελφών μας αρχαίων Αιγυπτίων και των Ινδιάνων, υπάρχει αυτή η ενστικτώδης προαίσθη-
ση, η φλόγα μέσα μας από την αρχή σαν μέγιστη προφητεία της μέγιστης πραγματικότητας 
που θα έρθει. Και στο νου μας, όπως και στο νου των αδελφών μας, των αρχαίων φιλοσόφων 
όλων των λαών, μπορεί να χωρέσει τούτη η ίδια λογική των πραγμάτων: ο θάνατος δεν ση-
μαίνει συντόμευση αλλά αλλαγή και επιμήκυνση της ζωής»62.

Γνωστοί και συγκινητικοί για πολλούς χριστιανούς είναι π.χ. οι στίχοι της σούφι ποιή-
τριας Rabi’a al Adawiya (θ. 801): «Αν σε λατρεύω για να γλιτώσω την κόλαση, ρίξε με στην 
κόλαση! Αν σε λατρεύω με την ελπίδα του παραδείσου, κλείσε μου τις πόρτες! Αν όμως σε 
λατρεύω μόνο για χάρη Σου, μη μου στερήσεις το αιώνιο κάλλος Σου». Το πιο συγκινητικό 
όμως για μας είναι ότι απηχούν με ακρίβεια τη θεμελιώδη ηθική διδασκαλία των αρχαί-
ων χριστιανών διδασκάλων (Μ. Βασιλείου, Γρηγορίου Θεολόγου, Μάξιμου Ομολογητή 
κ.ά.) για τις τρεις βαθμίδες ηθικής ωριμότητας, την πρώτη («δούλοι»), που κινείται από το 
φόβο της κόλασης, τη μεσαία («μισθωτοί»), που κινείται από τον πόθο του παραδείσου, 
και την τρίτη και υψηλότερη («υιοί» ή «φίλοι»), που κινείται μόνο από την αγάπη προς 
το Θεό και την επιθυμία πραγματοποίησης του θελήματος του Αγαπημένου (βλ. π.χ. αγ. 
Γρηγορίου Θεολόγου, στο J. Migne, Patrologia Graeca, τόμος 31, στήλες 1384Β-1385Α, M. 
Βασιλείου, στο ίδιο, τόμ. 32, στ. 1216).

Δείτε όμως τι γράφει ο Τζαλαλουντίν Ρουμί: «Καθάρισε τον εαυτό σου από όλες τις 
ιδιότητες του εγώ, για να μπορέσεις να δεις τη δική σου φωτεινή ουσία, να, για να δεις στην 
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63 Ρέυνολντ Νίκολσον, Οι μυστικοί των σούφι, εκδ. Πύρινος Κόσμος, σελ. 67.
64 Παραπέμπω στα εξής: για την αξιολόγηση των εμπειριών των ανθρώπων που τιμούν ως αγίους οι ρωμαιοκαθολικοί: http://oodegr.com/oode/
orthod/genika/swsti1.htm. Για την αξιολόγηση της αποκάλυψης του «θεού» Κρίσνα στον Αρτζούνα: http://oodegr.com/oode/anatolikes/indouismos/
bagavand_gita_1.htm. Για την αξιολόγηση των εμπειριών των πεντηκοστιανών: http://www.impantokratoros.gr/7E63F7B9.el.aspx (από την ενότητα 
ΙΙ: «Ο μακρύς και στριφογυριστός δρόμος») κ.τ.λ. Το τελευταίο κείμενο προέρχεται από ένα πρώην ινδουιστή Αμερικάνο, που κατέληξε ορθόδοξος 
χριστιανός. Δες όμως και το εξαιρετικό βιβλίο του Αμερικανού ορθόδοξου μοναχού π. Αλεξίου Trader, Εν Ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν – Πρόσκληση 
στους πεντηκοστιανούς, εκδ. Μακρυγιάννης, Κοζάνη 2006 (αναζητήστε το στο Διαδίκτυο).

καρδιά σου τη γνώση του Προφήτη χωρίς βιβλία, χωρίς δάσκαλο και οδηγό»63.
Η θέα της δικής σου φωτεινής ουσίας είναι κάτι γνωστό στους χριστιανούς. Κατα-

γράφεται π.χ. από τον άγιο Διάδοχο της Φωτικής (5ος αι.), ο οποίος επίσης γράφει ότι 
συμβαίνει όταν ο άνθρωπος καθαρθεί από τα πάθη. Όμως δεν είναι κάτι επιθυμητό για 
τους χριστιανούς. Επιθυμητό είναι η θέα του Φωτός του Θεού (ακτίστου Φωτός). Η θέα 
του φωτός που έχει ο άνθρωπος εκ φύσεως, ως κατ’ εικόνα του Θεού πλασμένος, μπορεί 
να αποπροσανατολίσει τον άνθρωπο και να τον κάνει να πάψει να λαχταρά τη θέα του 
ακτίστου Φωτός – έτσι, είναι μια πρόσφορη παγίδα στη διάθεση του εχθρού, για να προ-
σφερθεί εύκολα και να πείσει κάποιον ότι είναι «σε καλό δρόμο» ή και ότι έχει φτάσει στην 
τελειότητα. Πολλοί διαλογιζόμενοι σε διάφορες θρησκείες είδαν αυτό το φως. Όταν λοι-
πόν ο σούφι το θέτει ως στόχο, το πράγμα γίνεται θολό. Τι είναι αυτό που «βλέπει» τελικά;

Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα στο σουφισμό, άλλοτε σύμφωνα κι άλλοτε αντί-
θετα με την εμπειρία των μεγάλων αγίων χριστιανών διδασκάλων, που φανερώνουν την 
έλλειψη ασφαλούς κριτηρίου διάκρισης στο σουφισμό (θα αναφερθούμε παρακάτω).

Χωρίς, λοιπόν, σαφή «διάκριση των πνευμάτων», οι «αποκαλύψεις του Θεού» στο 
Ισλάμ, όπως και σε κάθε θρησκεία, ελέγχεται για την αξιοπιστία τους64.

 
Γ) Θα πρέπει όμως να συνυπολογίσουμε στα πνευματικά βιώματα των μουσουλμάνων 

αδελφών μας και μια μεγάλη μερίδα, στα οποία ο Χριστός τούς καλεί να γίνουν χριστια-
νοί, και μάλιστα ορθόδοξοι. Αυτά πρέπει να χωριστούν σε δύο ομάδες: α) θαύματα του 
Χριστού, της Παναγίας και διαφόρων αγίων με αποδέκτες μουσουλμάνους, β) ευθείες 
προσκλήσεις σε μουσουλμάνους, μέσω υπερφυσικών σημείων, για να προσχωρήσουν στο 
χριστιανισμό. Θα δούμε μερικές περιπτώσεις παρακάτω.

Ας σημειωθεί ότι οι άνθρωποι που αναφέρονται στο πρώτο άρθρο, αντάλλαξαν τα 
προνόμια και την ασφάλεια του μουσουλμάνου και ασπάστηκαν το χριστιανισμό, ξέρο-
ντας ότι βαδίζουν σε σίγουρο θάνατο. Και πράγματι, βασανίστηκαν και θανατώθηκαν, 
εκτός από μια δυο περιπτώσεις, πρόσφεραν τη ζωή τους στον Κύριο και Θεό μας Ιησού 
Χριστό, και αγίασαν. Ας έχετε την ευχή τους.

Εμείς ως χριστιανοί ξέρουμε ότι τα ουράνια σημεία, που τους συνέβησαν, δεν προέρχο-
νταν από τον εχθρό, αλλά από το Θεό. Εσείς, αν αναρωτιέστε, θα πρέπει να αναρωτηθείτε 
και γενικότερα για τα σημεία που συμβαίνουν στους μουσουλμάνους.

Υπάρχει όμως και μια άλλη πτυχή της εμπειρίας του Θεού στο χριστιανισμό, που θα 
ήθελα να αναφέρω σύντομα: η θέα του ακτίστου Φωτός.

Πρόκειται για το Φως του Θεού, αυτό, θα λέγαμε, που «εκπέμπεται μέσα από το Θεό», 
γι’ αυτό και είναι «κομμάτι Του» (μιλάω πολύ φτωχά) και όχι δημιούργημά Του όπως π.χ. 
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65 Ρ. Νίκολσον, ό.π., σελ. 49.
66 Ένα πολύ κατατοπιστικό σχετικό άρθρο βλ. εδώ: http://www.oodegr.com/oode/psyxotherap/psyxologika/psyxoth_psyxanal1.htm.
Ορίστε μία περίπτωση, όπου ένας απλός αγαθός άνθρωπος, ορθόδοξος χριστιανός, είδε το Φως: http://www.oodegr.com/oode/asynithista/pn_
empeiries/oikogen1.htm.
Και άλλη μία, όπου ένα ολόκληρο χωριό το βλέπει: http://www.oodegr.com/oode/asynithista/pn_empeiries/xwriates1.htm.
67 http://www.sfaturiortodoxe.ro/orthodox/orthodox_advices_yoga.htm (ελληνική μετάφραση, http://www.oodegr.com/oode/anatolikes/budismos/
voudistis1.htm).

το ηλιακό φως. Ο άνθρωπος το βλέπει, όταν φτάσει να είναι άγιος ή όταν ο Θεός θέλει να 
τον προσκαλέσει μέσω αυτού του Φωτός.

Στο Ισλάμ θεωρείται ότι αυτό το Φως είναι αδύνατον να γίνει ορατό σ’ αυτή τη ζωή, 
γιατί θα τυφλώσει το θεατή. «Ο Θεός, που περιγράφεται στο Κοράνι σαν “φως των ουρανών 
και της γης”, δεν μπορεί να ιδωθεί με το σωματικό μάτι. Είναι ορατός μόνο με την εσωτερική 
όραση της “καρδιάς”»65. Από μουσουλμάνο συνομιλητή μου αλιεύω τη φράση: «Στο Ισλάμ 
ο Θεός δεν φαίνεται και κανείς δεν τον έχει δει. Θα τον δει σε μορφή “φωτός” στην μεταθα-
νάτιο ζωή. Ο Προφήτης Μωάμεθ, καθώς και άλλοι προφήτες είναι αυτοί που έχουν νιώσει σε 
μορφή φωτός τον Θεό, χωρίς αυτό να σημαίνει να τον δουν».

Αυτό, εφόσον είναι έτσι, το θεωρώ σοβαρή αδυναμία του Ισλάμ. Ε λοιπόν, στο χριστια-
νισμό ο Θεός φαίνεται και πολλοί Τον έχουν δει. Έχουν δει είτε τον «Ζώντα Χριστό», είτε 
το άκτιστο Φως, δηλ. το Θεό ως Φως. Αυτό το Φως είδε ο Μωυσής στη φλεγόμενη βάτο, 
οι τρεις απόστολοι κατά τη μεταμόρφωση του Χριστού στο όρος Θαβώρ (ακτινοβόλησε 
το σώμα Του), ο απόστολος Παύλος προς τη Δαμασκό κ.τ.λ. και έκτοτε αναρίθμητοι άγιοι.

Σημαντικές καταγραφές οράσεων του Φωτός βλ., μεταξύ άλλων, στους Ύμνους θείων 
ερώτων του αγ. Συμεών του Νέου Θεολόγου και στο Οψόμεθα τον Θεόν καθώς εστί του 
σύγχρονου αγίου χριστιανού διδασκάλου Σωφρόνιου του Έσσεξ (Σαχάρωφ). «Παρετή-
ρησα ότι το άκτιστον Φως είναι ήρεμον, ακέραιον, ομοιογενές. Ενεργεί επί του νοός, επί της 
καρδίας, εισέτι δε και επί του σώματος. Κατά την θεωρίαν αυτού [σ.σ: κατά την όρασή του] 
όλη η ύπαρξις ημών ευρίσκεται εν καταστάσει, την οποίαν η “γη” δεν γνωρίζει. Αυτό το Φως 
είναι φως αγάπης, φως συνέσεως, φως αθανασίας και θαυμαστής ειρήνης» (Σωφρόνιος)66.

Το άκτιστο Φως είναι «το Φως που δεν είναι Φως και γνωρίζει το όνομά μου» στην πε-
ρίπτωση του Αμερικανού βουδιστή ιερέα Nilus Stryker, που μετά από ένα παρατεταμένο 
χριστιανικό βίωμα έγινε ορθόδοξος χριστιανός67. Ιδού πώς το περιγράφει:

Εκείνη τη νύχτα, στις τρεις μετά τα μεσάνυχτα, ξύπνησα από μια «παρουσία» μέσα στο 
δωμάτιό μου. Ήταν ο Νόστος. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το αποκαλέσω. Ένοιωσα μια «παρου-
σία νόστου» μέσα στο δωμάτιο. Ανησύχησα, μήπως κάποιος είχε μπει κρυφά μέσα στο σπίτι. 
Βγήκα από το κρεβάτι και έλεγξα όλα τα δωμάτια του σπιτιού. Δεν υπήρχε κανένας άλλος 
(εκτός από την σύζυγό μου) μέσα στο σπίτι, και αυτή κοιμόταν βαθειά. Αποφάσισα – μιας 
και ξαγρύπνησα – να κάνω καμία άσκηση, έτσι πήγα στον βωμό μου στο ατελιέ μου. Έκανα 
διαλογισμό για περίπου τριάντα-σαράντα πέντε λεπτά και επέστρεψα στο κρεβάτι μου. Το 
επόμενο πρωί έλεγξα αν όλες οι πόρτες ήταν κλειδωμένες, και κάπως διστακτικά έριξα μια 
ματιά σε όλο το σπίτι, μήπως και βρω κάτι που να εξηγούσε εκείνη την «παρουσία». […]

Επί μία εβδομάδα, με καλούσε να ξυπνήσω στις τρεις μετά τα μεσάνυχτα. Άρχισα να 
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τρομάζω λιγάκι. Δεν διέθετα καμία εξήγηση για αυτά που συνέβαιναν, και καμία απολύτως 
ιδέα για το πώς να το χειριστώ. […] Εκείνο το βράδυ με ξύπνησε πάλι η αίσθηση μιας «πα-
ρουσίας». Πήγα στον βωμό μου και άναψα τα κεριά. Εκάθησα σε σιωπηλό διαλογισμό για 
λίγο, πριν αρχίσω να λέω την προσευχή-mantra και να καλώ την Βουδιστική θεότητα που 
μου είχαν υποδείξει να χρησιμοποιήσω. Η μεσιτεία του ήταν ισχυρότατη. Επικράτησε μια βα-
θειά σιγή, και ένοιωσα μια ηρεμία και γαλήνη που διαπερνούσαν –μου φάνηκε– το δωμάτιό 
μου. Κάλεσα το όνομα της θεότητας όπως μου είχε υποδείξει ο Ρινπότσε (τιμητικός τίτλος 
για δάσκαλο Vajrayana που στην κυριολεξία σημαίνει Πολύτιμο Πετράδι). Προς μεγάλη μου 
έκπληξη, άκουσα μια φωνή να λέει «Εγώ δεν είμαι αυτό». […]

Ταράχθηκα συθέμελα. Καθόμουν αποσβολωμένος και αμίλητος. Σηκώθηκα και βγήκα 
έξω από το σπίτι. Πρέπει να ήταν τρεις και μισή τα ξημερώματα, και ένα χλωμό φεγγάρι 
μόλις που διακρινόταν πάνω από τον ωκεανό. Κάθισα στο κατώφλι του σπιτιού μας και άρ-
χισα να κλαίω. Ο πόνος και ο νόστος μέσα μου δεν είχαν μειωθεί. Μάλλον είχαν φουντώσει 
περισσότερο. Είχα φτάσει στα όρια της τρέλας. Ήμουν σίγουρος πως κάτι συνέβαινε. Μόνο 
που δεν ήξερα τι. Έκλαψα με την καρδιά μου. Με λυγμούς. Τελικά, σήκωσα το κεφάλι και 
ρώτησα, «Ποιος είσαι;»

[…] Μόλις πρόφερα εκείνες τις λέξεις, γέμισα με ένα απαλό Φως. Ξέρω, είναι δύσκολο 
να κατανοηθεί, αλλά εγώ πράγματι γέμισα από αυτό το Φως. Δεν ήταν «ορατό» με την 
συνηθισμένη έννοια. Ήταν μια φωτεινότητα που με γέμιζε. Δεν μπορώ να περιγράψω εκείνο 
το Φως, ούτε να περιγράψω πώς ένα φως μπορεί να κουβαλάει μια «γνώση», πάντως εγώ 
ήξερα πως ένα Φως είχε διεισδύσει μέσα μου, και μάλιστα με γνώριζε προσωπικά. Ξέρω πως 
αυτό ακούγεται απίστευτο, αλλά συνέβη. Το Φως όχι απλώς με γνώριζε εμένα, τον Nilus, 
τον αψίθυμο γερο-παράξενο, που όλα τα είχε θαλασσώσει, αλλά με αγαπούσε κιόλας – με 
αγαπούσε πραγματικά.

[…] Ένοιωθα την παρουσία της Αγάπης. Ένοιωθα μια Θεία Αγάπη. Ένοιωθα μια Αγάπη 
που ήρθε σε μένα προσωπικά, λες και είχε φωνάξει το δικό μου όνομα την στιγμή που με 
διαπερνούσε. Και όμως… λες και ήταν πάντοτε μέσα μου, χωρίς εγώ να το ξέρω. Σαν να 
διείσδυσε και να ανέβλυσε μέσα μου ταυτόχρονα. Ξέρω πως είναι δύσκολο να το φαντασθεί 
κανείς, αλλά δεν έχω άλλα λόγια που να μπορώ να επιστρατεύσω για να αποπειραθώ να το 
εξηγήσω αυτό το πράγμα. Αν υπήρχε κάποιος τρόπος για να σας τα πω όλα αυτά με περισσό-
τερη σαφήνεια, θα το έκανα.

Έπεσα στα γόνατα και μετά τεντώθηκα πρηνής στο έδαφος. Δεν μπορώ να πω πόση ώρα 
έμεινα έτσι, πάντως κάποια στιγμή αργότερα ανακάθισα, πάνω στα σκαλοπάτια, και πάλι 
έκλαψα. Δεν έχω τρόπο να εξηγήσω τι ακριβώς ένοιωθα. Ίσως να είναι λάθος να το λέω, 
αλλά είχα νοιώσει τα λόγια να με εγκαταλείπουν καθώς διείσδυε το Φως, και αισθάνθηκα 
μια «γνώση» μέσα μου, η οποία φαινόταν να γεννιέται με την Αγάπη. Ήξερα πως ο Θεός με 
αγαπούσε, και όμως, δεν μπορούσα να πω την λέξη «Θεός». Ήξερα πως με καλούσε ο Χρι-
στός, όμως δεν μπορούσα να πω την λέξη «Χριστός».

Για πρώτη φορά στη ζωή μου, υπήρχε μια Θεία Αγάπη, μια Αγάπη που γνώριζε το όνομά 
μου. Δεν ξέρω πόση ώρα καθόμουν στα σκαλοπάτια. Ο ουρανός φάνηκε να ξημερώνει, αλλά 
δεν θυμάμαι πότε μπήκα στο σπίτι. Σίγουρα αποκοιμήθηκα κάποια στιγμή, αλλά δεν θυμά-
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68 Hieromonk Damaskene, CHRIST THE ETERNAL TAO, St Herman Press, ISBN 0-938635-85-9.

μαι ακριβώς πότε έγινε αυτό, παρ’ ότι -όταν ξύπνησα- διαπίστωσα πως ακόμα φορούσα τα 
ρούχα μου.

Το επόμενο πρωί όταν διηγήθηκα στην σύζυγό μου τα όσα συνέβησαν, της είπα πως «Ένα 
Φως Που Δεν Είναι Φως και Που Γνωρίζει Το Όνομά Μου» είχε διεισδύσει μέσα μου. Δεν ήξε-
ρα πώς αλλιώς να το αποκαλέσω. Περιέγραψα την εμπειρία, αλλά και πάλι δεν κατόρθωσα 
να προφέρω την λέξη «Θεός», ούτε να χρησιμοποιήσω το όνομα «Χριστός».

Το ονόμασα «Ένα Φως Που Δεν Είναι Φως και Που Γνωρίζει Το Όνομά Μου»
[…] Όταν Το Φως Που Δεν Είναι Φως και Που Γνωρίζει Το Όνομά Μου με διαπότισε με 

τον εαυτό του, γνώρισα πράγματα που δεν μπορούσα να εξηγήσω. Βίωσα μια προσωπική 
Αγάπη από μια Πηγή που ήταν πέρα από κάθε τι που είχα βιώσει μέχρι τότε. Ήταν υπέρο-
χη και ταυτόχρονα τρομερή. Γιατί όμως δεν μπορούσα να χρησιμοποιήσω τη λέξη Θεός ή 
Χριστός; Τι ήταν αυτό που με κρατούσε; Η σκέψη πως θα μπορούσε να ήταν οιοσδήποτε εκ 
των δύο, μου έφερνε ισχυρό ρίγος, και όμως, για πρώτη φορά, φαινόταν πως ήταν δυνατόν. 
Ήταν δυνατόν, να είναι του Θεού η Αγάπη αυτή. Ήταν δυνατόν, αυτή να ήταν μια εμπειρία 
του Χριστού. Κατά κάποιον τρόπο, μπορεί να φταίω και εγώ ο ίδιος που το έβλεπα σαν κάτι 
‘ρετρό’, αν το ομολογούσα. Δεν ήταν δα επιθυμία μου να γίνω Χριστιανός. Εγώ κριτικάριζα 
τους Χριστιανούς ως υποκριτές και βλάκες, χρόνια τώρα. Σαν Βουδιστής, ήμουν κατά τι πιο 
συγκρατημένος και ευγενικός σ’ αυτά, αλλά πάντως δεν είχα κανένα σκοπό να γίνω Χρι-
στιανός, ούτε είχα καμία επιθυμία να εξερευνήσω αυτό το μονοπάτι. Ποτέ δεν κατάφερα να 
απαλλαγώ από την ιδέα ύπαρξης ενός Θεού, παρ’ ότι ο Ρινπότσε μου έλεγε πως θα έπρεπε να 
καταπιαστώ με την ιδέα του Θεού, συσχετίζοντάς την όμως με την μομφή. Μεμφόμουν τον 
Θεό για πολλά πράγματα στη ζωή μου. Μου έλεγε ο Ρινπότσε πως, για να ωριμάσω πνευμα-
τικά, θα έπρεπε να εγκαταλείψω την θεωρία της μομφής. Είχε δίκιο.

Ένας κόσμος ανοιγόταν, και ένας άλλος αποσυρόταν.

Άλλο ένα μικρό δείγμα θέας του Φωτός: 

ΤΟ ΑΚΤΙΣΤΟ ΦΩΣ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ

Απόσπασμα από το βιβλίο του π. Δαμασκηνού Κρίστενσεν Χριστός, το αιώνιο Ταό68, 
απόδοση στα ελληνικά Μ.Ζ.

Ο π. Γεώργιος Calciu είναι ένας Ορθόδοξος ιερέας, ο οποίος τώρα έχει περάσει τα εβδο-
μήντα. Στα είκοσί του, είχε μπει σε μια Ρουμανική κομμουνιστική φυλακή, όπου έμεινε για 
δεκαέξι χρόνια. Εκείνη την εποχή υπέστη το επιστημονικό πείραμα του Pitesti: το πιο διαβο-
λικό σύστημα βασανιστηρίων που επινοήθηκε ποτέ, το οποίο επιχείρησε να ξεγυμνώσει την 
ανθρώπινη προσωπικότητα και να την αντικαταστήσει με τον κομμουνιστή «νέο άνθρωπο».  
Όπως αναθυμόταν αργότερα, «δεν υπήρχε βασανιστήριο, είτε ηθικό είτε σωματικό, που να 
μην είχε χρησιμοποιηθεί».

Αφού τα θεμέλια της ψυχής του απογυμνώθηκαν, ο π. Γεώργιος πέρασε μια μακρά και 
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 *  Ο Άγ. Παΐσιος Velichkovsky (1722-1794) ήταν αυτός που ξανα-ανακάλυψε και συνέταξε την ανθολογία των αρχαίων κειμένων που είναι γνωστή 
ως Φιλοκαλία.

οδυνηρή διαδικασία μετανοίας, όπου βρήκε την εσωτερική δύναμη να στραφεί προς το Χρι-
στό και έλαβε την υπεράνθρωπη δύναμη να αγαπήσει και να συγχωρήσει τούς βασανιστές 
του. Όταν στα τριάντα έξι του βγήκε από τη φυλακή, φλεγόταν από αγάπη για το Θεό και 
για ολόκληρη τη δημιουργία αφού, ενώ υπέφερε αφάνταστα, το πνεύμα του είχε καθαρθεί, 
θεραπευτεί και αναγεννηθεί από το Θείο Πυρ. Έγινε ιερέας και λίγο αργότερα άρχισε να 
καλεί τούς νέους της Ρουμανίας, οι οποίοι είχαν ανατραφεί με το ψέμα του υλισμού, να επι-
στρέψουν στο αληθινό νόημα της ζωής. Παρόλο που οι κομμουνιστικές αρχές διαρκώς δεν 
τον άφηναν σε ησυχία και απειλούσαν ότι θα τον σκοτώσουν, αυτός συνέχισε να διδάσκει 
δημόσια. Τελικά τον συνέλαβαν και πάλι και τον έριξαν στη φυλακή για έξι χρόνια ακόμη. 
Αυτά τα χρόνια είχε τις βαθύτερες εμπειρίες της ζωής του, γιατί κατ’ αυτά βίωσε την Θεία 
Ενέργεια του Χριστού όπως ποτέ πριν.

Όσο έμενε στο μοναστήρι μας, ο π. Γεώργιος ακτινοβολούσε μια αίσθηση υπερκόσμιας 
γαλήνης και μια χαρά παιδιάστικη. Μάλιστα έδειχνε και νέος, πράγμα αξιοσημείωτο, όχι 
μόνο λόγω της ηλικίας του, αλλά και γιατί έζησε σε υγρές, υπόγειες, γεμάτες αρρώστιες 
φυλακές, με ελάχιστα κομμάτια ψωμί. […] Είχε γίνει ένα μικρό παιδί.  Όποτε μιλούσε για τα 
βασανιστήρια πού υπέστη, χαμογελούσε ή και γελούσε ακόμη. Δεν είχε μίσος ή μνησικακία, 
είχε συγχωρήσει, και ήταν ελεύθερος. […]

Ο π. Βενέδικτος Ghius

[Διηγείται ο π. Γεώργιος Calciu] «Πριν με συλλάβουν, πάντοτε μου άρεσαν τα μοναστή-
ρια. Έτσι κάθε φορά που μου δινόταν η δυνατότητα να πάω σε κάποιο μοναστήρι, βρισκό-
μουν εκεί. Πολύ κοντά στο Βουκουρέστι βρίσκεται ένα πολύ σημαντικό μοναστήρι που ονο-
μάζεται Cernica. Την καρδιακή προσευχή την πήρε ο Γεώργιος, ένας μαθητής του Παϊσίου 
Velichkovsky* και την έφερε στην Cernica. Από τότε και μέχρι τώρα – δύο αιώνες σχεδόν 
– κάθε μοναχός στην Cernica εφαρμόζει αυτή την προσευχή. Ακόμη και κατά τη διάρκεια 
της δίωξης από τον Τσαουσέσκου τίποτα δεν μπορούσε να τους σταματήσει από το να προ-
σεύχονται.

»Μια Κυριακή ήμουν στο ναό στην Cernica και λειτουργούσα μαζί με κάποιους μοναχούς. 
Στην αρχή της Θείας Λειτουργίας ήταν εκεί ο π. Βενέδικτος Ghius, ένας πολύ πνευματικός 
άνθρωπος. Ήταν ο πνευματικός ηγέτης της κίνησης της Καιομένης Βάτου στη Μονή  Antim, 
η οποία ήταν μια ομάδα αφοσιωμένη στην προσευχή, που είχε σχηματιστεί από μοναχούς 
για χάρη των πιο σημαντικών διανοητών στο Βουκουρέστι κατά τη διάρκεια του κομμου-
νιστικού καθεστώτος. Άτομα από την Καιομένη Βάτο συλλαμβάνονταν μέχρι που η ομάδα 
εξολοθρεύτηκε και πολλοί από αυτούς πέθαναν στη φυλακή. Ο π. Ghius συνελήφθη επίσης, 
αλλά ελευθερώθηκε την ίδια εποχή με μένα – το 1965 – και άφησε τα πάντα και μπήκε στη 
Μονή Cernica, όπου ασκούσε την Προσευχή του Ιησού. […] Ποτέ δεν τον είδα λυπημένο ή 
θυμωμένο.

»Επειδή ήταν πολύ ηλικιωμένος, δεν λειτουργούσε. Όταν αρχίσαμε τη Λειτουργία, αυτός 
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καθόταν σε μια καρέκλα στο ιερό, ακίνητος. Κάποια στιγμή ένοιωσα κάτι παράξενο στο ιερό. 
Κοίταξα προς τα αριστερά μου και είδα ότι στη γωνία που καθόταν ο π. Ghius άρχισε να λά-
μπει ένα Φως. Το Φως κάλυπτε τον π. Ghius εντελώς, αλλά δεν απλωνόταν σε όλο το ιερό. 
Ήταν ακριβώς γύρω από το σώμα του. Είμαι σίγουρος πως ο π. Ghius δεν είχε πάρει είδηση 
τι συνέβαινε σ’ αυτόν. Οι άλλοι μοναχοί είδαν ό,τι έβλεπα κι εγώ, αλλά δεν έδωσαν σημασία 
γιατί είχαν συνηθίσει σ’ αυτό. Το είχαν δει πολλές φορές. Ήταν κάτι πολύ φυσιολογικό γι’ 
αυτούς. Είχα μείνει κατάπληκτος. Και αυτό το Φως συνέχιζε μέχρις ότου τελείωσε η Λει-
τουργία. Όταν ο π. Ghius ήρθε να κοινωνήσει, τα χέρια του ήταν χέρια Φωτός. Υποκλίθηκα 
μπροστά του, και αισθάνθηκε πολύ, πολύ ντροπιασμένος – πιστεύω γιατί αισθάνθηκε ότι δεν 
ήταν άξιος τέτοιου σεβασμού. Βγήκε από το ιερό χωρίς να κοιτάξει κανέναν. Καθώς έβγαινε, 
είδα το Φως να εξαφανίζεται και αυτός να γίνεται και πάλι κανονικός άνθρωπος.

»Καθόταν σε μια καρέκλα στο ιερό ακίνητος. Αλλά αν τον κοιτούσες, και χωρίς να ξέρεις 
τίποτα για το Φως του Χριστού, για το Άκτιστο Φως, μπορούσες να δεις το πρόσωπό του όλο 
Φως.»

Μετά από ένα όραμα φωτός στη φυλακή, μαζί με δύο παρολίγον δολοφόνους του, ο π. 
Γεώργιος γράφει:

»Αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι ο Θεός δίνει το Φως Του όχι μόνο σε κάποιους 
μοναχούς, αφού έχουν πρώτα κάνει μακρόχρονη άσκηση, καθισμένοι στην απομόνωση του 
κελιού τους συγκεντρωμένοι, ενώνοντας τον νου και την καρδιά, υποτάσσοντας το νου στην 
καρδιά. Δίνει επίσης το Φως Του σαν δώρο σε κάποιον χωρίς να το αξίζει, χωρίς να ζητάει 
κάτι από αυτό το άτομο. Μου έδωσε αυτό το Φως χωρίς να το αξίζω, χωρίς να μου ζητήσει 
να κάνω κάτι γι’ Αυτόν.

»Τα δώρα του Θεού δεν είναι μια ανταμοιβή για μας. Δεχόμαστε δώρα από το Θεό μόνο 
από την αγάπη Του για μας. Όπως είπα, ήμουν ο μεγαλύτερος αμαρτωλός σ’ εκείνη την πτέ-
ρυγα. Ωστόσο, ο Θεός με διάλεξε. Γιατί; Δεν υπάρχει εξήγηση. Αυτά τα παιδιά ήταν εγκλη-
ματίες, ωστόσο ο Θεός τους αγάπησε, μέσα στο Φως. Γιατί; Επειδή ήθελε να μεταμορφώσει 
τις ψυχές τους – και είμαι σίγουρος ότι τις μεταμόρφωσε».

Οι εμπειρίες και τα θαύματα των σούφι

Το Ισλάμ ερχόμενο τον 7ο αιώνα μ.Χ. συναντήθηκε εν τη γενέσει του με την πολύ 
ισχυρή, ήδη 6,5 αιώνων, χριστιανική παράδοση της ανατολής. Από την Αντιόχεια ώς την 
Αίγυπτο έχουμε πλήθος αγίων, πολλοί από τους οποίους είναι παιδιά της Άγαρ. Ήδη από 
τις αρχές του 4ου αι. μ.Χ. αναπτύσσεται και ο αναχωρητικός και κοινοβιακός μοναχι-
σμός. Οι έρημοι είναι γεμάτες αναχωρητές, εκ των οποίων πολλοί είναι μεγάλοι άγιοι, που 
έχουν φτάσει στη θέωση, κάνουν θαύματα κάθε είδους (μέχρι και αναστάσεις νεκρών) και 
κατέχουν πολύ καλά τις επιστήμες τόσο της νοεράς προσευχής όσο και της «διάκρισης 
των πνευμάτων» (επαλήθευσης των πνευματικών βιωμάτων για την αποφυγή παγίδων). 
Έχουμε μεγάλους Σύριους αγίους, όπως Εφραίμ, Αφραάτη, Ισαάκ, Σαλαμάν κ.π.ά., αλλά 
και αγίους σε όλες σχεδόν τις περιοχές όπου αργότερα εξαπλώθηκε το Ισλάμ.
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 69 Αλέξανδρος Καρυώτογλου, Ορθοδοξία και Ισλάμ, Δόμος 1994, σελ. 30-31.
70 Ρέυνολντ Νίκολσον, ό.π., σελ. 102. Σύγκρινε με το «Λόγο περί αγάπης» στην Κλίμακα του αγίου Ιωάννη του Σιναΐτη και με τα Κεφάλαια περί 
αγάπης του αγίου Μάξιμου του Ομολογητή, αλλά και με πλήθος άλλων πατερικών αναφορών, καθώς και με ιστορίες από το Γεροντικό.
71 Αλ. Καρυώτογλου, ό.π., σελ. 28.

Παράλληλα, στη Συρία, αλλά και Λίβανο και Ιορδανία, εκτός των ορθοδόξων αγίων 
υπάρχουν και πολλοί νεστοριανοί ασκητές και μοναχοί, από τους οποίους κάποιοι ιδιαίτε-
ρα μορφωμένοι και σοφοί. Από τεχνικής πλευράς, ασφαλώς θα γνώριζαν μεθόδους όπως 
η φυλακή του νου, το κράτημα του νου στην καρδιά κ.τ.λ., πράγματα που διδάχτηκαν οι 
μουσουλμάνοι μυστικιστές και κατέληξαν στο «ντικρ», το διαλογισμό πάνω στα ονόμα-
τα του Θεού. Ο διαλογισμός είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από την ορθόδοξη διαρκή 
προσευχή προς το Θεό («Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλό» ή κάποια άλλη 
προσευχή) και μάλιστα θεωρείται και επικίνδυνος, γιατί μπορεί να ανοίξει πόρτες στην 
υποβολή δαιμονικών βιωμάτων, απομιμήσεων των αληθινών. Οι χριστιανοί δεν διαλο-
γίζονται, ούτε και επιδιώκουν την αυτογνωσία ή τη γνώση, τη σοφία κ.τ.λ., αλλά με την 
προσευχή τους αποσκοπούν στην άμεση επικοινωνία με τον Τριαδικό Θεό μέσω του Θε-
ανθρώπου Χριστού. Το ίδιο βέβαια και πολλοί μουσουλμάνοι μυστικιστές, αν κρίνω από 
τη διδασκαλία τους (σκοπός: η ένωση με το Θεό, μουσουλμανικά βέβαια νοούμενο, που 
γίνεται όμως συχνά εκμηδένιση του ανθρώπινου προσώπου εντός της θεότητας).

Ο σουφισμός επηρεάστηκε:
«1. Από το πλήθος των ορθοδόξων ή μονοφυσιτών αναχωρητών (ραχίμπ) και μοναχών, ως 

προς την πρακτική της προσευχής και τους κανόνες της άσκησης.
2. Από τον νεοπλατωνισμό, ως προς τη θεώρηση της γνώσης, της φώτισης και της έκστα-

σης.
3. Από το γνωστικισμό, ως προς τις περί φωτός και σκότους αντιλήψεις.
4. Από το Βουδδισμό, ως προς τη θεώρηση του ύψιστου σκοπού των σούφι, της φανά, που 

είναι η ιδέα για το σβήσιμο του ατομικού εγώ στο καθολικό Ον, το Θεό, έννοια ανάλογη με 
το βουδδιστικό Νιρβάνα»69.

Το Ισλάμ έχει πολλές υψηλές στιγμές, ιδιαίτερα στο μυστικισμό του, και στην ηθική και 
στη σοφία. Οι λαοί ασφαλώς είναι εξίσου ηθικοί με τους χριστιανικούς λαούς (οι συνετοί 
δηλαδή εμπνέονται για να αγαπούν, και οι άφρονες δυστυχώς για να μισούν, τόσο από το 
Κοράνι όσο και από το Ευαγγέλιο). Οι δε μυστικιστές είπαν πολλές μεγάλες αλήθειες, και 
για το Θεό και για τον άνθρωπο και για τη σχέση Θεού, ανθρώπου και κόσμου.

Ο Τζαλαλουντίν Ρουμί γράφει: «Η αγάπη είναι το γιατρικό της περηφάνειας μας και της 
αυταρέσκειάς μας, ο γιατρός όλων των ατελειών μας. Μόνο εκείνος, του οποίου το ρούχο έχει 
γίνει κομμάτια από την αγάπη, μπορεί να γίνει ολότελα ανιδιοτελής»70.

Όμως ακόμη και οι υψηλότερες στιγμές του Ισλάμ περιέχουν αλήθειες γνωστές με 
κάθε λεπτομέρεια στο χριστιανισμό, αιώνες πριν την εμφάνισή τους στο Ισλάμ… Από τις 
αλήθειες αυτές π.χ. είναι η μετάνοια, η ταπεινότητα, η κάθαρση της καρδιάς (σούφι, κατά 
μία άποψη, σημαίνει άνθρωπος με καθαρή καρδιά71). «Ψάξε μέσα στην καρδιά σου, γιατί 
το βασίλειο του Θεού είναι μέσα σου» (σούφικη διδασκαλία72, που όμως έχει ειπωθεί από 
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72 Στο ίδιο, σελ. 34.

τον Κύριο στο κατά Λουκάν, 17, 21). Τις αλήθειες αυτές τις έμαθαν από τους χριστιανούς 
των περιοχών τους; Τις ανακάλυψαν μόνοι τους λόγω της σοφίας και της οξυδέρκειάς 
τους; Τους τις αποκάλυψε ο Θεός λόγω της αγάπης και ταπεινότητάς τους; Το ίδιο ερώ-
τημα μπορεί να τεθεί για το Σωκράτη, τον Ξενοφάνη τον Κολοφώνιο, το Λάο Τσε, τους 
παγανιστές Ινδιάνους όπως ο Σηατλ κ.π.ά. Ο Θεός αποκαλύπτει μια αλήθεια, αν η καρδιά 
σου είναι καθαρή, άσχετα από την ιδέα που έχεις γι’ Αυτόν. Μια αλήθεια που σώζει. Μια 
χριστιανική αλήθεια.

Ξέρετε υποθέτω ότι υπάρχουν και σήμερα άγιοι στην ορθοδοξία, ενωμένοι τέλεια με το 
Θεό διά του Χριστού και εξίσου θαυματουργοί με τους αγίους των αρχαίων χριστιανικών 
χρόνων. Έχω δώσει και κάποιες παραπομπές γι’ αυτό.

Μια σούφικη ιστορία με απόλυτα χριστιανικό πνεύμα (μία από τις πολλές) καταγρά-
φεται στις «Βιογραφίες των Αγίων» του Φαρίντ αλ-Ντιν Αττάρ κι εγώ την παίρνω από το 
Ernst W. Carl, Σουφισμός, Αρχέτυπο 2001, σελ. 90, για τον Σαρί αλ-Σακατί (θ. 865). Την 
παραθέτω με συγκίνηση:

Λέγεται ότι ο Σαρί δεν επιζητούσε παραπάνω από 5% κέρδος στις αγοραπωλησίες του. 
Κάποτε αγόρασε αμύγδαλα για 60 δηνάρια και κατόπιν τα αμύγδαλα ακρίβαιναν. Ένας με-
σίτης ήρθε και του είπε: «Πούλα μού τα. Πόσο θέλεις;». Εκείνος απάντησε: «63 δηνάρια». Ο 
μεσίτης είπε: «Η τιμή για τα αμύγδαλα σήμερα είναι 90 δηνάρια». Ο Σαρί απάντησε: «Ο κα-
νόνας μου είναι να μη βγάζω παραπάνω από μισό δηνάριο στα δέκα δηνάρια. Δε θα παραβώ 
την απόφασή μου». Ο μεσίτης είπε: «Δε νομίζω ότι είναι σωστό να πουλάς τα εμπορεύματά 
σου για λιγότερα χρήματα». Ο μεσίτης δεν αγόρασε, διότι ο Σαρί δεν το θεώρησε σωστό.

Στην αρχή πουλούσε παλιοπράγματα. Μία ημέρα η αγορά στη Βαγδάτη κάηκε. Του εί-
παν: «Η αγορά έχει καεί!». Αυτός είπε: «Τότε κι εγώ επίσης είμαι τελειωμένος». Κατόπιν 
πήγαν για να δούνε τι έγινε αλλά το μαγαζί του δεν είχε καεί. Όταν το είδε αυτό, έδωσε όσα 
είχε στους δερβίσηδες και ακολούθησε το μονοπάτι του Σουφισμού.

Τον ρώτησαν: «Πώς ξεκίνησες τον πνευματικό σου δρόμο;» και αυτός απάντησε: «Μία 
ημέρα πέρασε από το μαγαζί μου ο Χαμπίμπ Ρα’ί. Του έδωσα κάτι και του είπα να το δώ-
σει στους δερβίσηδες. Εκείνος είπε: “Ας σε ανταμείψει ο Θεός”. Την ημέρα που είπε αυτή 
την προσευχή, η καρδιά μου κουράστηκε απ’ αυτόν τον κόσμο. Την επόμενη μέρα, ήρθε ο 
Μα’ρούφ Καρκχί μ’ ένα ορφανό αγόρι. Είπε: “Φτιάξε του ρούχα”. Του έκανα μερικά ρούχα 
και ο Μα’ρούφ είπε: “Είθε ο Θεός να κάνει τον κόσμο εχθρό σου και να σε αναπαύσει απ’ 
αυτή τη δουλειά”. Ξαφνικά είχα τελειώσει μ’ αυτό τον κόσμο, εξαιτίας της ευλογίας της προ-
σευχής του Μα’ρούφ».

Δεν έχω ενδοιασμό να πιστέψω ότι το πνεύμα που επικαλέστηκε ο Μα’ρούφ και που 
έκανε την καρδιά του Σαρί να «αποστραφεί τον κόσμο» (χωρίς μίσος, προφανώς) είναι το 
Άγιο Πνεύμα. Απλώς, το πνεύμα αυτής της ιστορίας είναι ακριβώς ίδιο με το πνεύμα των 
αφηγήσεων της αναχώρησης των χριστιανών για την έρημο. Δείτε π.χ. ένα παράδειγμα 
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73 Το παίρνω από το http://www.egolpio.com/AGIOLOGIO/Arsenios_Megas.htm.

που θυμάμαι τώρα, το παράδειγμα του αγίου Αρσενίου του Μεγάλου (4ος αι. μ.Χ.)73:
Ο άγιος Αρσένιος ήταν άνθρωπος σοφός και “κατά Θεόν” και “κατά άνθρωπον”. Από την 

πολύ νεαρή του ηλικία ακόμη εσπούδασε την ανθρώπινη γνώση και σοφία. Αλλά με την προ-
σευχή, την λατρευτική ζωή, την μελέτη και την τήρηση των θείων εντολών εβίωσε και έμαθε 
και την “άγνωστον γνώσιν”. Την γνώση που δεν μπορεί να γίνη κατανοητή με το ανθρώπινο 
μυαλό, αλλά αποκαλύπτεται από τον Θεό στην κεκαθαρμένη καρδιά. Η φήμη του ως σοφού 
παιδαγωγού και διδασκάλου είχε ξεπεράσει τα όρια της ιδιαίτερής του πατρίδος και ήταν 
τόσο μεγάλη, που ανάγκασε τον αυτοκράτορα Θεοδόσιο τον μέγα να παραβλέψη όλους τους 
μεγάλους παιδαγωγούς της Βασιλεύουσας και να τον προσκαλέση στην Κωνσταντινούπολη, 
προκειμένου να αναλάβη την διαπαιδαγώγηση των δύο παιδιών του, του Ονωρίου και του 
Αρκαδίου.

Ο αυτοκράτορας τιμούσε και σεβόταν τον Όσιο, οι δε άρχοντες της βασιλικής Συγκλήτου 
τον θεωρούσαν ως μέγα θησαυρό και κειμήλιον. Εκείνος όμως, που δεν αγάπησε ποτέ την 
ανθρώπινη δόξα, ήθελε να φύγη στην έρημο και εκεί να αφοσιωθή στην προσευχή. Προς 
τον σκοπό αυτό παρακαλούσε μέρα - νύκτα τον Θεό να του αποκαλύψη το θέλημά Του 
και έλαβε την απάντηση “Αρσένιε φεύγε και σώζου”. Τότε χωρίς να χάση καιρό άλλαξε τα 
ρούχα του με άλλα πιο ευτελή και ανεχώρησε για την Σκήτη της Αλεξάνδρειας. Εκεί έλαβε 
την πληροφορία από τον Θεό να ασκηθή περισσότερο στην σιωπή και την ησυχία. Κάποτε 
τον επισκέφθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρείας Θεόφιλος μαζί με μερικούς άλλους και τον 
παρακάλεσε να τους πη κάποιο λόγο για να ωφεληθούν πνευματικά. Τότε ο μέγας Αρσένιος 
τους ρώτησε. “Εάν σάς πω κάποιο λόγο θα τον εφαρμόσετε;” Και όταν εκείνοι απάντησαν 
ναί, τους αποκρίθηκε. “Όπου ακούετε ότι ευρίσκεται ο Αρσένιος μην πλησιάσετε σε αυτόν”. 
Το περιστατικό αυτό δείχνει την μεγάλη του ταπείνωση. Βίωνε στην καθημερινή του ζωή τον 
λόγο “όσο μέγας εί, τοσούτον ταπείνου σεαυτόν”. 

Εκοιμήθη σε βαθύ γήρας, περίπου εκατόν χρόνων. Όταν πλησίαζε η ώρα της εξόδου του 
από την πρόσκαιρη αυτή ζωή, τον ρώτησαν οι μαθητές του, σε ποιόν τόπο και πώς θα ήθε-
λε να τον ενταφιάσουν και εκείνος ο μακάριος τους αποκρίθηκε: “Ω τέκνα μου, να δέσετε 
σχοινίον εις τους πόδας μου και να με σύρετε εις το βουνόν”. Είναι και αυτή η απάντηση 
ενδεικτική της μεγάλης του ταπείνωσης, που τον οδηγούσε στο σημείο να μη έχη καμίαν 
απολύτως εκτίμηση στον εαυτό του. Όμως ο δίκαιος Κριτής, ο οποίος χαριτώνει και δοξάζει 
τους ταπεινούς, τον ύψωσε τόσον πολύ και τον ανέδειξε μέγαν.

Αξιοσημείωτα είναι τα τρία αποφθέγματα τα οποία μας άφησε ο όσιος Αρσένιος.
Πρώτον, η υπενθύμιση, που συνήθιζε να κάνη στον εαυτό του, “Αρσένιε, δι’ ό εξήλθες”, 

δηλαδή προέτρεπε τον εαυτό του να μη ξεχάση ποτέ τον λόγο για τον οποίο ζούσε και για 
τον οποίο πήγε στην έρημο. Και ο λόγος αυτός δεν είναι άλλος από την θέωση, που είναι και 
ο σκοπός της ζωής όλων μας. Αυτό δεν πρέπει να το λησμονούμε και αυτός πρέπει να είναι ο 
στόχος μας και ο προσανατολισμός μας.

Δεύτερον, το “ο Θεός μου, μη εγκαταλείπης με, ότι ουδέν εποίησα αγαθόν ενώπιόν σου, 
αλλά δός μοι διά την αγαθότητά σου βαλείν αρχήν”. Δηλαδή, ο όσιος Αρσένιος θεωρούσε τον 
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74 Ρέυνολντ Νίκολσον, ό.π., σελ. 102-103.
75 Το παίρνουμε από το Ρέυνολντ Νίκολσον, ό.π., σελ. 62-63.

εαυτό του πολύ αμαρτωλό, αισθανόταν ότι δεν έχει κάνει κανένα καλό στην ζωή του και πα-
ρακαλούσε τον Θεό να μη τον εγκαταλείψη, αλλά να τον αξιώση να βάλη αρχή μετανοίας. 
Αυτό συμβαίνει με όλους τους Αγίους. Δηλαδή, όσο περισσότερο πλησιάζουν τον Θεό, τόσο 
ελεεινολογούν τον εαυτό τους και τον θεωρούν ως τον χειρότερον αμαρτωλό. 

Τρίτον, η συμβουλή “πάσαν σου την σπουδήν ποίησον, ίνα η ένδον σου εργασία κατά Θεόν 
ή, και νικήσης τα έξω πάθη”. Δηλαδή, μας προτρέπει ο Άγιος - όπως ερμηνεύει ο όσιος Νικό-
δημος ο Αγιορείτης - ότι “όλην την σπουδήν μας πρέπει να έχωμεν εις το να γίνεται η εσω-
τερική εργασία της ιεράς προσευχής και νήψεως καθαρά και διά μόνον τον Θεόν, διότι εάν 
αύτη ενεργείται καθαρά ευκόλως θέλομεν νικήσει τα εξωτερικά πάθη του σώματος”. Αξίζει 
να σημειωθή ότι την παραπάνω συμβουλή του οσίου Αρσενίου την αναφέρει πολλές φορές 
στους λόγους του ο μεγάλος Πατήρ και Διδάσκαλος της Εκκλησίας μας, ο άγιος Γρηγόριος ο 
Παλαμάς, Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης.

Θέλω τώρα να παραθέσω και δυο συγκλονιστικά στιγμιότυπα από τη ζωή και τη διδα-
σκαλία ενός άλλου σοφού74:

«Ο Νουρί, ο Ρακκάμ και άλλοι Σούφι κατηγορήθηκαν για αίρεση και καταδικάστηκαν σε 
θάνατο.

Όταν ο δήμιος πλησίασε τον Ρακκάμ, ο Νουρί σηκώθηκε και πρόσφερε τον εαυτό του στη 
θέση του φίλου του με αληθινή ψυχραιμία και υποταγή. Όλοι οι παρόντες έμειναν άφωνοι 
από την έκπληξη. Ο δήμιος είπε: “Νεαρέ, το ξίφος δεν είναι κάτι που επιθυμεί κανείς με τόσο 
ζήλο να συναντήσει• και η σειρά σου δεν έχει φτάσει ακόμα”. Ο Νουρί αποκρίθηκε: “Η θρη-
σκεία μου είναι θεμελιωμένη στην ανιδιοτέλεια. Η ζωή είναι το πιο πολύτιμο πράγμα στον 
κόσμο. Επιθυμώ να θυσιάσω τις λίγες στιγμές που απομένουν για χάρη των αδελφών μου”.

Σε άλλη περίπτωση ο Νουρί ακούστηκε να προσεύχεται με τα ακόλουθα λόγια:
“Ω Κύριε, με την αιώνια γνώση, δύναμη και θέλησή Σου, τιμωρείς τους ανθρώπους της 

κόλασης που Εσύ έχεις δημιουργήσει. Αν η απαρέγκλιτη θέλησή Σου είναι να γεμίσει η κό-
λαση με το ανθρώπινο γένος, μπορείς να τη γεμίσεις με μένα μόνο και να στείλεις όλους τους 
άλλους στον παράδεισο”».

Η προσευχή αυτή υπερβαίνει κατά πολύ τη δική μου αγάπη και αυταπάρνηση (όχι όμως 
και του αποστόλου Παύλου, που εύχεται, αν ήταν δυνατόν, να απομακρυνθεί ο ίδιος απ’ 
το Χριστό και να πλησιάσουν οι ομοεθνείς του – προς Ρωμαίους 9, 1-5 – ή άλλων αγίων, 
που παίρνουν πάνω τους αμαρτίες συνανθρώπων τους) και, αν και ανάξιος, παρακαλώ το 
Θεό για τη σωτηρία όλων των πνευματικών αγωνιστών αυτής της ποιότητας, ανεξάρτητα 
από την άποψή τους για το Θεό και τη θρησκεία.

Δείτε όμως και ένα άλλο επεισόδιο (από το «Ζωές των Αγίων» του Τζαμί75):
Υπήρχε κάποιος δερβίσης, ένας νέγρος με το όνομα Ζανκί Μπασκιρτί, που είχε φτάσει σε 

τέτοιο βαθμό πνευματικότητας, ώστε ο μυστικιστικός χορός δεν μπορούσε να αρχίσει, αν δεν 
ερχόταν για να συμμετάσχει. Μια μέρα, καθώς γινόταν η σαμά, καταλήφθηκε από έκσταση 
και, ανυψούμενος στον αέρα, κάθισε πάνω σε μια ψηλή αψίδα που βρισκόταν πάνω από τους 
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76 Ρέυνολντ Νίκολσον, ό.π., σελ. 130. Τα λοιπά που θα γράψουμε για τον Αμπού ’λ Χασάν είναι από το ίδιο, σελ. 128-131.
77 Βλ. Αρχιμανδρίτου Σωφρονίου (Σαχάρωφ), Ο άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης, Ιερά Μονή Τ. Προδρόμου, Έσσεξ Αγγλίας 2003, σελ. 38, αλλά βλ. και 
σελ. 350-363, 400-407 κ.ά. Ο Γέροντας Σωφρόνιος γράφει ο ίδιος στο κύκνειο άσμα του, το Οψόμεθα τον Θεόν καθώς εστί, «ο Θεός είναι Ταπείνωσις».

χορευτές. Στην κάθοδό του πήδησε πάνω στον Ματζτουντίν αλ-Μπαγκτάτ, τυλίγοντας τα 
πόδια του γύρω από το λαιμό του Σεΐχ, ο οποίος παρόλα αυτά συνέχισε να στροβιλίζεται στον 
κύκλο του χορού, αν και ήταν εύθραυστος και αδύναμος ενώ ο νέγρος ήταν ψηλός και βαρύς. 
Όταν τελείωσε ο χορός, ο Ματζτουντίν είπε: «Δεν καταλάβαινα αν ήταν ο νέγρος ή κανένα 
σπουργίτι στο σβέρκο μου».

Κατεβαίνοντας από τους ώμους του Σεΐχ, ο νέγρος του δάγκωσε το μάγουλο τόσο δυνα-
τά, ώστε η πληγή δημιούργησε ουλή στο πρόσωπό του που διακρινόταν καθαρά. Συχνά ο 
Ματζτουντίν συνήθιζε να λέει πως την Ημέρα της Κρίσης δε θα καυχιόταν για τίποτα, παρά 
μόνο ότι έφερε το σημάδι από τα δόντια του νέγρου στο πρόσωπό του.

Σημειωτέον ότι ο απόστολος Παύλος καυχιόταν κι αυτός «για ένα μόνο»: για το σταυ-
ρό του Χριστού (προς Γαλάτας, 6, 14). Μπορείτε να συγκρίνετε τις δύο καυχήσεις.

Κάθε καταρτισμένος ορθόδοξος χριστιανός θα καταλάβαινε πως αυτό το νούμερο για 
τσίρκο (συγχωρέστε με) είναι μια εμπειρία δαιμονική κι όχι θεϊκή. Κι όμως εκείνοι οι δερ-
βίσηδες το αποδέχτηκαν ανεπιφύλακτα ως μεγάλη επίσκεψη της θείας χάριτος. Κι αυτό 
διότι οι χριστιανοί (ορθόδοξοι) άγιοι ξεχωρίζουν τα βιώματα «διά της γεύσεως» (άγιος 
Σιλουανός), γεύση που λείπει εκτός της Εκκλησίας. Γι’ αυτό π.χ. ένα συγκεκριμένο υπερ-
φυσικό περιστατικό στην Ορθοδοξία μπορεί να είναι δαιμονικό και να μη γίνει αντιληπτό, 
αν δεν υπάρχει εκεί κάποιος να το αξιολογήσει. Όχι όμως τα θεμέλια της πίστεως, όπως 
π.χ. η εμπειρία της πεντηκοστής ή το όραμα του αποστόλου Παύλου ή τα οράματα των 
έμπειρων αγίων, που ζουν εντός της θείας χάριτος.

Στη βιογραφία του θαυματουργού και διορατικού Πέρση σούφι Αμπού ’λ Χασάν Χουρ-
κανί (θ. 1033 μ.Χ.), διαβάζουμε το εξής περιστατικό:

Μια νύχτα, ενώ προσευχόταν, άκουσε μια φωνή: «Α, Αμπού ’λ Χασάν! Θα ’θελες να πω 
στους ανθρώπους ό,τι ξέρω για σένα και να σε λιθοβολήσουν μέχρι θανάτου;». «Ω Κύριε», 
αποκρίθηκε, «θα ’θελες να πω στους ανθρώπους ό,τι ξέρω για τη χάρη Σου, και να μη Σε 
προσκυνάει κανείς στην προσευχή του;». Η φωνή είπε: «Φύλαξε το μυστικό σου κι Εγώ θα 
φυλάξω το δικό Μου»76.

Ποιο είναι αυτό το εκπληκτικό «μυστικό» του Κυρίου του Αμπού ’λ Χασάν, που αν οι 
άνθρωποι το γνώριζαν θα έπαυαν να τον προσκυνούν; Μήπως ότι δεν είναι ο Θεός, αλλά 
κάποιος άλλος, που εμφανίζεται ως Θεός; Ας σημειωθεί ότι και στην Ορθοδοξία υπάρχει 
ένα μυστικό για το Θεό, που οι άνθρωποι αγνοούν, όχι επειδή ο Θεός το αποκρύπτει, 
αλλά επειδή εμείς δεν αγωνιζόμαστε ηθικά και πνευματικά, ώστε να Τον πλησιάσουμε 
και να το γνωρίσουμε. Το γνωρίζουν οι άγιοι, το έλεγε ο άγιος Σιλουανός (†1938), που 
του αποκαλύφθηκε σε μια εκπληκτική θέαση του Χριστού, και το καταγράφει ο μαθητής 
του, ο Γέροντας Σωφρόνιος (†1993), που επίσης το γνώριζε από προσωπική πείρα: αν οι 
άνθρωποι ήξεραν πόσο ταπεινός και πράος Θεός είναι ο Ιησούς Χριστός, κανείς πια δε θα 
αμάρτανε, από ντροπή, για να μην Τον πληγώσει77.

Βλέπετε πως η γνώση του Κυρίου του Αμπού ’λ Χασάν από τους ανθρώπους και η 
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78 Ως αγίους τους αναγνωρίζει μόνο η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Παρακαλώ να διαβάσετε την ομιλία του Α. Ι. Οσίποφ, καθηγητή της Θεολογικής 
Ακαδημίας της Μόσχας, «Πνευματικοί λόγοι για τους οποίους η Ορθοδοξία είναι η Αληθινή Πίστη», στο http://www.oodegr.com/oode/orthod/
genika/swsti1.htm, όπου θα δείτε και αποσπάσματα των λόγων τους.
79 Ρέυνολντ Νίκολσον, ό.π., σελ. 140-146.

γνώση του Κυρίου του αγίου Σιλουανού θα είχε εκ διαμέτρου αντίθετες συνέπειες. Πώς 
να δεχτούμε ότι πρόκειται για τον ίδιο Κύριο;

Η ενότητα του Αμπού ’λ Χασάν με τον Κύριό του τον έφερε στο σημείο να λέει πράγ-
ματα που φαίνονται θεία και αληθινά, όπως: «Αν η αγάπη του Θεού στις καρδιές των φίλων 
Του εκδηλωνόταν, θα γέμιζε τον κόσμο με πλημμύρες και πυρκαϊές» (το εκλαμβάνω μετα-
φορικά, φυσικά). «Πρέπει καθημερινά να πεθαίνεις χίλιες φορές και να γεννιέσαι ξανά, για 
να μπορέσεις να κερδίσεις την αθάνατη ζωή». «Όταν προσφέρεις στο Θεό τη μηδαμινότητά 
σου, σου χαρίζει το σύμπαν Του».

Τον έφερε όμως στο σημείο να λέει και πράγματα όπως: «Ω Θεέ μου, μη στέλνεις τον 
Άγγελο του Θανάτου γιατί δε θα παραδώσω την ψυχή μου σ’ αυτόν. Πώς θα μπορούσα να 
την επιστρέψω σε κάποιον από τον οποίο δεν την έλαβα; Την έλαβα από Σένα και δε θα την 
παραδώσω παρά μόνο σε Σένα». «Αν διέτασσα τον εμπύρειο κόσμο να κινηθεί, θα υπάκουε, 
κι αν έλεγα στον ήλιο να σταματήσει, θα έπαυε να ταξιδεύει στην τροχιά του». «Το κρανίο 
του κεφαλιού μου είναι ο εμπύρειος κόσμος, τα πόδια μου είναι κάτω από τη γη και τα δυο 
μου χέρια είναι η ανατολή κι η δύση». «Όλα τα πράγματα περιέχονται μέσα μου, αλλά μέσα 
μου δεν υπάρχει χώρος για τον ξεχωριστό εαυτό μου». «Αφού ο Θεός με δημιούργησε από τον 
εαυτό μου, ο Παράδεισος με αναζητάει και η Κόλαση με φοβάται. Και αν ο Παράδεισος και 
η Κόλαση περνούσαν απ’ αυτόν τον τόπο που ζω και τα δυο θα εκμηδενίζονταν μαζί με τους 
κατοίκους που περιέχουν».

Τα λόγια αυτά (με έκδηλο πανθεϊσμό ανατολικής προελεύσεως, ξένο ακόμη και για 
το παραδοσιακό Ισλάμ) δε θυμίζουν σε τίποτε το πνεύμα ταπείνωσης και μετάνοιας των 
αγίων διδασκάλων του χριστιανισμού. Θυμίζουν μάλλον διφορούμενες πνευματικές κα-
ταστάσεις, στις οποίες έπεσαν μυστικιστές του καθολικισμού, όπως η «Ευλογημένη Αγγε-
λική», η αγία Αικατερίνα της Σιένα, η αγία Τερέζα της Άβιλα κ.ά., αλλά ακόμη και ο άγιος 
Φραγκίσκος της Ασίζης78.

Το ίδιο ισχύει και για τον περίφημο σούφι Αλ Χαλλάτζ (Χουσεΐν ιμπν Μανσούρ), που 
θανατώθηκε στη Βαγδάτη επειδή έλεγε «Ανα ’λ-Χακ» («είμαι Θεός»)79. Οι χριστιανοί άγι-
οι, από τον απόστολο Παύλο («έχω σταυρωθεί μαζί με το Χριστό• δε ζω πια εγώ, αλλά ο 
Χριστός μέσα μου», Γαλάτας, 2, 20) ώς το Γέροντα Σωφρόνιο (Η ζωή Του ζωή μου, τίτλος 
βιβλίου του) ποτέ δε λένε κάτι τέτοιο για τον εαυτό τους.

Αν και οι σούφι λένε πολύ σωστά ότι τα θαύματα είναι κάτι λιγότερο σημαντικό από 
το να βελτιώσεις τον εαυτό σου (θέση που λαμβάνουν και οι χριστιανοί άγιοι ήδη πριν 
τη γέννηση του Ισλάμ), όμως το εκπληκτικό θαυματουργικό στοιχείο που βλέπουμε στις 
βιογραφίες τους φανερώνει μια διφορούμενη πνευματικότητα. Άλλη μια διήγηση, από το 
ίδιο βιβλίο, σελ. 136: 

Ενώ ο Ντου ’λ-Ντουν μιλούσε για κάποιο θέμα με μερικούς φίλους του, είπε: «Εδώ είναι 
ένας σοφάς. Θα κινηθεί γύρω στο δωμάτιο, αν του πω να το κάνει». Δεν πρόλαβε να πει τη 
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80   Ό.π., σελ. 126-127.

Πηγή: http://galleryhip.com/sufi-dance.html

λέξη «κουνήσου» και ο σοφάς έκανε το γύρο του δωματίου και μετά επέστρεψε στη θέση του. 
Ένας από τους παριστάμενους, ένας νεαρός, ξέσπασε σε κλάματα και παρέδωσε το πνεύμα. 
Οι άλλοι τον έβαλαν στο σοφά και τον έπλυναν για την ταφή.

Κάθε χριστιανός καταλαβαίνει πως το φαινόμενο αυτό είναι πνευματισμός, όχι θαύμα 
του Θεού.

Ένας μουσουλμάνος άγιος δε λέει ποτέ ότι έκανε ένα θαύμα. Λέει “ένα θαύμα παραχω-
ρήθηκε ή εκδηλώθηκε σε μένα”. Κατά μια άποψη, μπορεί να έχει πλήρη επίγνωση τη στιγμή 
εκείνη, αλλά πολλοί Σούφι υποστηρίζουν ότι μια τέτοια “εκδήλωση” δεν μπορεί να λάβει 
χώρα παρά μόνο σε κατάσταση έκστασης, όταν ο άγιος βρίσκεται ολότελα κάτω από θείο 
έλεγχο. Τότε η δική του προσωπικότητα αδρανεί και κείνοι που τον εμποδίζουν αντιτίθε-
νται στην ισχύ του Παντοδύναμου που μιλάει μέσα από το στόμα του και πλήττει μέσω των 
χεριών του. Ο Τζαλαλουντίν (που χρησιμοποιεί τη μάλλον διφορούμενη παρομοίωση ενός 
ανθρώπου που κατέχεται από ένα πέρι – ένα από τα πνεύματα που αποκαλούνται συλλογικά 
τζιν) διηγείται την ακόλουθη ιστορία σχετικά με τον Μπαγιαζί αλ-Μπιστάμ, ένα φημισμένο 
Πέρση άγιο που πολλές φορές σε εκστατική μανία διακήρυσσε ότι δεν ήταν τίποτα άλλο, 
παρά μόνο ο Θεός.

Σε μια απ’ αυτές τις περιπτώσεις, όταν συνήλθε και έμαθε τα βλάσφημα λόγια που είχε 
προφέρει, ο Μπαγιαζίτ διέταξε τους μαθητές του να τον χτυπήσουν με τα μαχαίρια τους, αν 
θα έπεφτε ξανά στο ίδιο παράπτωμα.

Το αποτέλεσμα ήταν ότι οι μαθητές «πληγώθηκαν και γέμισαν με αίμα» από τις μαχαι-
ριές, ενώ το σώμα του δασκάλου τους έμεινε άτρωτο80.

Όλα αυτά τα φαινόμενα δεν θυμίζουν την παρουσία του αληθινού Θεού στη ζωή των 
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ανθρώπων, την οποία γνωρίζουν πολύ καλά οι άγιοι του χριστιανισμού. Αντιθέτως, θυμί-
ζουν σε ανησυχητικό βαθμό ψευδοβιώματα, που επίσης καταγράφονται, εντοπίζονται και 
απορρίπτονται από την Ορθοδοξία πάμπολλες φορές. Ας έχουν υπόψιν οι μουσουλμάνοι 
αδελφοί μας ότι ο εχθρός μπορεί πανεύκολα να υπαγορεύσει ένα βιβλίο τέλεια γραμμένο, 
γεμάτο γνώσεις, με πολλή σοφία και κάμποσες πλάνες, ή να δημιουργήσει καταστάσεις 
σαν το «ταξίδι με το Μπούρακ» ή τα άλλα βιώματα του Μωάμεθ ή θαύματα όπως το πε-
ρίφημο σχίσιμο του φεγγαριού (το οποίο δεν ήταν πραγματικό, αλλά φαινομενικό, όπως 
είπαμε, αλλιώς θα είχε γίνει ορατό από όλο τον πλανήτη και θα είχε προκαλέσει τερά-
στιες αναταραχές). Το σκότος κατά τη σταύρωση του Χριστού π.χ. έγινε όντως ορατό 
ευρύτερα. Το αναφέρει π.χ. ο ιστορικός του 1ου αιώνα Θαλλός, ως έκλειψη ηλίου, ενώ 
στη βιογραφία του αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτη αναφέρεται ότι κι εκείνος το είχε 
καταγράψει ως παράδοξη έκλειψη, όντας στην Αίγυπτο, και στη συνέχεια πίστεψε στο 
χριστιανισμό όταν ο απόστολος Παύλος του είπε ποια μέρα και έτος έγινε η σταύρωση.

Κλείνω με ένα μικρό δείγμα παγίδας, από την ιστορία του χριστιανισμού:

Ο άγιος Νικήτας του Κιέβου

Ο μοναχός Νικήτας, ενάρετος, αλλά χωρίς να έχει γίνει ακόμη τόσο διαυγής, που να εί-
ναι «άτρεπτος» προς το κακό, ζητούσε επίμονα από τον πνευματικό του, τον άγιο Νίκωνα, 
που ήταν ηγούμενος της μονής και κατά σάρκα αδελφός του, να του επιτρέψει να μονάσει 
έγκλειστος σε σπήλαιο. Ο σοφός γέροντάς του αρνιόταν, βλέποντας ότι ο αδελφός και 
μαθητής του έχει ακόμη σκιές πνευματικής ανωριμότητας στην καρδιά του. Επειδή όμως 
ο μαθητής επέμενε και τον διαβεβαίωνε επιπόλαια ότι «ποτέ δεν θα τον απατούσαν οι πα-
γίδες του εχθρού», ο δάσκαλος υποτάχθηκε και, παρά τη θέλησή του, συναίνεσε. Έτσι, ο 
μοναχός «υπάκουσε στο λογισμό του» και ικανοποίησε το θέλημά του ασφαλίζοντας από 
μέσα την πόρτα του κελιού του ή, κατά άλλη πληροφορία, φεύγοντας από το μοναστήρι 
και κάνοντας κατοικία του μια σπηλιά.

Όμως, λίγες μόλις μέρες μετά τον εγκλεισμό του, ένιωσε μια ουράνια ευωδία στο χώρο 
γύρω του. “Άγγελος θα είναι” σκέφτηκε αμέσως και, μιμούμενος το ριψοκίνδυνο αίτημα 
του Μωυσή προς το Θεό, είπε: «Κύριε, εμφάνισέ μου τον εαυτό σου». Ένας άγγελος εμ-
φανίστηκε και του είπε: «Νικήτα, από εδώ και πέρα θα σταματήσεις να προσεύχεσαι και 
θ’ αρχίσεις να διαβάζεις βιβλία, για να μπορείς να συμβουλεύεις τους ανθρώπους που θα 
έρχονται σε σένα. Με εντολή του Θεού, εγώ θα προσεύχομαι για σένα». Ο άπειρος μο-
ναχός έπεσε στην παγίδα πολύ εύκολα. Μόνο που ο επισκέπτης δεν ήταν άγγελος, αλλά 
διάβολος που είχε λάβει μορφή αγγέλου.

Ο Νικήτας έπαψε να προσεύχεται (πράγμα που θα μπορούσε να τον προφυλάξει) και 
άρχισε να μελετά. Έγινε σοφός σύμβουλος και σιγά σιγά πλήθος προσκυνητών τον επι-
σκεπτόταν ως έμπειρο και χαρισματούχο πνευματικό. Και πράγματι, εμφάνισε ακόμη και 
προφητικό χάρισμα. Η φήμη του έφτασε στο απόγειό της, όταν κάποτε διαμήνυσε στον 
πρίγκιπα Ιζιασλάβο: «Σήμερα δολοφονήθηκε στο Ζαβόλτς ο πρίγκιπας του Νόβγκοροντ 
Γκλέμπ Σβιατοσλάβιτς. Στείλε γρήγορα το γιο σου Σβιατοπόλκ, να πάρει το θρόνο του 
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Νόβγκοροντ».
Ο ηγούμενος Νίκων όμως ήταν επιφυλακτικός και περίμενε... Διαπίστωσε σύντομα 

ότι, ενώ ο Νικήτας γνώριζε απ’ έξω ολόκληρη σχεδόν την Παλαιά Διαθήκη και τη χρη-
σιμοποιούσε μ’ εκπληκτική ευχέρεια στις συζητήσεις του, δεν ήξερε καθόλου την Καινή 
Διαθήκη. Δεν τη μελετούσε ποτέ και δεν ήθελε να γίνεται ούτε λόγος γι’ αυτήν! Απ’ αυτή 
τη συμπεριφορά του οι γέροντες της μονής πείστηκαν ότι είχε πλανηθεί από το διάβολο. 
Και μια ομάδα επίλεκτων μοναχών, μεταξύ των οποίων ο ηγούμενος Νίκων, ο κατοπινός 
ηγούμενος Ιωάννης, ο Ποιμένας ο Νηστευτής, ο Ησαΐας, κατοπινός επίσκοπος Ροστώφ, ο 
Ισαάκιος ο Έγκλειστος, ο Αγαπητός ο Ιαματικός, ο Γρηγόριος ο Θαυματουργός και άλλοι, 
πήγαν στο κελί του και τον έσυραν διά της βίας στη μονή, ενώ εκείνος, εκτός εαυτού, 
ωρυόταν, απειλούσε και ούρλιαζε σαν πληγωμένο θηρίο.

Χρειάστηκαν εξορκισμοί και πολυετής προσευχή για να επανέλθει ο Νικήτας στην 
αρχική του πνευματική καθαρότητα. Η μετάνοιά του τον βοήθησε να καλλιεργήσει την 
«υψοποιό ταπείνωση» και τελικά αξιώθηκε να γίνει επίσκοπος του Νόβγκοροντ και άγι-
ος. Κοιμήθηκε το 1096.

Σε ένα μη χριστιανικό περιβάλλον, ο άνθρωπος αυτός δε θα γινόταν ποτέ αντιληπτός 
και θα πέθαινε μέσα στην πλάνη.

Ένα μουσουλμανικό θαύμα

Το 2005 ένας σεισμός γκρέμισε το σπίτι μιας Πακιστανής μουσουλμάνας, που κατα-
πλακώθηκε στα ερείπια του σπιτιού της για 36 ημέρες. Όταν την έβγαλαν, τη ρώτησαν 
τι έτρωγε και έπινε και εκείνη απάντησε: «Δεν έτρωγα τίποτε, αλλά έκανα ντουά (ευχή) 
στον Αλλάχ».

Η περίπτωση αυτή είναι εντυπωσιακή και συγκινητική. Όμως ακόμη πιο εντυπωσιακό 
και συγκινητικό είναι ότι πρόκειται για ένα θαύμα με καθαρώς χριστιανικά χαρακτηριστι-
κά. Η αδελφή μας αυτή έκανε ακριβώς ό,τι κάνουν οι άγιοι διδάσκαλοι της Φιλοκαλίας: 
χρησιμοποίησε –για μεγάλο διάστημα και με απόλυτη παράδοση του εαυτού της στο Θεό 
(την έσχατη ελπίδα της)– την «αδιάλειπτη προσευχή», δηλαδή τη συνεχή και ολοκληρω-
τική προσευχή προς Αυτόν. Έτσι άνοιξε τη νοερή καρδιά της στην είσοδο της θείας χάρης, 
η οποία την «αλλοίωσε» (γράφω χριστιανικούς όρους) και τη «μεταμόρφωσε» σε προ-
πτωτικό ον, κάνοντάς την να υπερβεί τις φυσικές ανάγκες της. Οι μουσουλμάνοι όμως 
δεν πιστεύουν ότι οι άνθρωποι βρισκόμαστε σε πτωτική κατάσταση, αλλά θεωρούν ότι 
το προπατορικό αμάρτημα επηρέασε μόνο τους πρωτόπλαστους και μάλιστα προσωρινά, 
γιατί, κατά το Κοράνι, ζήτησαν συγχώρεση από το Θεό και επέστρεψαν στον παράδεισο.

Ένας ινδουιστής ή ένας μεταμοντέρνος συγκρητιστής θα ερμηνεύσει ασφαλώς την πε-
ρίπτωση εντελώς διαφορετικά: θα υποθέσει ότι η προσευχή λειτούργησε ως διαλογισμός 
και ενεργοποίησε εσωτερικές δυνάμεις (που «διαθέτει κάθε άνθρωπος αλλά μόνο με το 
διαλογισμό τις ενεργοποιεί») και έτσι επέζησε δίχως φαγητό και νερό. Ο χριστιανός, όπως 
ασφαλώς και ο μουσουλμάνος, ερμηνεύει με τις δικές του προϋποθέσεις: άλλο ο διαλογι-
σμός, άλλο η προσευχή.
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 81 Βλ. Ο π. Αρσένιος – ο κατάδικος ΖΕΚ 18376, έκδ. Ιεράς Μονής Παρακλήτου, Ωρωπός, τόμ. 1, σελ. 86-95.

Ωστόσο, ο χριστιανισμός διαθέτει όχι μόνο όλα τα ερμηνευτικά εργαλεία για την κα-
τανόηση του συγκεκριμένου θαύματος, αλλά και αμέτρητες παρόμοιες περιπτώσεις με 
πρωταγωνιστές χριστιανούς. Για μας, το θαύμα αυτό είναι ένα από τα πολλά θαύματα, 
που συμβαίνουν σε μας. Το γεγονός ότι η κυρία ήταν μουσουλμάνα και φανταζόταν το 
Θεό μουσουλμανικά, δεν αποκλείει καθόλου την είσοδο της χάρης του Ενός, Αληθινού 
και φυσικά Τριαδικού Θεού εντός της.

Χαρακτηριστική περίπτωση σε μας είναι οι ασκητές που ζουν στα δάση ή σε κουφάλες 
δέντρων, ενίοτε σκεπασμένοι από χιόνια, χωρίς τροφή και χωρίς να πεθαίνουν από το 
κρύο, όλο το χειμώνα. Στο βιβλίο Η Θηβαΐδα του Βορρά (μετάφραση και έκδοση Πέτρου 
Μπότση) θα βρείτε την περίπτωση του αγίου Παύλου της Ομπνόρα, που πέρασε δύο 
χειμώνες σκεπασμένος από χιόνια μέσα στην κουφάλα μιας σημύδας. Επίσης στο βιβλίο 
Αγιορείται πατέρες και αγιορείτικα του αγίου Γέροντα Παϊσίου (†1994), έκδοση ιεράς μο-
νής Σουρωτής, καταγράφονται κάποιες σύγχρονες περιπτώσεις στο Άγιο Όρος. Τέλος, 
στη βιογραφία του π. Αρσενίου Στρελτσώφ, σύγχρονου Ρώσου αγίου, που πέρασε μεγάλο 
μέρος της ζωής του σε στρατόπεδα συγκέντρωσης για θρησκευτικούς λόγους, αναφέρε-
ται ο εγκλεισμός του για 48 ώρες, μαζί με έναν άθεο συγκρατούμενό του, σε μια παράγκα 
απομόνωσης με -30ο C. Ο άγιος προσευχόταν όλο το διάστημα, συμπαρασύροντας το 
σύντροφό του στην προσευχή, και με αυτό τον τρόπο επέζησαν81.

 

Χριστιανικά θαύματα σε μουσουλμάνους

Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες πλευρές της σχέσης ανάμεσα στο χριστιανισμό και 
το μουσουλμανισμό είναι το γεγονός ότι, σε περιοχές όπου συνυπήρξαν πληθυσμοί που 
ανήκαν και στις δυο πνευματικές παραδόσεις, οι μουσουλμάνοι γίνονταν αποδέκτες θαυ-
ματουργικών παρεμβάσεων του Χριστού, της Θεοτόκου και διαφόρων χριστιανών αγίων. 
Τέτοια γεγονότα παρατηρούνται και σήμερα, όπως μαρτυρούν οι Τούρκοι αδελφοί μας 
που, αν και μουσουλμάνοι, προστρέχουν σε πολλούς χριστιανικούς ναούς ζητώντας τη 
μεσιτεία θαυματουργών αγίων από τον ουρανό. Αποκαλυπτικό είναι το άρθρο της εφη-
μερίδας Hürriyet, 28.9.2003, «Hangi kiliseye hangi umutla gidiyorlar», αναφερόμενο σε 
πολλούς χριστιανούς αγίους, το οποίο δημοσιεύεται και στη διεύθυνση http://hurarsiv.
hurriyet.com.tr/goster/haber.aspx?id=173875.

Ίσως το πιο αξιοσημείωτο είναι ότι, παρόλο που οι μουσουλμάνοι συχνά είχαν εύλο-
γους ενδοιασμούς να επικαλεστούν τα ιερά πρόσωπα του χριστιανισμού, συνήθως η πα-
ρέμβασή τους εθεωρείτο κάτι το φυσικό. Οι μουσουλμάνοι αδελφοί μας «πίστευαν» ότι 
τα ιερά πρόσωπα του χριστιανισμού υπάρχουν και διαθέτουν παρεμβατική δύναμη. Τούτο 
μάλλον μπορεί να εξηγηθεί από το ότι το Ισλάμ θεωρεί ότι ο Θεός του είναι ο ίδιος Θεός 
με Εκείνον της ιουδαϊκής και της χριστιανικής παράδοσης.

Για μένα, τον ταπεινό, τα θαύματα αυτά είναι η διαρκής πρόσκληση του Χριστού, της 
Θεοτόκου και των αγίων προς τους μουσουλμάνους αδελφούς μας, για να προσέλθουν 
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 82 Πηγή: http://www.dailygreece.com/2007/04/muslims_believe_in_orthodox_saint_george_in_turkey.php.

στο χριστιανισμό. Πρέπει να πούμε ότι η Θεοτόκος και οι άγιοι λαμβάνουν τη δύναμη να 
κάνουν θαύματα από το Χριστό, δηλαδή η δύναμή τους είναι η φανέρωση της θεότητας 
του Χριστού και κατ’ επέκτασιν η φανέρωση της Αγίας Τριάδας.

Το θέμα αυτό μπορεί να συζητηθεί εκτενέστερα σε ένα άλλο κείμενο. Προς το παρόν 
θα ήθελα –αν ο Θεός το ευλογήσει– να σας ξεναγήσω λίγο στον όμορφο κόσμο της θείας 
δύναμης. (Σημ: στα αποσπάσματα που μεταφέρουμε από βιβλία, διατηρήσαμε την ορθο-
γραφία τους).

Α΄. Θαύματα κεκοιμημένων αγίων

1. Το Ντουραχάνι

Το 1434, τέσσερα χρόνια μετά την κατάληψη των Ιωαννίνων από τους Οθωμανούς, 
ο Ντουραχάν πασάς, Μπεηλέρμπεης της Ρούμελης, πέρασε με το στρατό του πάνω από 
τη λίμνη των Ιωαννίνων (Παμβώτιδα), που είχε παγώσει. Όταν πληροφορήθηκε, εκ των 
υστέρων, ότι ήταν λίμνη, συγκλονίστηκε, καταλαβαίνοντας πόσο μεγάλο κίνδυνο είχε 
διατρέξει.

Επειδή στο σημείο, απ’ όπου πέρασε, υπήρχε ένα εικονοστάσι με την εικόνα της Πανα-
γίας, ο πασάς θεώρησε ότι η Μητέρα του Θεού είχε σώσει τον ίδιο και το στρατό του από 
τον πνιγμό. Έτσι, σε ένδειξη ευγνωμοσύνης, έχτισε προς τιμήν Της στο σημείο εκείνο ένα 
μοναστήρι, που σήμερα φέρει το όνομά του. Το Ντουραχάνι (μονή Δουραχάνης) σήμερα 
αποτελεί ένα σημαντικό πνευματικό και ανθρωπιστικό κέντρο της περιοχής.

2. Ο άγιος Γεώργιος στην Πρίγκηπο

Η ιερά μονή του αγίου Γεωργίου του Κουδουνά στην Πρίγκηπο γίνεται τόπος συνά-
ντησης χριστιανών και μουσουλμάνων κάθε χρόνο στην εορτή του αγίου (23 Απριλίου). 
Ας δούμε μια εκτενή περιγραφή από την κα Ράλλη Παπαγεωργίου82.

H κυρία που βρισκόταν στο ίδιο φαιτόν (αλογάμαξα) με εμάς ήταν μουσουλμάνα. Γιατί 
όμως πήγαινε στο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου και μάλιστα ανήμερα του ορθόδοξου Πά-
σχα; Το πρώτο σχόλιό μας ήταν για την κακή κατάσταση του δρόμου.

Στην Πρίγκηπο, όλοι οι δρόμοι είναι σκαμμένοι! Τελικά τη ρώτησα, «δεν είστε μουσουλμά-
να;». «Είμαι». «Τότε γιατί πηγαίνετε σε ελληνορθόδοξο μοναστήρι;» «Ορθόδοξος, μουσουλ-
μάνος, δεν έχει σημασία». «Γιατί πηγαίνετε;» επιμένω εγώ... «Πίστη!».

Έμεινα άφωνη με την απάντηση! Μια μουσουλμάνα πιστεύει στον Άγιο Γεώργιο! Μου 
εξήγησε πως πάει για να κάνει ευχή. Είναι η 4η ή η 5η φορά που πηγαίνει, ενώ ο γιος της 
δεύτερη. «Πραγματοποιήθηκαν οι ευχές σας;», τη ρωτάω. «Ναι», μου λέει, ενώ ο γιος της, 
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αν και απογοητευμένος, επιμένει πιστεύοντας πως ίσως αυτήν την φορά και η δική του ευχή 
πραγματοποιηθεί. 

Φτάνοντας στους πρόποδες του λόφου που βρίσκεται το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου 
του Κουδουνά, το θέαμα είναι εκπληκτικό!!! Χιλιάδες άνθρωποι ανεβαίνουν την ανηφόρα 
που οδηγεί στο μοναστήρι! Είναι κυρίως μουσουλμάνοι! Οι Έλληνες είναι ελάχιστοι. Μου το 
είχαν επισημάνει και το προηγούμενο βράδυ της Ανάστασης στην εκκλησία του Πατριαρχεί-
ου, «φέτος δεν ήρθαν τόσοι πολλοί από Ελλάδα».

Άνδρες, γυναίκες, παιδιά ανηφορίζουν κρατώντας στα χέρια τους μια... κουβαρίστρα! Πο-
λύχρωμες κλωστές κατά μήκος του δρόμου δίνουν χρώμα στο ήδη ανοιξιάτικο περιβάλλον. 
Οι άνθρωποι δένουν μικρές κορδέλες ή μαντιλάκια στα κλαδιά των δέντρων, αφήνουν ση-
μειώματα ή ζωγραφιές, για να τους προστατεύει ο Άγιος από κάθε κακό, να αγοράσουν ένα 
σπίτι, να βρουν καλύτερη δουλειά, να τους αγαπήσει αυτός που θέλουν. «Το όνομα του Βε-
ντούτ, στην καρδιά του, πρόσθεσε την αγάπη μου γι’ αυτόν, ας με αγαπήσει σε παρακαλώ!..».

Με τη φίλη μου τη Γιασεμίν διασχίζουμε δύσκολα τον πετρόχτιστο δρόμο. Είχε επισκεφθεί 
το μοναστήρι μικρή, όταν είχε έρθει με τους γονείς της από το Βέλγιο, αλλά δεν θυμάται 
και πολλά... Η ανηφόρα γίνεται πιο απότομη και κουραστική, και ο κόσμος περισσότερος. 
Αριστερά η θέα της θάλασσας του Μαρμαρά και η Πόλη από μακριά είναι μαγευτική. Μια 
κοπέλα μας προσφέρει κύβους ζάχαρης. «Τι είναι αυτό;», τη ρωτάμε. Έκανε ευχή, λέει, και 
πραγματοποιήθηκε. Η φίλη της μας εξηγεί πως όταν η ευχή σου πραγματοποιηθεί, την επό-
μενη χρονιά πρέπει να επιστρέψεις στην εκκλησία και να μοιραστείς τη... γλύκα της ευχής 
σου με όλους! «Τι ευχήθηκες;» ρώτησα τη νεαρή, γύρω στα 23-24 φαινόταν. «Να βρω δου-
λειά σε σχολείο». «Και βρήκες;». «Ναι», απαντά με ένα διάπλατο χαμόγελο ευτυχίας. «Ε, 
συγχαρητήρια τότε». Ανεβαίνοντας παρατηρώ πως υπάρχουν και άλλοι που κρατούν στα 
χέρια τους κουτιά με ζάχαρη. Μεγάλη επιτυχία ο Άγιος στους μουσουλμάνους, μονολογώ.

Αρκετά μέτρα πριν από την εκκλησία ξεκινά η ουρά για να εισέλθεις. Την προσπερνάμε με 
τη Γιασεμίν (ένεκα της δημοσιογραφικής ταυτότητας) και πάμε στην είσοδο του ναού. Απί-
στευτο! Μοναχοί πουλούν κεριά και μικρά κουδουνάκια (Άγιος Γεώργιος Κουδουνάς) στους 
μουσουλμάνους, που συνωστίζονται για να... ανάψουν το κερί και να φιλήσουν την εικόνα 
της Παναγίας και του Αγίου Γεωργίου. Μια γυναίκα με μαντίλα, υψώνοντας τα χέρια προς 
τα πάνω, όπως προσεύχονται δηλαδή οι μουσουλμάνοι, επαναλαμβάνει μάλλον ψιθυριστά 
την ευχή της μπροστά από την εικόνα της Παναγίας. Μια γυναίκα... μαντιλοφορούσα!

Γιορτή του παιδιού και γιορτή του αγίου Γεωργίου

Η ΗΜΕΡΑ της ονομαστικής εορτής του Αγίου Γεωργίου ταυτίστηκε φέτος με τη γιορτή 
του παιδιού στην Τουρκία. Για τους ορθόδοξους μπορεί η γιορτή να μεταφέρθηκε, όμως οι 
μουσουλμάνοι είναι... τυπικοί, όπως εδώ και πολλά χρόνια. «Στις 23 Απριλίου και στις 24 
Σεπτεμβρίου ερχόμαστε», μου είπε η συμπαθητική κυρία στο φαιτόνι. Το βλέμμα μου πέφτει 
στη Χάλκη. Η Θεολογική Σχολή δεν φαινόταν από το σημείο που βρισκόμουνα, όμως την 
είχαμε δει όταν περνούσαμε με το βαπόρι, βουβή ανάμεσα στα δέντρα.

Αν και απόγευμα ο ήλιος καίει... Ο κόσμος συνεχίζει να έρχεται, ενώ κάποιοι φαίνεται να 
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έχουν προετοιμαστεί να περάσουν τη νύχτα τους εκεί, δίπλα στο μοναστήρι. Τελικά, τα θαύ-
ματα δεν έχουν θρησκεία και η πίστη είναι η ανάγκη του ανθρώπου να πιστέψει πως μπορεί 
να τα καταφέρει! Κατηφορίζοντας μαζέψαμε πολλούς κύβους ζάχαρης με τη Γιασεμίν. «Έκα-
νες ευχή;» τη ρωτάω. «Ναι» μου απαντά, «εσύ;». Κι εγώ, να δούμε λοιπόν...

Γράφουν στον τοίχο ευχές

ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ του ναού κάποιες νεαρές κοπέλες έγραφαν σε ένα αλουμινιένο τμήμα 
του τοίχου την ευχή τους. Οι Τούρκοι αστυνομικοί επιτηρούν τη γραμμή που υπάρχει ακόμα 
και μέσα στην εκκλησία. Δεν φαίνεται να τους ενοχλεί, ούτε να ξαφνιάζονται. Μάλλον η πιο 
ξαφνιασμένη ήμουν εγώ. Μπροστά στην εικόνα του Αγίου Γεωργίου του Κουδουνά, όλοι... 
προσκυνούν! Η εικόνα είναι γεμάτη τάματα και πολλά ρολόγια! Δεν κατάλαβα για ποιο 
λόγο υπάρχουν τα ρολόγια, αλλά δεν πειράζει... Ούτε χρόνος υπήρχε, ούτε κάποιος διαθέ-
σιμος να ρωτήσω. Όλοι ήταν είτε απασχολημένοι, είτε απορροφημένοι. Στο πίσω μέρος της 
εκκλησίας, πάνω στο βράχο, ορισμένες γυναίκες λιώνουν τους κύβους της ζάχαρης, κολλάνε 
τα κεριά και επαναλαμβάνουν ψιθυριστά την ευχή τους. Είναι 4 το απόγευμα και στην ουρά 
περιμένουν τουλάχιστον 1.000 άτομα. Ακόμη ανεβαίνουν...

3. Ο άγιος Δημήτριος Ξηροκρήνης (Κουρού Τσεσμέ – Κωνσταντινούπολη)

Αφήγηση του π. Δοσίθεου Κανέλλου, από το βιβλίο του Θέλω να πιω όλο το Βόσπορο, 
εκδ. Παναγίας Τατάρνης, Ευρυτανίας: 

Πηγαίνουμε στην Ξηροκρήνη. Ο Πατριάρχης απουσιάζει στην Αμερική. Χοροστατεί ο 
Πατριαρχικός Επίτροπος. Όρθρος, Θεία Λειτουργία, Θείο Κήρυγμα, όλα καλά. Εκκλησία 
ανακαινισμένη. Κόσμος αρκετός. Ενορίτες; Όχι. Η τελευταία ενορίτισσα, ονόματι Αικατε-
ρίνη, πέθανε πριν τέσσερα χρόνια. … Η Θεία Λειτουργία τελείωσε. … Βλέπω όμως ότι ο 
πολύς κόσμος εξαφανίζεται δεξιά σε μια στενή σκάλα. Πού πάνε; ρώτησα. Στό αγίασμα, μου 
απαντούν. Ακολουθώ.

… Πίνουμε και επιστρέφουμε. Στο παρεκκλήσι βλέπω δυο ζευγάρια δεκανίκια κι άλλα 
τάματα. Φτάνω στον γυναικωνίτη. Οι προσφωνήσεις και οι αντιφωνήσεις είχαν τελειώσει. 
Είχε αρχίσει το κέρασμα. Κάθομαι ανάμεσα σε δύο πρεσβυτέρους. Τον εφημέριο Διπλοκιο-
νίου (Μπεσίκτας) και τον εφημέριο Μεγάλου Ρεύματος (Αρναούτ-κιοϊ). Πιάσαμε κουβέντα. 
Εξελίχθηκε εις αποκαλύψεις.

Αρχίζω τις ερωτήσεις: Είδα κάτι πατερίτσες επάνω, ποιος τις άφησε; Οι «λεγάμενοι» (εν-
νοεί τους Τούρκους) μου απήντησε. Εδώ, πάτερ μου, γίνονται πολλά θαύματα. Έρχονται «λε-
γάμενοι» απ’ όλα τα μέρη της Τουρκίας, λούζονται με το αγίασμα, πίνουν και θεραπεύονται. 
Επειδή εδώ δεν υπάρχει τακτικός εφημέριος, ερχόμαστε εμείς εκ περιτροπής και λειτουργού-
με κάθε Σάββατο. Έρχονται πολλοί. Το καλοκαίρι εκατοντάδες. Γεμίζει ο ναός, οι γυναικωνί-
τες, η αυλή. Όταν γίνεται η Μεγάλη Είσοδος στρώνονται στο δάπεδο του ναού τόσοι πολλοί 
που δυσκολευόμαστε να περάσουμε. Μας ζητούν να τους κοινωνήσουμε. Αυτό δεν είναι για 
σας, τους λέμε. Τους δίδουμε όμως λίγο ψωμάκι κομμένο σαν αντίδωρο προς παρηγορίαν 
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τους. Ανεβαίνουν στο αγίασμα, λούζονται, πίνουν, ζητούν να προσκυνήσουν Σταυρό. Τον 
βάζουμε σ’ ένα τραπεζάκι και τον προσκυνούν. Δεν τον κρατούμε γιατί υπάρχουν καταδότες. 
Θα μας καταγγείλουν ότι κάνουμε προσηλυτισμό. Τα δεκανίκια που είδες τα άφησαν πέρυσι. 
Μάλιστα ένας ήρθεν απ’ το Ερζερούμ. Είδε όραμα τον Άγιο Δημήτριο. Θα πας, του λέγει, 
στο τάδε μέρος και θα λουσθείς τρεις φορές στο αγίασμά μου και θα θεραπευθείς. Ξεκίνησε 
απ’ τα βάθη της Μικράς Ασίας, ήλθε, έπραξεν όπως του παρήγγειλεν ο Άγιος και έγινε καλά. 
Ήλθε με πατερίτσες και έφυγε πηδώντας. Άφησε στον Άγιο τα δεκανίκια του. Είναι αθώες 
ψυχές πάτερ μου, και τις ακούει ο Θεός.

4. Η «Γιάτρισσα των χριστιανών»

Το 1462 κοιμήθηκε ειρηνικά στη Χίο μια μεγάλη αγία δασκάλα της χριστιανικής πί-
στης, η αγία Ματρώνα η Χιοπολίτιδα, η Θαυματουργή. Ήταν η μικρότερη κόρη μιας πο-
λύτεκνης οικογένειας, που από νεαρή ηλικία, νιώθοντας τον ευλογημένο και υγιή έρωτα 
προς το Θεό, αποσύρθηκε σε ήσυχο μέρος, όπου θα μπορούσε να προσεύχεται απερίσπα-
στη. Στη συνέχεια εντάχθηκε σ’ ένα μικροσκοπικό μοναστήρι και, αν και δεν ήταν ηγου-
μένη, πολλές γυναίκες παρακινήθηκαν, λόγω της αγιότητάς της, να μονάσουν κοντά της. 
Έτσι, η αγία, που είχε ήδη μοιράσει όλα τα χρήματα και τα κοσμήματά της στους φτωχούς, 
δαπάνησε και τα κτήματα της πατρικής της κληρονομιάς για να μεγαλώσει το μοναστήρι 
τους.

Κατά τις οικοδομικές εργασίες μάλιστα οι εργάτες βρήκαν έναν κρυμμένο θησαυρό. 
Τότε η αγία προσευχήθηκε με δάκρυα και είπε: «Κύριε, αν ο θησαυρός αυτός είναι σταλμέ-
νος από Σένα, φανέρωσέ μας το, αν όμως είναι παγίδα του διαβόλου, ας αφανιστεί». Και 
αμέσως ο θησαυρός μετατράπηκε σε ένα σωρό κάρβουνα. Ένα άλλο θαύμα της, ενώ ζούσε 
ακόμη και, χωρίς να το θέλει, οι μοναχές την είχαν εκλέξει ηγουμένη τους, ήταν το εξής: 
κάποτε βάρβαροι επιδρομείς από κάποια ευρωπαϊκή χώρα επιτέθηκαν στο νησί και εισέ-
βαλαν και στο μοναστήρι. Ένας απ’ αυτούς όρμησε να βιάσει μια μοναχή και αμέσως έπε-
σε νεκρός. Τότε η αγία δόξασε το Θεό, από τον Οποίο είχε ζητήσει προστασία, αλλά και 
προσευχήθηκε και αναστήθηκε ο επίδοξος βιαστής! Οι σύντροφοί του έμειναν άναυδοι 
και η αγία τους συγκέντρωσε, τους νουθέτησε και τους απέλυσε εν ειρήνη. Έφυγαν από 
το νησί και έκτοτε, όταν κάποτε επέστρεψαν, ήταν «ημερώτεροι και φιλανθρωπότεροι, 
και τα πρότερα δεινά δεν ετόλμησαν πλέον να κάμουν» (αγ. Νικοδήμου του Αγιορείτου, 
Νέον Μαρτυρολόγιον, εκδ. Αστήρ, 1993, σελ. 146-147).

Μετά την κοίμησή της (το θάνατό της) η αγία τέλεσε αμέτρητα θαύματα με τη δύνα-
μη του Θεού. Πλήθος ασθενών θεραπεύτηκαν από διάφορες νόσους της ψυχής και του 
σώματος. Πολλοί από αυτούς διανυκτέρευαν στο ναό της, την έβλεπαν στον ύπνο τους 
και το πρωί είχαν θεραπευθεί. Ωστόσο ενέσκηψε η Τουρκοκρατία και η αγία τελούσε τα 
θαύματά της και σε χριστιανούς και σε μουσουλμάνους. Δύο απ’ αυτά αναφέρονται στο 
Νέον Μαρτυρολόγιον, σελ. 147 και 150. Τα μεταφέρουμε σε περίληψη:

Α. Στη μεγάλη πόλη της Μικράς Ασίας Μαγνησία ζούσε ένας Τούρκος πολύ πλούσιος, 
που έμεινε παράλυτος σε όλο το αριστερό μέρος του σώματός του. Παρά τις προσπάθειες 
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Η αγία Ματρώνα της Χίου

των γιατρών και τα χρήματα που δαπάνησε, δεν ωφελήθηκε. Είχε όμως μια χριστιανή 
σκλάβα, τη Μαρία, η οποία του είπε: «Αφέντη μου, στη Χίο είναι μια μεγάλη αγία των 
χριστιανών, που γιατρεύει κάθε αρρώστια χωρίς βότανα και έμπλαστρα. Ας πάμε, να σε 
γιατρέψει».

Ο άρχοντας πήρε τη Μαρία και άλλους συνοδούς και πέρασε απέναντι, στη Χίο. Πή-
γαν στο ναό και η κοπέλα του είπε: «Ξεκουράσου λίγο και θα έρθει η γιάτρισσα να σε 
θεραπεύσει οπωσδήποτε» (είναι εκπληκτικό το θάρρος και η πίστη της, όπως επισημαίνει 
και ο άγ. Νικόδημος, γιατί θα μπορούσε η αγία, για κάποιο λόγο, να μη θεραπεύσει τον 
άρχοντα και η σκλάβα, που τον εξέθεσε κιόλας, να υποστεί τις συνέπειες). Όμως η αγία 
του εμφανίστηκε σε όνειρο και του είπε: «Για τα δάκρυα, τις προσευχές και την πίστη της 
ομώνυμής μου Μαρίας, της δούλης σου, σε θεραπεύω» [το όνομα της αγίας πριν γίνει 
μοναχή ήταν Μαρία]. «Σήκω και περπάτα στο όνομα του Κυρίου μου και πήγαινε υγιής 
στο σπίτι σου». Ο άρχοντας ξύπνησε εντελώς υγιής! Αφιέρωσε πολλά δώρα στο ναό και 
απελευθέρωσε τη Μαρία, η οποία παρέμεινε στο μοναστήρι και φρόντιζε το ναό για όλη 
την υπόλοιπη ευλογημένη ζωή της.

Το θαύμα αυτό προκάλεσε σάλο στη Μαγνησία, την πατρίδα του πρώην ασθενούς, και 
από τότε πολλοί Μαγνησιείς χριστιανοί έρχονταν κάθε χρόνο στη Χίο για να εορτάσουν 
τη μνήμη της αγίας, στις 20 Οκτωβρίου (γράφω «έρχονταν», γιατί οι χριστιανοί της Μα-
γνησίας ξεριζώθηκαν το 1922 και ήρθαν στην Ελλάδα ως πρόσφυγες).

Β. Το 1745 ήρθε στο ναό της αγίας οδηγούμενος από το χέρι ένας Τούρκος εντελώς 
τυφλός και παρακάλεσε τον εφημέριο (τον ιερέα) να ζητήσει από την αγία να του δώσει 
το φως του. Ο εφημέριος προσευχήθηκε και ο Τούρκος πήγε στο σπίτι του (ήταν κάτοικος 
της Χίου). Τη νύχτα είδε στον ύπνο του μια μοναχή, που του είπε να ξαναπάει στον παπά 
και να του ζητήσει νερό από «το λουτρό που είναι μέσα στο αρμάρι» (στο συρτάρι) να 
πλυθεί.

Έτσι και έγινε. Ο ιερέας αρχικά βρέθηκε σε αμηχανία, γιατί δεν υπήρχε εκεί κανένα 
λουτρό. Μετά σκέφτηκε τον αγιασμό που φύλαγε στο αρμάρι με την αγία κάρα (το κρα-
νίο) της αγίας. Έδωσε στον τυφλό απ’ αυτόν κι εκείνος έπλυνε τα μάτια του και αμέσως 
είδε το φως του.
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83 Το παράθεμα από το βιβλίο του αρχιμανδρίτη Δανιήλ Γούβαλη Το θαύμα της πίστεως, Αθήναι 1985, σελ. 100.

5. Ο αρχάγγελος Μιχαήλ στο Μανταμάδο

Ένα από τα μεγάλα και ιστορικά ορθόδοξα προσκυνήματα της Ελλάδας είναι η ιερά 
μονή του αρχαγγέλου Μιχαήλ (Ταξιάρχη) στο Μανταμάδο της Λέσβου, η ανάγλυφη θαυ-
ματουργή εικόνα της οποίας φιλοτεχνήθηκε το 1766 από χώμα ζυμωμένο με το αίμα μο-
ναχών, τους οποίους κατέσφαξαν θαλάσσιοι επιδρομείς (μάλλον πειρατές, πιθανόν Τούρ-
κοι).

Τα χρόνια της Τουρκοκρατίας, οι μουσουλμάνοι του νησιού σέβονταν τον αρχάγγελο 
και δεν πείραζαν το ναό του, λόγω του πλήθους των θαυμάτων του: «μη τολμώντων των 
Αγαρηνών [=Τούρκων] άψασθαι το καθόλου διά το θαυματουργείν οσημέραι» (οι Τούρ-
κοι δεν τολμούσαν να αγγίξουν καθόλου το μοναστήρι, λόγω των καθημερινών θαυμά-
των του)83.

6. Το μαυσωλείο του αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή στη Δαμασκό

Στο παραπάνω βιβλίο του π. Δανιήλ Γούβαλη, σελ. 144, αλιεύουμε τα παρακάτω:
Στη Δαμασκό της Συρίας υπάρχει ο μεγαλοπρεπέστατος μοναστηριακός Ναός του Αγ. 

Ιωάννου του Προδρόμου, κτίσμα του Ιουστινιανού. Από τότε που οι Άραβες κατέλαβαν 
την περιοχή (8ος αι. μ.Χ.) μετεβλήθη σε μουσουλμανικό τέμενος [πρόκειται για το Τζαμί 
των Ομαγιάδων, 995 μ.Χ.]. Ωστόσο σ’ ένα σημείο του κολοσσιαίου Ναού υπάρχει ένα 
θαυμάσιο, καλλιτεχνικό και αρκετά μεγάλο μαυσωλείο. Πρόκειται για τον τάφο της τιμί-
ας κεφαλής του Βαπτιστού. […]

Σ’ αυτόν τον Ναό μετά την τέταρτη εύρεσι της κεφαλής του Αγίου Ιωάννου θησαυρί-
στηκε από τον Ιουστινιανό σε ωραία λάρνακα το ανευρεθέν λείψανο. Όταν οι Μουσουλ-
μάνοι μετέτρεπαν τον Ναό σε τζαμί έβαλαν χέρι και στο τάφο. Αλλά έφριξαν, διότι με την 
πρώτη σκαπανιά άρχισε να βγαίνη απ’ εκεί ζεστό αίμα, που συνέχισε να τρέχη επί αρκε-
τά ημερονύχτια. Δεν σταματούσε. Πανικόβλητοι οι Άραβες ζήτησαν την προσευχή του 
Χριστιανού Πατριάρχου. Εκείνος με όλο τον ιερό κλήρο της Δαμασκού έκανε τριήμερες 
λιτανείες γύρω από τον τάφο, οπότε την τρίτη ημέρα σταμάτησε το αίμα. Ειδική γραφή με 
αραβικά γράμματα χρυσά επάνω στο μνημείο, εξιστορεί το συγκλονιστικό αυτό περιστα-
τικό. Μέχρι σήμερα ο μουσουλμανικός κόσμος σέβεται πολύ τον τάφο του Προδρόμου, 
και συγχρόνως τον φοβάται. Δεν τολμά να πλησιάση κοντά του.

7. Το αγίασμα της αγίας Φωτίδας και η πίστη του Αγά

Το παρακάτω γεγονός καταγράφεται στον τόμο Ασκητές μέσα στον κόσμο, που εκδό-
θηκε από το Ησυχαστήριο «Άγ. Ιωάννης ο Πρόδρομος» στη Μεταμόρφωση Χαλκιδικής, 
2008, σελ. 315-317.

«Μια από τις πολλές φορές που πηγαίναμε με τον ιερέα του χωριού μου, τον παπά 
Αλέκο, να εξυπηρετήσουμε τον συνοικισμό της Αμφιπόλεως» [ανατ. Μακεδονία κοντά 
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στο Στρυμώνα], διηγήθηκε ο Γέροντας Γρηγόριος της Ι. Μ. Τιμίου Προδρόμου Μεταμορ-
φώσεως, «συναντήσαμε κάποιον ηλικιωμένο που τότε βοηθούσε στην εκκλησία της Αμ-
φιπόλεως. Συζητώντας μαζί του μας διηγήθηκε ένα γεγονός που συνέβη επί τουρκοκρα-
τίας, όταν αυτός ήταν παιδί δώδεκα ετών:

»Είχε αρρωστήσει βαριά ο Αγάς, έτρεχε σε γιατρούς στα κοντινά μέρη, έφτασε μέχρι 
την Θεσσαλονίκη αλλά δεν μπορούσε να τον κάνη κανείς καλά και η υγεία του πήγαινε 
προς το χειρότερο. Καθηλώθηκε στο κρεββάτι. Κάποια μέρα απελπισμένος θυμήθηκε την 
αγία Φωτίδα, το εξωκλήσι της αγίας που ήταν κατά σάρκα αδελφή της αγίας Φωτεινής 
[εορτάζουν την ίδια μέρα, 26 Φεβρουαρίου], το οποίο απέχει περίπου ένα χιλιόμετρο από 
τον συνοικισμό και στο οποίο μέχρι σήμερα αναβλύζει αγίασμα. Το “αγίασμα της αγίας 
Φωτίδος”. “Η αγία Φωτίδα θα με κάνει καλά”, είπε ο Αγάς. Διέταξε λοιπόν τον τότε επί-
τροπο της εκκλησίας της Αμφιπόλεως να πάη να του φέρη αγίασμα από την αγία Φωτίδα.

»Ο επίτροπος δεν μπορούσε να κάνη διαφορετικά. Βγαίνοντας όμως από το σπίτι του 
Αγά ψιθύρισε: “Γουρούνι, θα σου φέρω, νομίζεις, αγίασμα από την αγία μας να το μαγαρί-
σης;”. Έφυγε, υπολόγισε την ώρα που θα έκανε να πάη και να επιστρέψη από το εξωκλήσι 
για να μην αντιληφθή την απάτη ο Αγάς και τον τιμωρήση, πήρε κοινό νερό και το πήγε 
αντί για αγίασμα στον Αγά.

»Ο Αγάς, όταν έφθασε το δήθεν αγίασμα της αγίας Φωτίδος, διέταξε τους παριστα-
μένους να τον ανασηκώσουν στο κρεββάτι του, έκλαψε και με ευλάβεια και δάκρυα στα 
μάτια είπε δυο φορές: “Αγία Φωτίδα, βοήθησέ με. Αγία Φωτίδα, βοήθησέ με”. Πήρε το 
“αγίασμα”, όπως το θεωρούσε, το ήπιε και την άλλη μέρα ήταν καλά. Όλοι έμειναν κατά-
πληκτοι, ειδικά ο επίτροπος που ήξερε τι έκανε. Η πίστη, ο πόθος και η εμπιστοσύνη του 
Αγά στην αγία Φωτίδα, καθώς και οι πρεσβείες της αγίας, τον έκαναν καλά».

8. Ένας ξεχωριστός στάβλος

Για να γίνουν κατανοητά τα παρακάτω, χρειάζεται μία ιστορική διευκρίνιση: 
Οι «Τούρκοι» της Κρήτης. Όπως και σε ολόκληρο τον ελληνικό γεωγραφικό χώρο, 

έτσι και στην Κρήτη, οι άνθρωποι δε χαρακτηρίζονταν με το όνομα της εθνικής τους κα-
ταγωγής (π.χ. «Έλληνες») αλλά με το όνομα της θρησκευτικής τους παράδοσης. Αυτό δεν 
συνέβαινε λόγω κάποιου θρησκευτικού φανατισμού ή φονταμενταλισμού (όπως πιθανόν 
να νομίσατε), αλλά απλώς και μόνον επειδή και η Ρωμανία (το Βυζάντιο) και το οθωμα-
νικό σουλτανάτο που την κατέκτησε ήταν κράτη πολυεθνικά (αυτοκρατορίες) και όλοι οι 
κάτοικοί τους θεωρούνταν μέλη του ίδιου κράτους, ανεξάρτητα από την εθνική τους προ-
έλευση. Η έννοια του έθνους ως ιδιαίτερης ιστορικής μονάδας είναι προϊόν της νεώτερης 
ευρωπαϊκής πολιτικής φιλοσοφίας και δεν υπήρχε στους ανθρώπους του βυζαντινού και 
του οθωμανικού χώρου.

Έτσι, στην Κρήτη της Τουρκοκρατίας ζούσαν «Ρωμιοί» (χριστιανοί ορθόδοξοι) και 
«Τούρκοι» (μουσουλμάνοι), καθώς και «Εβραίοι» (ιουδαίοι στο θρήσκευμα), ενώ οι προ-
ερχόμενοι από τη δυτική Ευρώπη ονομάζονταν «Φράγκοι» (παπικοί). Επειδή η λέξη 
«Τούρκος» σήμαινε μουσουλμάνος, χρησιμοποιήθηκε και η λέξη «τουρκεύω» και «τουρ-
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κίζω», που σήμαινε ασπάζομαι το Ισλάμ ή εξαναγκάζω κάποιον να το ασπαστεί διά της 
βίας.

Η συντριπτική πλειοψηφία των μουσουλμάνων της Κρήτης, θεωρουμένων ως Τούρ-
κων, ήταν απόγονοι χριστιανών, που εξισλαμίστηκαν σταδιακά, λόγω των αφόρητων συν-
θηκών διαβίωσης κάτω από την κυριαρχία των ανεξέλεγκτων και φανατικών γενιτσάρων. 
Πολλοί από αυτούς είχαν γίνει αρχικά κρυπτοχριστιανοί (παρίσταναν τους μουσουλμά-
νους, ενώ λάτρευαν κρυφά το Χριστό), έχοντας λάβει γι’ αυτό και ευλογία από το πα-
τριαρχείο Αλεξανδρείας (ενώ το Κων/λεως είχε αρνηθεί να δώσει την ευλογία του, βλ. 
Νικολάου Π. Ανδριώτη Κρυπτοχριστιανικά Κείμενα, Εθνική Βιβλιοθήκη, δημοσιεύματα 
της Εταιρίας Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 1974). Οι απόγονοί τους όμως συχνά 
γίνονταν αληθινοί μουσουλμάνοι και μάλιστα πολλές φορές φανατικοί και αγριότατοι 
απέναντι στους χριστιανούς. Κατά τη γλώσσα όμως, την ενδυμασία, τη μουσικοχορευτι-
κή παράδοση και πολλά άλλα ήθη και έθιμα σε τίποτα δεν διέφεραν από τους χριστιανούς 
Κρητικούς.

Οι Τούρκοι της Μ. Ασίας ονόμαζαν τους Τουρκοκρήτες «μπουρμάδες», δηλαδή «γυ-
ρισμένους» (εξωμότες, ως πρώην χριστιανούς), χαρακτηρισμό που υιοθέτησαν χλευαστι-
κά εναντίον τους και οι χριστιανοί Κρήτες. Πολλές φορές οι Τουρκοκρήτες φέρονταν 
απάνθρωπα στους χριστιανούς, πάνω στους οποίους, σημειωτέον, είχαν απόλυτη εξουσία 
(τους φόνευαν για παιχνίδι). Πολλοί Τουρκοκρήτες όμως, άντρες και γυναίκες, ήταν φι-
λήσυχοι και είχαν καλές σχέσεις με τους χριστιανούς γείτονες και συγχωριανούς τους.

Οι άνθρωποι αυτοί, με τουρκική συνείδηση πλέον, έφυγαν με την ανταλλαγή των πλη-
θυσμών και κατοίκησαν στα παράλια της Μ. Ασίας, ιδίως στην περιοχή του Αϊβαλιού. 
Εκεί διατήρησαν τη γλώσσα τους, που ήταν η ελληνική (το κρητικό ιδίωμα), και οι γε-
ροντότεροι είναι ακόμη ελληνόφωνοι. Το κεμαλικό καθεστώς όμως τους υποχρέωσε να 
αλλάξουν τα ελληνικά επώνυμά τους σε τουρκικά.

Και τώρα ας προχωρήσουμε στη διήγησή μας.
Στο νομό Ηρακλείου Κρήτης, στην πεδιάδα της Μεσσαράς, κοντά στο χωριό Καλύ-

βια, βρίσκεται το μεγάλο μοναστήρι της Παναγίας Καλυβιανής, που γιορτάζει στις 15 
Αυγούστου (Κοίμηση της Θεοτόκου). Η ιστορική και θαυματουργή εικόνα της Παναγίας 
βρέθηκε στην περιοχή το 1873, στα κτήματα του Τούρκου Χουσεΐν Μπέη Βραζεράκη από 
τα Καλύβια, όπου βρισκόταν και το παλιό, μικρό εκκλησάκι της Παναγίας. Οι χριστιανοί 
της περιοχής, μετά από πολλές περιπέτειες, κατόρθωσαν να εξασφαλίσουν διαταγή του 
διοικητή Κρήτης Ρεούφ πασά για την απαλλοτρίωση του χώρου γύρω από την εκκλησία, 
για να το αγοράσουν και να το χρησιμοποιούν για την τιμή της Θεοτόκου.

Οι Τούρκοι όμως φανατικά εξακολουθούσαν να αντιδρούν και ο ιδιοκτήτης της περι-
οχής έβαζε μέσα στην εκκλησία το άλογό του. Τότε συνέβη το εξής περιστατικό, που το 
γνωρίζω από την προφορική παράδοση του χωριού μου (Αποδούλου Αμαρίου), που γει-
τονεύει με την περιοχή, και είναι καταγεγραμμένο και στο βιβλίο Η Παναγία Καλυβιανή 
και τα ιδρύματα, Μοίρες Ηρακλείου 1978, σελ. 12:

Ο ιδιοκτήτης αγάς είχε ένα παιδί παράλυτο στο κρεβάτι πολλά χρόνια και δεν υπήρχε 
ελπίδα να θεραπευθεί. Η Χανούμ και μητέρα του παιδιού ήταν ευσεβής στη θρησκεία της 
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και στον ύπνο της τής παρουσιάστηκε η Παναγία και της έδωσε παραγγελία να σκουπίσει 
την εκκλησία που βάζει το άλογό του ο αγάς και ύστερα να θυμιάσει και με αυτά θα γίνει 
καλά το παιδί της.

Στην αρχή δεν πίστεψε, αλλά της παρουσιάστηκε τρεις φορές. Φοβόταν τον άνδρα της 
και δεν είπε τίποτε. Αποφάσισε όμως να εκτελέσει την παραγγελία μόνη της. Πήγε, σκού-
πισε την εκκλησία, την καθάρισε και θύμιασε, χωρίς να τη δει κανείς. Όταν επέστρεψε στο 
σπίτι, το παράλυτο παιδί έλειπε από το κρεβάτι του. Θυμήθηκε τα λόγια της μαυροφόρας 
[της Παναγίας] και άρχισε να αδημονεί. Ρώτησε τις γειτόνισσες αν είδαν το παιδί της κι 
εκείνες ξαφνιάστηκαν, γιατί ήξεραν πως το παιδί ήταν παράλυτο στο κρεβάτι.

Ξαφνικά παρουσιάστηκε μια γειτόνισσα και ανάγγειλε ότι το παράλυτο παιδί είναι με 
την υγεία του και παίζει με τα άλλα παιδιά στην πλατεία, ψηλά στον Κούλε του χωριού. 
Έτρεξε η μητέρα του και το βρήκε υγιέστατο και χαρούμενο. Κατάλαβε το θαύμα και δό-
ξαζε το Θεό.

Ο αγάς δεν άργησε να φανεί. Είδε την κίνηση και εκστατικός πληροφορήθηκε από τη 
γυναίκα του τα συμβάντα. «Δε σου είπα τίποτα, γιατί φοβήθηκα». Τότε ο αγάς με ευλά-
βεια προσευχήθηκε και ομολόγησε ότι είναι αληθινή η πίστη των Ρωμιών, κάνοντας συγ-
χρόνως και τη δήλωση ότι παραχωρεί την εκκλησία στους χριστιανούς με όλη τη γύρω 
περιοχή. Οι φανατικοί Τούρκοι των Καλυβίων δεν το άκουσαν αυτό με ευχαρίστηση και 
κατηγορούσαν τον αγά πως έγινε χριστιανός και μάλιστα άρχισαν να τον ονομάζουν από 
τότε ειρωνικά «παπά Μανώλη».

9. Ο αχυρώνας της Παναγίας

Στο ύψωμα νότια του Ρεθύμνου είναι χτισμένο το χωριό Καστελλάκια, όπου βρίσκεται 
η μικρή ιστορική εκκλησία της Παναγίας, της Ζωοδόχου Πηγής (εορτάζει την Παρασκευή 
μετά το Πάσχα). Η ιστορία του περιλαμβάνει το εξής γεγονός, που το γνωρίζουμε από 
διηγήσεις παλαιών κατοίκων της περιοχής (μένω στο διπλανό χωριό, τα Περιβόλια –σή-
μερα Περιβόλια και Καστελλάκια είναι προάστια του Ρεθύμνου), αλλά επί του παρόντος 
το αντλούμε από άρθρο του δασκάλου Νίκου Δερεδάκη στην εφημερίδα Κρητική Επιθεώ-
ρηση της 3 Μαΐου 2008, σελ. 8.

Η παράδοση αναφέρει ότι μετά την κατάληψη του Ρεθύμνου από τους Τούρκους, το 
1646, τα Καστελλάκια περιήλθαν στα χέρια ενός ισχυρού Τούρκου, που ονομαζόταν Χαρ-
τζαλής. Μόλις πήρε στην κατοχή του το μικρό οικισμό, έσπευσε να μεταβάλει την εκκλη-
σία σε αχυρώνα. Όταν πέθανε ο Χαρτζαλής, η περιουσία του, μαζί με τα Καστελλάκια, 
περιήλθαν στον ανηψιό του τον Τσιτσέκο, που ήταν καλός και συνετός άνθρωπος. Η 
παράδοση συνεχίζει, ότι ένα βράδυ εμφανίστηκε στον ύπνο του Τσιτσέκου η Παναγία και 
του είπε να επαναφέρει την εκκλησία στην αρχική της μορφή. Ο Τσιτσέκος αδιαφόρησε, 
μη δίνοντας σημασία στο όνειρο. Το επόμενο βράδυ εμφανίστηκε ξανά η Παναγία και 
επιτακτικά αυτή τη φορά του ζήτησε το ίδιο πράγμα. Ο Τούρκος αυτή τη φορά φοβήθηκε 
τόσο, ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα ξανάκανε τον αχυρώνα εκκλησία. Μέσα στο 
ναό, μάλιστα, τοποθέτησε και μία εικόνα της Παναγίας που είχε βρει, άγνωστο πώς, στον 
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αχυρώνα. Ακόμα ο Τσιτσέκος πρόσφερε στην Παναγία και δέκα μπακίρινα μίστατα λάδι 
(κουρούπι εκατό οκάδων).

Ο Τσιτσέκος τοποθέτησε ως φύλακα της εκκλησίας μια Τουρκάλα, η οποία διατηρούσε 
και την εικόνα της Ζωοδόχου Πηγής και δεν επέτρεπε σε Τούρκο να την πλησιάσει, αφού 
πίστευε πολύ στη δύναμη της Παναγίας. Κάποτε, μάλιστα, όταν ένας χριστιανός από το 
Ατσιπόπουλο, μαζί με το άρρωστο παιδί του πήγε στην εκκλησία να ανάψει μια λαμπάδα, 
για να γιάνει η χάρη της το παιδί, η Τουρκάλα του είπε ότι το παιδί του δεν πρόκειται να 
γίνει καλά και ότι μόλις φθάσει στο Ρέθυμνο αυτό θα πεθάνει, όπως και έγινε.

Πάντως, και οι Τούρκοι της περιοχής σέβονταν και προστάτευαν το ναό της «Μαϊρέ-
Χανούμ», όπως την έλεγαν. Την ημέρα του πανηγυριού, Παρασκευή του Πάσχα, άρμεγαν 
τα ζώα τους σε κοινά δοχεία με τους χριστιανούς, αυτοί έφευγαν και άφηναν το γάλα να 
το πιουν οι πανηγυριστές.

10. Ο άγ. Γεώργιος ο Επανωσήφης

Στο νομό Ηρακλείου βρίσκεται η ιστορική μονή του αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφό-
ρου, η λεγόμενη «μονή Επανωσήφη». Το σπουδαίο αυτό μοναστικό κέντρο της κεντρικής 
Κρήτης είχε την ιδιαιτερότητα ότι βρισκόταν ανάμεσα σε χωριά με αμιγώς μουσουλμανι-
κό πληθυσμό! Όμως, παρά τα προβλήματα που προκαλούσαν ενίοτε φανατικοί και θερ-
μόαιμοι μουσουλμάνοι, η θαυματουργική δύναμη του αγίου τον είχε καταστήσει σεβαστό 
στη συντριπτική πλειοψηφία τους.

Στην εφημερίδα Ελεύθερη Σκέψις Ηρακλείου στις 12.7.1930 διαβάζουμε:

Η μονή του αγίου Γεωργίου του Κουδουνά, στην Πρίγκηπο. Δημιουργός φωτογραφίας: «Aya Yorgi Monastery» από τον I, Starliner. Υπό την άδεια CC 
BY-SA 3.0 μέσω Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aya_Yorgi_Monastery.jpg#/media/File:Aya_Yorgi_Monastery.jpg
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«Ακόμη και αυτοί οι Τούρκοι των πέριξ χωρίον επίστευον εξ ολοκλήρου προς την θαυ-
ματουργόν δύναμιν του αγίου. Αυτοί μάλιστα το πρώτο αρσενικό αρνί το οποίον εγεννάτο 
εις το κοπάδι των, το εσάμωναν (σημείωναν) του Αγίου Γεωργίου και του το επήγαιναν άμα 
εμεγάλωνε».

Κατά την Τουρκοκρατία, ο Τούρκος αγάς που κατείχε το κτήμα, όπου βρίσκεται το ξω-
κλήσι του αρχαγγέλου Μιχαήλ (Μετόχι του Αηστράτηγου), περιγελούσε τον άη Γιώργη 
και, όταν ο ηγούμενος του Επανωσήφη προσπάθησε να τον πείσει για τη θαυματουργική 
δύναμη του αγίου, εκείνος απείλησε να σφάξει όλους τους μοναχούς, αν δεν κάνουν τον 
άγιο να προκαλέσει βροχή, μεσούντος του Ιουνίου. Οι μοναχοί επιδώθηκαν σε ολονύ-
κτια προσευχή αλλά μέχρι το πρωί δεν υπήρχε ούτε ένα σύννεφο στον ουρανό. Ο αγάς 
ξεκίνησε με ομάδα ενόπλων για τη σφαγή, όταν όμως έφτανε κοντά στη μονή, άρχισε να 
βρέχει. Άνοιξαν οι καταρράκτες του ουρανού και οι Τούρκοι, για να γλιτώσουν, μπήκαν 
στον ανεμόμυλο της μονής. Στη συνέχεια ο αγάς όχι μόνο σεβάστηκε τον άγιο, αλλά και 
δώρισε το μετόχι στο μοναστήρι.

Τα παραπάνω καταγράφονται στο Νίκου Ψιλάκη Μοναστήρια και ερημητήρια της Κρή-
της, Ηράκλειο 1994, τόμ. Α΄, σελ. 50 και 60.

11. Οι πεταλιές του αγίου Γεωργίου

Στην περιοχή Καλλιθέα του Ρεθύμνου υπήρχε ένα παλιό εκκλησάκι του αγίου Γεωρ-
γίου, στα κτήματα του μουσουλμάνου Αλή Μελεμενάκη από τα γειτονικά Περιβόλια. Τη 
δεκαετία του 1920 οι χριστιανοί Ρεθεμνιώτες ήθελαν να το ανακαινίσουν,  αλλά ο Αλής, 
φανατικός και ανένδοτος, δεν επέτρεπε καμιά εργασία μέσα στα όρια της περιουσίας του.

Άλλαξε όμως γνώμη, όταν τον επισκέφτηκε ο ίδιος ο άγιος Γεώργιος, ο οποίος τον πίε-
σε να επιτρέψει την ανακαίνιση του ναού του. Ο Αλής, συγκλονισμένος από την εμπειρία 
της επίσκεψης του αγίου, όχι μόνο υποχώρησε αλλά και χρηματοδότησε την αγιογράφη-
ση της εικόνας του αγίου, που σήμερα κρέμεται στον πρόναο, πίσω από το παγκάρι με τα 
κεριά, και φέρει την επιγραφή: «Δαπάναις Αλή Μελεμενάκη, 1925».

Από τις πεταλιές του αλόγου του αγίου, που ακούγονταν τις νύχτες στον περιβάλ-
λοντα χώρο, ο ναός ονομάστηκε «άγιος Γεώργιος ο Πεταλιώτης». Σήμερα είναι μεγάλος 
ενοριακός ναός του Ρεθύμνου.

12. Τα θαύματα γύρω από τους νεομάρτυρες

Τι είναι οι νεομάρτυρες. Για τους μουσουλμάνους αδελφούς μας που πιθανόν να δια-
βάσουν αυτό το κείμενο, πρέπει να διευκρινίσω τα παρακάτω:

Στο χριστιανισμό ονομάζονται «μάρτυρες» οι άνθρωποι που πεθαίνουν, επειδή αρνού-
νται ν’ αλλάξουν θρησκεία. Ο χριστιανισμός έχει εκατομμύρια μάρτυρες κάθε ηλικίας και 
φύλου, από την αρχή της ύπαρξής του μέχρι σήμερα. Όλοι οι μάρτυρες είναι άγιοι, επειδή 
αυτό που τους παρακίνησε στο μαρτύριο δεν ήταν κάποιος στενοκέφαλος φανατισμός, 
αλλά η αγάπη τους για το Χριστό.

Ονομάζονται «μάρτυρες» επειδή δίνουν τη μαρτυρία τους για τη χριστιανική τους πί-
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στη, αλλά και επειδή υφίστανται «μαρτύρια» (θάνατο και πιθανόν βασανιστήρια, συχνά 
μάλιστα ιδιαιτέρως φρικιαστικά) στην προσπάθεια των διωκτών τους να τους κάνουν 
ν’ αλλάξουν πίστη. Η ονομασία αυτή υπάρχει στην Αγία Γραφή, όπου ο Χριστός προλέ-
γει ότι οι χριστιανοί θα γίνουν «μάρτυρές Του» σε όλο τον κόσμο (Πράξ. 1, 8) και στη 
συνέχεια ο Πέτρος δίνει μαρτυρία για τον Ιησού ως Χριστό και Κύριο (Πράξ. 2, 14-36). 
Απευθυνόμενος ο Παύλος προς τον Ιησού κατά την προσευχή του στο Πράξ. 22, 17-21, 
χαρακτηρίζει τον άγιο Στέφανο «μάρτυρά Του» (στ. 20). Έτσι από την αρχή του χριστια-
νισμού ονομάζουμε «αγίους μάρτυρες» τους ανθρώπους που θανατώθηκαν για την πίστη 
τους στο Χριστό.

«Νεομάρτυρες» ονομάζουμε τους αγίους μάρτυρες που θανατώθηκαν για την πίστη 
τους τελευταίους αιώνες. Η εποχή της Τουρκοκρατίας για τον ελληνικό χώρο (περ. 1453 
έως 1912, κατά περιοχές) είναι γεμάτη νεομάρτυρες. Πρόκειται κατά κανόνα για απλούς 
καθημερινούς ανθρώπους, ευσεβείς, που πιέστηκαν ν’ ασπαστούν το Ισλάμ από κάποιους 
φανατικούς μουσουλμάνους και, όταν αρνήθηκαν, συκοφαντήθηκαν στις οθωμανικές αρ-
χές ότι δήθεν έβρισαν το Μωάμεθ ή ότι υποσχέθηκαν να γίνουν μουσουλμάνοι και μετά 
υπαναχώρησαν και γενικά για «εγκλήματα» θρησκευτικού χαρακτήρα. Κάποιοι άλλοι συ-
κοφαντήθηκαν με τον ίδιο τρόπο από προσωπικούς τους εχθρούς, ενώ κάποιες κοπέλες 
από μουσουλμάνους που τις ποθούσαν, ενώ εκείνες απέκρουαν τις ερωτικές τους προτά-
σεις. Υπάρχουν και κάποιοι που ασπάστηκαν το Ισλάμ για μερικά χρόνια και στη συνέχεια 
μετάνιωσαν, έκλαψαν νιώθοντας τον εαυτό τους προδότη του Χριστού, και, αφού προ-
σευχήθηκαν και πήραν ευλογία κάποιου σοφού χριστιανού ιερέα, παρουσιάστηκαν στις 
οθωμανικές αρχές και διακήρυξαν πως είναι ξανά χριστιανοί.

Όλοι αυτοί –άντρες και γυναίκες– καταδικάστηκαν σε θάνατο. Πολλοί βασανίστηκαν 
πρώτα με απίστευτη αγριότητα (μήπως κι αλλάξουν πίστη) και τελικά αποκεφαλίστη-
καν ή απαγχονίστηκαν ή ανασκολοπίστηκαν (παλουκώθηκαν, κοινώς «σουβλίστηκαν») ή 
γδάρθηκαν ζωντανοί ή κρεμάστηκαν στα τσιγκέλια (μεγάλα τσιγκέλια, πάνω στα οποία 
τους έριχναν και τους άφηναν καρφωμένους μέρες, ώσπου να ξεψυχήσουν) ή κάηκαν ζω-
ντανοί. Μάλιστα η εκτέλεσή τους έγινε δημόσια, ως εορταστικό «θέαμα».

Θαυμαστά σημεία. Πολλοί νεομάρτυρες έλαβαν από το Θεό, μετά το θάνατό τους, 
μεγάλο θαυματουργικό χάρισμα, ενώ πολλών η εκτέλεση συνοδεύτηκε από θεϊκά σημεία, 
που έγιναν ορατά από χριστιανούς και μουσουλμάνους. Αυτά είναι που μας ενδιαφέρουν 
στο κείμενό μας.

Το πιο συνηθισμένο σημείο είναι ότι το σώμα του μάρτυρα φωτιζόταν από ουράνιο 
φως κάθε νύχτα για λίγο καιρό. Στο βιβλίο Νέον Μαρτυρολόγιον (εκδ. Αστήρ, 1993, σελ. 
201-208), στο οποίο ο άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης συγκέντρωσε κείμενα για νεομάρ-
τυρες γραμμένα από ανθρώπους που είδαν με τα μάτια τους το μαρτύριό τους, αναφέρο-
νται εμφανίσεις τέτοιου ουράνιου φωτός στα παρακάτω μαρτύρια:

1. του αγίου Ιωάννη, στο Ασπρόκαστρο (2 Ιουνίου 1492 [τραγική ειρωνεία: την ίδια 
χρονιά με την «ανακάλυψη της Αμερικής»] –η ημερομηνία του μαρτυρίου είναι και η 
μέρα, κατά την οποία τιμούμε τη μνήμη κάθε μάρτυρα),



159

Σημειώσεις για το Ισλάμ

2. των αγίων Ιακώβου του οσιομάρτυρα και ασκητή και των μαθητών του Ιακώβου 
διακόνου και Διονυσίου μοναχού (1 Νοεμβρίου 1520),

3. του αγίου Παρθενίου, πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως (Σάββατο του Λαζάρου, 24 
Μαρτίου* 1657 [οι ημερομηνίες με * ελήφθησαν από το Πανάγιον του Γεωργίου Εμμ. Πι-
περάκι, έκδ. «Η Μεταμόρφωσις του Σωτήρος» Μήλεσι 2006, διότι ο άγ. Νικόδημος ανα-
φέρει μόνο χρονολογία]),

4. του αγίου Νικολάου του Παντοπώλη στην Κων/πολη (23 Σεπτεμβρίου 1672),
5. του αγίου Αγγελή, επίσης στην Κων/πολη (1 Σεπτεμβρίου 1680),
6. του αγίου Ηλία Αρδούνη (Αρντούνη) στην Καλαμάτα (31 Ιανουαρίου*, γύρω στο 

1686),
7. του αγίου Ρωμανού του μοναχού (5 Ιανουαρίου* 1694),
8. του αγίου Αυξεντίου στην Κων/πολη (15 Ιανουαρίου 1720),
9. του αγίου Αναστασίου του ιερέα (8 Ιουλίου* 1743),
10. της αγίας Κυράννας (28 Φεβρουαρίου* 1751), μέσα στη φυλακή,
11. του αγίου Γεωργίου στην Πτολεμαΐδα (23 Απριλίου* 1752), που, εκτός από το φως, 

ξεχύθηκε η θάλασσα μυστηριωδώς προκαλώντας μεγάλη πλημμύρα, μέχρι που καθάρισε 
το αίμα του,

12. του αγίου Νικολάου του Νέου στη Χίο (31 Οκτωβρίου 1754),
13. της αγίας Ακυλίνας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης (27 Σεπτεμβρίου 1764),
14. του αγίου Μύρωνος στο Ηράκλειο της Κρήτης (20 Μαρτίου* 1793),
15. του αγίου Ζαχαρία στην Πάτρα (20 Ιανουαρίου* 1782),
16. του αγίου Δημητρίου στο Γαλατά Κων/πόλεως (27 Ιανουαρίου* 1784),
17. του αγίου Κωνσταντίνου του «εξ Αγαρηνών» (Τούρκου), στις 2 Ιουνίου 1819,
18. του αγίου Γεωργίου στα Ιωάννινα (17 Ιανουαρίου 1838).
19. Ως Ρεθεμνιώτης ξέρω ότι αυτό το φως εμφανίστηκε και στο Ρέθυμνο, στα σώμα-

τα και τους τάφους των αγίων Τεσσάρων Νεομαρτύρων (28 Οκτωβρίου 1824), για τους 
οποίους θα μιλήσουμε παρακάτω.

Εκτός από το φωτεινό φαινόμενο, καταγράφονται και μερικά άλλα σημεία σχετικά με 
την εκτέλεση των νεομαρτύρων:

Στην εκτέλεση του αγίου Γεωργίου στη Σόφια της Βουλγαρίας (11 Φεβρουαρίου 1515) 
ένα ξαφνικό σύννεφο έσβησε την πυρά, ενώ αργότερα, όταν την άναψαν για να κάψουν 
το ιερό σώμα του, εκείνο δεν καιγόταν.

Ομοίως, η φωτιά που άναψαν για να κάψουν το σώμα του αγίου Δημητρίου στη Φιλα-
δέλφεια της Μικράς Ασίας (2 Ιουνίου 1657), χωρίστηκε στα δυο και άφησε το σώμα του 
ανέπαφο.

Τον άγιο Αθανάσιο της Σμύρνης (24 Ιουλίου* 1700) τον άφησαν άταφο μαζί με τα σώ-
ματα εκτελεσθέντων μουσουλμάνων κακοποιών. Τη νύχτα άγρια σκυλιά κομμάτιασαν τα 
σώματα των νεκρών, αλλά δεν πείραξαν καθόλου το σώμα του μάρτυρα.

Πολλών μαρτύρων οι δήμιοι –οι βασανιστές ή εκτελεστές– τιμωρήθηκαν με τρέλα ή 
θάνατο, προφανώς επειδή παραδόθηκαν τόσο πολύ στο διάβολο, που απέκλεισαν εντε-
λώς από τη ζωή τους την προστασία του Θεού, ή ίσως και για να ξεπληρώσουν μέρος της 
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αμαρτίας τους σ’ αυτή τη ζωή και να ελαφρύνει η θέση τους μετά θάνατον. Ας μου επιτρα-
πεί να αναφέρω δύο περιπτώσεις.

1. Τρεις ονομαστοί μουσουλμάνοι, που ευθύνονταν για το θάνατο του αγίου Αγγελή 
στην Κων/πολη, για τον οποίο μιλήσαμε, «ο Σαρί Αμπτουλάχογλους, γεντί κουλέ αγασής, 
ο Βασιλικός μεζίνης, και ο Γιακούτ Αγανούνογλους» (αναφέρω τα στοιχεία τους όπως 
καταγράφονται στο Νέον Μαρτυρολόγιον, σελ. 98), ασθένησαν θανάσιμα και, στην επι-
θανάτια κλίνη, δε μπορούσαν να ξεψυχήσουν, αλλά έξω φρενών γενόμενοι φώναζαν συ-
νεχώς «Αγγελή, ω Αγγελή!». Η εφιαλτική αυτή κατάσταση συνεχίστηκε για πολλές μέρες, 
μέχρι που οι δικοί τους κάλεσαν τη σύζυγο του αγίου και πήραν από αυτήν συγχώρηση 
για το φόνο του, τον οποίο εκείνοι είχαν διαπράξει. Όταν εκείνη (ως αληθινή χριστιανή) 
τους συγχώρησε, λυτρώθηκαν από το ατελείωτο ψυχορράγημα και ξεψύχησαν. Το γεγο-
νός αυτό συγκλόνισε τόσο την κοινωνία της Κων/πολης, ώστε συγκροτήθηκε συμβούλιο 
μουσουλμάνων αξιωματούχων, που αποφάσισε να μην πιεστεί στο εξής κανείς χριστιανός 
να ασπαστεί με τη βία το Ισλάμ. Η απόφαση αυτή εφαρμόστηκε όσο ζούσαν εκείνοι οι 
αξιωματούχοι.

2. Στις 21 Ιουνίου 1732 θανατώθηκε στη Χίο ο άγιος Νικήτας ο Νισύριος (από το νησί 
Νίσυρος). Ο άγιος ήταν γιος εξισλαμισμένου προεστού και, αν και βαφτίστηκε ο ίδιος 
μετά τη γέννησή του, εξισλαμίστηκε σε νηπιακή ηλικία και δε θυμόταν τη χριστιανική του 
καταγωγή. Όταν όμως το ανακάλυψε, συγκλονίστηκε, αρνήθηκε το Ισλάμ, έφυγε από το 
σπίτι του και κατέφυγε στη Νέα Μονή Χίου, όπου κατηχήθηκε στο χριστιανισμό (δηλαδή 
έλαβε γνώση της χριστιανικής πίστης). Μια μέρα συνελήφθη από έναν «άνθρωπο του χα-

Οι άγιοι Τέσσερις Μάρτυρες του Ρεθύμνου . Τοιχογραφία από το παρεκκλήσι της επισκοπικής κατοικίας, Ρέθυμνο.
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ρατζή» (του φοροεισπράκτορα), Κρημλή το γένος, επειδή δεν είχε χαρτιά ούτε χρήματα 
να πληρώσει το χαράτσι, και, ενώ περίμενε τη μεταφορά του στις φυλακές, κάποιος τον 
αναγνώρισε και τον φώναξε Μεϊμέτη. Τότε ο Κρημλής τον έφερε στον αγά και, μετά από 
ανάκριση και έρευνα, μαθεύτηκε ότι ήταν μουσουλμάνος που επέστρεψε στο χριστιανι-
σμό.

Βασανίστηκε επί δέκα μέρες στη φυλακή τόσο πολύ, ώστε χαρακτηρίζεται μεγαλομάρ-
τυρας (οι Τούρκοι στη συνέχεια αποκάλυψαν ότι τη νύχτα έβλεπαν ανεξήγητα τη σκοτει-
νή φυλακή πλημμυρισμένη από φως) και τελικά αποκεφαλίστηκε δημόσια από τον ίδιο 
τον Κρημλή, αργά και βασανιστικά με πολλές μαχαιριές.

Ο Κρημλής όμως στη συνέχεια άρχισε να τρέμει ολόκληρος και τη νύχτα να βλέπει 
εφιαλτικά όνειρα με τον άγιο Νικήτα. Η ζωή του έγινε αφόρητη, μέχρι που (ίσως από 
συμβουλή της γυναίκας του, που ήταν χριστιανή) έβαλε και ζωγράφισαν την εικόνα του 
αγίου και την τοποθέτησε σε μια κρυψώνα στον οντά του. Τότε απαλλάχτηκε από τους 
εφιάλτες, αλλά του έμεινε το τρέμουλο σε όλη του τη ζωή. Πέθανε μάλιστα παράλυτος.

Στον οντά του, όταν είχε επισκέψεις, ακουγόταν χτύπος από τη θυρίδα, στην οποία 
είχε κρύψει την εικόνα το αγίου. Και, για να μην την ανακαλύψουν οι ομόθρησκοί του, 
την έστειλε στο σπίτι όπου είχε τη γυναίκα του και εκεί την τιμούσε με ακοίμητο καντήλι.

13. Το γιαταγάνι των αγίων Τεσσάρων Νεομαρτύρων

Το 1824 αποκεφαλίστηκαν στο Ρέθυμνο, μετά από βασανιστήρια, τέσσερις νέοι άντρες 
από το χωριό Μέλαμπες της επαρχίας Αγίου Βασιλείου. Ο Γεώργιος, ο Αγγελής, ο Μα-
νουήλ και ο Νικόλαος. Συγγενείς μεταξύ τους, ήταν κρυπτοχριστιανοί, δηλαδή χριστια-
νοί που παρίσταναν τους μουσουλμάνους από το φόβο των φανατικών Τουρκοκρητικών 
(όπως πολλοί στην Κρήτη κατά την Τουρκοκρατία, καθώς είπαμε). Όταν όμως ξέσπασε η 
επανάσταση του 1821 (στην οποία η Κρήτη συμμετείχε ενεργά), εκδήλωσαν ανοιχτά τη 
χριστιανική τους ιδιότητα.

Συνελήφθησαν λοιπόν με την κατηγορία ότι ήταν μουσουλμάνοι που αρνήθηκαν την 
πίστη τους, οδηγήθηκαν πεζοί στο Ρέθυμνο, δικάστηκαν και βασανίστηκαν. Αφού διακή-
ρυξαν την πίστη τους με τα λόγια «Γεώργιος εγεννήθηκα, Γεώργιος θα ποθάνω», «Αγγε-
λής εγεννήθηκα» κ.τ.λ., αποκεφαλίστηκαν ως δημόσιο θέαμα στις 28 Οκτωβρίου 1824. Οι 
χριστιανοί έθαψαν τα σώματά τους στην αυλή του ναού του αγ. Γεωργίου, στα Περιβόλια, 
που είναι σήμερα νεκροταφειακός ναός, και τις νύχτες έβλεπαν στον τάφο τους φως «σαν 
από αναμμένες λαμπάδες». Ο λαός τους τίμησε αμέσως ως αγίους και σήμερα στον τόπο 
του μαρτυρίου τους στέκει προς τιμήν τους περικαλλής ναός. Εορτάζουν στις 28 Οκτω-
βρίου.

Την ημέρα του αποκεφαλισμού τους όμως, ο Τούρκος δήμιος πήγε στο σπίτι του και 
σκούπισε το ματωμένο γιαταγάνι του με μια πετσέτα. Η τυφλή μητέρα του, χωρίς να έχει 
ιδέα για τα γεγονότα, άγγιξε την πετσέτα και αιφνιδίως επανήλθε το φως της! Ρώτησε το 
γιο της για την προέλευση του αίματος και, όταν έμαθε για τη σφαγή των μαρτύρων, του 
είπε: «Να ξέρεις πως αυτοί οι άνθρωποι ήταν άγιοι».
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Έτσι εκείνη η μουσουλμανική οικογένεια φύλαξε το γιαταγάνι ως ιερό κειμήλιο. Πέ-
ρασε από χέρι σε χέρι και, εκατό χρόνια μετά, όταν έφευγαν οι μουσουλμάνοι με την 
ανταλλαγή των πληθυσμών, κάποιος απόγονός τους το παρέδωσε σε χριστιανικά χέρια. 
Σήμερα φυλάσσεται στον ιερό ναό του αγίου Νικολάου Σπλάντζια, μέσα την παλιά πόλη 
των Χανίων, όπου οι τέσσερις άγιοι τιμώνται με ιδιαίτερη λαμπρότητα.

14. Διηγήσεις από την επαρχία Αμαρίου

Ας δούμε μερικές ιστορίες που μεταφέρθηκαν μέσω της προφορικής παράδοσης της 
επαρχίας Αμαρίου, στα νότια του νομού Ρεθύμνης. Τις περιπτώσεις Α και Γ γνωρίζω από 
παιδί, αλλά καταγράφονται και στο Γεωργίου Κ. Φωτάκη Αποδούλου, έκδ. του Πολιτιστι-
κού Συλλόγου Αποδούλου, Ρέθυμνο 2008, σελ. 19, σημ. 3, και 38-40. 

Α. Το λάδι του άη Γιάννη. Στο Αποδούλου Αμαρίου, το χωριό μου, αρχές του 20ού 
αιώνα, λειτουργούσε στη μοναδική ενορία του χωριού, στην εκκλησία του αγίου Ιωάννη 
του Προδρόμου, ο παπά Γιάννης, γενάρχης της οικογένειας των Παπαγιαννάκηδων. Μια 
μέρα ο ιερέας αντιλήφθηκε ότι κάποιος είχε κλέψει λάδι από το πιθάρι, που ήταν μέσα 
στην εκκλησία για τα καντήλια. Με απόλυτη φυσικότητα και εμπιστοσύνη στη δύναμη 
του αγίου, απευθύνεται σ’ αυτόν και του λέει: «Άη Γιάννη, το λάδι σου κλέφτουνε. Πιάσ’ 
τον κλέφτη».

Δεύτερη και τρίτη φορά όμως ο ιερέας διαπίστωσε νέα κλοπή. Ξαναζήτησε από τον 
άγιο να παρέμβει και τελικά, την τρίτη φορά, αγανακτισμένος, του λέει: «Άη Γιάννη, είπα 
σου πως σου κλέφτουνε το λάδι. Αν δεν πιάσεις τον κλέφτη, θα σε καπνίσω με γαϊδαρο-
καβαλίνες (κοπριά γαϊδάρου)!».

Την άλλη μέρα, μπαίνοντας ο παπάς στην εκκλησία, είδε έντρομος ένα γιγαντόσωμο 
μουσουλμάνο κάτοικο του χωριού να έχει κολλήσει στο έδαφος κρατώντας στην πλάτη 
του ένα ασκί με λάδι, που είχε αφαιρέσει από το πιθάρι. Όχι μόνο δε μπορούσε να προχω-
ρήσει, αλλά ούτε να κατεβάσει το ασκί από τους ώμους του –ο άγιος τον είχε πετρώσει! 
Και λέει στον παπά: «Παπά, πες του αγίου σου να με λύσει να φύγω κι εγώ θα του φέρω 
όσο λάδι του ’κλεψα κι άλλο τόσο!».

Ο παπάς συγκλονίστηκε και τρόμαξε πάρα πολύ για το λόγο που είχε τολμήσει να 
ξεστομίσει προς τον άγιο (ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του και τις ψυχές όλων των 
ανθρώπων που αναφέρονται σ’ αυτό το κείμενο, χριστιανών και μουσουλμάνων). Φόρεσε 
το πετραχήλι του και του διάβασε ευχές μέχρι που ο άνθρωπος μπόρεσε να κινηθεί. Όταν 
έφυγε, εκπλήρωσε το τάμα του και επέστρεψε στην εκκλησία το λάδι που είχε κλέψει στο 
διπλάσιο.

Β. Ο σταυρός του αγά. Η Γέννα ήταν ένα μεγάλο «τουρκοχώρι» της επαρχίας Αμαρίου 
(δηλαδή χωριό εξισλαμισμένο αμιγώς ή σχεδόν αμιγώς). Η γυναίκα του αγά της Γέννας 
αρρώστησε και ο σύζυγός της, απελπισμένος από τις μάταιες προσπάθειες των γιατρών, 
πείστηκε από χριστιανούς να αποταθεί στον ηγούμενο της γειτονικής ιεράς μονής των 
Ασωμάτων. Μίλησε λοιπόν σ’ έναν μοναχό από το μοναστήρι κι εκείνος μετέφερε στον 
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ηγούμενο το αίτημά να «διαβάσουνε» στην άρρωστη γυναίκα του υπέρ υγείας.
«Κάνει όμως, γέροντα», ρώτησε ο μοναχός «να διαβάσομε σε Τούρκο;». «Πώς δεν κά-

νει;» απάντησε εκείνος. «Εδώ διαβάζομε στα ζώα και στσι Τούρκους δεν κάνει, απού ’ναι 
αθρώποι;». Ανέθεσε λοιπόν σ’ αυτό το μοναχό να διαβάσει στην άρρωστη.

Οι προσευχές του μοναχού έφεραν αποτέλεσμα: η άρρωστη χανούμη βρήκε την υγειά 
της. Ο αγάς, από ευγνωμοσύνη, αφιέρωσε στο μοναστήρι ένα σταυρό ευλογίας, απ’ αυ-
τούς που χρησιμοποιούνται κατά τη θεία λειτουργία. Ο σταυρός παρέμεινε στο μοναστή-
ρι και όλοι τον έλεγαν «ο σταυρός του αγά». Σήμερα βρίσκεται στην ενορία του γειτονι-
κού χωριού Βισταγή Αμαρίου.

Γ. Του Τούρκου η μουρνέ. Λίγα χιλιόμετρα από το Αποδούλου βρίσκεται το χωριό 
Άγιος Ιωάννης ο Χλιαρός. Κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας στο χωριό αυτό δεν 
κατοίκησε κανένας Τούρκος, γιατί, όπως έλεγαν οι χωριανοί, «ο άγιος δεν τους ήθελε». 
Όμως ένας πλούσιος μουσουλμάνος από τη γειτονική Νίθαυρη αποφάσισε ν’ αποδείξει σε 
όλους πως ο ισχυρισμός αυτός είναι ψέμα. Επίταξε λοιπόν ένα σπίτι της αρεσκείας του και 
μεταφέρθηκε στον Άη Γιάννη ακολουθούμενος από τουλάχιστον έναν υπηρέτη.

Το επόμενο πρωί όμως, αντί να ξυπνήσει στο κρεβάτι του, βρέθηκε έξω από το χωριό σ’ 
ένα χωράφι, κάτω από μια μουριά. Σαστισμένος σηκώθηκε και γύρισε στο χωριό. Τιμώρη-
σε τον υπηρέτη του, βέβαιος πως τη νύχτα, κάτω απ’ τη μύτη του, μπήκαμε οι «γκιαούρη-
δες» και τον κλέψανε κοιμισμένο και τον πήγανε έξω απ’ το χωριό για να τον ξεφτιλίσουν.

Η κατάσταση αυτή όμως συνεχίστηκε και τα επόμενα βράδια. Κάθε βράδυ ο Τούρκος 
κλείδωνε το σπίτι, έβαζε φρουρούς στις πόρτες και τα παράθυρα κι όμως το πρωί, χωρίς 
να σημειωθεί καμιά παραβίαση, ξυπνούσε στον ίδιο τόπο, κάτω απ’ τη μουριά. Τελικά, 
απελπισμένος και πεπεισμένος πως «ο άγιος των χριστιανών» πράγματι δεν τον θέλει στο 
χωριό του, εγκατέλειψε την προσπάθεια και γύρισε στη Νίθαυρη.

Η μουριά, κάτω από την οποία ξυπνούσε κάθε πρωί ο Τούρκος, ονομάστηκε έκτοτε 
στην τοπική διάλεκτο «του Τούρκου η μουρνέ».

Δ. Το όργωμα κι ο άγιος Σπυρίδωνας. Τον παλιό καιρό κατά κανόνα τις εορτές των 
γνωστών αγίων οι χριστιανοί της υπαίθρου τηρούσαν αργία από τις αγροτικές εργασίες. 
Στο χωριό Χορδάκι Αμαρίου, την ημέρα της εορτής του αγίου Σπυρίδωνα (12 Δεκεμβρί-
ου), ένας μουσουλμάνος πήρε «το ζευγάρι του» (τα βόδια του) και ξεκίνησε να οργώσει. 
Στο δρόμο συνάντησε έναν χριστιανό. «Σήμερο, αγά, θα κάνεις χωράφι» (θα οργώσεις), 
του λέει, «απού ’ναι τ’ αγίου Σπυριδώνου;». «Άντε, μωρέ, να δουλέψομε» απαντά εκείνος 
«κι άσ’ το Σπυρίδο σου να σφυρίζει!».

Όταν όμως ο Τούρκος άρχισε να οργώνει, αφηνίασαν τα βόδια και τράπηκαν σε φυγή, 
ζεμένα καθώς ήταν στο αλέτρι. Έτρεξαν και βούτηξαν κάτω απ’ το φαράγγι, δίπλα στο 
οποίο ήταν το χωράφι του! Όμως δε σκοτώθηκαν, γιατί κρεμάστηκαν από το υνί κι έμει-
ναν εκεί μετέωρα. Μετά από πολλές προσπάθειες ο ιδιοκτήτης τους και όσοι άλλοι έτρε-
ξαν να τον βοηθήσουν κατόρθωσαν να τα φέρουν πάνω σώα.
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Ε. Το απέναντι χωριό. Ένας Τούρκος από το Αποδούλου είχε μια κόρη τυφλή. Κάποια 
χρονιά λοιπόν, στις 26 Ιουλίου, ημέρα της εορτής της αγίας Παρασκευής (που έχει την 
ευλογία από το Θεό να θεραπεύει τις παθήσεις των ματιών), την πήρε και πήγε στο χωριό 
Μέλαμπες της επαρχίας Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, που φαίνεται στο βουνό ακριβώς 
απέναντι από το Αποδούλου. Εκεί εόρταζαν τη μνήμη της αγίας σε ναό αφιερωμένο στη 
χάρη της. Μπήκαν μέσα και παρακολούθησαν τη λειτουργία. Μετά το τέλος της λειτουρ-
γίας πήρε την κοπέλα και βγήκαν έξω. Τότε εκείνη στάθηκε, κοίταξε μακριά και τον ρώ-
τησε: «Μπαμπά, ποιο είναι αυτό το χωριό απέναντι;». Είχε βρει το φως της –και το χωριό 
απέναντι ήταν το χωριό τους, το Αποδούλου.

15. «Ανεύρεσις απολεσθέντος υιού»

Στην εφημερίδα Φωνή της Kύπρου της 24/6.4.1912 (η διπλή ημερομηνία δηλώνει πα-
λαιό και νέο ημερολόγιο) διαβάζουμε την ακόλουθη εντυπωσιακή είδηση:

Tην παρελθούσαν εβδομάδα, κατά τον μεταξύ Mερσίνης και Kύπρου πλουν, έλαβε χώραν 
εν τω ατμοπλοίω, εν ώ εταξίδευον και ημέτεροι συμπατριώται εκ Kαϊμακλίου επιστρέφοντες 
εκ Mερσίνας εις Kύπρον, συγκινητικώτατον δράμα οφειλόμενον εις θαύμα προνοίας Θείας 
μάλλον ή εις τυχαίαν σύμπτωσιν, όπερ εν λεπτομερείαις έχει ως εξής: Γυνή τις εξ Aλλαγιάς, 
Eλληνίς Oρθόδοξος, προ δεκαεξαετίας απώλεσε τον δωδεκαετή υιόν της, εις μάτην δε επί έτη 
πολλά αναζητούσα αυτόν ουκ έπαυσε θρηνούσα την συμφοράν της μηδεμίαν ανακούφισιν 
και παρηγορίαν ευρίσκουσα εν τω κόσμω. Eις τοιαύτην ευρίσκετο κατάστασιν, ότε, προ ολί-
γων εβδομάδων, είδε καθ’ ύπνους άνθρωπόν τινα ονόματι Aνδρέαν, όστις διεβεβαίου αυτήν 
ότι θα ανεύρη τον απολεσθέντα υιόν. Φιλόθρησκος και ευσεβής μετά πίστεως απέβλεψεν εις 
τον καθ’ ύπνους παρουσιασθέντα Ανδρέαν, ως τον Aπόστολον Aνδρέαν, εφ ώ και ήρχετο εις 
Kύπρον την παρελθούσαν εβδομάδα διά προσκύνημα εις την Mονήν του Aποστόλου Aνδρέ-
ου μετά πίστεως ότι θα ανεύρισκε τον απολεσθέντα υιόν, ότε κατά τον πλουν, μετά θρήνων 
διηγείτο εις τους διερωτώντας αυτήν τα κατά την συμφοράν της και το όνειρον.

Mεταξύ των επιβατών ήσαν και τινές Δερβίσαι, ών είς μετά πολλού ενδιαφέροντος και 
παθητικοτάτης στάσεως παρηκολούθει την δυστυχή γυναίκα, ήν και πλησιάσας ιδιαιτέρως 
και λεπτομερέστερον μαθών τα κατ’ αυτήν ανεγνώρισεν αυτήν ως μητέρα του και εαυτόν ως 
υιόν της επιδείξας και το γνωστόν τη μητρί αυτού επί του προσώπου σημείον, εξ ού η μήτηρ 
εβεβαιώθη ότι είχεν ενώπιόν της τον προσφιλή υιόν της. H συγκινητική σκηνή της αναγνωρί-
σεως βεβαίως δεν περιγράφεται διά λόγων, αλλά ούτε επί νεκραναστάσει δύναται να υπάρξη 
τόση χαρά, θερμότατοι δε και διαρκείς υπήρξαν οι ασπασμοί και αι περιπτύξεις, καθ’ άς 
και εξηγήθη η απώλεια του αρπαχθέντος υπό Tούρκων εξισλαμισθέντος και εκπαιδευθέντος 
εις Tουρκικόν Iεροσπουδαστήριον. O φιλόστοργος υιός αμέσως απέβαλε το δερβισικόν της 
κεφαλής κάλυμμα, καθώς και την ενδυμασίαν, ξυρισθείς υπό ενός των ημετέρων συμπατριω-
τών, οίτινες παρόντες εις την συγκινητικήν σκηνήν μετέσχον της χαράς και εκοινώνησαν του 
ενθουσιασμού, εξεδήλωσε δε εαυτόν χριστιανόν, πιστόν της μητρός του τέκνον και περιεβλή-
θη χριστιανικήν ενδυμασίαν. Ήδη ευρίσκεται εις Kύπρον μετά της μητρός του εις την Mονήν 
του Aποστόλου Aνδρέα, όθεν βραδύτερον θα διέλθωσιν εκ Λευκωσίας διά να μεταβώσιν εις 
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 84 Αναδημοσίευση στο http://www.geocities.com/lelefty/storries.htm.

Kύκκον 84.

16. Δύο σύγχρονα θαύματα

Α. Η ανάσταση του Σαουδάραβα
Το παρακάτω γεγονός έκανε το γύρω του κόσμου και δημοσιεύθηκε σε πολλούς τό-

πους.
Τον Δεκέμβριο του 2004 βγήκε από τα μέσα ενημέρωσης ένας μουσουλμάνος Σαου-

δάραβας και διηγήθηκε ζωντανό συγκλονιστικό γεγονός που έζησε και που άλλαξε όλη 
του τη ζωή.

Παντρεύτηκε πριν από χρόνια μια κοπέλα, πλούσια μουσουλμάνα αλλά στείρα. Οπότε 
πέρασαν τα χρόνια και δεν μπορούσαν να αποκτήσουν παιδιά, παρόλο που είχαν πολλά 
χρήματα και πήγαν σε πολλούς γιατρούς. Οι γονείς του τού έλεγαν να παντρευτεί και 
δεύτερη γυναίκα και να κρατήσει και την πρώτη αφού ο μουσουλμανικός νόμος επιτρέπει 
να έχουν μέχρι και τέσσερις γυναίκες. Εκείνος, κουρασμένος και αρκετά στεναχωρημέ-
νος, πήρε τη σύζυγό του να πάνε ταξίδι αναψυχής στη Συρία, για να ξεκουραστούν και να 
ξεχαστούν λίγο. Στη Συρία ενοικίασε λιμουζίνα με οδηγό-ξεναγό (μουσουλμάνο επίσης) 
να τους πάει σε όλα τα κοσμικά αξιοθέατα της χώρας. Ο οδηγός πρόσεξε στο ζευγάρι που 
ξεναγούσε μια πικρία, πόνο και θλίψη στα πρόσωπά τους. Αφού λοιπόν ξεκουράστηκαν, 
πήρε το θάρρος και τους ρώτησε γιατί δεν φαινόντουσαν ευχαριστημένοι, μήπως άραγε 
έφταιγε ο ίδιος και δεν τους άρεσε κάτι στην ξενάγηση και την περιήγηση που τους έκανε. 
Εκείνοι του ανοίχθηκαν και του εξήγησαν το πρόβλημα της ατεκνίας τους.

Ο οδηγός λοιπόν τους είπε ότι εδώ στη Συρία οι Χριστιανοί και μάλιστα οι Ορθόδοξοι 
έχουν το μοναστήρι της Παναγίας της Σεϊδανάγιας και πολλοί άτεκνοι καταφεύγουν στη 
θαυματουργική της εικόνα. Εκεί λοιπόν τους δίνουν από το φυτίλι του καντηλιού και το 
τρώνε και τότε η «Μαρία» των Χριστιανών τους δίνει κατά την προαίρεσή τους και την 
πίστη τους.

Ενθουσιασμένος ο Σαουδάραβας και η γυναίκα του λένε στον ξεναγό: «Πήγαινε μας 
εκεί στη Σεϊδανάγια, “τη Δέσποινα των Χριστιανών”, και, αν γίνει το ποθούμενο και απο-
κτήσουμε παιδί, θα προσφέρω 20.000$ σε σένα και 80.000$ στο μοναστήρι».

Πήγαν στη μονή, έκαναν ό,τι έπρεπε και γυρίζοντας πίσω η γυναίκα βρέθηκε έγκυος. 
Σε μερικούς μήνες γέννησε ένα χαριτωμένο αγοράκι υγιέστατο και πανέμορφο, θαύμα 
της Παναγίας μας.

Μόλις γέννησε η σύζυγός του, ο Σαουδάραβας ήθελε να εκπληρώσει το τάξιμο που 
είχε κάνει. Τηλεφώνησε λοιπόν στον οδηγό εκείνο να τον παραλάβει από το αεροδρόμιο 
της Δαμασκού. Ο οδηγός όμως, πανούργος και κακός, ειδοποίησε δυο φίλους του για να 
πάνε μαζί στο αεροδρόμιο, να παραλάβουν τον πλούσιο και κατόπιν δολίως να τον σκο-
τώσουν και να πάρουν όσα χρήματα θα είχε μαζί του.
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Έτσι κι έγινε. Τον παρέλαβαν από το αεροδρόμιο. Καθ’ οδόν, χωρίς ο άμοιρος να γνω-
ρίζει τι θα συνέβαινε, τους είπε ότι από τη χαρά του θα έδινε και στους φίλους του οδηγού 
από 10.000$. Αυτοί, αντί να τον πάνε στο μοναστήρι, τον οδήγησαν σε έρημο μέρος, 
τον έσφαξαν κόβοντας του πρώτα το κεφάλι, καθώς και τα υπόλοιπα μέρη του σώματος, 
χέρια και πόδια, σε κομμάτια. Τους τύφλωσε όμως το πάθος από αυτήν την εγκληματική 
τους ενέργεια και αντί να τον πετάξουν εκεί τον έβαλαν στο πορτ μπαγκάζ του αυτοκινή-
του, αφού πήρανε μαζί τους χρήματα, ρολόϊ και ό,τι είχε, και ξεκίνησαν να πάνε σε άλλο 
ερημικό μέρος για να τον πετάξουν. Στον εθνικό δρόμο τους χάλασε το αμάξι και στάθη-
καν στη μέση του δρόμου για να δουν τι συνέβαινε. Ένας περαστικός τους είδε και από 
μόνος του σταμάτησε με το αυτοκίνητό του να τους βοηθήσει. Εκείνοι όμως, φοβούμενοι 
μήπως γίνουν αντιληπτοί για το φοβερό έγκλημα που είχαν διαπράξει, προσποιήθηκαν 
ότι δεν θέλουν βοήθεια.

Ο περαστικός οδηγός όμως φεύγοντας παρατήρησε να στάζει αίμα κάτω από το πορτ 
μπαγκάζ και πιο κάτω ειδοποίησε την αστυνομία να πάνε να εξιχνιάσουν τι συνέβαινε, 
διότι αυτοί οι τρεις του φάνηκαν ύποπτοι. Έφθασε η αστυνομία, είδαν οι αστυνομικοί το 
αίμα στο οδόστρωμα και δίνουν διαταγή να ανοίξουν το πορτ μπαγκάζ. Μόλις άνοιξαν, 
σηκώνεται και βγαίνει έξω ο Σαουδάραβας υγιής, ολοζώντανος, με αίματα βέβαια, αλλά 
ραμμένος.

«Μόλις τώρα» τους λέει «η Παναγία τελείωσε και τις τελευταίες ραφές του λαιμού μου 
εδώ μπροστά», δείχνοντας το καρύδι του λαιμού του, «αφού μου έραψε όλο μου το σώμα 
πρώτα»

Ο εγκληματίας ταξιτζής και οι συνεργοί του έχασαν τα λογικά τους, τρελάθηκαν και με 
χειροπέδες τους οδήγησαν στις ψυχιατρικές φυλακές. Φώναζαν σαν δαιμονισμένοι «Εμείς 
σε σκοτώσαμε, εμείς σε κομματιάσαμε, σου κόψαμε το κεφάλι, πώς ζεις;».

Ο Σαουδάραβας πήγε για πιστοποίηση του λαμπρού θαύματος. Τον είδαν ιατροδικα-
στές, εμπειρογνώμονες, αστυνομικοί και πιστοποίησαν με υπογραφές το θαύμα.

Τα ράμματα ήσαν και είναι φανερά. Φαινόταν φρεσκοσυναρμολογημένος. Διεκήρυτ-
τε δε και ομολογούσε ότι «η Παναγία με έραψε και με ανάστησε δυνάμει του Υιού της». 
Κατόπιν ο ιαθείς και αναστηθείς κάλεσε τηλεφωνικώς όλους τους δικούς του και ήλθαν 
στη Συρία. Πήγαν στο μοναστήρι, ευχαρίστησαν την Παναγία Σεϊδανάγια και πρόσφεραν 
δεήσεις και δοξολογίες και αντί του ποσού των 80.000$, που ήταν το τάξιμό του στην 
Παναγία, προσφέρει στη μονή το ποσό των 800.000$ για τη μεγάλη ευεργεσία που του 
προσέφερε η Παναγία μας.

Ο ίδιος σήμερα αφηγείται συνεχώς το συγκλονιστικό αυτό θαύμα και αρχίζει πάντοτε 
λέγοντας: «Όταν ήμουν μουσουλμάνος μου συνέβη αυτό κι αυτό», υποδηλώνοντας ότι 
δεν είναι πλέον μουσουλμάνος, ούτε αυτός ούτε η οικογένειά του…  Το θαύμα αυτό τά-
ραξε τις αραβικές μουσουλμανικές χώρες και όλη τη Μέση Ανατολή, δημιούργησε σάλο 
και φοβερή έκπληξη. 

Β. Η Παναγία δακρύζει στο σπίτι ενός Τούρκου στο Παρίσι 
Από το διαδίκτυο85 πληροφορούμαστε την παρακάτω εντυπωσιακή ιστορία:

Πριν από χρόνια, ένα ζευγάρι από την Τουρκία και συγκεκριμένα από την περιοχή της 
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85  Κείμενο του Νίκου Χειλαδάκη, από: http://o-nekros.blogspot.gr/2015/03/blog-post_14.html.

Αντιοχείας, μετανάστευσε στο Παρίσι, όπου βρήκαν δουλειά και εγκαταστάθηκαν στα 
Banlieue, δηλαδή στα προάστια του Παρισιού. Το ζευγάρι ονομάζεται Εσάτ και Σεβίμ 
Αλντιντάρογλου.

Στο σπίτι τους παρατηρείται συρροή επισκεπτών όχι μόνο από την Γαλλία, αλλά και 
από το εξωτερικό, καθώς πολλοί επισκέπτες έρχονται να δουν ένα αξιοπερίεργο για αυ-
τούς γεγονός.

Το γεγονός αυτό, που χαρακτηρίστηκε από τον ίδιο τον τουρκικό τύπο σαν θαύμα, 
είναι πως μια ελληνορθόδοξη βυζαντινή εικόνα της Παναγίας, που είχαν βρει στην Αντι-
όχεια και είχαν πάρει μαζί τους οι Αλντιντάρογλου, αν και μουσουλμάνοι, άρχισε να ανα-
βλύζει δάκρυα από τα μάτια της Παναγίας.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες του ζευγαριού, την εικόνα αυτή τους την είχε χαρίσει το 
2006 ένας ορθόδοξος μοναχός από τον Λίβανο. Από την πρώτη στιγμή που την πήραν αι-
σθάνθηκαν την μεγάλη αγιότητά της και μια πρωτόγνωρη αίσθηση ανάπαυσης στο σπίτι 
τους.

Όταν μετανάστευσαν στο Παρίσι, την πήραν με ευλάβεια μαζί τους και, όταν την το-
ποθέτησαν σε ένα ξεχωριστό μέρος στο νέο τους σπίτι, όπως ομολόγησαν, η εικόνα άρ-
χισε να δακρύζει. Το νέο μαθεύτηκε γρήγορα ανάμεσα στους Τούρκους, αλλά και στους 
χριστιανούς.

Η εικόνα της «Παρθένας Παναγίας», όπως την έχει ονομάσει το τουρκικό ζευγάρι, έγι-
νε γρήγορα αντικείμενο προσκυνήματος και μάλιστα, όπως αναφέρεται, έχει αποκτήσει 
θαυματουργικές ιδιότητες.

Το γεγονός έγινε γρήγορα ευρύτερα γνωστό και επισκέπτες προσκυνητές από την Γερ-
μανία και το Βέλγιο άρχισαν να καταφτάνουν στο σπίτι των Τούρκων για να προσκυνή-
σουν την ελληνορθόδοξη βυζαντινή εικόνα της Παναγίας.

Ο Εσάτ Αντιντάρογλου διηγείται πως πριν από λίγο καιρό είχε έρθει μια παντρεμένη 
γυναίκα, που δεν μπορούσε να κάνει παιδί και το είχε μεγάλο καημό, γιατί ο γάμος της 
κινδύνευε με χωρισμό. Γονάτισε και προσευχήθηκε επί αρκετή ώρα κάτω από τη εικόνα 
της Παναγίας. Μετά από λίγες μέρες κατασυγκινημένη τηλεφώνησε στους Αλντιντάρολ-
γου και τους είπε ευτυχισμένη ότι είχε γίνει θαύμα και περίμενε παιδί.

Για τους δύσπιστους παραθέτουμε το δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας Hürriyet, 
με τον χαρακτηριστικό τίτλο: «Bir Türk ün evinde Meryem mucizesi», δηλαδή «Το θαύμα 
της Παναγίας στο σπίτι ενός Τούρκου»!
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Β΄. θαύματα ζώντων αγίων

Όλοι οι άγιοι είναι ζώντες. Εμείς όμως εννοούμε αγίους, που θαυματούργησαν κατά 
την επίγεια ζωή τους, πριν αναχωρήσουν για «τας ουρανίους μονάς». Πρόκειται κατά 
κανόνα για αγίους που έζησαν σε περιοχές κατοικημένες ή κατακτημένες από μουσουλ-
μάνους ή με ανάμικτο πληθυσμό, χριστιανικό και μουσουλμανικό. Αξιοσημείωτο κι εδώ 
είναι ότι οι μουσουλμάνοι θεωρούσαν αυτονόητο το θαυματουργικό χάρισμα των αγίων 
και προσέτρεχαν σ’ αυτούς με φυσικότητα, όπως και οι χριστιανοί. Από το βίο τους στα-
χυολογούμε μερικές ενδιαφέρουσες και χαρακτηριστικές περιπτώσεις. 

1. Ο άγιος και η κόρη του σουλτάνου

 Περί τα μέσα του 16ου αιώνα, ο θαυματουργός άγιος ασκητής Συμεών ο Μονοχίτων 
και Ανυπόδυτος, ένας πνευματικός αγωνιστής που είχε ταλαιπωρηθεί πολύ από την κακία 
των ανθρώπων, θεράπευσε με την προσευχή του την κόρη του σουλτάνου Σουλεϊμάν του 
Μεγαλοπρεπούς (αν και δε διευκρινίζεται το όνομά της, υποθέτω ότι πρόκειται για τη Μι-
χριμάχ, 1522-1578). Τον έφερε σ’ αυτόν ένας Τούρκος αξιωματικός, που είχε υπηρετήσει 
στο χωριό του, το Βαθύρρεμα Αγιάς, και γνώριζε την αγιότητά του.

Ο σουλτάνος, από ευγνωμοσύνη, του δώρισε τα κοσμήματα της κόρης του, που ο άγι-
ος (τελείως ακτήμων σε όλη του τη ζωή) τα διέθεσε για το χτίσιμο της ιεράς μονής Με-
ταμορφώσεως στο Φλαμούρι Πηλίου. Η μονή υπάρχει μέχρι σήμερα, ο δε άγιος Συμεών 
γιορτάζεται στις 19 Απριλίου.

 http://www.ecclesia.gr/greek/HolySynod/commitees/europe/ziakas_islam.html
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2. «Τση Κεράς του το σπίτι»

Γύρω στο 1750 ένας άγιος ασκητής μόναζε στο ερειπωμένο τότε μοναστήρι της αγίας 
Ειρήνης, νότια του Ρεθύμνου, κοντά στο ομώνυμο χωριό (σήμερα γυναικεία μονή και 
σημαντικό πνευματικό κέντρο του Ρεθύμνου). Ο άγιος αυτός, του οποίου το όνομα δεν 
διασώζεται, θεράπευσε με την προσευχή του την ασθενή θυγατέρα του πασά του Ρεθύ-
μνου και έλαβε, ως αμοιβή, την άδεια «να μεγαλώσει τση Κεράς του το σπίτι», δηλαδή το 
ναό του μοναστηριού, μέσα όμως σε προθεσμία σαράντα ημερών. Αυτό και έγινε.

Η παράδοση αυτή συμφωνεί με την αρχιτεκτονική των κτισμάτων, που προδίδει τουρ-
κικούς χρόνους, και με τα γράμματα τα λαξευμένα στο υπέρθυρο της εισόδου του ναού, 
στα οποία ο Gerola (Monumenti Veneti nell’ isola di Creta, 3ος, σ. 173) είχε διαβάσει τη 
χρονολογία 1755.

Το γεγονός καταγράφεται από το Ν. Δρανδάκη, στα Κρητικά Χρονικά, Δ, 1950, σελ. 
61, σημ. 203, και αναδημοσιεύεται στο βιβλίο του Νίκου Ψιλάκη Μοναστήρια και ερημη-
τήρια της Κρήτης, τόμ. Β΄, σελ. 78.

3. Ο άγιος Ιωάννης ο Ρώσος

Ο άγιος Ιωάννης ο Ρώσος ήταν αιχμάλωτος του ρωσοτουρκικού πολέμου του 1710-
11. Πουλήθηκε δούλος σε έναν Οθωμανό αξιωματικό στο Προκόπι της Καππαδοκίας και 
υπέστη φρικτά βασανιστήρια για να ασπαστεί το Ισλάμ, όμως διατήρησε γενναία τη χρι-
στιανική πίστη του. Έζησε όλη την υπόλοιπη ζωή του ως δούλος, με κατοικία ένα στάβλο, 
επιδιδόμενος όμως στην προσευχή και μεταλαβαίνοντας κρυφά κάθε Σάββατο στο λα-
ξευτό εκκλησάκι του αγ. Γεωργίου όχι μόνον επιβίωσε, αλλά έφτασε και σε υψηλά μέτρα 
αγιότητας.

Όταν η αγιότητά του έγινε αντιληπτή από τους ιδιοκτήτες του και τους άλλους μου-
σουλμάνους της περιοχής, ο ίδιος έγινε σεβαστός και απόλαυσε μια σχετική ησυχία.

Το πιο γνωστό θαύμα του αγίου είναι το εξής: μια μέρα, ενώ ο Τούρκος αφέντης του 
βρισκόταν στη Μέκκα, η γυναίκα του έκανε τραπέζι σε συγγενείς και φίλους στο αρχο-
ντικό τους. Ο Ιωάννης υπηρετούσε στο τραπέζι, όταν σερβιρίστηκε ένα πιάτο από το 
αγαπημένο πιλάφι του αφέντη του. Το είδε η οικοδέσποινα και αναστέναξε λέγοντας: 
«Πόση ευχαρίστηση θα έπαιρνε ο αφέντης σου, αν ήταν εδώ κι έτρωγε μαζί μας από τούτο 
το φαγητό». Ο άγιος τότε ζήτησε ένα πιάτο ζεστό πιλάφι για… να το στείλει στον αφέντη 
του στη Μέκκα. Του το έδωσαν σχεδόν με ειρωνεία, όμως, όταν επέστρεψε ο αφέντης του 
είχε μαζί του το πιάτο, που ανεξήγητα είχε μεταφερθεί κοντά του, και μάλιστα έφερε το 
χαρακτηριστικό έμβλημα όλων των σερβίτσιων του αρχοντικού.

Ο άγιος κοιμήθηκε ειρηνικά το 1730, αφού έλαβε τη θεία κοινωνία κρυμμένη από τον 
ιερέα μέσα σ’ ένα μήλο. Τρία χρόνια αργότερα, μετά από ένα φωτεινό όραμα, ανοίχθηκε ο 
τάφος και το σώμα του βρέθηκε άφθαρτο, ευλύγιστο και ευωδιάζον. Το 1830 στρατιώτες 
του Οσμάν πασά αποπειράθηκαν να το κάψουν ρίχνοντάς το στη φωτιά. Όμως το ιερό 
σκήνωμα έμεινε σχεδόν ανέπαφο και μάλιστα οι στρατιώτες το είδαν να κινείται μέσα στις 
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φλόγες, σαν ζωντανό, και τράπηκαν σε φυγή.
Μαυρισμένο από τη φωτιά το άγιο λείψανο φυλάσσεται σήμερα στο Νέο Προκόπι 

Ευβοίας, όπου μεταφέρθηκε από τους χριστιανούς κατά τη Μικρασιατική Καταστροφή 
(1922). Η μνήμη του αγίου εορτάζεται στις 27 Μαΐου.

4. Ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός

Τις πληροφορίες που μας ενδιαφέρουν τις αντλούμε κυρίως από το συναξάρι του αγί-
ου ιερομάρτυρα και ισαποστόλου Κοσμά του Αιτωλού (μαρτύρησε στις 24 Αυγούστου 
1779 και αυτή την ημέρα τιμούμε τη μνήμη του), γραμμένο από τον αυτόπτη μάρτυρα 
των γεγονότων Σάπφειρο Χριστοδουλίδη, το οποίο συμπεριέλαβε ο άγιος Νικόδημος ο 
Αγιορείτης στο Νέον Μαρτυρολόγιον (εκδ. Αστήρ, 1993, σελ. 201-208) και ο επίσκοπος 
Φλωρίνης Αυγουστίνος στο βιβλίο του Κοσμάς ο Αιτωλός, έκδ. ορθοδόξου ιεραποστολι-
κής αδελφότητος «Ο Σταυρός», Αθήναι 1998. Από εκεί μεταφέρω τα ακόλουθα:

Α. Από ταις Φιλιάταις οι πρώτοι Αγάδες επήγαν, διά να ιδούν τον Άγιον, και να ακούσουν 
την διδαχήν του, και επειδή ήτον καλοκαίρι, εκοιμήθηκαν έξω εις τον κάμπον. Και προς τας 
πέντε ώρας της νυκτός είδον ένα φως ουράνιον, ωσάν σύννεφον, οπού εσκέπαζε τον τόπον 
εκείνον, οπού εκάθητο ο Άγιος, το οποίον εδιηγούντο εις τους Χριστιανούς. Όθεν το πρωΐ 
εζήτουν να τους δώση την ευχήν του ο Άγιος από την καρδίαν του, και όχι από τα χείλη του.

Β. Άλλος πάλιν Τούρκος αξιωματικός από την Καββαΐαν, είχε δεινήν ασθένειαν φιάγγου, 
οπού δεν εδύνετο να χύση το νερόν του. Ούτος ακούοντας διά τον Άγιον, έστειλε τον δούλον 
του, παρακαλώντας τον να υπάγη εκεί, διά να τον ευχηθή, και διά μέσου του ίσως ο Θεός 
να τον ιατρεύση. Ο Άγιος δεν ηθέλησε να υπάγη, ονομάζοντας τον εαυτόν του αμαρτωλόν. 
Πάλιν έστειλεν ο Τούρκος τον δούλον του με ένα αγγείον νερόν, παρακαλώντας τον Άγιον να 
του το ευλογήση. Τότε βλέποντας την μεγάλην ευλάβειαν του Τούρκου ο Άγιος, του εμήνυσε 
να κάμη δύο προστάγματα, να μη πίνη ρακί, και να μοιράση το δέκατον του πλούτου του 
εις τους πτωχούς. Και αφού υποσχέθηκε να τα κάμη ευλόγησε το νερόν, και πίνοντάς το ο 
ασθενής εις τέσσαρας ημέρας ιατρεύθη τελείως. Όθεν έκαμε μεγάλας ελεημοσύνας.

Γ. Κατά το φανάρι εις τόπον λεγόμενον Λυκουρίσι, ένας Τούρκος εξουσιαστής του τόπου, 
βλέποντας τον σταυρόν, οπού αφήκεν εκεί ο Άγιος, όταν εδίδαξε, καθώς είχε συνήθειαν, τον 
έβγαλεν από τον τόπον του, και τον έφερνεν εις το σπήτι του, διά να κάμη δύο στύλους του 
κρεββατιού, οπού είχεν εις την δραγάταν του. Αλλ’ ευθύς, ω του θαύματος! γίνεται μεγάλος 
σεισμός, και μη δυνάμενος να σταθή εις τους πόδας του, έπεσε κατά γης κυλιόμενος ώραν 
πολλήν, και αφρίζων, και τρίζων τους οδόντας του, ωσάν δαιμονισμένος. Ύστερον δε σηκω-
θείς από δύο Τούρκους οπού διάβαινον εκείθεν, και ελθών εις τον εαυτόν του, εγνώρισε πως 
τούτο το έπαθεν από θεϊκήν οργήν, διά την τόλμην οπού έλαβε, και έβγαλε τον τίμιον σταυ-
ρόν. Όθεν μόνος του τον επήγε, και τον εστερέωσε πάλιν εις τον τόπον, όπου ήτον και προ-
τύτερα. Και κάθε ημέραν επήγαινε, και τον εφίλει με μεγάλην ευλάβειαν. Και άλλην φοράν 
οπού επέρασεν εκείθεν ο ιερός διδάσκαλος, έδραμεν αυτός ο ίδιος Τούρκος εις προσκύνησίν 
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του, και εδιηγείτο παρρησία εις όλους το θαύμα, και εζήτει ταπεινώς την συγχώρησιν.

Δ. Ένας από τους Αγαρηνούς οπού εθανάτωσαν τον Άγιον, επήρε το επανωκαμίλαυκόν 
του [το μαύρο πέπλο που φορούν οι μοναχοί πάνω από το καλυμμαύχι τους στο κεφάλι] 
και γυρίζοντας εις τον χότζαν το έβανεν εις το κεφάλι του, και επεριγέλα τον Άγιον. Και πα-
ρευθύς δαιμονισθείς έβγαλε τα ρούχα του και έτρεχε φωνάζοντας, πως αυτός εθανάτωσε τον 
ασκητήν. Όθεν μανθάνοντας τούτο ο Πασσιάς, επρόσταξε, και τον έβαλαν εις τα σίδερα, και 
εκεί κακώς ο κακός εξέψυξεν [ξεψύχησε].

Ε. Ως γνωστόν, ο άγιος είχε λάβει από το Θεό ένα συγκλονιστικό προορατικό χάρισμα, 
που τον ανέδειξε στον κατ’ εξοχήν τιμώμενο ως προφήτη της εποχής του, αλλά και του 
νέου Ελληνισμού. Οι προφητείες του (στις οποίες συμπεριλαμβάνονται αναφορές στους 
βαλκανικούς πολέμους, στο Β΄ Παγκ. Πόλεμο, σε εφευρέσεις όπως το τηλέφωνο, η τη-
λεόραση, τα αεροπλάνα κ.τ.λ.) καταγράφονταν από ακροατές του και κυκλοφορούσαν 
σε ελληνόφωνα και αλβανόφωνα χειρόγραφα. Στο προαναφερόμενο βιβλίο του επ. Αυ-
γουστίνου, σελ. 350, διαβάζουμε τη γνωστή προφητεία του στο νέο από το Τεπελένι, που 
αργότερα έγινε ο Αλή πασάς:

«Θα γίνης μεγάλος άνθρωπος, θα κυριεύσης όλη την Αρβανιτιά, θα υποτάξης την 
Πρέβεζα, την Πάργα, το Σούλι, το Δέλβινο, το Γαρδίκι, και αυτό το τάχτι του Κουρ πασά. 
Θα αφήσης μεγάλο όνομα στην οικουμένη. Και στην Πόλι θα πας, μα με κόκκινα γένια. 
Αυτή είναι η θέλησι της θείας προνοίας. Ενθυμού όμως εις όλην την διάρκειαν της εξου-
σίας σου να αγαπάς και να υπερασπίζεσαι τους χριστιανούς, αν θέλης να μείνη η εξουσία 
εις τους διαδόχους σου».

Ο Αλή πασάς, ως γνωστόν, δεν τήρησε τη συμβουλή του αγίου και δεν έμεινε η εξου-
σία στους διαδόχους του. Και πήγε όντως στην Κωνσταντινούπολη «με κόκκινα γένια»: 
απεστάλη η κομμένη κεφαλή του από το Χουρσίτ πασά.

5. Ο άγιος Ιωσήφ ο Γεροντογιάννης

Ο άγιος Ιωσήφ ο Γεροντογιάννης (1799-1874, τιμάται 7 Αυγούστου) ήταν ένας σκλη-
ρός και ασεβής κτηνοτρόφος από το χωριό Λιθίνες της Σητείας, πατέρας τεσσάρων παι-
διών. Όταν όμως έχασε το κοριτσάκι του, ένιωσε συντριβή, μετανόησε και στράφηκε προς 
το Θεό. Κάποια στιγμή έζησε μια οπτασία του παραδείσου και της κόλασης και απέκτησε 
το χάρισμα να θεραπεύει ασθένειες. Αυτό έγινε αφορμή να συρρέουν πλήθη ασθενών 
στο χωριό του, τους οποίους θεράπευε με το όνομα του Χριστού, φυσικά δωρεάν. Ο επί-
σκοπος Ιεροσητείας Ιλαρίων, χωρίς να τον γνωρίζει, τον έλεγξε ως αγύρτη, είδε όμως με 
τα μάτια του ένα θαύμα του αγίου και τον ευλόγησε (η φοράδα του επισκόπου γέννησε 
και μετά αφηνίασε και αποστράφηκε το μωρό της, κι όμως με μια κουβέντα του αγίου το 
δέχτηκε και το θήλασε).

Οι Τούρκοι όμως του χωριού του τον συκοφάντησαν ότι κρύβει επαναστατικούς σκο-
πούς κι έτσι ο Μουσταφά πασάς, διοικητής της Κρήτης, τον κάλεσε τρεις φορές σε απο-
λογία στο Ηράκλειο. Κάθε φορά η άφιξή του γινόταν αφορμή μεγάλης συγκέντρωσης, 



172

Σημειώσεις για το Ισλάμ

ενώ πολλά θαύματα τελούνταν υπό το βλέμμα των Τούρκων. Την τρίτη φορά ο άγιος 
τέλεσε δύο θαύματα στο σπίτι του πασά. Θεράπευσε την πεθερά του, κατάκοιτη επί σειρά 
ετών από ανίατη ασθένεια, και το γιο του, που είχε τραυματιστεί σοβαρά πέφτοντας από 
τη σκάλα. Τότε ο πασάς τον απέλυσε εν ειρήνη και μάλιστα του έστειλε στο χωριό ένα 
φορτίο με δώρα, τα οποία ο άγιος μοίρασε στους ανθρώπους, κρατώντας μόνο τα καντή-
λια (που του είχε στείλει) για την εκκλησία.

Στη συνέχεια, για να αποφύγει το πλήθος των ασθενών που τον καταδίωκε, ζητώντας 
θεραπεία , αποσύρθηκε στα ερείπια της ιεράς μονής του Τιμίου Προδρόμου (μονή Καψά), 
αλλά κι εκεί σύντομα περικυκλώθηκε από ασθενείς και από υποψήφιους μοναχούς. Έτσι 
επιδόθηκε σε πολυετή προσπάθεια ανακαίνισης της μονής, στην οποία έζησε έκτοτε, με 
μικρά διαλείμματα, και όπου βρίσκεται ο τάφος του και φυλάσσονται τα άγια λείψανά 
του.

Βλ. λεπτομέρειες στο βιβλίο Η ιερά μονή Καψά Σητείας και ο όσιος Ιωσήφ ο Γεροντο-
γιάννης, έκδ. της μονής, χ.χ.

6. Ο άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης

Στο βίο του αγίου Ιωάννη της Κρονστάνδης (1829-1908, τιμάται 2 Δεκεμβρίου), του 
γίγαντα της φιλανθρωπίας και προικισμένου με το χάρισμα των ιαμάτων, διαβάζουμε τα 
ακόλουθα [Αλεξάνδρου Σεμενώφ-Τιάν-Σάνσκυ, Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης (μτφρ. 
από τα ρωσικά), έκδ. Ι.Μ. Παρακλήτου, Ωρωπός Αττικής 2000, σελ. 296-297]:

Προς αυτόν έστρεφαν την προσοχή τους και προς αυτόν κατέφευγαν καθολικοί, προτε-
στάντες, εβραίοι, μουσουλμάνοι και άλλοι. Συνήθως ερωτούσε τους αλλοθρήσκους για τις 
ανάγκες και τις δυσκολίες τους χωρίς να θίγη θέματα θρησκείας. […] Στην ίδια περιοχή της 
νοτίου Ρωσίας [Κριμαία] θεραπεύθηκε με την προσευχή του ένας άρρωστος Τάταρος. Ο π. 
Ιωάννης ερώτησε την Τατάρα, που τον παρακαλούσε για τον σύζυγό της: «Πιστεύεις στον 
Θεό;». Αφού έλαβε καταφατική απάντησι, της είπε: «Θα προσευχηθούμε λοιπόν και οι δύο. 
Εσύ με τον δικό σου τρόπο και εγώ με τον δικό μου».

7. Ο άγιος Αρσένιος ο Καππαδόκης

Ο άγιος Αρσένιος ο Καππαδόκης (1840-1924, τιμάται 10 Νοεμβρίου), ο λεγόμενος Χα-
τζεφεντής, ήταν ένας εξαιρετικά χαρισματούχος ιερομόναχος από τα Φάρασα της Καπ-
παδοκίας, σεβαστός σε μουσουλμάνους και χριστιανούς, θαυματουργός ήδη εν ζωή, που 
οδήγησε το λαό του (το «ποίμνιό του», τα «λογικά του πρόβατα»), καταδιωγμένο από 
τους Τούρκους το 1924, στην Ελλάδα και κοιμήθηκε από τις κακουχίες στην Κέρκυρα, 
όπου και βρίσκεται ο τάφος του, ενώ τα άγια λείψανά του βρίσκονται σήμερα στο ιερό 
ησυχαστήριο της Σουρωτής Θεσσαλονίκης, που είναι αφιερωμένο στον άγ. Ιωάννη το 
Θεολόγο.

Στη συγκλονιστική βιογραφία του (έκδ. του ησυχαστηρίου της Σουρωτής, 2007), 
γραμμένη από το γέροντα Παΐσιο, μετά από εξαντλητική έρευνα, διαβάζουμε πολλές πε-
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ριπτώσεις θαυμαστών παρεμβάσεων του αγίου σε μουσουλμάνους, πράγμα που το θεω-
ρούσαν όλοι πολύ φυσικό. «Είναι αλήθεια ότι ο Πατήρ, όπου περνούσε και του έφερναν 
αρρώστους, για να τους διαβάση, ποτέ δεν εξέταζε εάν ο άρρωστος είναι Χριστιανός ή 
Τούρκος, αλλά από ποια αρρώστια πάσχει, για να βρη την ανάλογη ευχή» (σελ. 43). Ας 
σημειωθεί επίσης ότι, όταν λειτουργούσε, διάβαζε το ευαγγέλιο και στα ελληνικά και στα 
φαρασιώτικα (καππαδοκικό ιδίωμα) και στα τούρκικα. Ας δούμε μερικές μόνον από τις 
πολλές περιπτώσεις:

Α. Κάποτε που περιόδευε στα χωριά με τον ψάλτη του Πρόδρομο, είχε περάσει και από 
το χωριό Σινασός. Οι Τούρκοι του χωριού εμπόδισαν τον Πατέρα να έρθη σε επαφή με 
τους Χριστιανούς. Ο Πατήρ Αρσένιος δεν μίλησε καθόλου, παρά είπε μόνο στον Πρόδρο-
μο: «Πάμε να φύγουμε και θα τους ιδής τους Τούρκους να τρέχουν να μας προλάβουν». 
Μόλις βγήκαν μισή ώρα έξω από το χωριό, ο Χατζεφεντής γονάτισε και ύψωσε τα χέρια 
του στον Ουρανό (έκανε προσευχή). Και ενώ ήταν καλός καιρός, για μια στιγμή μαζεύ-
θηκαν σύννεφα και άρχισε βροχή –κατακλυσμός με δυνατό αέρα– και το χωριό Σινασός 
να σείεται ολόκληρο.

Οι Τούρκοι αμέσως κατάλαβαν το σφάλμα τους και έστειλαν δύο ζαπτιέδες (αγγελι-
οφόρους καβαλλάρηδες), για να τον προλάβουν. Και όταν τον έφθασαν, έπεσαν στα πό-
δια του Χατζεφεντή και ζητούσαν συγχώρεση εκ μέρους όλου του χωριού. Τότε ο Πατήρ 
Αρσένιος τους συγχώρεσε και ξαναγύρισε στην Σινασό. Σταύρωσε το χωριό στα τέσσερα 
σημεία του ορίζοντος και αμέσως σταμάτησαν όλα και καλωσύνεψε.

Β. Είχαν φέρει κάποτε από τους Τελέληδες μια τυφλή Μουσουλμάνα, ονόματι Φάτμα, 
ημέρα Τετάρτη στον Χατζεφεντή, να την διαβάση να γίνη καλά. Επειδή ήταν έγκλειστος, 
αφού χτύπησαν την πόρτα του κελλιού του αρκετά οι συνοδοί της τυφλής, την άφησαν 
απ’ έξω και πήγαν στο Μεσοχώρι. Εκείνη την ώρα, μια Φαρασιώτισσα, που της είχε αγκυ-
λωθή το χέρι της, πήγε στο κελλί του Χατζεφεντή και πήρε από το κατώφλι της πόρτας 
του χώμα, άλειψε το παθεμένο χέρι της και έγινε καλά. (Έτσι έκαναν όλοι οι Φαρασιώτες 
αυτές τις δύο ημέρες, που έμενε έγκλειστος, και δεν τον ενοχλούσαν). Όταν λοιπόν είδε 
την τυφλή, τη ρώτησε γιατί περιμένει και η τυφλή της είπε την αιτία. Τότε η Φαρασιώτισ-
σα της απάντησε:

- Τι κάθεσαι και χασομεράς; Δεν ξέρεις ότι ο Χατζεφεντής την Τετάρτη και την Πα-
ρασκευή δεν ανοίγει; Πάρε χώμα από το κατώφλι της πόρτας και τρίψε τα μάτια σου να 
γίνης καλά, όπως κάνουμε και όλοι αυτές τις ημέρες, όταν αρρωσταίνουμε.

Η Φαρασιώτισσα έφυγε και πήγε στην δουλειά της. Η Μουσουλμάνα όμως είχε παρα-
ξενευθεί στην αρχή γι’ αυτό που άκουσε, αλλά μετά έψαξε και βρήκε το κατώφλι, πήρε 
χώμα και έτριψε τα μάτια της και αμέσως άρχισε να βλέπη θαμπά. Από την χαρά της τότε 
πήρε μια πέτρα και χτυπούσε σαν τρελλή την πόρτα του Πατρός Αρσενίου, ο οποίος 
άνοιξε και, επειδή είδε πως ήταν Μουσουλμάνα, ενώ δεν μιλούσε αυτήν την ημέρα, έκανε 
διάκριση και τη ρώτησε τι θέλει. Του είπε τον λόγο και ο Πατήρ πήρε το Ευαγγέλιο και 
την διάβασε και αμέσως της ήρθε όλο της το φως. Εκείνη τότε από την χαρά της έπεσε 
στο πόδια του και τον προσκυνούσε με ευλάβεια, αλλ’ ο Πατήρ την μάλωσε και της είπε:
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- Εάν θέλης να προσκυνήσης, να προσκυνήσης τον Χριστό που σου έδωσε το φως, και 
όχι εμένα.

Έφυγε μετά χαρούμενη να βρη τους συνοδούς της και ανεχώρησαν για το χωριό της.

Γ. Φαρασιώτες από την Δράμα και εγκατεστημένοι στην Θεσσαλονίκη διηγήθηκαν ότι 
δύο Σέχοι (αρχηγοί Μουσουλμανικών φυλών και μάγοι) από το Χατζή-Πεχτές είχαν επι-
σκεφθή τον Πατέρα Αρσένιο. Ο Πατήρ τους δέχθηκε και τους έφτιαξε και καφέ. Οι Σέχοι 
όμως άρχισαν τις ανόητες και ζαλισμένες ερωτήσεις, που έφερναν μόνον πονοκέφαλο. Ο 
Πατήρ, για να τους ξεφορτωθή, τους είπε:

- Δεν μπορώ να σας ακούω, γιατί πονάει το κεφάλι μου.
Εκείνοι όμως δεν κατάλαβαν και είπε ο ένας στον Πατέρα Αρσένιο:
- Παπάς Εφέντης, θα σου φτιάξουμε ένα μουσχά (χαϊμαλί) και, άμα το φορέσης, σ’ όλη 

σου την ζωή δεν θα σε πονέση το κεφάλι σου.
Ο Πατήρ τους απάντησε τότε αυστηρά:
- Έχω μεγαλύτερη δύναμη από την δική σας και μπορώ να σας κάνω με την δύναμη του 

Χριστού να μην κουνηθήτε καθόλου από τον τόπο που κάθεσθε.
Τους άφησε αμέσως τότε και πήγε δίπλα στο κελλί του. Όταν είχαν αποτελειώσει τον 

καφέ τους οι Σέχοι και θέλησαν να φύγουν, με κανέναν τρόπο δεν μπορούσαν να κουνη-
θούν από τον τόπο που κάθονταν, διότι ένιωθαν να είναι δεμένοι με ένα αόρατο δέσιμο. 
Αναγκάσθηκαν τότε να φωνάξουν τον Πατέρα Αρσένιο, για να τους λύση. Ο Πατήρ πήγε 
αμέσως, αλλά δεν τους μίλησε. Μόνο νόημα τους έκανε να φύγουν, και έτσι μπόρεσαν να 
ξεκοκκαλώσουν από τον τόπο τους. Οι Σέχοι κατάλαβαν το σφάλμα τους και ζήτησαν 
συγχώρεση από τον Πατέρα και του είπαν φεύγοντας:

- Παπάς Εφέντης, συγχώρα μας. Η δύναμή σου είναι μεγάλη, γιατί την παίρνεις από 
την μεγάλη σου πίστη. Εμείς με τον σατανά δουλεύουμε.

Δ. Ο Συμεών Καραούσογλου θυμάται το παρακάτω γεγονός: Μία Τζερκέζα (Μου-
σουλμάνα) είχε παρακαλέσει τον Πρόδρομο της Κοπαλούς να της φέρει ένα φυλαχτό 
από τον Χατζεφεντή, επειδή ήταν στείρα και ο άνδρας της ήταν έτοιμος να την χωρίση 
γι’ αυτόν τον λόγο. Ο Πρόδρομος την λυπήθηκε, διότι ήταν και ορφανή και ολομόναχη, 
χωρίς κανέναν συγγενή. Άφησε την δουλειά του και ήρθε στο χωριό. Επειδή ήταν λίγο 
αργά, όταν έφθασε, δίσταζε ο ίδιος να πάη στον Πατέρα Αρσένιο και είπε σε κάποιον 
επίτροπο να πάη εκείνος. Ο επίτροπος πήγε και πήρε ένα φυλαχτό, δηλαδή την ευχή που 
θα της διάβαζε γραμμένη. Επειδή δε ήξερε ότι η Τζερκέζα ήταν πλούσια – ο άνδρας της 
ήταν μεγάλος κτηνοτρόφος –, νικήθηκε από την πλεονεξία και πήρε την ευχή του Πατρός 
Αρσενίου που ήταν διπλωμένη και την τύλιξε με ένα δικό του σημείωμα, όπου έγραφε να 
στείλη δέματα, τυρί, κρέατα κ.λπ., δήθεν ότι τα ζήτησε ο Χατζεφεντής. Το έδωσε μετά 
στον Πρόδρομο της Κοπαλούς ο πλεονέκτης επίτροπος και εκείνος, χωρίς να ξέρη, πήγε 
την άλλη μέρα και το έδωσε στην Τζερκέζα, με την οποία γειτόνευαν στα κτήματα. Αυτή 
το ξετύλιξε και το μεν φυλαχτό το φόρεσε με ευλάβεια, το δε σημείωμα το πήρε και έστει-
λε στον επίτροπο ό,τι έγραφε, διότι θα τα πήγαινε δήθεν εκείνος στον Πατέρα Αρσένιο. 
Στον χρόνο η Τζερκέζα απέκτησε [παιδί] και έστελνε και στην συνέχεια πολλά πράγματα 
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στον επίτροπο, χωρίς να γνωρίζη ο Πατήρ.
Μετά από δύο χρόνια το έμαθε και κάλεσε τον επίτροπο εκείνον και του έκανε πα-

ρατηρήσεις. Ο επίτροπος όμως, αντί να ζητήση συγχώρεση, δυστυχώς αρνιόταν. Τότε ο 
Πατήρ Αρσένιος του είπε:

- Καλύτερα είναι να εξοφλήσης σε τούτη την ζωή, παρά να κολασθής. Γι’ αυτό από 
αυτή την στιγμή να γεμίση το κορμί σου σπυριά και να σε τρώνε, όσον καιρό έτρωγες και 
συ της Τζερκέζας τα τυριά και τα κρέατα.

Από εκείνη την στιγμή το κορμί του επιτρόπου γέμισε σπυριά και με φαγούρα μεγάλη. 
Δεν μπόρεσε όμως ν’ αντέξη την φαγούρα και πήγε στον Πατέρα Αρσένιο και του ζήτησε 
συγχώρεση. Εκείνος τον συγχώρεσε, τον διάβασε και θεραπεύθηκε.

Ε. Η Στέλλα Κογλανίδου διηγείται ότι είχαν φέρει στο πατρικό της σπίτι, στα Φάρασα, 
έναν βουβό Τούρκο ηλικίας τριάντα ετών, και ο πατέρας της τον πήρε και τον πήγε στον 
Πατέρα Αρσένιο, για να τον διαβάση και να γίνη καλά. Ενώ ο Χατζεφεντής του διάβαζε 
το Ευαγγέλιο, πριν ακόμη τελειώση, ο βουβός άρχισε να μιλάη, στην συνέχεια τον πήγε 
πάλι στο σπίτι του και ο βουβός μιλούσε. Δηλαδή τον φιλοξένησε και θεραπευμένο, και 
την άλλη μέρα τον πήραν οι συγγενείς του και έφυγαν.

Στ. [Διηγείται ο γέροντας Παΐσιος]. Δυο γέροι Τούρκοι που κάθονταν έξω από ένα 
μπακάλικο [στο Γιαχ-Γυαλί (Αχγιαβούδες)], μου είπαν να καθίσω, και στην συνέχεια με 
ρώτησαν από πού έρχομαι και πού πηγαίνω και εάν είμαι παπάς, στους οποίους είπα σχε-
τικά με το ταξίδι μου. Ο ένας γέρος Τούρκος μου είπε τα εξής: «Εκεί στα Φάρασα ήταν 
ένας Αζίζ Παπάς (Άγιος Παπάς). Τον έλεγαν Χατζεφεντή και πήγαιναν από παντού τους 
αρρώστους και τους διάβαζε και γίνονταν καλά. Με είχαν πάει κι εμένα, που ήταν στραβό 
το κεφάλι μου, και με διάβασε και έγινα καλά». Μου έδειχνε δε και το κεφάλι του, πώς 
ήταν γυρισμένο προς τις πλάτες του και πώς επανήλθε στην θέση του.

Ζ. Ο Συμεών Καραούσογλου διηγήθηκε ότι κάποτε πήγε στα Φάρασα ένας λήσταρχος 
Τούρκος και μπήκε μέσα στον Ναό την ημέρα της Αναστάσεως, ενώ είχε αρχίσει η Θεία 
Λειτουργία. Ο Χατζεφεντής, μόλις τον είδε αρματωμένο και με τέτοια αναίδεια, τον ει-
δοποίησε να φύγη έξω γρήγορα. Ο λήσταρχος όμως δεν έδωσε καθόλου σημασία, όπως 
και ο Πατήρ δεν του είπε τίποτα πια, παρά συνέχισε ατάραχος την Θεία Λειτουργία. Όταν 
όμως βγήκε στα Άγια, στην Μεγάλη Είσοδο, ο Τούρκος άρχισε να τρέμη επιτόπου, χωρίς 
να μπορή να φύγη έξω, διότι ένιωθε τον εαυτό του δεμένο με ένα αόρατο δέσιμο. Το έπαθε 
αυτό, όταν είδε τον Πατέρα Αρσένιο στα Άγια, να μην πατάη στην γη, αλλά να περπατάη 
στον αέρα. Αφού λοιπόν μπήκε με τα Άγια στο Ιερό, μετά έκανε ο Πατήρ στον Τούρκο 
νόημα να φύγη και τότε ένιωσε τον εαυτό του λυμένο ο Τούρκος και βγήκε έξω από τον 
Ναό τρέμοντας και έπεσε σε μια άκρη σαν νεκρός στην γη.

Όταν τελείωσε η Θεία Λειτουργία και ο κόσμος όλος σκόρπισε στα σπίτια τους, ένας 
επίτροπος τον είδε τον λήσταρχο κάτω πεσμένο σε μια άκρη και είπε στον Χατζεφεντή:

- Να έχω την ευχή σου, εκείνος ο Τούρκος είναι πεσμένος κάτω στην γη σαν πεθαμένος.
Ο Πατήρ του είπε:



176

Σημειώσεις για το Ισλάμ

- Καλά.
Όταν τελείωσε και αυτός από το Ιερό και έφευγε, πήγε και τον σήκωσε επάνω, και έτσι 

μπόρεσε να στηριχθή στα πόδια του. Αφού του έκανε αυστηρές παρατηρήσεις, είπε στον 
επίτροπο:

- Δώσ’ του πέντε γρόσια, μια που είναι Πάσχα σήμερα.
Έφυγε μετά θεραπευμένος και κατατρομαγμένος και μάζεψε όλους τους Τούρκους 

(Τσέτες) που είχαν κυκλωμένο το χωριό, και έφυγαν όλοι φοβισμένοι.

Η. Μερικοί Τούρκοι άρρωστοι, που θεωρούσαν τον εαυτό τους ανάξιο για να ζητή-
σουν από τον Χατζεφεντή να τους διαβάση, ζητούσαν από την στάχτη του θυμιατηριού, 
που άδειαζε στην άκρη του τζακιού του, την οποία διέλυαν σε νερό, την έπιναν οι Τούρκοι 
και γίνονταν καλά.

Θ. Πήγαν κάποτε από τις Τσαχιρούδες μία Τουρκάλα νεόνυμφη δαιμονισμένη, με αλυ-
σίδες δεμένη, στον Χατζεφεντή, για να την διαβάση. Επειδή ήταν έγκλειστος εκείνη την 
ημέρα, οι συγγενείς της βασανισμένης ψυχής παρακάλεσαν τους επιτρόπους να μεσολα-
βήσουν, για να τους δεχθή, διότι, παρόλο που την είχαν και δεμένη, δεν μπορούσαν και 
πάλι να την συγκρατήσουν. Ο Πατήρ τους δέχθηκε και έκανε νόημα για να την λύσουν. 
Μόλις λύθηκε όμως, όρμησε στον Πατέρα Αρσένιο, του άρπαξε το ένα του πόδι και το 
δάγκωνε. Ενώ κρατούσε το Ευαγγέλιο, για να την διαβάση, δεν το άνοιξε, παρά την χτύ-
πησε απαλά στο κεφάλι της τρεις φορές και το δαιμόνιο έφυγε αμέσως από την γυναίκα, 
η οποία άρχισε μετά να κλαίη και να φυλάη με ευλάβεια το δαγκωμένο πόδι του Πατρός. 
Επίσης ο πατέρας της έπεσε και αυτός στα πόδια του και τον παρακαλούσε να δεχθή ολό-
κληρο τον κεσέ του (το πουγγί) και έλεγε:

- Πάρ’ τα όλα, να είναι δικά σου, γιατί έσωσες το παιδί μου.
Ο Πατήρ τον σήκωσε επάνω και του είπε:
- Κράτησε τα λεφτά σου. Η πίστη μας δεν πουλιέται.

Ι. Μια φορά που του πήγε ένας Τούρκος δύο ζώα φορτωμένα μπαχτσίς (δώρα), γιατί 
απέκτησε η στείρα γυναίκα του δύο παιδιά με το φυλαχτό που της έστειλε ο Χατζεφεντής, 
του έκανε αυστηρή παρατήρηση με τα εξής λόγια: «Στο χωριό σου φτωχούς δεν είχες; Τι 
μου τα κουβάλησες εδώ; Για να σου πω το αφερίμ (μπράβο); Εγώ μπαχτσίσια δεν μαζεύω».

ΙΑ. Είχαν φέρει στον Χατζεφεντή μια φορά έναν Τούρκο, διηγήθηκε ο Βασίλειος Κα-
ρόπουλος, που είχε στραβώσει το κεφάλι του στο δεξιό του μέρος και είχε μείνει ακίνητο. 
Ο Τούρκος αυτός ήταν λήσταρχος και πολύ αιμοβόρος και του συνέβη αυτό, φαίνεται, 
κατά παραχώρησιν Θεού, γιατί έτσι μόνο σταμάτησε τις κλεψιές του και τα εγκλήματα 
που έκανε. Είχε γυρίσει προηγουμένως σε πολλούς γιατρούς, για να θεραπευθή, αλλά 
γιατρειά δεν βρήκε. Ήρθε μετά και στον Χατζεφεντή και, αφού τον διάβασε, επανήλθε το 
κεφάλι του στην θέση του. Και μετά του έκανε και αυστηρές παρατηρήσεις για την όχι 
καλή ζωή του και του έδωσε και κανόνα, καθώς και σ’ όλη του την οικογένεια, γιατί ήταν 
όλοι θηρία και όχι άνθρωποι.

Σταματούμε εδώ, παρόλο που αναφέρονται κι άλλες περιπτώσεις στο ίδιο βιβλίο.
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8. Ο άγιος ιερέας Γεώργιος εκ Νεαπόλεως Καππαδοκίας

Ο άγιος Γεώργιος, ο ιερέας της Νεάπολης (Νέφσεχιρ) Καππαδοκίας, γεννήθηκε το 
1760 και κοιμήθηκε εξόριστος στη Λευκωσία της Κύπρου, μετά από σειρά συκοφαντιών, 
στις 12 Σεπτεμβρίου 1816. Το τίμιο λείψανό του ζητήθηκε από τους Νεαπολίτες, αλλά οι 
Κύπριοι δεν το έδωσαν. Ο άγιος –μη αναγνωρισμένος ακόμη επίσημα– υπήρξε πνευματι-
κός της οσίας Φωτεινής της Νεαπολίτισσας και κατέγραψε στα καραμανλίδικα (τουρκική 
γλώσσα με ελληνική γραφή) τις συγκλονιστικές εμπειρίες της. Επίσης μετέφρασε στα 
τούρκικα και εξέδωσε στα καραμανλίδικα βίους αγίων ανδρών και γυναικών, με τον τίτλο 
Αλτούνολουκ (Χρυσαύλακας). (Ας σημειωθεί εδώ ότι οι χριστιανοί της περιοχής του ήταν 
τουρκόφωνοι, κατόπιν πιέσεων του τουρκικού καθεστώτος).

Στο βίο του, που προτάσσεται της έκδοσης των χειρογράφων του για την αγία Φω-
τεινή (πρώτη έκδοση 1925, παρούσα έκδοση στο Η νέα οσία Φωτεινή η Νεαπολίτις, έκδ. 
Ιεράς Μονής Αγ. Προκοπίου Τρικάλων 2002, σελ. 29-32), διαβάζουμε το ακόλουθο, που 
το μεταφέρω εν περιλήψει:

Λόγω της έλλειψης νερού στην άνω χριστιανική συνοικία και των ποικίλων δυσκολιών 
της μεταφοράς του από την κάτω και μακρινή τουρκική συνοικία, ο άγιος θέλησε να με-
ταφέρει νερό από πηγή που απείχε δύο ώρες από την πόλη. Το έργο αυτό όμως, εκτός από 
τις υπέρογκες δαπάνες που απαιτούσε, χρειαζόταν και έκδοση σουλτανικού διατάγματος. 
Έτσι ο ευλαβής ιερέας πήγε στην Κωνσταντινούπολη.

Τις ημέρες εκείνες είχε ασθενήσει βαριά ο γιος του Μεγάλου Βεζίρη και οι γιατροί 
δεν του είχαν δώσει ελπίδες επιβίωσης. Τότε ο άγιος παρουσιάστηκε το πρωθυπουργικό 
μέγαρο και ζήτησε να προσευχηθεί υπέρ της υγείας του ασθενούς. Ο Μέγας Βεζίρης απά-
ντησε καταφατικά και ο ιερέας ήρθε στο σπίτι του και προσευχήθηκε θέτοντας το χέρι 
στο κεφάλι του ασθενούς. Και η υγεία του αποκαταστάθηκε.

Ο Μέγας Βεζίρης ευγνώμων διαβεβαίωσε τον ιερέα ότι θα του δώσει αμέσως οποιο-
δήποτε αντάλλαγμα και ο άγιος ζήτησε τη μεσολάβησή του για την έκδοση του σουλτα-
νικού διατάγματος, με το οποίο θα μπορούσε να εκτελεστεί το έργο της μεταφοράς του 
νερού. Πήρε το διάταγμα και επέστρεψε στη Νεάπολη, όπου επιδόθηκε στην κατασκευή 
υδραγωγείου και κρηνών σε κάθε χριστιανική γειτονιά. Το έργο αυτό ολοκληρώθηκε στις 
12 Ιουλίου 1812 και έλαβε την ονομασία «το νερό του παπά Γιώργη».

Οι παρακάτω άγιοι βιογραφούνται λεπτομερώς στον τόμο Ασκητές μέσα στον κόσμο
τόμ. Α΄. Από εκεί αντλήσαμε τα στοιχεία που παραθέτουμε εδώ.

9. Ο άγιος Βασίλειος Κοντζικλής ο θαυματουργός

Ο άγιος Βασίλειος Κοντζικλής έζησε στην Καππαδοκία της Μικράς Ασίας το 19ο αιώ-
να. Ήταν ένας έγγαμος και πολύτεκνος ιερέας, πολύ πιστός, που είχε μαθητεύσει για ένα 
διάστημα σε κάποιους από τους αγίους ασκητές της Καππαδοκίας. Εκεί υποθέτω ότι θα 
είχε μάθει όχι μόνο να είναι ταπεινός και εγκρατής, αλλά και την επιστήμη της νοεράς 
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προσευχής στο όνομα του Ιησού, με καθαρή καρδιά και απερίσπαστο νου, πράγμα που 
σίγουρα θα είχε καθοριστική σημασία για την πνευματική του εξέλιξη.

Σώζεται ένας κρεμαστός σταυρός με το όνομά του και τη χρονολογία 1830, καθώς και 
ένα ευχολόγιο (λειτουργικό βιβλίο) σε καραμανλίδικη γραφή, δώρο ενός αγίου ασκητή, 
που ο άγιος Βασίλειος το χρησιμοποιούσε όταν προσευχόταν για τη θεραπεία κάποιου.

Ο Θεός του είχε δώσει το προορατικό και το ιαματικό χάρισμα και είχε τελέσει αμέτρη-
τες θεραπείες, τόσο σε χριστιανούς όσο και σε μουσουλμάνους. Ας δούμε μερικές κατα-
γεγραμμένες περιπτώσεις:

Α. Στο χωριό Ανδρονίκη ένας πλούσιος Τούρκος είχε το μονάκριβό του παιδί άρρωστο. 
Έπασχε από τρέλα βαριάς μορφής και δεν ήξερε τι έκανε. Ήταν επιθετικό στους ανθρώ-
πους, έσπαζε, έκανε ζημιές και η οικογένειά του δεν μπορούσε να το συγκρατήσει. Ο πα-
τέρας του τελικά το έκλεισε σε ένα δωμάτιο, κλείδωσε τις πόρτες και του έδινε τροφή από 
ένα μικρό παραθυράκι. Ήταν τόσο εξαγριωμένο και επικίνδυνο ώστε κανείς δεν μπορούσε 
να το πλησιάσει. Ο πατέρας προηγουμένως είχε πάει το παιδί σε γιατρούς και σε μάγους 
αλλά κανείς δεν μπόρεσε να το βοηθήσει. Είχε ακούσει και για τον θαυματουργό ιερέα και 
πάνω στην απελπισία του σκέφτηκε: «Τι κάθομαι και περιμένω; Δεν παίρνω το παιδί μου 
να το πάω στον παπά Βασίλη στο Ταζλίκ να το διαβάσει καμιά ευχή να γίνη καλά, όπως 
τόσοι και τόσοι άνθρωποι είδαν τη θεραπεία τους απ’ αυτόν τον άγιο άνθρωπο;».

Κάλεσε καμιά δεκαριά γεροδεμένους νέους, οι οποίοι κατάφεραν να δέσουν και να 
φορτώσουν το παιδί του σ’ ένα γαϊδουράκι, δεμένο επίσης πάνω στο σαμάρι. Βλέποντας 
αυτό το θέαμα οι χωρικοί του Ταζλίκ μαζεύτηκαν από περιέργεια στο σπίτι του παπά Βα-
σίλη, να δουν αν θα γίνει καλά ο νέος. Ο πατέρας του παιδιού έπεσε στα πόδια του παπά 
και κλαίγοντας τον παρακαλούσε. […]. «Ησύχασε, παιδί μου, ο γιος σου θα γίνει καλά» 
απάντησε ο παπάς.

Φέρνουν μπροστά το παιδί. Φορά το πετραχήλι και του διαβάζει τις ευχές από το ευ-
χολόγιο του ερημίτου. Το σταυρώνει και λέει στον πατέρα να λύσουν το παιδί, που τώρα 
ήταν ήρεμο. Το πιάνει από το χέρι, το σηκώνει όρθιο και του λέγει: «Παιδί μου, απ’ αυτή τη 
στιγμή είσαι καλά, δεν έχεις τίποτε. Να είσαι στο εξής καλό και φρόνιμο παιδί, να αγαπάς 
τους γονείς σου και τους συνανθρώπους σου. Πήγαινε στην ευχή του Θεού».

Ο πλούσιος πατέρας έπεσε στα πόδια του ευχαριστώντας τον και του πρόσφερε πολλά 
μπαχτσίσια (δώρα), τα οποία ο παπάς φυσικά δεν δέχτηκε.

Β. Κάποια ημέρα ο παπά Βασίλης καθόταν με παρέα γερόντων στον εξώστη του δι-
ώροφου σπιτιού του και συζητούσαν. Σε μια στιγμή τους λέει: «Κοιτάξτε προς το Άας 
Πουνάρ (Άσπρη Βρύση, ασπρόνερο). Βλέπετε έναν Τούρκο πάνω σε γαϊδουράκι; Είναι 
φτωχός, βασανισμένος, άρρωστος και έρχεται σε μένα να του διαβάσω ευχή γιατί υπο-
φέρει. Φέρνει μαζί του στον κόρφο του σαράντα λεπτά (ένα γρόσι) για να μου δώσει ως 
αμοιβή για την ευχή που θα του διαβάσω» […].

Περίμεναν με περιέργεια την άφιξη του Τούρκου. Όταν ήρθε, χαιρέτισε κάνοντας ένα 
τεμενά μέχρι το χώμα. Ο παπά Βασίλης τον αντιχαιρέτισε και τον ρώτησε τι ήθελε. Απά-
ντησε: «Αχ, παπά Εφέντη, από μακριά έρχομαι, ντέρτια (βάσανα) πολλά έχω. Πονάω 
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πολύ. Δεν μπορώ να κοιμηθώ ούτε νύχτα ούτε μέρα. Ήρθα να μου διαβάσης ευχή από το 
άγιο κιτάπ (βιβλίο) που έχεις, μήπως βρω την γιατρειά μου».

Ο παπά Βασίλης του διάβασε ευχή και αμέσως σταμάτησαν οι πόνοι του. Από ευγνω-
μοσύνη έβγαλε από τον κόρφο του σαράντα λεπτά και τα έδινε στον παπά, στον οποίο 
συνεχώς έλεγε ευχές και ευχαριστίες. 

- Τι είναι αυτά, γιαβρούμ; ρώτησε ο παπάς, τάχα σα να μην ήξερε.
- Παπά Εφέντη, είναι ένα γρόσι, είναι η πληρωμή σου.
- Μα, παιδί μου, με ένα γρόσι πιάνει η ευχή; Δεν έχεις άλλα χρήματα πάνω σου;
- Αμάν, παπά Εφέντη, σε παρακαλώ, δέξου τα. Και αυτά τα μάζεψα από άλλους δανει-

κά.
- Εντάξει, γιαβρούμ, μην στενοχωριέσαι, αστειεύτηκα, ήθελα να σε πειράξω. Κράτα τα 

και αυτά. Τώρα έλα να φας και να ξεκουραστής.
Έφυγε ο Τούρκος θεραπευμένος και ευχαριστημένος, και μάλιστα του έδωσε ο παπά 

Βασίλης ψωμί και αλάτι για τα παιδιά του.

Γ. Άλλη φορά ήρθαν δυο Τούρκοι να θεραπευθούν. Ο ένας είχε μαζί του πέντε γρόσια 
και ο άλλος ένα. Ο παπά Βασίλης τους είδε από μακριά […]. Όταν έφθασαν στο σπίτι 
του, ο Τούρκος που είχε τα πέντε γρόσια ήταν πιο θαρραλέος, γιατί είχε περισσότερα 
χρήματα, ενώ ο άλλος ήταν διστακτικός και φοβισμένος. Τότε του λέγει ο παπά Βασίλης: 
«Έλα μέσα, μην ντρέπεσαι. Διστάζεις γιατί έχεις ένα γρόσι μόνο και ο φίλος σου έχει πέντε 
γρόσια;». Οι Τούρκοι μόλις άκουσαν αυτά έμειναν έκπληκτοι και είπαν: «Παπά Εφέντη, 
πολλά ακούστηκαν για σένα, για όσα καλά κάνεις στον κόσμο, αλλά πρώτη φορά βλέ-
πουμε και ακούμε παπά να γνωρίζη τις σκέψεις των ανθρώπων και τι έχει ο καθένας στην 
τσέπη του».

Αφού διάβασε στον καθένα την ανάλογη ευχή, στο τέλος τους είπε: «Τώρα πηγαίνετε 
στην ευχή του Θεού. Αφού έχετε πίστη και κάνατε τόσο κόπο να έρθετε από μακριά, μην 
φοβάστε, ο Θεός σας θεραπεύει». Οι Τούρκοι άπλωσαν τα χέρια τους να του δώσουν τα 
χρήματα, αλλά ο πατήρ αρνήθηκε να τα πάρη. Τους είπε: «Φτωχοί άνθρωποι είστε. Να 
ψωνίσετε κάτι για τις οικογένειές σας».

Ο θαυματουργός αυτός άγιος –μη αναγνωρισμένος ακόμη επίσημα– κοιμήθηκε γύρω 
στο 1900.

10. Ο άγιος Ηλίας Διαμαντίδης, ο μυροβλύτης

Ο άγιος γεννήθηκε το 1880 στο χωριό Χουρμικιάντο των Σουρμένων του Πόντου και 
πέρασε μαρτυρικά παιδικά χρόνια στα χέρια της μητριάς του, η οποία τον βασάνιζε στην 
κυριολεξία με σαδισμό. Εκείνος όμως όχι μόνο δεν αποκάλυπτε στον πατέρα του τη φρι-
κτή συμπεριφορά της, αλλά και αργότερα, στα γηρατειά της, τη φρόντισε με ανεξικακία 
σαν μητέρα του. Αυτός ήταν και ο λόγος –κατά την εκτίμηση του αγίου γέροντα Παϊσίου 
του Αγιορείτη– που ο Θεός του έδωσε τόσο πλούσια τη θαυματουργική χάρη Του.

Μετά από πολλές ταλαιπωρίες και περιπέτειες, παντρεύτηκε και απέκτησε έξι κόρες, 
αλλά υιοθέτησε και δύο ορφανά κορίτσια και τα μεγάλωσε σαν παιδιά του. Εργαζόταν 
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ως αρτοποιός, αρχικά ως βοηθός και στη συνέχεια με δικό του φούρνο. Τότε αποκατα-
στάθηκε οικονομικά και μπόρεσε να επιδοθεί στις ελεημοσύνες, όπως επιθυμούσε, με τη 
βοήθεια της γυναίκας του. Συνεργαζόταν μάλιστα με ντόπιες Τουρκάλες, που τις έστελνε 
όπου χρειαζόταν, για να φαίνεται πως οι Τούρκοι κάνουν τις ελεημοσύνες και ο ίδιος να 
μένει στην αφάνεια. Έστελνε π.χ. αλεύρι με μια Τουρκάλα σε μια χήρα με τέσσερα παιδιά 
και καθόταν η Τουρκάλα και τη βοηθούσε και να ζυμώσει.

Αν και ήταν εντελώς αγράμματος, έβλεπε κάθε βράδυ στον ύπνο του έναν άγγελο, 
που του μάθαινε γράμματα, ψαλτική και αγιογραφία κι έτσι άρχισε να διαβάζει, αλλά και 
να ψάλλει (ήταν καλλίφωνος) και να αγιογραφεί. Όμως το 1918, ως γνωστόν, λόγω των 
τουρκικών βιαιοτήτων, πολλοί Πόντιοι έφυγαν για τη Ρωσία. Ο άγιος με την οικογένειά 
του κατέφυγε στο χωριό Μαχμουτία, κοντά στο Βατούμ, όπου ήταν παντρεμένη η κόρη 
του Αγάπη. Εκεί έζησε σε ένα αγρόκτημα, όπου φιλοξένησε αμέτρητους φτωχούς. Δυστυ-
χώς ταλαιπωρήθηκε πολύ από το σοβιετικό καθεστώς, ιδίως όταν αργότερα χειροτονήθη-
κε κρυφά ιερέας (ενώ η θρησκευτική πίστη βρισκόταν υπό διωγμόν) και λειτουργούσε τη 
νύχτα σε ερημοκλήσια και στο εκκλησάκι του αγ. Γεωργίου που είχε ανακαλύψει κατόπιν 
ονείρου στο κτήμα και αναστηλώσει. Συνελήφθη και βασανίστηκε πολλές φορές, όμως, 
με τη δύναμη του Θεού, δεν υποχώρησε. Κάθε φορά που έβγαινε από τη φυλακή, πριν 
θεραπευθεί από τα βασανιστήρια, ξανάρχιζε τις νυχτερινές λειτουργίες, στις οποίες συμ-
μετείχαν κρυφά οι κάτοικοι της περιοχής.

Προικισμένος από το Θεό με το χάρισμα των ιαμάτων, θεράπευσε πολλούς ασθενείς. 
«Έρχονταν από πολύ μακριά Αρμένιοι, Ρώσοι, Γεωργιανοί, ακόμη και Τούρκοι για να θε-
ραπευθούν». Ας δούμε τρία χαρακτηριστικά περιστατικά:

Ένας Τούρκος, ονόματι Χουσεΐν, ζούσε στο σπίτι της κόρης του στην Μαχμουτία. Δί-
πλα τους έμενε ένας Διοικητής της Αστυνομίας που η γυναίκα του ήταν τρελή και την 
έδεναν με αλυσίδες. Ο Χουσεΐν τον λυπήθηκε και του είπε ότι υπάρχει ένας Έλληνας που 
μπορεί να θεραπεύση την γυναίκα του. Αμέσως ζήτησε να τον φέρη στο σπίτι του. Ο π. 
Ηλίας είπε να φέρουν την άρρωστη στο σπίτι της κόρης του Χουσεΐν. Εκεί επί δώδεκα 
ημέρες την διάβαζε, την σταύρωνε και μετά έγινε καλά και ήρθε στα λογικά της. Από τότε 
η Αστυνομία δεν τον ξαναενόχλησε. Ο Διοικητής έγινε κρυφά χριστιανός [ήταν άθεος] 
και ο π. Ηλίας βάπτισε όλη την οικογένειά του.

Τρεις Τούρκοι που ζούσαν στη Ρωσία έμαθαν ότι ο πατήρ κάνει θαύματα και αποφάσι-
σαν να τον σκοτώσουν ή να τον απαγάγουν και να σφραγίσουν την εκκλησία. Πηγαίνο-
ντας με τ’ άλογά τους τη νύχτα, ένας καβαλάρης με άσπρο άλογο τους έκοβε τον δρόμο. 
Τα άλογά τους φοβήθηκαν και γύρισαν πίσω. Ήταν ο άγιος Γεώργιος που τους έδιωξε. 
Μετανοιωμένοι διηγήθηκαν το πάθημά τους στον π. Ηλία ζητώντας συγχώρηση.

Μία άλλη φορά ο άγιος ανακοίνωσε στην οικογένειά του πως ο άη Γιώργης τον προ-
ειδοποίησε για επικείμενη επίθεση ομάδας φανατικών Τούρκων. Πράγματι τη νύχτα μια 
ομάδα, με επικεφαλής τον Αχμέτ Κιτιάκ, τους χτύπησε την πόρτα ζητώντας δήθεν να 
τους δείξουν το δρόμο. Δεν τους άνοιξαν, αυτοί όμως σκότωσαν το σκυλί και άρχισαν να 
πυροβολούν. Οι σφαίρες πήγαιναν δώθε-κείθε αλλά καμία δεν άνοιξε το σπίτι. Η Καλή 
[κόρη του] έβλεπε στην πόρτα τον άγιο Γεώργιο με ανοιχτά τα χέρια να τους προστατεύη. 



181

Σημειώσεις για το Ισλάμ

Τέλος έβαλαν φωτιά δίπλα στον αχερώνα, όπου μέσα ήταν η εκκλησία και κάηκε. Πήρε 
φωτιά και η σκεπή του σπιτιού, αλλά την έσβησαν. Ο π. Ηλίας ύστερα πήγε και προσευ-
χήθηκε μπροστά στα εικονίσματα και ρώτησε τον Χριστό: «Ποιοι είναι αυτοί που έκαψαν 
την εκκλησία;». Και ο Χριστός τους απαρίθμησε έναν έναν.

Ο π. Ηλίας κοιμήθηκε τον Ιούλιο του 1946 μέσα σε ένα φωτεινό όραμα και μια διάχυτη 
ευωδία. Από τον τάφο του έβγαινε φως και κάθε βράδυ, τα μεσάνυχτα, ανάβλυζε μύρο. 
Μετά από χρόνια ο τάφος του ανοίχτηκε και το σώμα του βρέθηκε άφθορο και ευωδιάζον. 
Όμως το 1962, που ανοίχτηκε για δεύτερη φορά, το λείψανό του είχε κλαπεί. Ο θαυμα-
τουργός αυτός διδάσκαλος της ορθόδοξης πίστης τιμάται τοπικά ως άγιος στο Βατούμ.

11. Ο άγιος Ιωάννης, ο Νέος Ελεήμων

Ο άγιος Ιωάννης ο Νέος Ελεήμων (ονομάζεται έτσι επειδή υπάρχει και ο παλαιός άγιος 
Ιωάννης ο Ελεήμων, επίσκοπος Αλεξανδρείας του 5ου αιώνα), γεννήθηκε το 1836 στο 
χωριό Λωρία (Μούζενα) της επαρχίας Τραπεζούντας του Πόντου, που και σήμερα υπάγε-
ται στην Τουρκία, και το επώνυμό του ήταν Τριανταφυλλίδης. Ήταν έγγαμος και πατέρας, 
είχε ορφανέψει από μικρός και εργαζόταν σκληρά για να ζήσει ο ίδιος και η οικογένειά 
του. Εκτός από τις γεωργικές εργασίες εργαζόταν και ως αρτοποιός. Κάποια στιγμή τρεις 
άγγελοι εμφανίστηκαν στον ίδιο και στη σύζυγό του και πληροφόρησαν εκείνη ότι οι 
χωριανοί του Ιωάννη θα του ζητήσουν να γίνει ιερέας και δεν πρέπει να το αρνηθεί. Της 
έδωσαν επίσης πληροφορίες για το μέλλον το δικό του και της οικογένειάς τους.

Ο άγιος έγινε ιερέας και μαθήτευσε στους μοναχούς του αγίου Γεωργίου Χουτουρά. Αν 
και ολιγογράμματος έδειξε φλογερό ζήλο και εξελίχθηκε όχι μόνο σε άριστο κήρυκα του 
θείου λόγου αλλά και σε ευλογημένο ειρηνοποιό, καθώς ολόκληρα χωριά κατέφευγαν σ’ 
αυτόν –συχνά σταλμένα από τον ίδιο το μητροπολίτη– για να ακούσει τις διαφορές τους 
και να τις επιλύσει με σοφία, οδηγώντας στη συμφιλίωση.

Το 1877, με το ρωσοτουρκικό πόλεμο, διοργάνωσε μεγάλο έρανο (κινητοποιώντας 
κυρίως πλούσιους), για να καταπολεμήσει την πείνα και κυρίως αυτή η επίπονη και πολύ-
τιμη δραστηριότητά του τού έδωσε το χαρακτηρισμό του Νέου Ελεήμονα. Όταν μάλιστα 
ένας αποτυχημένος δάσκαλος του χωριού σκότωσε κατά λάθος από το ξύλο το εγγονάκι 
του αγίου, εκείνος έπεσε με ζήλο στην προσευχή και, με την παρέμβασή του, κατόρθωσε 
να ειρηνεύσει τους εξαγριωμένους συγγενείς του και να βγάλει από τη φυλακή το δάσκα-
λο.

Κοιμήθηκε ειρηνικά στις 13 Ιουνίου 1903 και, τρία έτη αργότερα, μετά από αίτησή 
του στο όνειρο κάποιας συγχωριανής του, έγινε η ανακομιδή των λειψάνων του, όπου 
τα χέρια του βρέθηκαν άφθορα λόγω της μεγάλης του φιλανθρωπίας. Τότε λοιπόν χωριά 
ολόκληρα από τη γύρω περιοχή έφθασαν να προσκυνήσουν το τίμιο λείψανο, ακόμη και 
Τούρκοι αγάδες, οι οποίοι έφεραν ως αφιερώματα λάδι και κερί. Και δήλωσαν: «Αυτός ο 
παπάζ εφέντης και ζώντας άγιος ήταν και μετά το θάνατό του φανερώθηκε περισσότερο. 
Αν του χτίσετε εκκλησία, κι εμείς θα προσφέρουμε».

Μετά την ανακομιδή των λειψάνων του αγίου συνέβησαν πολλά θαύματα. Το Οικου-
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μενικό Πατριαρχείο τον αναγνώρισε επίσημα ως άγιο και εορτάζει στις 13 Ιουνίου (κοίμη-
ση) και στις 7 Οκτωβρίου (ανακομιδή των λειψάνων του).

12. Η αγία Ελέναμπα η προορατική

Η Ελέναμπα ήταν μια ευσεβής και σοφή έφηβη κόρη, που ζούσε στο χωριό Κεφαλοχώ-
ρι της Νίκαιας της Μικράς Ασίας. Το όνομά της σημαίνει «Ελένη που μιλάει σαν αββάς» 
(=γέροντας, πνευματικός διδάσκαλος). Ήταν ορφανή και πάμπτωχη και εργαζόταν ως 
υπηρέτρια σε έναν πονόψυχο Τούρκο. Εκείνος πολλές φορές την άκουγε τη νύχτα να 
προσεύχεται και να παρακαλεί το Θεό να φορτωθεί τις αμαρτίες άλλων, συγκεκριμένων, 
ανθρώπων, που αργότερα προφανώς θα έκανε προσευχές, νηστείες και άλλες θυσίες για 
να τις εξαλείψει.

Ήταν προικισμένη από το Θεό με προορατικό χάρισμα και πολλοί άνθρωποι έρχονταν 
να πάρουν τη συμβουλή της, αλλά και να ζητήσουν τις προφητείες της (εννοείται, χωρίς 
αμοιβή). Ιδίως πληροφορούσε γυναίκες για την τύχη των συζύγων τους, που είχαν επι-
στρατευθεί στα τουρκικά Τάγματα Εργασίας (Αμελέ Ταμπουρού). Ο Τούρκος αφέντης 
της τη σεβόταν και κατέγραφε τις προφητείες της, γιατί διαπίστωνε με τα ίδια του τα 
μάτια το χάρισμά της.

Η οσία αυτή νέα κοιμήθηκε γύρω στο 1920, σε ηλικία μικρότερη των 14 ετών. Πριν 
κοιμηθεί είχε προβλέψει το θάνατό της και είχε ζητήσει να τη ντύσουν σαν μοναχή. Από 
τον τάφο της ανέβλυσε αγίασμα και όσοι άρρωστοι το έπιναν θεραπεύονταν. Τα ρούχα 
της και κάποια προσωπικά της αντικείμενα μεταφέρθηκαν από τους συγγενείς της, με 
την Ανταλλαγή των Πληθυσμών, στο Νέο Κεφαλοχώρι, στο νομό Σερρών, όπου την ευ-
λαβούνται ως αγία.

Ο κίονας που διερράγη από το Άγιο Φως
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 Πρώην μουσουλμάνοι, που αγίασαν ως χριστιανοί

Κατά την εποχή που ονομάζουμε «Τουρκοκρατία» [περίπου από το 1453, στο χώρο της 
πρώην Βυζαντινής Αυτοκρατορίας (Ρωμανίας), μέχρι το 1912, κατά περιοχές], χιλιάδες 
χριστιανοί έγιναν μουσουλμάνοι, ενώ ελάχιστοι μουσουλμάνοι έγιναν χριστιανοί. Όμως 
οι χριστιανοί άλλαζαν πίστη, επειδή δεν άντεχαν τις αβάσταχτες συνθήκες της δουλείας, 
ενώ οι μουσουλμάνοι που γίνονταν χριστιανοί, όχι μόνο άφηναν την απόλυτη ελευθερία 
του κυρίαρχου και έπαιρναν πάνω τους αυτές τις αβάσταχτες συνθήκες, αλλά και διακιν-
δύνευαν τη σύλληψή τους και την καταδίκη τους σε βασανιστήρια και θάνατο – γι’ αυτό 
και σχεδόν όλοι οι άγιοι που παρουσιάζονται εδώ είναι μάρτυρες.

Ποιο είναι λοιπόν το μεγάλο μυστικό, που τους ωθούσε σ’ αυτή τη γενναία απόφαση; 
Μια περιήγηση στο βίο τους, έστω και περιληπτικά, ίσως βοηθήσει τους αδελφούς μας 
μουσουλμάνους να το ανακαλύψουν.

Α΄ Μουσουλμάνοι από καταγωγή

Ο άγιος Τούνομ, ο εμίρης

Το 1579 οι ηγέτες της αρμενικής Εκκλησίας στα Ιεροσόλυμα κατόρθωσαν να πείσουν 
τις τουρκικές αρχές να δώσει την άδεια στον Αρμένιο πατριάρχη και όχι στον ορθόδοξο 
να μπει στον Άγιο Τάφο το Μέγα Σάββατο, για να βγάλει το Άγιο Φως (σημείωση: η 
αρμενική Εκκλησία είναι μονοφυσιτικών αποκλίσεων, ανήκει δηλαδή στους λεγόμενους 
«αντιχαλκηδόνιους»). Τότε, όπως είναι γνωστό, το Άγιο Φως δεν βγήκε από τον Άγιο 
Τάφο, αλλά σχίζοντας μια κολώνα στον τοίχο του ναού της Αναστάσεως, στο σημείο, 
όπου στεκόταν ο ορθόδοξος πατριάρχης με τους πιστούς.

Το εντυπωσιακό γεγονός είδε ο Άραβας εμίρης Τούνομ, επικεφαλής της φρουράς που 
επόπτευε τις τελετές, ανεβασμένος σε γειτονικό μιναρέ. Από την έκπληξή του γκρεμί-
στηκε από το μιναρέ και προσγειώθηκε χωρίς να πάθει τίποτε. Όλα αυτά τον έκαναν να 
απαρνηθεί αμέσως το Ισλάμ και να διακηρύξει ευθέως ότι η αληθινή πίστη είναι ο χρι-
στιανισμός!

Συνέπεια της ομολογίας του ήταν να συλληφθεί από τη φρουρά και να καεί ζωντανός. 
Οι ορθόδοξοι χριστιανοί τον τιμούμε ως άγιο μάρτυρα στις 18 Απριλίου 86.

Ο άγιος Βάρβαρος ο Μυροβλύτης

Η μεγάλη σε μέγεθος εικόνα της Παναγίας της Πορταΐτισσας [στη μονή Ιβήρων του 
Αγίου Όρους (την έριξε στη θάλασσα της Νίκαιας της Μικράς Ασίας μια γυναίκα το 829 
μ.Χ., για να τη σώσει από τους εικονομάχους, και βγήκε στα παράλια του Αγίου Όρους το 

 86  Πηγές: αρχιμανδρίτη Δανιήλ Γούβαλη Το θαύμα της πίστεως,  ό.π., σελ. 35-36. Πανάγιον του Γεωργίου Εμμ. Πιπεράκι, έκδ. «Η Μεταμόρφωσις του 
Σωτήρος», Μήλεσι 2006, σελ. 97.
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87 Βλ. αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτη, Νέον Μαρτυρολόγιον, εκδ. Αστήρ, 1993, σελ. 101.

1004)], η οποία φέρει κάτω από τη δεξιά σιαγόνα τραύμα με ξηραμένο αίμα, χτυπήθηκε 
με το ξίφος ενός Άραβα, ο οποίος ονομαζόταν Ραχάι και ήταν αρχηγός ενός πειρατικού 
στόλου. Όταν ο στόλος του έπλευσε στη θάλασσα των Ιβήρων, ο Ραχάι έστειλε πειρατές 
να κουρσέψουν τη Μονή. Αυτοί όμως δεν μπόρεσαν να πραγματοποιήσουν την εντολή 
του αρχηγού τους, διότι εμποδίστηκαν από μια Γυναίκα (την Παναγία) και γύρισαν στα 
πλοία τους άπρακτοι.

Όταν ο Ραχάι άκουσε τη δικαιολογία των συντρόφων του, τους ονείδισε και αμέσως 
έτρεξε εναντίον της Μονής κραδαίνοντας το ξίφος του. Όταν είδε την αγία εικόνα της 
Πορταΐτισσας, με θυμό τη χτύπησε με το ξίφος του. Από την πληγή άρχισε να ρέει άφθονο 
αίμα, που τον περιέλουσε. Στη θέα του αίματος από το φρικτό θαύμα, άρχισε να τρέμει, 
«και μετανοών διά την ασέβειάν του εζήτει συγχώρησιν. Επί τοσούτον ήλθεν εις επίγνω-
σιν και μετάνοιαν, ώστε εβαπτίσθη και έγινε πάραυτα μοναχός και κλαίων εξομολογείτο 
το αμάρτημά του».

Τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής του έμεινε εμπρός στην αγία εικόνα και πρόσφερε τις 
υπηρεσίες του στο ναό της Πορταΐτισσας. Παρακαλούσε δε τους αδελφούς της μονής 
Ιβήρων, να μην τον αποκαλούν με το ασκητικό του όνομα Δαμασκηνό, αλλά «Βάρβαρο», 
άξεστο, βάναυσο. Ο άγιος Βάρβαρος τόσο πολύ πρόκοψε στην αρετή, ώστε ύστερα από 
το θάνατό του έδειξε σημεία αγιότητας. Μέχρι σήμερα ονομάζεται «άγιος Βάρβαρος» και 
εορτάζει στις 15 Μαΐου. Το λείψανό του, κατά την ανακομιδή, βρέθηκε ακέραιο και απέ-
πνεε άρωμα. Το έκλεψαν οι Λατίνοι, μαζί με χίλια άλλα λείψανα της Μονής.

Ο άγιος Αχμέτ ο Κάλφας.

Μια φορά κι έναν καιρό, ήταν ένας Τούρκος, άρχοντας και λεβέντης, και τον έλεγαν 
Αχμέτ. Ζούσε στην Κωνσταντινούπολη κι είχε ψηλή θέση στο παλάτι. Είχε όμως και μια 
σκλάβα Ρωσίδα, χριστιανή ορθόδοξη. Και κάθε Κυριακή, μια άλλη, γριά σκλάβα, της 
έφερνε αντίδωρο κι έτρωγε κι έπινε αγιασμό.

Και ο Αχμέτ  τη ρώτησε: «Τι τρως κάθε Κυριακή πρωί, και μυρίζει τόσο όμορφα το στό-
μα σου;». Εκείνη τότε του μίλησε για το Χριστό. Κι ο Αχμέτ πήγε στην εκκλησιά να δει με 
τα μάτια του. Και είδε πράγματα μυστηριώδη και θαυμαστά, και πίστεψε, και βαφτίστηκε 
χριστιανός.

Πέρασε καιρός, και σε κανέναν δεν το έλεγε. Όμως μια φορά, εκεί που τρώγανε και 
πίνανε με άλλους Τούρκους, πιάσανε την κουβέντα για το ποιο είναι το πιο σπουδαίο 
πράγμα πάνω στη Γη. Έλεγε ο καθένας το μακρύ του και το κοντό του, κι ύστερα ρωτή-
σανε και τον Αχμέτ. Κι η καρδιά του τον πρόσταξε να πει αυτό που πίστευε στα αλήθεια: 
«Μεγαλύτερο απ’ όλα είναι η πίστη των χριστιανών!» απάντησε.

Και πέσανε πάνω του και τον βάλανε στη φυλακή και, λίγο καιρό αργότερα, τον θα-
νάτωσαν.

Ο άγιος Αχμέτ αποκεφαλίστηκε στις 3 Μαΐου 1682 στην τοποθεσία Κεαπχανέ Μπαξέ. 
Αυτή την ημέρα τιμάται η μνήμη του 87.
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88 Βλ. αρχιμανδρίτη Χρυσόστομου Παπαδάκη, Ο άγιος Νεομάρτυς Ιωάννης ο εξ Αγαρηνών, Έκδοση Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Ιωάννου Φαιστού, 
2004.

Ο άγιος Ιωάννης ο Δερβίσης

Ο άγιος αυτός νεομάρτυρας γεννήθηκε στην Κόνιτσα της Ηπείρου, από γονείς Μου-
σουλμάνους. Ο πατέρας του ήταν δερβίσης και Σέχης στο αξίωμα. Είκοσι χρονών μπήκε 
και αυτός στο τάγμα των δερβίσηδων. Αφού έκανε αρκετά χρόνια στα Ιωάννινα, πήγε στο 
Βραχώρι της Αιτωλίας, όπου κατοίκησε στο Μουσελίμ Σεράι. Ξαφνικά όμως, άρχισε να ζει 
σαν χριστιανός, πέταξε τα ενδύματα του δερβίση και ντύθηκε χριστιανικά. Έπειτα πήγε 
στην Ιθάκη, όπου δέχτηκε το άγιο βάπτισμα με το όνομα Ιωάννης.

Όταν επανήλθε στην Αιτωλία, παντρεύτηκε στο χωριό Μαχαλάς και άσκησε το επάγ-
γελμα του αγροφύλακα. Ο πατέρας του έστειλε απεσταλμένους να τον μεταπείσουν, 
αλλά αυτός τους έδιωξε. Τότε συνελήφθη από τον Μουσελίμη του Βραχωρίου, στον όποιο 
ομολόγησε με θάρρος το χριστιανικό του όνομα και την αγάπη του στον Χριστό. Βασα-
νίστηκε ανελέητα. Τελικά τον αποκεφάλισαν στις 23 Σεπτεμβρίου 1814. Οι χριστιανοί 
παρέλαβαν το τίμιο λείψανό του και το έθαψαν σ’ ένα αγρόκτημα στο Βραχώρι. Η μνήμη 
του τιμάται στις 23 Σεπτεμβρίου.

Ο άγιος Ιωάννης ο εξ Αγαρηνών («Αρναουτογιάννης»)

Ο Νεομάρτυς Ιωάννης ο εξ Αγαρηνών, ο επιλεγόμενος «Αρναουτογιάννης», ήταν στην 
καταγωγή Αλβανός, έλαβε μέρος με τους Τούρκους ως στρατιώτης για την κατάπνιξη κά-
ποιας από τις Κρητικές επαναστάσεις. Στη συνέχεια επέστρεψε στην Κρήτη, μετανόησε, 
κατηχήθηκε και βαπτίσθηκε ορθόδοξος χριστιανός στο χωριό Άγιος Ιωάννης Φαιστού 
και του ανατέθηκε η εργασία του «Δραγάτη» (αγροφύλακα). Οι φανατικοί Τούρκοι κα-
τασκεύασαν συκοφαντία εναντίον του αποδίδοντάς του φόνο Τουρκοαιγυπτίων, για να 
τον κάνουν να αλλαξοπιστήσει. Φυλακίσθηκε στο Ηράκλειο, υπέστη φρικτά βασανιστή-
ρια και τέλος μαρτύρησε. Ετάφη στη θέση «Σπιτάλια». Το λείψανό του κατά την εκταφή 
βρέθηκε αγιασμένο και ο Ρώσος Πρόξενος για να το διαφυλάξει από πιθανή βεβήλωση το 
έστειλε στο Κίεβο.

Το μαρτύριο του Νεομάρτυρος Ιωάννου βρήκε κατά θεία Πρόνοια ο αρχιμανδρίτης 
Χρυσόστομος Παπαδάκης, πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητρόπολης Γορτύνης και Αρκα-
δίας (νομός Ηρακλείου Κρήτης) σε έρευνά του στη βιβλιοθήκη της Ι. Μονής Σταυρονι-
κήτα Αγίου Όρους. Κατόπιν σε συνεννόηση με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίου Ιωάννου 
Φαιστού, χωριού της Μεσαράς στο οποίο ζούσε και εργαζόταν ο άγιος, συνέγραψε το 
βιβλίο και φρόντισε για την σύνταξη Ακολουθίας η οποία και εγκρίθηκε από την Ι. Επαρ-
χιακή Σύνοδο της Εκκλησίας της Κρήτης.

Η μνήμη του καθιερώθηκε στις 19 Μαΐου, ημέρα ευρέσεως του βίου του. Μετά τη συγ-
γραφή του βιβλίου και όλως τυχαίως σε έρευνά του ο συγγραφέας, βρήκε ότι μαρτύρησε 
το 1845 αρχές του μηνός Μαΐου, και μάλιστα για το γεγονός αυτό έγιναν στο Ηράκλειο 
πέντε στάσεις των Χριστιανών 88.
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Ο άγιος μεγαλομάρτυρας Κωνσταντίνος ο εξ Αγαρηνών

Η συγκλονιστική ιστορία του μεγάλου αυτού ήρωα αναφέρεται με κάθε λεπτομέρεια  
στο Νέον Μαρτυρολόγιον του αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτη.

Ο άγιος ήταν Τούρκος και ζούσε στο χωριό Ψιλομέτωπο της Μυτιλήνης. Ήταν ένα 
ώριμο και συνετό αγόρι. Σε ηλικία δεκαπέντε ετών τυφλώθηκε από ευλογιά και παρέμεινε 
τυφλός τρία χρόνια. Θεραπεύτηκε μόνον όταν μια χριστιανή φίλη της οικογένειάς του 
τον πήρε και τον έπλυνε με χριστιανικό αγίασμα.

Αργότερα, επειδή ο πατριός του ήταν υπερβολικά βίαιος, η μητέρα του πήρε τα παιδιά 
της και μετοίκισαν στη Σμύρνη. Εκεί ο μεγάλος αδελφός του αγίου άρχισε να εργάζεται 
ως μανάβης και ο άγιος έπιασε δουλειά κοντά του. Λόγω της εργασίας του ήρθε πολλές 
φορές σε επαφή με χριστιανούς, μεταξύ των οποίων και ιερείς, και άρχισε να νιώθει γα-
λήνη στην καρδιά του ακούγοντας τη χριστιανική διδασκαλία ή αναγνώσεις από χριστια-
νικά βιβλία. Έτσι, σιγά σιγά, άναψε μέσα του ο πόθος να βαφτιστεί. Συμφώνησε μάλιστα 
με δύο φίλους του και έφεραν από μία λαμπάδα στο ναό του αγίου Γεωργίου, για να μην 
προσβληθούν από πανούκλα, που είχε ενσκήψει στην πόλη.

Λίγο καιρό αργότερα έφυγε κρυφά στο Άγιο Όρος και αποκάλυψε την πρόθεσή του σε 
κάποιους μοναχούς. Εκείνοι όμως δεν τον παρακίνησαν να βιαστεί, ούτε τον διευκόλυναν 
στην επιτέλεση του σκοπού του. Περιπλανήθηκε πολύ στο Άγιο Όρος, όμως, άλλοι από 
δειλία άλλοι από σύνεση, όλοι τον καθυστερούσαν από το βάπτισμα. Αυτό του έδωσε 
την ευκαιρία να συλλογιστεί πολύ, ώστε η απόφασή του να είναι ώριμη. Τελικά έφυγε 
απογοητευμένος, ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη και παρουσιάστηκε στον ίδιο τον 
πατριάρχη. Εκείνος, για να τον δοκιμάσει, του είπε: «Τι ήρθες να κάνεις σε μας, νεαρέ, που 
είμαστε το πιο ταπεινωμένο από όλα τα έθνη;» (λόγω της δουλείας στους Οθωμανούς).

Τότε ο άγιος ξέσπασε σε θρήνο και μέσα στα δάκρυα επέμεινε στην πρόθεσή του να 
γίνει μέλος της Εκκλησίας του Χριστού. Ο πατριάρχης, συγκλονισμένος, τον διευκόλυνε 
και ο άγιος βαφτίστηκε παίρνοντας το όνομα Κωνσταντίνος.

Έζησε για ένα διάστημα ως ευσεβής χριστιανός και μια φορά, που πήγε στη μονή Ιβή-
ρων του Αγίου Όρους, για να προσκυνήσει την εικόνα της Παναγίας της Πορταΐτισσας, 
είδε και ασπάστηκε τα άγια λείψανα κάποιων νεομαρτύρων. Τότε πόθησε να μαρτυρήσει 
και αυτός για το Χριστό. Όμως ο έμπειρος ιερέας, στον οποίο το εξομολογήθηκε, του 
σύστησε σαρανταήμερη νηστεία και προσευχή, ώστε να διαπιστώσει μόνος του αν η πρό-
θεσή του αυτή είναι σωστή και θεάρεστη. Κατά τη διάρκεια αυτής της δοκιμασίας, είδε σε 
όραμα το Χριστό, περιστοιχιζόμενο από αγίους, που τον διαβεβαίωσε ότι δεν ήταν ακόμη 
ώρα να δώσει τη ζωή του γι’ Αυτόν.

Στη συνέχεια έφυγε με σκοπό να επιστρέψει στη Μαγνησία (όπου ζούσε η οικογένειά 
του) και να φέρει την αδερφή του στο χριστιανισμό. Στις Κυδωνίες όμως (Αϊβαλί) ανα-
γνωρίστηκε από κάποιον μουσουλμάνο, συνελήφθη και δικάστηκε ως αρνησίθρησκος. 
Υποβλήθηκε σε απερίγραπτα βασανιστήρια: μαστιγώθηκε, του φόρεσαν στο κεφάλι μια 
πυρακτωμένη περικεφαλαία, του έσφιξαν με λουριά τους κροτάφους μέχρι εσχάτης οδύ-
νης, του τέντωσαν το σώμα με ειδική μηχανή και τον άφηναν όλη την ημέρα τεντωμένο 
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και όλη τη νύχτα κρεμασμένο από τα χέρια…
Στη φυλακή ο άγιος βασανίστηκε και από σειρά δαιμονικών οραμάτων, κατά τη δι-

άρκεια των οποίων τον ενθάρρυνε ένας χριστιανός, ο Ιωάννης, που μπήκε στη φυλακή 
επίτηδες με κάποιο παράπτωμα και παρέμεινε μαζί του για να του συμπαρασταθεί. Τον 
επισκέφτηκαν κι άλλοι χριστιανοί και ο άγιος ζητούσε τις προσευχές τους.

Στις εκκλησίες της πόλης οι χριστιανοί έκαναν ολονύκτιες προσευχές γι’ αυτόν, ενώ 
κάποια στιγμή κάποιοι χριστιανοί με αγνή ψυχή άρχισαν να βλέπουν ένα παράδοξο φως 
να βγαίνει από την εκκλησία του αγίου Νεομάρτυρα Γεωργίου και να μπαίνει στη φυλακή. 
Στη φυλακή, λίγο πριν το τέλος, επισκέφτηκε τον άγιο και η Θεοτόκος.

Αφού απεστάλη στην Κωνσταντινούπολη και βασανίστηκε εκ νέου για τρεις ημέρες, 
τελικά τον έπνιξαν με θηλιά. Τα μαρτύρια του αγίου κράτησαν από τις 23 Απριλίου μέχρι 
τις 2 Ιουνίου 1819. Η μνήμη του τιμάται την ημέρα του θανάτου του.

Οι άγιοι 23 νεομάρτυρες των Θυατείρων

Στα Θυάτειρα της Μικράς Ασίας ένας ηλικιωμένος σεΐχης, διδάσκαλος του Ισλάμ, που 
διατηρούσε σχολή με περισσότερους από 150 μαθητές, άρχισε να μελετά την αραβική με-
τάφραση της Καινής Διαθήκης, επηρεασμένος από τις αναφορές του Κορανίου στο Χρι-
στό. Η μελέτη αυτή τον έκανε να μεταστραφεί στο χριστιανισμό εσωτερικά, χωρίς να βα-
φτιστεί ή να επικοινωνήσει ποτέ με κάποιο χριστιανό. Μετέδωσε μάλιστα τις πεποιθήσεις 
του σε πολλούς από τους μαθητές του, οι οποίοι προόδευσαν πολύ ηθικά και πνευματικά.

«Το πράγμα πήρε τέτοια έκταση, ώστε οι άνθρωποι της δικαιοσύνης, που ήταν πολύ 
προσεκτικοί σ’ αυτό το θέμα, άκουσαν κάτι και για να καταστείλουν αυτό το πάθος στη 
γένεσή του, πλησίασαν το σεΐχη. Αρχικά προσπάθησαν να τον κερδίσουν με ήπιο τρόπο μη 
θέλοντας να χάσουν έναν άνδρα τέτοιας αξίας. Του υπέδειξαν την εκτίμηση, που έτρεφαν 
γι’ αυτόν, με το να του εμπιστευθούν την ακμαία νεολαία της χώρας, του υποσχέθηκαν ν’ 
αυξήσουν τα έσοδά του και ν’ ανέλθει στις πρώτες βαθμίδες, αν ήθελε να βγάλει απ’ την 
απάτη αυτούς που εξαπάτησε. Ήταν άνθρωπος, που γνώριζε καλά την σπουδαιότητα του 
πράγματος και την αυστηρότητα του νόμου τους για την τιμωρία τέτοιων καταστάσεων. 

Πίστευαν πως έφθαναν αυτά που του είπαν, ώστε να τον επαναφέρουν στο καθήκον 
και να τον αναγκάσουν να αποκηρύξει την πίστη του. Αλλά ξαφνιάστηκαν πολύ, όταν 
τους αποκρίθηκε, με σοβαρό τρόπο και χωρίς να αλλάξει χρώμα, πως δεν ήταν σε μια 
ηλικία που μπορούσε να προδώσει τη συνείδησή του σε μιαν υπόθεση τόσο σοβαρή, που 
αφορούσε τη σωτηρία του και ότι όλα αυτά που είχε διδάξει σχετικά με τις αλήθειες του 
νόμου του Ιησού Χριστού ήταν πολύ βεβαιωμένα για να μπορεί να τ’ αποκηρύξει. Ο κα-
δής, έκπληκτος απ’ αυτήν την απάντηση και κρίνοντας πως έπρεπε να τον εκφοβίσει με 
σωματικά βασανιστήρια, του είπε λυπημένος πως έπρεπε να διαλέξει ένα απ’ τα δύο: ή ν’ 
αλλαξοπιστήσει ή να πεθάνει με απηνή θάνατο. Αυτός ο σεβάσμιος γέροντας, κεντρισμέ-
νος από θείο ζήλο να ομολογήσει ενώπιον όλων την πίστη, που δέχτηκε από τον ουρανό, 
απάντησε στον καδή: “Τι σκέφτεστε; Ότι οι τροχοί, οι αγχόνες, οι φωτιές και οι γέενες 
με εκφοβίζουν κι ότι θα διστάσω να πεθάνω για την αιώνια δόξα του Θεού μου και για 
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την αλήθεια της πίστεως του Ιησού Χριστού; Μάθετε ότι είμαι έτοιμος να πεθάνω χίλιες 
φορές, αν μπορέσω να το κάνω, για την αγάπη Αυτού που πέθανε μια φορά για μένα. 
το θεωρώ τιμή να σημαδέψω με το αίμα μου την αλήθεια που δίδαξα κι αν θέλετε να μ’ 
ακούσετε, θα σας κάνω να δείτε, ότι δεν απατώμαι μέσα στα αισθήματά μου κι ότι είναι 
ευτυχισμένοι αυτοί που εγκαταλείπουν το Μωάμεθ για να ζήσουν με τον Ιησού Χριστό”. 
Σ’ αυτά τα λόγια τού απαγόρευσαν να μιλήσει άλλο και τον ξυλοκόπησαν τόσο πολύ, 
ώστε του στέρησαν το μέσο για να συνεχίσει τα λόγια του, αλλά, αν αυτός σώπαινε, η όψη 
και η καρτερικότητα, που υπέδειξε να υπομείνει τόσους ξυλοδαρμούς σ’ όλο του το σώμα, 
κλόνισε και τους δικαστές οι οποίοι, φοβούμενοι πως - αν συνέχιζαν να τον βασανίζουν 
δημόσια - ο λαός που σεβόταν πολύ αυτόν τον γέροντα, δε θα το δεχόταν κι ότι το παρά-
δειγμά του θα ενέπνεε κι άλλους να τον μιμηθούν, αποφάσισαν μετά από πολλαπλά συμ-
βούλια να τον στραγγαλίσουν στη φυλακή και να κάψουν το σώμα του δημόσια, πράγμα 
το οποίο εκτελέστηκε. Η ωραία δε αυτή ψυχή πήγε στον ουρανό για να δεχτεί το στέφανο 
απ’ το χέρι Αυτού, που τόσο γενναία είχε ομολογήσει. 

Στο μεταξύ, προσπάθησαν να πληροφορηθούν απ’ τους μαθητές του αν επέμεναν στην 
πίστη του δασκάλου τους. Μερικοί των μαθητών ήταν μακριά απ’ την πόλη και κρυμμένοι 
απ’ το φόβο των βασανιστηρίων. Άλλοι, όπως λέγεται, είχαν σκορπιστεί σε διαφόρους 
τόπους για να κηρύξουν δημόσια τις αλήθειες, που διδάχτηκαν από το δάσκαλό τους. 
Συνέλαβαν απ’ αυτούς είκοσι δύο και αποφάσισαν ή να τους αναγκάσουν να αλλαξοπι-
στήσουν ή να τιμωρηθούν με τέτοια τιμωρία, ώστε κανείς να μην έχει την τόλμη να μιλή-
σει ή να διδάξει ένα τέτοιο δόγμα. Εκείνο που έφερε τους δικαστές να λάβουν αυτήν την 
απόφαση ήταν η μεγάλη συγκίνηση που επικράτησε σ’ όλη τη χώρα μετά το θάνατο του 
σεΐχη. Όλοι μιλούσαν για το σεΐχη κι οι περισσότεροι υπέρ του.

Ο καδής προστάζοντας να παρουσιάσουν μπροστά του τους είκοσι δύο αυτούς νέους 
τούς είπε ότι πρέπει τελεσίδικα να αποκηρύξουν τη λαθεμένη πίστη του δασκάλου τους 
ή διαφορετικά να χάσουν τη ζωή τους και να μην ελπίζουν πως θα τους μεταχειριστούν 
όπως το δάσκαλό τους, αλλά θα υποστούν τα πιο σκληρά βασανιστήρια. Αυτοί οι νεανί-
σκοι εκδήλωσαν αγαλλίαση στο άκουσμα των βασανιστηρίων και έδειξαν πως ήταν πολύ 
περισσότερο έτοιμοι να τα υποστούν, απ’ ό,τι ο καδής τους εκφόβιζε. Ο καδής, έπειτα από 
μερικούς λόγους, βλέποντας ότι ήταν τελείως αποφασισμένοι να εμμείνουν στην πίστη 
του Ιησού Χριστού, όπως και ο σεΐχης τους, τους άφησε στα χέρια των εκτελεστών της 
δικαιοσύνης για να πεθάνουν απηνέστατα. 

Άλλους διαπέρασαν με βέλη, άλλους ανασκολόπησαν, άλλους έκαψαν ζωντανούς κι 
άλλοι τελειώθηκαν με φρικτό και οδυνηρό θάνατο κρεμασμένοι επί πολλές ώρες σε σιδε-
ρένια άγκιστρα. Έτσι, όλοι αυτοί οι γενναίοι αθλητές του Ιησού Χριστού τέλειωσαν την 
ένδοξη ζωή τους θριαμβεύοντας του θανάτου και των τυράννων. 

Λέγεται ότι τα άγια λείψανα - από τον θάνατό τους - έκαναν πολλά θαύματα και ορι-
σμένοι βεβαιούν πως ένας τυφλός βρήκε το φως του αγγίζοντας έναν από τους μάρτυρες, 
καθώς τον οδηγούσαν στο μαρτύριο. Ό,τι κι αν είναι, ο θάνατός τους εξέπληξε όλους τους 
μουσουλμάνους και παρηγόρησε πολύ τους χριστιανούς, που πίστευαν πως είναι ένας οι-
ωνός της ευτυχίας τους. Πίστεψαν δε ότι ήταν η εκπλήρωση της προφητείας του Μάρκου 
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89 Απόσπασμα από το έργο Auguste Carayon, Relations inedites des missions de la Compagnie de Jesus a Constantionople et dans le Levant au XII siecle, 
Poitiers - Paris 1864. 
Αναδημοσίευση στο Συναξαριστής Νεομαρτύρων, εκδ. «Ορθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη, και http://www.impantokratoros.gr/1C553D17.el.aspx

Κυριακόπουλου (νεομάρτυρα που αποκεφαλίστηκε στη Σμύρνη το 1643) ότι πολλοί θα 
τον ακολουθήσουν κι ότι ήλθε ο χρόνος κατά τον οποίον ο Θεός αποφάσισε να πλύνει 
μέσα στο αίμα τα ονείδη της χώρας» 89 .

Ο άγιος γέροντας Νικόλαος της Όπτινα

Το όνομά του ήταν Γιουσούφ Αμπτνούλ Ογκλί, ήταν Τούρκος μουσουλμάνος από το 
Μπιτλίς, κοντά στο Ερζερούμ. Γεννήθηκε το 1820. Μια σειρά από θαύματα και όνειρα, 
ξεκινώντας από την παιδική του ηλικία, τον έκαναν να ενδιαφερθεί για το χριστιανισμό, 
τον οποίο αρχικά γνώρισε στην αρμένικη εκδοχή του, λόγω γειτνίασης και φιλίας με Αρ-
μένιους χριστιανούς.

Στο Ικόνιο, όπου υπηρετούσε ως ταγματάρχης του τουρκικού στρατού, προσπάθη-
σε να γνωρίσει μεταφυσικές εμπειρίες, ακολουθώντας την παράδοση των δερβίσηδων. 
Όμως όλες οι προσπάθειές του απέβησαν άκαρπες, αφήνοντάς τον πνευματικά κενό.

Στο ρωσοτουρκικό πόλεμο (1853-1856) αιχμαλωτίστηκε και οδηγήθηκε στη Ρωσία. 
Αυτό του έδωσε την ευκαιρία να μάθει για την ορθοδοξία και μάλιστα να τη γνωρίσει από 
κοντά, να μιλήσει με άξιους ιερείς, αλλά και με τον όσιο Φιλάρετο, τον διά Χριστόν σαλό 
(άγιο που κρύβει την αγιότητά του με προσποιητή παράνοια), που ζούσε στην Τούλα. 
Απόκτησε επίσης μερικά βιβλία και εικόνες. Όταν απελευθερώθηκε, επέστρεψε στο Ερ-
ζερούμ, στη σύζυγο και στο παιδί του, νιώθοντας πλέον στην καρδιά του χριστιανός, όχι 
μουσουλμάνος. Προσευχόταν διαβάζοντας τους Χαιρετισμούς στο Χριστό και την Πανα-
γία κοντά στις εικόνες τους και στην εικόνα του αγίου Νικολάου, τον οποίο σεβόταν ιδι-
αίτερα. Συναντούσε επίσης κρυφά χριστιανούς και συζητούσαν για τη χριστιανική πίστη.

Όμως ο πεθερός του, που ήταν μουφτής, έμαθε για το ενδιαφέρον του για το χριστια-
νισμό και για τα βιβλία που διάβαζε και τον κατάγγειλε στις αρχές. Συνελήφθη, καθαιρέ-
θηκε από αξιωματικός και καταδικάστηκε σε διακόσιους ραβδισμούς! Στο χείλος του θα-
νάτου, παρέμεινε στο νοσοκομείο για έξι μήνες, ενώ τα φρικτά σημάδια δεν έσβησαν ποτέ 
από το σώμα του (και η θέα τους συγκλόνισε τους μοναχούς της Όπτινα όταν, μετά την 
κοίμησή του το 1893, του έβγαλαν τα ρούχα για να τον αλλάξουν). Φυλακίστηκε κάτω 
από απάνθρωπες συνθήκες, που τις επιδείνωνε η συμπεριφορά των συγκρατουμένων του. 
Στη συνέχεια, μετά από μετακινήσεις και περιπέτειες, στο δρόμο για την εξορία, κάποιοι 
Αρμένιοι χριστιανοί δωροδόκησαν το συνοδό του και πέτυχαν την απελευθέρωσή του.

Μετά από νέες περιπέτειες, ταξίδια, οδοιπορίες και κυνηγητά, και αφού είχε ταξιδέψει 
για προσκύνημα στους Αγίους Τόπους, κατέφυγε ξανά στη Ρωσία, όπου τελικά, το 1874, 
εκπλήρωσε τον πολυετή πόθο του και βαφτίστηκε χριστιανός. Μπαίνοντας στο ναό του 
αγίου Νικολάου του Καραντίν για τη βάφτισή του, αναγνώρισε την εκκλησία που είχε δει 
σε όνειρο πριν από δεκαετίες και, στην εικόνα του αγίου Νικολάου, αναγνώρισε τον ιερέα 
που τον είχε κοινωνήσει στο όνειρό του.

Ταξίδεψε για κάποια χρόνια μέσα στη Ρωσία ως προσκυνητής και περνώντας από το 
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σπουδαίο μοναστήρι της Όπτινα (αυτό το φυτώριο αγίων) μίλησε με το μεγάλο πνευμα-
τικό διδάσκαλο της Ρωσίας άγιο Αμβρόσιο, ο οποίος του πρότεινε να μονάσει εκεί. Έτσι 
εντάχθηκε στην αδελφότητα της μονής, με την καθοδήγηση δύο άλλων μεγάλων αγίων, 
των γερόντων Ανατόλιου και Βαρσανούφιου. Με προτροπή του αγίου Ανατόλιου, διη-
γήθηκε λεπτομερώς τη ζωή του στον άγιο Βαρσανούφιο, ο οποίος, καθώς φαίνεται, την 
κατέγραψε στο χειρόγραφο που έφτασε ώς εμάς.

Ως μοναχός αγωνίστηκε σκληρά στην επιστήμη της νοεράς προσευχής, αντιμετώπισε 
σκληρές δαιμονικές επιθέσεις και αξιώθηκε σε ουράνιες οπτασίες, τις οποίες κοινοποίησε 
στον πνευματικό του, τον άγιο Βαρσανούφιο (πνευματικός πατέρας ή απλώς «πνευματι-
κός» = ο προσωπικός δάσκαλος ενός χριστιανού σε ζητήματα πίστης, που κατά κανόνα 
είναι και ο εξομολόγος του).

Κοιμήθηκε στις 18 Αυγούστου 1893 και οι γέροντες Ανατόλιος και Βαρσανούφιος 
αναγνώρισαν ότι ήταν άγιος. Στο πρόσωπό του αναφέρθηκε αργότερα και ο Ρώσος συγ-
γραφέας Σέργιος Νείλος (1862-1929) στο βιβλίο του Ουράνιες φωνές, Τσάρσκογιε Σελό, 
1905.

Η συγκλονιστική βιογραφία του οσίου μοναχού Νικολάου του Τούρκου εκδόθηκε πριν 
από λίγα χρόνια στη Ρωσία και μεταφράστηκε στα ελληνικά, όπου κυκλοφορεί από τις 
εκδόσεις Ακρίτας: Στάρετς Βαρσανουφίου, Μοναχός Νικόλαος της Όπτινα, μτφρ. Ναταλία 
Νικολάου, επιμέλεια αρχιμ. Νεκτάριος Αντωνόπουλος.

Ο δίκαιος αδελφός μας Νικόλαος, Αιγαιοπελαγίτης Τούρκος

Στον εξαίρετο τόμο Ασκητές μέσα στον κόσμο, που εκδόθηκε από το Ησυχαστήριο «Άγ. 
Ιωάννης ο Πρόδρομος» στη Μεταμόρφωση Χαλκιδικής, 2008, σελ. 351-358, αναφέρεται 
η συγκινητική ιστορία ενός Τούρκου, που γεννήθηκε το 1926 σε κάποιο νησί του Αιγαίου 
πελάγους και μεγάλωσε παίζοντας με τα παιδιά των χριστιανών. Στη διήγηση φαίνεται 
ότι ζει ακόμη. Δεν τον χαρακτηρίζουμε «άγιο» (ξεχωριστές εμπειρίες σαν τις δικές του 
μπορεί να συμβούν σε κάθε άνθρωπο με αγαθή καρδιά, κατά τη σοφία του καρδιογνώστη 
Θεού), όμως παραθέτουμε σε περίληψη την ιστορία του, σαν απαραίτητο παράρτημα στο 
κεφάλαιο αυτό.

Σε ηλικία περίπου δώδεκα ετών, παραμονή Χριστουγέννων, ο αδελφός μας, ξαπλωμέ-
νος για να κοιμηθεί, είδε ν’ ανοίγει η πόρτα και να μπαίνει ο Χριστός. «Ήρθα για σένα» 
του είπε, «είσαι δικό μου παιδί», και εξαφανίστηκε. Το όραμα επαναλήφθηκε τις δύο επό-
μενες νύχτες. Τότε πήγε στον πρόεδρο του χωριού και ζήτησε να βαφτιστεί. Εκείνος αρ-
νήθηκε, λόγω της μικρής του ηλικίας, και τον προέτρεψε να περιμένει να ενηλικιωθεί.

Πέρασαν χρόνια και δούλευε σε ψαρόβαρκες. Μια μέρα με κακοκαιρία, που η βάρκα 
πλημμύρισε, μπήκε μέσα από τη θάλασσα ένα μικρό εικόνισμα του αγίου Νικολάου. Και 
μέσα απ’ το εικόνισμα άκουσε μια φωνή: «Μη με πετάξεις!». Το πήρε και παρακάλεσε τον 
άγιο να τους βοηθήσει να σωθούν –και έτσι έγινε. Τα επόμενα χρόνια έζησε κι άλλα ση-
μάδια, που φανέρωναν ότι ο Θεός των χριστιανών τον καλούσε στη δική Του πίστη. Και 
γύρω στο 1950 ήρθε στην Πάτμο και μίλησε με τον άγιο γέροντα Αμφιλόχιο Μακρή. Εκεί 
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βαφτίστηκε και πήρε το όνομα Νικόλαος.
Την τρίτη νύχτα μετά τη βάφτισή του είδε σε όνειρο ή όραμα τη μητέρα του, που τον 

άρπαξε για να τον πάρει από εκεί. Μετά από πάλη φώναξε «Χριστέ μου, σώσε με!» και το 
όραμα στράφηκε, βγήκε τρέχοντας και έπεσε στη θάλασσα, ενώ κάτω από τα φουστάνια 
ξεπρόβαλε μια ουρά ζώου. Δεν ήταν η μητέρα του, αλλά μια παγίδα.

Από τα επόμενα χρόνια της ζωής του, που περιλαμβάνουν και αρκετά θαυμαστά γεγο-
νότα, θα αφηγηθούμε μόνο το εξής: ο πατέρας του ήταν ετοιμοθάνατος στο νοσοκομείο 
στην Κω και ο Νικόλαος προσευχήθηκε με αγωνία στον άγιο Παντελεήμονα, το γιατρό, 
να τον σώσει. Την επόμενη μέρα πήγε στο νοσοκομείο και τον βρήκε σε ανάρρωση. «Σ’ 
ευχαριστώ, παιδί μου, που έστειλες το γιατρό» του είπε. «Ήρθε ένας νέος γιατρός και με 
ρώτησε πώς πάω. Μου είπε να βγάλω τη γλώσσα μου, την άγγιξε και μετά από λίγο έγινα 
καλά. Και μου είπε πως τον έστειλε ο γιος μου, ο Νικόλαος».

Β΄ Εξισλαμισθέντες που επέστρεψαν

Όλοι οι άγιοι που αναφέρονται παρακάτω, όταν επέστρεψαν στο χριστιανισμό, θανα-
τώθηκαν από τους πρώην ομοθρήσκους τους, τους μουσουλμάνους. Είναι λοιπόν άγιοι 
μάρτυρες (έδωσαν μαρτυρία και υπέστησαν μαρτύρια) και χαρακτηρίζονται «νεομάρτυ-
ρες», γιατί μαρτύρησαν στα νεότερα χρόνια και όχι στους αρχαίους διωγμούς κατά των 
χριστιανών.

Ανθολογήσαμε το βίο τους από το Νέον Μαρτυρολόγιον του αγίου Νικόδημου του 
Αγιορείτη, που γράφτηκε το 18ο αιώνα, ενώ η Τουρκοκρατία στον χώρο της πρώην Ρω-
μανίας (το «βυζαντινό» χώρο) κρατούσε ακόμη καλά.

Εδώ χρειάζεται μια διευκρίνιση: η Εκκλησία απαγορεύει το «εισπηδητικό μαρτύριο», 
δηλαδή το να παραδοθώ στους εχθρούς του χριστιανισμού και να πω «είμαι χριστιανός», 
για να με σκοτώσουν και να γίνω άγιος. Την εποχή της Τουρκοκρατίας όμως, η πρακτική 
αυτή διαδόθηκε ανάμεσα στους χριστιανούς που είχαν ασπαστεί το Ισλάμ, αρνούμενοι 
την πίστη τους, και στη συνέχεια είχαν επιστρέψει στο χριστιανισμό. Οι άνθρωποι αυτοί 
δεν ήθελαν να αυτοκτονήσουν, ούτε και να δοξαστούν ως άγιοι. Αγαπούσαν τη ζωή και 
δεν επιθυμούσαν να υποστούν τα φρικτά βασανιστήρια που ήξεραν ότι τους περίμεναν. 
Όμως τους οδηγούσε εκεί η συνείδησή τους, που δεν ειρήνευε με την απλή μυστική επι-
στροφή στο χριστιανισμό. Θεωρούσαν ότι οφείλουν να ισοσταθμίσουν την άρνησή τους, 
που κατά κανόνα ήταν δημόσια, με μια εξίσου δημόσια ομολογία πίστης. Έτσι θα εφάρ-
μοζαν τα λόγια του Χριστού «όποιος με ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους, θα τον 
ομολογήσω κι εγώ μπροστά στον Πατέρα μου τον εν ουρανοίς, και όποιος με αρνηθεί μπρο-
στά στους ανθρώπους, θα τον αρνηθώ κι εγώ μπροστά στον Πατέρα μου τον εν ουρανοίς» 
(Ματθ. 10, 32-33).

Για τους ανθρώπους αυτούς η αιώνια παρουσία κοντά στο Χριστό ήταν το πιο ποθητό 
αγαθό. Δεν ήταν φανατικοί, απλώς αγαπούσαν τη ζωή – αυτό που οι ίδιοι θεωρούσαν ζωή, 
βασισμένοι στην πείρα των μεγάλων χριστιανών αγίων όλων των αιώνων. Πιστεύω πως 
οι μουσουλμάνοι αδελφοί μας θα τους καταλάβουν, γιατί κι εκείνοι έχουν βαθιά γνώση 
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της έννοιας του μάρτυρα. Επισημαίνω ωστόσο ότι οι χριστιανοί μάρτυρες, που επέλεξαν 
οι ίδιοι το μαρτύριο και παραδόθηκαν στις αρχές, πεθαίνουν μόνοι. Δεν παίρνουν κι άλ-
λους μαζί τους, όπως οι μάρτυρες των επαναστάσεων. Έτσι η μαρτυρία τους –που είναι 
συγχρόνως και μια γενναία πράξη εμψύχωσης των υπόδουλων χριστιανών, όπως ήδη φά-
νηκε με τον άγιο Κωνσταντίνο τον εξ Αγαρηνών και θα φανεί και στη συνέχεια– είναι μια 
ειρηνική επανάσταση.

Ο άγιος Θεοφάνης

Έζησε το 16ο αιώνα. Ασπάστηκε το Ισλάμ, όμως αργότερα μετανόησε, επέστρεψε στο 
χριστιανισμό και έγινε μοναχός. Έκλαψε και αγωνίστηκε πολύ νιώθοντας τύψεις για την 
αποστασία του από το χριστιανισμό και, πηγαίνοντας στην Κωνσταντινούπολη, ομολό-
γησε δημόσια ότι ήταν ξανά χριστιανός.

Συνελήφθη και βασανίστηκε ανελέητα. Τον κρέμασαν στο ξύλο, του έκοψαν τα αφτιά 
και τη μύτη, του έβγαλαν σταυροειδώς λουρίδες από το δέρμα της πλάτης του… Τελικά 
τον θανάτωσαν ρίχνοντάς στον στα τσιγκέλια στις 5 Ιουνίου 1559, ημέρα κατά την οποία 
τιμάται η μνήμη του.

Ο άγιος Νικόλαος των Τρικάλων

Ασπάστηκε το Ισλάμ, αλλά αργότερα μετανόησε και επέστρεψε στο χριστιανισμό. 
Αφού κρύφτηκε για ένα διάστημα, επέστρεψε στα Τρίκαλα όπου αμέσως έγινε αντιλη-
πτός. Συνελήφθη και ομολόγησε τη χριστιανική του πίστη. Βασανίστηκε στη φυλακή και 
κάηκε ζωντανός το 1617.

Η κάρα του αγίου (το κρανίο του), το οποίο πήρε με δωροδοκία ένας χριστιανός, φυ-
λάσσεται στα Τρίκαλα και πολλά θαύματα συνδέονται με αυτήν. Ο άγιος τιμάται στις 16 
και 17 Μαΐου.

Ο άγιος Μάρκος ο εν Σμύρνη

Κρητικός στην καταγωγή, εξισλαμίστηκε βίαια σε εφηβική ηλικία και μετά από μεγάλη 
αγωνία δραπέτευσε και κατέφυγε στην Κωνσταντινούπολη, κοντά στο σοφό διδάσκαλο 
Μελέτιο Συρίγο. Ενισχυμένος ηθικά, επέστρεψε στη Σμύρνη και ομολόγησε δημόσια ότι 
είναι χριστιανός. Συνελήφθη και βασανίστηκε σκληρά, για να θανατωθεί τελικά διά ξί-
φους το 1643.

Το λείψανό του είναι πηγή ιαμάτων και η μνήμη του τιμάται στις 14 Μαΐου.

Ο άγιος Αναστάσιος στο Ανάπλι (Ναύπλιο)

Ήταν ζωγράφος. Αρραβωνιασμένος, έμαθε κάποια σφάλματα της αρραβωνιαστικιάς 
του και την εγκατέλειψε. Λέγεται ότι οι συγγενείς της του έκαναν μάγια, για να επιστρέ-
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ψει σ’ αυτήν, και εξαιτίας τους «εβγήκεν από το νου του» (τρελάθηκε). Έτσι τον ανακάλυ-
ψαν κάποιοι Τούρκοι και τον εξισλάμισαν.

Όταν όμως συνήλθε, αρνήθηκε αμέσως το μουσουλμανισμό, έριξε κάτω το σαρίκι του 
και άρχισε να φωνάζει μέσα στο πλήθος «ήμουν, είμαι και θα είμαι χριστιανός!».

Τον άρπαξαν και τον έφεραν σέρνοντάς τον στο δικαστή. Ομολόγησε τη χριστιανική 
του πίστη και καταδικάστηκε σε αποκεφαλισμό. Ο τουρκικός όχλος όρμησε πάνω του και 
τον κομμάτιασε «εις λεπτά κομμάτια»!

Αυτό συνέβη το 1655 και η μνήμη του αγίου τιμάται την 1 Φεβρουαρίου.

Ο άγιος Δημήτριος από τη Φιλαδέλφεια της Μικράς Ασίας

Ωραίος και σεμνός έφηβος δεκατριών ετών, εξισλαμίστηκε μετά από ποικίλες πιέσεις 
κάποιων μουσουλμάνων της Φιλαδέλφειας και δόθηκε ως υπηρέτης σε κάποιον επιφανή 
μουσουλμάνο. Με τα χρόνια όμως προόδευσε οικονομικά, απόχτησε πλούτο και ανακη-
ρύχθηκε ανώτατος αξιωματικός του στρατού. Αρραβωνιάστηκε μάλιστα μια από τις πιο 
αξιόλογες μουσουλμάνες κοπέλες της Φιλαδέλφειας.

Σε ηλικία όμως 25 ετών, άρχισε να θυμάται την παλαιά του πίστη και να πέφτει σε αγω-
νία και τύψεις. Και μετά από μεγάλη εσωτερική πάλη προσήλθε στις αρχές και δήλωσε ότι 
είναι χριστιανός και ονομάζεται Δημήτριος.

Μαστιγώθηκε σχεδόν μέχρι θανάτου. Φυλακίστηκε και ήρθε σε συγκινητικές αντιπα-
ραθέσεις με τους μουσουλμάνους μέσα στη φυλακή. Στη συνέχεια τον απελευθέρωσαν, 
αλλά εκείνος διακήρυσσε δημόσια την πίστη του και καλούσε τους μουσουλμάνους της 
πόλης να γίνουν χριστιανοί. Ξυλοκοπήθηκε άγρια και τελικά θανατώθηκε με πολλές μα-
χαιριές. Άναψαν φωτιά για να κάψουν το σώμα του, αλλά οι φλόγες χωρίστηκαν στα δυο 
και άφησαν το σώμα ανέπαφο, παρά το ότι τις τροφοδότησαν με πέντε σταμνιά λάδι. 
Τελικά, με εργαλεία από το κοντινό δημόσιο λουτρό, έκοψαν το σώμα του σε κομμάτια.

Από τα λείψανά του τελέστηκαν πολλές θεραπείες. Ο άγιος μαρτύρησε το 1657 και 
τιμάται στις 2 Ιουνίου.

Ο άγιος Ιωάννης ο Ναύκληρος από την Κω

Εξισλαμίστηκε χωρίς να το γνωρίζει, ευρισκόμενος σε κατάσταση ψυχικής νόσου. 
Όταν συνήλθε, αποκήρυξε αμέσως το Ισλάμ, όπως και ο άγιος Αναστάσιος του Ναυπλίου. 
Τότε όμως συνελήφθη, ξυλοκοπήθηκε ανηλεώς κατ’ επανάληψιν και καταδικάστηκε σε 
θάνατο. Κάηκε ζωντανός το 1669 και η μνήμη του τιμάται στις 8 Απριλίου.

Ο άγιος οσιομάρτυρας Δαμασκηνός

Ήταν ένας νεαρός ράφτης από το Γαλατά της Κωνσταντινούπολης, ονομαζόμενος 
Διαμαντής. Ορφάνεψε από μικρός και παρασύρθηκε σε άσωτη ζωή («περιπατούσεν άτα-
κτα» γράφει ο άγιος Νικόδημος, ίσως δηλαδή είχε γίνει και κακοποιός). Συνελήφθη από 
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την οθωμανική αστυνομία για κάποια παράνομη πράξη και, για να τη γλιτώσει, ασπάστη-
κε το Ισλάμ. Μεγαλώνοντας και ωριμάζοντας όμως ένιωσε τύψεις για την αποστασία του 
και, με πόνο ψυχής, έφυγε στο Άγιο Όρος και μόνασε στη μονή της Μεγίστης Λαύρας με 
το όνομα Δαμασκηνός.

Μετά από τουλάχιστον δώδεκα χρόνια πικρής μετάνοιας, που τον οδήγησε σε αυστη-
ρή άσκηση, αποφάσισε να ομολογήσει δημόσια την επιστροφή του στο χριστιανισμό, πα-
ρακινημένος από τα λόγια του Χριστού «όποιος με ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους, 
θα τον ομολογήσω κι εγώ μπροστά στον Πατέρα μου τον εν ουρανοίς, και όποιος με αρνηθεί 
μπροστά στους ανθρώπους, θα τον αρνηθώ κι εγώ μπροστά στον Πατέρα μου τον εν ουρα-
νοίς» (Ματθ. 10, 32-33). Γι’ αυτό το σκοπό έλαβε την ευλογία του πατριάρχη Κων/πόλεως 
Διονυσίου, που συνέβη να βρίσκεται στη Μεγίστη Λαύρα.

Έτσι, το 1681, μεταμφιεσμένος σε ναύτη (για να μην προκαλέσει οθωμανικά αντίποινα 
στους μοναχούς), ήρθε στην ΚΠολη, πήγε στην Αγία Σοφία (που είχε μετατραπεί σε τζα-
μί) και άρχισε να προσεύχεται κάνοντας το σταυρό του. Οι μουσουλμάνοι εξεπλάγησαν, 
αλλά δεν τον πείραξαν, περνώντας τον για τρελό. Τότε ο άγιος ενεπλάκη σε δημόσια 
συζήτηση για το Χριστό με έναν μουσουλμάνο που διάβαζε στην άκρη του δρόμου και 
στη συνέχεια άρχισε να καλεί με δυνατή φωνή τους μουσουλμάνους σε τζαμιά και άλλα 
δημόσια μέρη να γίνουν χριστιανοί. Ζώντας στους δρόμους για λίγο καιρό ως τρελός, 
κάποια στιγμή συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Βεζύρη. Εκεί ομολόγησε την πίστη του και 
καταδικάστηκε σε θάνατο. Αποκεφαλίστηκε μπροστά στην πόρτα του Πατριαρχείου, στο 
Φανάρι.

Το σώμα του, κατά διαταγήν, παρέμεινε τρεις ημέρες στο σημείο της σφαγής του και 
τελικά, με δωροδοκία, το πήραν οι χριστιανοί και ενταφιάστηκε με τιμές μάρτυρα στο 
μοναστήρι της Παναγίας στη Χάλκη. Ο ηγούμενος Μακάριος του μοναστηριού του Μαύ-
ρου Μόλου αγόρασε και φύλαξε τις πόρτες του εργαστηρίου απέναντι στην είσοδο του 
Πατριαρχείου, που είχαν βαφτεί με το αίμα του μάρτυρα. Ο άγιος Δαμασκηνός ονομάζε-
ται οσιομάρτυρας, δηλαδή μάρτυρας και μοναχός. Τιμάται στις 13 Νοεμβρίου.

Ο άγιος Ηλίας Αρδούνης (Αρντούνης)

Ήταν κουρέας στην Καλαμάτα, με μεγάλη υπόληψη στην τοπική κοινωνία. Κάποια 
στιγμή όμως, σε μια συζήτηση, είπε στους προεστούς ότι πρέπει να βρουν τρόπο να ελα-
φρύνουν τους χριστιανούς από την αβάσταχτη φορολογία, αλλιώς κινδυνεύουν «να 
τουρκίσουν» (να γίνουν μουσουλμάνοι). Οι προεστοί επέμεναν ότι δεν διατρέχουν τέτοιο 
κίνδυνο οι χριστιανοί και ο Ηλίας, για να τους αποστομώσει, είπε: «Εμένα τώρα να μου 
δώσει κάποιος ένα φέσι, αλλάζω το φύλλο»! Ένας προεστός, αστειευόμενος, του πρόσφε-
ρε ένα φέσι και εκείνος το πήρε, πήγε στο δικαστή και αρνήθηκε το χριστιανισμό!

Μετά από λίγο καιρό μετανόησε, έφυγε στο Άγιο Όρος, εξομολογήθηκε εκεί και έγινε 
μοναχός για οκτώ χρόνια. Η συνείδησή του όμως δεν ησύχασε και, παίρνοντας την ευ-
λογία του πνευματικού του, επέστρεψε στην Καλαμάτα με σκοπό να διακηρύξει δημόσια 
την επιστροφή του στο χριστιανισμό.
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Στην Καλαμάτα εξομολογήθηκε σε ιερείς, οι οποίοι τον εμπόδιζαν από τη δημόσια 
ομολογία, εκείνος όμως κοινώνησε τα Άχραντα Μυστήρια και κατόπιν άρχισε να περνάει 
από τα καφενεία. «Εσύ δεν είσαι ο Μουσταφάς Αρδούνης;» του είπαν οι Τούρκοι. «Εγώ 
είμαι» είπε, «αλλά δεν είμαι Μουσταφάς, είμαι Ηλίας και χριστιανός ορθόδοξος». Και 
άρχισε να κατακρίνει το Ισλάμ και να διακηρύσσει την πίστη στο Χριστό.

Τον ξυλοκόπησαν και τον οδήγησαν στο δικαστή. Βασανίστηκε σκληρά μέσα στη φυ-
λακή και καταδικάστηκε να καεί ζωντανός με χλωρά ξύλα. Τον έριξαν στη φωτιά, όπου 
και πέθανε, όμως το σώμα και τα ράσα του έμειναν ανέπαφα από τις φλόγες. Το βράδυ 
μετά το θάνατό του ουράνιο φως περικύκλωσε το σώμα του μπροστά στα μάτια μου-
σουλμάνων και χριστιανών. Οι χριστιανοί τον έθαψαν με σεβασμό και, όταν με τα χρόνια 
άνοιξαν τον τάφο, τα άγια λείψανά του ευωδίασαν. Έτσι φυλάχτηκαν ως ιερά κειμήλια και 
μέσω αυτών στη συνέχεια τελέστηκαν πολλά θαύματα. Ο άγιος μαρτύρησε το 1686 και 
τιμάται στις 31 Ιανουαρίου και στις 27 Απριλίου.

Ο άγιος Νικόδημος του Ελβασάν

Ο τραγικός αυτός μάρτυρας από την Αλβανία ασπάστηκε το Ισλάμ παρακινημένος 
από μουσουλμάνους φίλους του και υποχρέωσε και τα παιδιά του να εξισλαμιστούν. Το 
ένα όμως το φυγάδευσαν κάποιοι χριστιανοί στο Άγιο Όρος και εκείνος, οργισμένος, 
πήγε στο Άγιο Όρος για να το βρει και να το εξισλαμίσει με τη βία. Εκεί όμως, βλέποντας 
το μεγαλείο των οσίων ασκητών, μετανόησε, επέστρεψε στο χριστιανισμό και παρέμεινε 
ως μοναχός.

Μετά από τρία χρόνια αυστηρής άσκησης, επιθύμησε να μαρτυρήσει. Στην επιθυμία 
του τον στήριξε ο πνευματικός του, αλλά και μια σειρά από θαυμαστά οράματα. Του εμ-
φανίστηκε μάλιστα ο Χριστός και του έδειξε τα φοβερά μαρτύρια που τον περιμένουν. 
Εκείνος όμως δεν έχασε το θάρρος του, αλλά προσευχόμενος επέστρεψε στην πατρίδα 
του.

Οι μουσουλμάνοι τον αναγνώρισαν και συνελήφθη αμέσως ως αρνητής του Ισλάμ. Ο 
πασάς διέταξε να τον γκρεμίσουν από το παλάτι του. Όμως ο άγιος προσγειώθηκε σώος, 
σα να είχε φτερά. Τότε ο πασάς φοβήθηκε και θα τον άφηνε ελεύθερο, αλλά δείλιασε το 
μαινόμενο πλήθος των φανατικών μουσουλμάνων που απαιτούσαν εκδίκηση. Έτσι ο άγι-
ος βασανίστηκε φρικτά για τρεις μέρες και στη συνέχεια αποκεφαλίστηκε. Το σώμα του 
παρέμεινε άφθαρτο και έγινε πηγή μεγάλης ευωδίας και πολλών θαυμάτων.

Το μαρτύριο του αγίου συνέβη το 1722 και τιμάται στις 11 Ιουλίου.

Ο άγιος Νικήτας ο Νισύριος

Στις 21 Ιουνίου 1732 θανατώθηκε στη Χίο ο άγιος Νικήτας ο Νισύριος (από το νησί Νί-
συρος). Ήταν γιος εξισλαμισμένου προεστού και, αν και βαφτίστηκε ο ίδιος μετά τη γέν-
νησή του, εξισλαμίστηκε σε νηπιακή ηλικία και δε θυμόταν τη χριστιανική του καταγωγή 
(γι’ αυτό και θα μπορούσαμε να τον εντάξουμε στο πρώτο κεφάλαιο αυτής της μελέτης). 
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Όταν όμως το ανακάλυψε, συγκλονίστηκε, αρνήθηκε το Ισλάμ, έφυγε από το σπίτι του και 
κατέφυγε στη Νέα Μονή Χίου, όπου κατηχήθηκε στο χριστιανισμό (δηλαδή έλαβε γνώση 
της χριστιανικής πίστης). Μια μέρα συνελήφθη από έναν «άνθρωπο του χαρατζή» (του 
φοροεισπράκτορα), Κρημλή το γένος, επειδή δεν είχε χαρτιά ούτε χρήματα να πληρώσει 
το χαράτσι, και, ενώ περίμενε τη μεταφορά του στις φυλακές, κάποιος τον αναγνώρισε 
και τον φώναξε Μεϊμέτη. Τότε ο Κρημλής τον έφερε στον αγά και, μετά από ανάκριση και 
έρευνα, μαθεύτηκε ότι ήταν μουσουλμάνος που επέστρεψε στο χριστιανισμό.

Βασανίστηκε επί δέκα μέρες στη φυλακή τόσο πολύ, ώστε χαρακτηρίζεται μεγαλομάρ-
τυρας (οι Τούρκοι στη συνέχεια αποκάλυψαν ότι τη νύχτα έβλεπαν ανεξήγητα τη σκοτει-
νή φυλακή πλημμυρισμένη από φως) και τελικά αποκεφαλίστηκε δημόσια από τον ίδιο 
τον Κρημλή, αργά και βασανιστικά με πολλές μαχαιριές.

Ο Κρημλής όμως στη συνέχεια άρχισε να τρέμει ολόκληρος και τη νύχτα να βλέπει 
εφιαλτικά όνειρα με τον άγιο Νικήτα. Η ζωή του έγινε αφόρητη, μέχρι που (ίσως από 
συμβουλή της γυναίκας του, που ήταν χριστιανή) έβαλε και ζωγράφισαν την εικόνα του 
αγίου και την τοποθέτησε σε μια κρυψώνα στον οντά του. Τότε απαλλάχτηκε από τους 
εφιάλτες, αλλά του έμεινε το τρέμουλο σε όλη του τη ζωή. Πέθανε μάλιστα παράλυτος.

Στον οντά του, όταν είχε επισκέψεις, ακουγόταν χτύπος από τη θυρίδα, στην οποία 
είχε κρύψει την εικόνα το αγίου. Και, για να μην την ανακαλύψουν οι ομόθρησκοί του, 
την έστειλε στο σπίτι όπου είχε τη γυναίκα του και εκεί την τιμούσε με ακοίμητο καντήλι.

Ο άγιος ιερομάρτυρας Κωνστάντιος ο Ρώσος

Ήταν ιερομόναχος, εφημέριος του επιτρόπου της Ρωσίας στην Κωνσταντινούπολη 
(«Ελιτζή»). Ήταν ένας σοφός και ενάρετος άνθρωπος, που περιπλανήθηκε σε διάφορα 
μέρη φεύγοντας από την ΚΠολη, για να αποφύγει τους ρωσοτουρκικούς πολέμους. Όταν 
όμως αποκαταστάθηκε η ειρήνη και επέστρεψε στη θέση του, ήρθε σε διαμάχη με το νέο 
Ελιτζή και ή από φόβο ή από θυμό παρουσιάστηκε στο σουλτάνο και αρνήθηκε το Χριστό.

Έλαβε μεγάλες τιμές από το σουλτάνο για την προσχώρησή του στο Ισλάμ, όμως λίγες 
μέρες αργότερα λύγισε από τις τύψεις και ξέσπασε σε θρήνο. Έριξε κάτω τα μουσουλμα-
νικά ενδύματα, φόρεσε ένα ξεσχισμένο ράσο και τύλιξε το κεφάλι του με ένα μαύρο πανί 
και πήγε στο σημείο όπου είχε αρνηθεί το Χριστό και ομολόγησε ότι επιστρέφει σ’ Αυτόν. 
Συνελήφθη και αποκεφαλίστηκε, λαμβάνοντας το στεφάνι του μαρτυρίου, μπροστά στο 
παλάτι του σουλτάνου, το 1743, στις 26 Δεκεμβρίου (επαύριο των Χριστουγέννων), κατά 
την οποία και τιμάται η μνήμη του.

Ο άγιος μεγαλομάρτυρας Νικόλαος ο Χίος

Ευσεβής, σεμνός και συνετός, προικισμένος με πολλές αρετές, ορφανός από πατέρα, 
όταν έφτασε σε ηλικία περίπου είκοσι ετών έπεσε σε κατάθλιψη. Έτσι κάποιοι μουσουλμά-
νοι (στη Μαγνησία, όπου ήταν εργάτης) τον παρέσυραν για να τον κάνουν μουσουλμάνο. 
Ο άγιος, όταν ρωτήθηκε από τους αρμόδιους αν θέλει να ασπαστεί το Ισλάμ, δεν απά-
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ντησε. Έτσι, τον πέταξαν έξω θεωρώντας τον τρελό. Όταν όμως επέστρεψε στην πατρίδα 
του, τον ακολούθησε η φήμη ότι έχει γίνει μουσουλμάνος κι έτσι κάποιοι Τούρκοι τον 
πήραν κοντά τους, του φόρεσαν τούρκικα ρούχα και τον μετονόμασαν σε Μεϊμέτη. Στη 
συνέχεια, πάμπτωχος, άρχισε να βόσκει ζώα προοριζόμενα για σφαγή.

Από την πνευματική ασθένεια βγήκε με τη βοήθεια κάποιου αρχιμανδρίτη Κυρίλλου, 
που τον ανακάλυψε και συζήτησε μαζί του στα βουνά της Αγίας Υπακοής. Και μια νύχτα 
που κοιμήθηκε σ’ ένα ερειπωμένο ξωκλήσι της αγίας Άννας, είδε στον ύπνο του την Πα-
ναγία ως μια όμορφη Κυρία, που τον κάλεσε «να πάει στο ναό του Υιού Της, να λουστεί 
από τον ιερέα και να γίνει καλά, για να τον κάνει γαμπρό Της». Έτσι ήρθε στον αρχιμαν-
δρίτη, ο οποίος τέλεσε γι’ αυτόν αγιασμό και εξορκισμούς και σε δύο ημέρες ξαναβρήκε 
την υγεία του και άρχισε να ζει ξανά ως χριστιανός.

Μετά από αυτό ο άγιος άρχισε να ζει μια ζωή ασκητική, μεγάλης ευσέβειας και προ-
σευχής. Επειδή όμως τον θεωρούσαν μουσουλμάνο, οι χριστιανοί τον έδιωξαν από την 
εκκλησία, φοβούμενοι την τουρκική βιαιότητα. Εκείνος τότε διακήρυξε τη χριστιανική 
του πίστη στη μέση της εκκλησίας, πράγμα που ακούστηκε στους μουσουλμάνους και 
μετά από λίγο μια ομάδα τον συνέλαβε μαζί με τον ιερέα του χωριού και δύο προεστούς.

Ο άγιος ομολόγησε με θάρρος την πίστη του. Δεν υπέκυψε σε απόπειρες δελεασμού, 
αλλά μίλησε για το Χριστό με τέτοιο τρόπο, που κανείς δε μπόρεσε να τον αποστομώσει. 
Τα βασανιστήρια όμως, στα οποία υποβλήθηκε για τριάντα μέρες, ήταν πέρα από κάθε 
φαντασία. Του έδωσαν πεντακόσιους ραβδισμούς, τον ξάπλωσαν σε μια σανίδα με καρ-
φιά, βάζοντας στο στήθος του μια πέτρινη πλάκα κ.τ.λ. Τελικά τον αποκεφάλισαν βασα-
νιστικά, ρωτώντας τον ξανά, μετά τις πρώτες μαχαιριές, αν θέλει να γίνει μουσουλμάνος. 
Παίρνοντας αρνητική απάντηση και χτυπώντας τον ξανά και ξανά με το μαχαίρι, τελικά ο 
δήμιος τον έσφαξε σαν πρόβατο. Ήταν είκοσι τριών ετών, στις 31 Οκτωβρίου 1754 (αυτή 
την ημέρα τιμάται η μνήμη του).

Την ώρα του φόνου του, αν και ήταν απόγευμα, έπεσε πυκνό σκοτάδι, μέσα στο οποίο 
είδαν όλοι το πρόσωπο του μάρτυρα να λάμπει «σαν άστρο λαμπρότατο». Οι μουσουλμά-
νοι, πανικόβλητοι, έκαψαν το πρόσωπό του με αναμμένους δαυλούς, αλλά ξεχύθηκε στον 
αέρα μια έντονη ευωδία. Η πόλη μαζεύτηκε και οι χριστιανοί μάζεψαν κρυφά ματωμένο 
χώμα από το σημείο της σφαγής, ενώ κάποιοι φύλακες πούλησαν μικρά κομματάκια από 
το σώμα του μάρτυρα. Μετά από τρεις ημέρες δημόσιας έκθεσης, το πέταξαν στη θάλασ-
σα και δεν ξαναβρέθηκε ποτέ.

Το πρώτο θαύμα του αγίου ήταν η θεραπεία μιας γυναίκας, ονόματι Σμαράγδας, που 
μετά το θάνατο του γιου της, άρχισε να βγάζει μεγάλη ποσότητα αίματος από το στόμα. 
Παρά τις προσπάθειες των γιατρών και τις δικές τις προσφυγές στους θαυματουργούς 
αγίους Αναργύρους και την αγία Ματρώνα της Χίου (Χιοπολίτιδα), θεραπεύτηκε μόνον 
όταν ασπάστηκε ένα από τα μικρά κομμάτια του λειψάνου του μάρτυρα, που είχε πουλη-
θεί λαθραία από τους φύλακές του.
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Ο άγιος Ζώρζης ο Γκιουρζής (Γεωργιανός)

Σε μικρή ηλικία πουλήθηκε σκλάβος σε κάποιο μουσουλμάνο της Μυτιλήνης, ο οποίος 
τον εξισλάμισε. Όταν πέθανε ο αφέντης του συνέχισε να ζει ως μουσουλμάνος, φτάνο-
ντας σε μεγάλη ηλικία, τουλάχιστον εβδομήντα χρονών. Ζούσε ειρηνικά ασχολούμενος 
με το εμπόριο, μάλλον με μεσαία οικονομική κατάσταση. Μια μέρα όμως, άγνωστο γιατί, 
ήρθε στο δικαστή του τόπου, έβγαλε το σαρίκι του και είπε: «Είμαι χριστιανός και ονομά-
ζομαι Ζώρζης».

«Μπρε Σαλή» τον ρώτησε ο δικαστής, «τι έπαθες; Βγήκες από το νου σου, αδελφέ;». 
Ο άγιος όμως αποκρίθηκε: «Χριστιανός, χριστιανός, χριστιανός θέλω να πεθάνω». Τον 
ανέκριναν για τρεις μέρες και τελικά τον παρέδωσαν στους γενίτσαρους, οι οποίοι του 
έβαλαν μια θηλιά στο λαιμό και προσπάθησαν να τον εξαναγκάσουν απλώς να πει την 
ισλαμική ομολογία πίστης, εκείνος όμως έσφιγγε τα χείλη του για να μη μιλήσει. Τον έδει-
ραν ανελέητα, τον διαπόμπευσαν, τον τρύπησαν πολλές φορές με μαχαίρι (ενώ ήταν ένας 
σεβάσμιος γέροντας) και του ζητούσαν έστω να δείξει με το δάχτυλό του ότι «ο Θεός είναι 
ένας». Εκείνος όμως έσφιγγε τα χέρια του με δύναμη, για να μην αρνηθεί τη χριστιανική 
πίστη του στην Αγία Τριάδα. Τελικά, μετά από διάφορα βασανιστήρια, τον απαγχόνισαν.

Ο άγιος μαρτύρησε το 1770 και η μνήμη του εορτάζεται στις 2 Ιανουαρίου.

Ο άγιος Μιχαήλ από τη Σμύρνη

Σε ηλικία δεκαοχτώ χρονών, αρνήθηκε το Χριστό παρασυρόμενος από το μουσουλ-
μάνο εργοδότη του το πρώτο Σάββατο των νηστειών, όμως την Κυριακή του Πάσχα, 
ακούγοντας το «Χριστός ανέστη» και βλέποντας όλους τους χριστιανούς να γιορτάζουν, 
μετανόησε και άρχισε να ψάλλει κι αυτός. «Μα εσύ είσαι Τούρκος» του είπαν. «Αύριο θα 
δείτε ποιος ήμουν και ποιος θα γίνω» απάντησε.

Και την άλλη μέρα πήγε μόνος του στο δικαστή και τον ρώτησε: «Κάποιος που εξα-
πατήθηκε, έδωσε χρυσάφι και πήρε μολύβι, είναι νόμιμο να δώσει πίσω το μολύβι και να 
πάρει το χρυσάφι του;». Ο δικαστής απάντησε: «Ναι». «Πάρε λοιπόν κι εσύ το μολύβι που 
μου έδωσες, δηλαδή τη δική σου θρησκεία, και παίρνω κι εγώ πίσω το χρυσάφι που σου 
έδωσα, δηλαδή την πίστη των γονέων μου».

Φυσικά το γεγονός προκάλεσε αναταραχή. Ο άγιος φυλακίστηκε, ανακρίθηκε και τε-
λικά αποκεφαλίστηκε. Μετά από τριήμερη δημόσια έκθεση του σώματός του (που φαινό-
ταν λευκό σαν το χιόνι), ρίχτηκε στη θάλασσα, η οποία το έβγαλε στον τόπο που λέγεται 
Φοινικιά. Εκεί το βρήκαν χριστιανοί βαφείς, οι οποίοι το πήραν και το έθαψαν μαζί με την 
αγία κεφαλή του, στο ναό της αγίας Φωτεινής.

Ο άγιος μαρτύρησε το 1772 και εορτάζει στις 16 Απριλίου.

Ο άγιος Ζαχαρίας στην Παλαιά Πάτρα

Καταγόμενος από την Άρτα, ασπάστηκε το Ισλάμ και, ερχόμενος στην Παλαιά Πάτρα, 
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άνοιξε εργαστήριο και εργαζόταν ως γουναράς. Είχε όμως στην κατοχή του το βιβλίο 
Αμαρτωλών σωτηρία, και διαβάζοντάς το μετανόησε για την άρνηση του Χριστού. Μετά 
από πολλά δάκρυα εξομολογήθηκε κρυφά σ’ έναν έμπειρο χριστιανό ιερέα και ζήτησε ευ-
λογία να ομολογήσει δημόσια την επιστροφή του στο χριστιανισμό. Εκείνος του σύστησε 
να περιμένει σαράντα μέρες με νηστεία, προσευχή και μελέτη, και συγχρόνως να κάνει 
και ο ιερέας το ίδιο στο κελί του, μήπως και η σκέψη του μαρτυρίου ήταν παγίδα στημένη 
από το διάβολο.

Μετά από είκοσι μέρες ο άγιος δεν άντεχε πια από τη μεγάλη λαχτάρα «να δώσει δέκα 
ζωές (όχι μία) για το Χριστό». Πήγε ξανά στον πνευματικό του και πέφτοντας στα πόδια 
του ζήτησε επίμονα και πήρε την ευλογία του. Εξομολογήθηκε όλη του τη ζωή, ήταν όμως 
τόσο καθαρός στην ψυχή (εκτός από την άρνηση) που ήταν άξιος ακόμη και ιερέας να 
γίνει. Ο πνευματικός του τον προειδοποίησε για πολλή ώρα σε τι κίνδυνο πρόκειται να 
μπει, όμως ο άγιος επέμενε χαμογελώντας. Και τελικά επέστρεψε στο χριστιανισμό χριό-
μενος με άγιο μύρο, κοινώνησε και έφυγε. Ο ιερέας του παράγγειλε ότι δεν είναι ανάγκη 
να βρίσει τη θρησκεία του Ισλάμ, αρκεί με σύντομα λόγια να ομολογήσει ότι την έχει 
αφήσει και είναι πλέον χριστιανός.

Ο άγιος πούλησε και μοίρασε στους φτωχούς όλα του τα υπάρχοντα και πηγαίνοντας 
στο δικαστή τού εξήγησε την περίπτωσή του. Εκείνος, που τον γνώριζε, προσπάθησε να 
τον μεταπείσει, αλλά τελικά τον έστειλε συνοδευόμενο στην πρωτεύουσα. Εκεί αποφα-
σίστηκε να τον μαστιγώνουν τρεις φορές την ημέρα μέχρι να επιστρέψει στο Ισλάμ ή να 
πεθάνει. Αλλά να μη χυθεί αίμα από το σώμα του, για να μην το πάρουν οι χριστιανοί ως 
ιερό κειμήλιο. Ο άγιος βασανίστηκε φρικτά και υπέμεινε λέγοντας συνεχώς την προσευχή 
«Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αρνητή Σου, και βοήθησέ με». Τελικά, ο επικεφαλής 
του αποσπάσματος των βασανιστών, απογοητευμένος από τα πολυήμερα βασανιστήρια, 
αποφάσισε να τον θανατώσει κρυφά στη φυλακή. Τον τέντωσε λοιπόν στο ξύλο τόσο 
πολύ, που ξεσχίστηκαν τα μέλη του και ο άγιος κάνοντας το σταυρό του ξεψύχησε. Αμέ-
σως η φυλακή πλημμύρισε από ευωδία τόση, ώστε ο δήμιος πανικόβλητος έφυγε από το 
φυλακή.

Ο κυβερνήτης αρνήθηκε να δώσει το σώμα του αγίου στους χριστιανούς και διέταξε 
να το ρίξουν σ’ ένα ξεροπήγαδο. Τη νύχτα όμως το πηγάδι ξεχείλισε από φως και οι Τούρ-
κοι αναγκάστηκαν να το γεμίσουν με χώμα για να το εξαφανίσουν. Εκεί έμεινε το σώμα 
του μάρτυρα. Ήταν το έτος 1782 και ο άγιος εορτάζει στις 20 Ιανουαρίου.

Ο άγιος Χατζή Θεόδωρος στη Μυτιλήνη

Ασπάστηκε το Ισλάμ, ενώ είχε γυναίκα και παιδιά χριστιανούς, αλλά με τον καιρό 
μετανόησε και ταξίδεψε στο Άγιο Όρος, όπου εξομολογήθηκε και επέστρεψε στο χριστια-
νισμό. Δε φαίνεται να έγινε μοναχός. Παίρνοντας την ευχή του πνευματικού του πατέρα, 
επέστρεψε στην πατρίδα του, παρουσιάστηκε στο δικαστή, έριξε κάτω το σαρίκι του, φο-
ρώντας αντί γι’ αυτό ένα μαύρο σκούφο, και ανάγγειλε ότι είναι ξανά χριστιανός.

Μετά από τριήμερη ανάκριση, καταδικάστηκε σε θάνατο. Οι φρουροί τον μαχαίρωσαν 
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στο μηρό, τον γκρέμισαν από τη σκάλα του παλατιού και τον έσυραν στους δρόμους της 
πόλης μέχρι τον τόπο της εκτέλεσής του. Ο άγιος φίλησε με ενθουσιασμό το σκοινί της 
αγχόνης και πέρασε μόνος του τη θηλιά στο λαιμό του. Απαγχονίστηκε λαμβάνοντας το 
στεφάνι του μαρτυρίου το 1784 και τιμάται στις 30 Ιανουαρίου.

Ο άγιος Ιωάννης ο Βούλγαρης

Όμορφος και εγγράμματος νέος δεκαοχτώ χρονών από τη Βουλγαρία, ακολούθησε 
περίπου την ίδια πορεία. Εξισλαμίστηκε και στη συνέχεια, υποφέροντας από τύψεις, κα-
τέφυγε στο Άγιο Όρος, όπου έζησε τρία χρόνια στην υπηρεσία ενός μονόχειρα πνευματι-
κού. Συνεχίζοντας να υποφέρει, πήγε στην Κωνσταντινούπολη, φόρεσε κόκκινο φέσι και 
κόκκινα παπούτσια, πήγε στην Αγία Σοφία (που ήταν τζαμί) και προσκύνησε χριστιανικά 
κάνοντας το σταυρό του.

Οι γύρω μουσουλμάνοι τον άρπαξαν και τον ρώτησαν τι κάνει εκεί, και ο άγιος απά-
ντησε πως είναι χριστιανός και, ως χριστιανός, κάνει το σταυρό του και προσκυνά το 
Χριστό, το μόνο αληθινό Θεό.

Αφού προσπάθησαν μάταια να τον επαναφέρουν στην ισλαμική θρησκεία, αποκεφαλί-
στηκε έξω από την αυλή της Αγίας Σοφίας το 1784 και τιμάται στις 5 Μαρτίου.

Ο άγιος Μανουήλ από τα Χανιά, ο εν Χίω.

Σφακιανός στην καταγωγή, αιχμαλωτίστηκε σε νεαρή ηλικία από τους Τούρκους κατά 
την καταστροφή της επανάστασης του Δασκαλογιάννη το 1770 (τον οποίο έγδαραν ζω-
ντανό στην κεντρική πλατεία του Ηρακλείου). Τον έκαναν μουσουλμάνο με περιτομή διά 
της βίας. Εκείνος όμως δραπέτευσε, πήγε στη Μύκονο, εξομολογήθηκε και επέστρεψε 
στο χριστιανισμό.

Παντρεύτηκε και απόχτησε έξι παιδιά. Μαθαίνοντας όμως ότι η σύζυγός του τον απα-
τά, πήρε τα παιδιά του και έφυγε από το σπίτι. Ο αδερφός της όμως, νιώθοντας προσβε-
βλημένος από την πράξη του, ζητούσε να τον εκδικηθεί. Κάποτε ο άγιος κουβαλούσε 
ξύλα με ένα καΐκι στη Σάμο, και συνάντησαν ένα τουρκικό πολεμικό πλοίο στο οποίο 
υπηρετούσε ο κουνιάδος του, ως υπηρέτης του καπετάνιου. Εκείνος, βλέποντας τον άγιο, 
έσπευσε να τον προδώσει ότι ήταν μουσουλμάνος και αλλαξοπίστησε.

Ο άγιος συνελήφθη, ομολόγησε τη χριστιανική του ιδιότητα και βασανίστηκε επί πολ-
λές μέρες για να επιστρέψει στο Ισλάμ. Όταν βγήκαν στη Χίο, παρακάλεσε κρυφά ένα 
χριστιανό να του φέρει ιερέα να εξομολογηθεί, όμως κανείς δεν τόλμησε να πλησιάσει, 
παρά μόνον ένας του έστειλε παραγγελίες και τον εμψύχωσε από μακριά.

Στη Χίο παρουσιάστηκε μπροστά στο ναύαρχο («καπετάν πασά»), όπου γυμνώνοντάς 
τον είδαν την περιτομή του. Αν και ο άγιος διηγήθηκε την ιστορία του, καταδικάστηκε σε 
θάνατο χωρίς έλεος. Ο δήμιος όμως, βλέποντάς τον τόσο γενναίο (ή για κάποιον άλλο, 
άγνωστο λόγο), πέταξε το σπαθί του και τράπηκε σε φυγή. Τότε ένας φρουρός του διοι-
κητή τον άρπαξε και, μετά από πολλές μαχαιριές, τον έσφαξε σαν πρόβατο. Με διαταγή 
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του διοικητή, οι Τούρκοι πέταξαν το σώμα του στη θάλασσα, επειδή οι χριστιανοί άρχισαν 
αμέσως να τον τιμούν.

Ο άγιος μαρτύρησε το 1792 και τιμάται στις 15 Μαρτίου.

Ο άγιος Αλέξανδρος ο Δερβίσης

Καταγόταν από την Θεσσαλονίκη και ζούσε στην περιοχή της Λαοδηγίας ή Λαγωδια-
νής (σημερινή Λαοδηγήτρια). Οι γονείς του, για να τον προστατεύσουν από τις πονηρές 
επιθυμίες κάποιου Τούρκου, αναγκάστηκαν να τον φυγαδεύσουν στη Σμύρνη. Εκεί ερ-
γάστηκε στο σπίτι ενός Τούρκου πασά, ο οποίος κατόρθωσε να τον πείσει να αλλαξοπι-
στήσει. Στη συνέχεια, αφού περιπλανήθηκε σε διάφορα μέρη, έφθασε στη Μέκκα, όπου 
προσκύνησε τον τάφο του Μωάμεθ και έλαβε το σχήμα του δερβίση και έγινε διδάσκαλος 
του Ισλάμ σε διάφορα μέρη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Η συνείδησή του όμως άρχισε να τον ελέγχει, ώσπου τέλος μετανόησε και άρχισε 
να φλέγεται από τον πόθο του μαρτυρίου. Έτσι, έχοντας εξωτερικά το σχήμα του δερ-
βίση, εσωτερικά όμως νιώθοντας χριστιανός, άρχισε να συμπεριφέρεται σαν τρελός και 
να ελέγχει με αυστηρότητα τους μουσουλμάνους. Ζούσε δηλαδή, για τουλάχιστον δέκα 
χρόνια, ως διά Χριστόν σαλός.

Μετά από διάφορες περιπλανήσεις και μια απόπειρα να τον σκοτώσουν στην Αίγυπτο, 
ο Αλέξανδρος έφθασε στη Χίο το 1794, κατά την περίοδο της Μεγάλης Σαρακοστής, 
και πήγε σε κάποια εκκλησία, για να συμμετάσχει στην ακολουθία. Έχοντας το σχήμα 
του δερβίση περιφερόταν άνετα ανάμεσα στους Τούρκους, τους οποίους έλεγχε για την 
σκληρή και απάνθρωπη συμπεριφορά τους, ενώ συγχρόνως τους κήρυττε τη φιλανθρω-
πία, τη σωφροσύνη και την αρετή. Από την άλλη πάλι φερόταν με πολλή γλυκύτητα και 
πραότητα απέναντι στους χριστιανούς, με τους οποίους ερχόταν σε επαφή.

Από τη Χίο πέρασε απέναντι, στη Σμύρνη, με σκοπό να ομολογήσει την πίστη του 
στον τόπο όπου την είχε αρνηθεί. Μία εβδομάδα πριν την Πεντηκοστή παρουσιάστηκε 
στο δικαστή, όπου ομολόγησε την πίστη του και κατόπιν πέταξε το δερβίσικο κάλυμμα 
της κεφαλής του και φόρεσε το χριστιανικό. Η αναταραχή ήταν μεγάλη, φυλακίστηκε και 
έγιναν πολλές προσπάθειες να τον μεταπείσουν.

Την επόμενη Παρασκευή, κατά τη συνήθεια, συγκεντρώθηκαν όλοι οι επιφανείς μου-
σουλμάνοι στο δικαστή και πήγαν όλοι μαζί στο τζαμί, για να προσευχηθούν. Αυτή την 
ημέρα λοιπόν διάλεξαν για να οδηγήσουν τον άγιο Αλέξανδρο και πάλι στο δικαστήριο, 
για να τον ανακρίνουν. Ο άγιος για τρίτη φορά ομολόγησε ενώπιον όλων την πίστη του 
και τη διάθεσή του να μείνει σταθερός σε αυτήν.

Μετά από αυτό αποφασίσθηκε η θανάτωσή του. Σε όλο το δρόμο ιμάμηδες και χοτζά-
δες τον παρακινούσαν να επιστρέψει στο Ισλάμ, μάταια όμως. Την ώρα του αποκεφα-
λισμού του ένας Ευρωπαίος, παπικός στο θρήσκευμα, ομολόγησε πως δεν έχει δει ποτέ 
τόσο γενναίο άνθρωπο. Πριν την εκτέλεση προσευχήθηκε επί μία ώρα γονατιστός και 
στη συνέχεια αποκεφαλίσθηκε και εισήλθε με τον αμαράντινο στέφανο της δόξας στη 
χαρά του Κυρίου του. Ήταν το 1794 και η μνήμη του τιμάται στις 26 Μαΐου.
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Ο άγιος μεγαλομάρτυρας Πολύδωρος

Πραματευτής από την Κύπρο, ταξιδεύοντας στην Αίγυπτο έγινε γραμματέας ενός αρ-
νησίθρησκου πρώην χριστιανού και, επηρεασμένος απ’ αυτόν, ασπάστηκε το Ισλάμ σε μια 
βραδιά μέθης. Στη συνέχεια μετανόησε και, γεμάτος τύψεις, άρχισε πάλι να ζει χριστια-
νικά και, ευκαιρίας δοθείσης, έφυγε στη Βυρηττό και εξομολογήθηκε στον επίσκοπο, για 
να γίνει ξανά χριστιανός. Όμως κίνδυνοι και περιπέτειες τον ανάγκασαν να φύγει και να 
περιπλανηθεί σε διάφορους τόπους, για να καταλήξει στη Σμύρνη, με σκοπό να ομολο-
γήσει εκεί δημόσια την επιστροφή του στο χριστιανισμό. Επειδή όμως κρατούσε ακόμη 
ο απόηχος του μαρτυρίου του αγίου Αλέξανδρου του Δερβίση, ο άγιος φοβήθηκε μήπως 
η περίπτωσή του προκαλέσει σφαγές των χριστιανών. Έτσι έφυγε από εκεί και κατέληξε 
στη Χίο.

Εκεί, με τη συμβουλή ενός πνευματικού, υποβλήθηκε σε νηστεία, προσευχή και με-
λέτη χριστιανικών βιβλίων για σαράντα μέρες και κατόπιν έγινε χριστιανός με το Άγιο 
Μύρο και παρουσιάστηκε στον καδή, όπου ανακοίνωσε την περίπτωσή του. Αρχικά οι 
μουσουλμάνοι προσπάθησαν να τον πείσουν να επανέλθει στο Ισλάμ, όμως, βλέποντας 
ότι ματαιοπονούν, τον παρέδωσαν στα βασανιστήρια.

Άρχισε έτσι μια Οδύσσεια απερίγραπτης βιαιότητας, που διακοπτόταν από ανακρί-
σεις και προσαγωγές στο δικαστή. Στο τέλος αυτής της φρικτής και ματωμένης πορείας, 
ο άγιος απαγχονίστηκε και το σώμα του αφέθηκε ολόγυμνο, κρεμασμένο στην αγχόνη, 
σε κοινή θέα. Τον κατέβασαν μετά από τρεις ημέρες και τον έθαψαν στα μνήματα των 
Αρμενίων. Η περίπτωσή του προκάλεσε μεγάλο θαυμασμό στους μουσουλμάνους, που 
δεν είχαν ξαναδεί τέτοια ανδρεία. Το σχοινί της αγχόνης και αργότερα τα σεπτά λείψανα 
του μάρτυρα φυλάχτηκαν ως ιερά κειμήλια από τους χριστιανούς και με τη βοήθειά τους 
τελέστηκαν εντυπωσιακές θεραπείες και θαύματα.

Ο άγιος μεγαλομάρτυρας Γεώργιος από το Καρατζασού (Χατζή Γιώργος)

Καταγόμενος από τη Φιλαδέλφεια, ζούσε και εργαζόταν στο Καρατζασού, όπου, μια 
νύχτα που διασκέδαζε με μια παρέα, κάποιος από τους συντρόφους του, μεθυσμένος, 
έπεσε από ψηλά και σκοτώθηκε. Ο «εξουσιαστής» του τόπου, κατά τη συνήθεια, ζήτησε 
από τους χριστιανούς «να πληρώσουν τζερεμέ» (αποζημίωση). Ο άγιος όμως αρνήθηκε 
και αξίωσε να παρουσιαστή στον εξουσιαστή. Εκεί, του είπε: «Έχεις εσύ φιρμάνι, όταν 
σκοτώνονται γκιαούρηδες, να πληρώνουν οι Τούρκοι τζερεμέ;». «Εσύ τι είσαι;» τον ρώτη-
σε ο εξουσιαστής. Και ο άγιος, τυφλωμένος από θυμό, αποκρίθηκε: «Τούρκος». Τότε τον 
άρπαξαν και τον εξισλάμισαν χωρίς καθυστέρηση.

Λίγες μέρες μετά όμως μετανόησε πικρά, κατέφυγε στο Άγιο Όρος, όπου επέστρεψε 
στο χριστιανισμό, και παρέμεινε εκεί για χρόνια. Στη συνέχεια ακολούθησε την πορεία 
πολλών άλλων νεομαρτύρων: εξομολογήθηκε, μοίρασε όλα τα υπάρχοντά του και, επι-
στρέφοντας στο Καρατζασού, παρουσιάστηκε στις αρχές και ομολόγησε τα πάντα.
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Παραδόθηκε στους υπηρέτες, με απόλυτη εξουσία να του κάνουν ό,τι θέλουν για να 
τον επαναφέρουν στο Ισλάμ. Τον βασάνισαν απερίγραπτα για οκτώ ημέρες: τέντωσαν το 
σώμα του στο ξύλο, του φόρεσαν πυρακτωμένη περικεφαλαία, του έσφιξαν το κεφάλι με 
σχοινί κ.λ.π. Και μη μπορώντας να μεταστρέψουν τη γνώμη του, τον έδωσαν πίσω στο δι-
καστή, ο οποίος τον καταδίκασε σε θάνατο. Ο άγιος αποκεφαλίστηκε το 1794 και τιμάται 
στις 2 Οκτωβρίου.

Ο άγιος μεγαλομάρτυρας Θεόδωρος ο Βυζαντιεύς

Εργαζόταν ως βοηθός ζωγράφου στα παλάτια της Κωνσταντινούπολης και εκεί δελε-
άστηκε από την πολυτέλεια και την ελευθερία της ζωής των μουσουλμάνων (σε αντίθεση 
με την καταπιεσμένη ζωή των υπόδουλων χριστιανών) και ασπάστηκε στο Ισλάμ. Έζησε 
στο παλάτι σε μεγάλη πολυτέλεια, όμως τρία χρόνια αργότερα μια επιδημία πανούκλας 
έβαλε στην ψυχή του φόβο θανάτου και τρόμο για την αποστασία του. Έτσι, μετά από 
πολλή προσπάθεια, δραπέτευσε από το παλάτι μεταμφιεσμένος σε ζητιάνο.

Κατέφυγε σε μια θεία του, όπου χριόμενος με το Άγιο Μύρο επέστρεψε στο χριστια-
νισμό. Στη συνέχεια, με αγωνία, πέρασε κρυφά στη Χίο. Εξομολογήθηκε σε έναν έμπειρο 
πνευματικό και αποσύρθηκε σε ένα ερημικό μέρος μαζί με κάποιον ευσεβή χριστιανό. Οι 
δύο αυτοί άνθρωποι του συμπαραστάθηκαν πάρα πολύ, έγιναν οι φίλοι και οι αδελφοί 
του. Ο άγιος όμως, ακούγοντας για το μαρτύριο του αγίου Πολύδωρου, ένιωσε την ανά-
γκη να τον μιμηθεί. Προσευχήθηκε για πολύ καιρό με τη βοήθεια των πνευματικών του 
φίλων και στη συνέχεια επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη συνοδευόμενος και υποστη-
ριζόμενος από τον πνευματικό του.

Το ταξίδι του ήταν γεμάτο αγωνία και πειρασμούς. Όμως ο άγιος, παρά τις ερωτήσεις 
του πνευματικού του μήπως άλλαξε γνώμη, επέμενε στην απόφασή του. Έξω από την 
Κωνσταντινούπολη τον άφησε, φόρεσε τουρκικά ρούχα και μπήκε μόνος του στην Πόλη. 
Παρουσιάστηκε στις αρχές και δήλωσε ότι είναι πρώην εξωμότης που έγινε ξανά χριστια-
νός.

Συνελήφθη και οδηγήθηκε στη φυλακή. Στο δρόμο, σε όποιον χριστιανό συναντούσε, 
έλεγε: «Συχώρεσέ με, αδελφέ, χριστιανός είμαι». Τον εξέθεσαν στη διάθεση κάθε μου-
σουλμάνου που ήθελε να μπει στη φυλακή για να τον δείρει ή να τον περιγελάσει. Στη 
συνέχεια τον μαστίγωσαν δεκαπέντε άνθρωποι συγχρόνως, γυρίζοντάς τον από τη μια 
πλευρά στην άλλη σαν παλαιό ασκί. Υποβλήθηκε σε ποικίλα φρικτά βασανιστήρια για 
τρεις ή τέσσερις μέρες και κατόπιν, με το σώμα γεμάτο πληγές, απαγχονίστηκε δημόσια 
με εξαιρετική βιαιότητα.

Οι χριστιανοί πλησίασαν και, κόβοντας κομμάτια από το κουρελιασμένο του πουκάμι-
σο, μάζεψαν το αίμα που έτρεχε ποταμηδόν από το σεβάσμιο σώμα του. Τρεις ημέρες μετά, 
πήραν την άδεια και τον κατέβασαν και τον έθαψαν με τιμές έξω από το ναό της Παναγίας 
«Χρυσομαλλούσας». Ο άγιος μαρτύρησε το 1795 και τιμάται στις 17 Φεβρουαρίου.
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Ο άγιος Γεδεών ο Καρακαλληνός

Ο βίος του δεν περιλαμβάνεται στο Νέον Μαρτυρολόγιον, αλλά σε άλλες αγιολογικές 
πηγές της ορθοδοξίας που αναφέρονται στους Νεομάρτυρες. Παιδί φτωχής οικογένειας 
από χωριό του νομού Μαγνησίας, μπήκε στην υπηρεσία του Αλή πασά, που τον απέσπασε 
βίαια από την οικογένειά του εκτιμώντας τα προσόντα του. Εκεί επηρεάστηκε από το πε-
ριβάλλον και ασπάστηκε το Ισλάμ. Αργότερα όμως μετανόησε, δραπέτευσε και επέστρε-
ψε στο πατρικό του σπίτι, όπου οι γονείς του τον δέχτηκαν και τον παρηγόρησαν.

Αργότερα εργάστηκε ως οικοδόμος στην Κρήτη, αλλά, λόγω της άσχημης συμπεριφο-
ράς των συναδέλφων του, έφυγε από κοντά τους και του πρόσφερε καταφύγιο στο σπίτι 
του ένας ιερέας, ο οποίος και τον εξομολόγησε. Τρία χρόνια μετά όμως ο προστάτης του 
κοιμήθηκε και ο νέος έφυγε για το Άγιο Όρος, όπου έγινε μοναχός. Λίγα χρόνια μετά, 
νιώθοντας τον πόθο του μαρτυρίου, έρχεται στο Βελεστίνο και ζητάει από τον παλιό του 
αφέντη να του ξαναδώσει εκείνο που του στέρησε.

Δικάζεται και έρχεται στο δικαστήριο φορώντας ένα λουλουδένιο στεφάνι και προ-
σφέρει στο δικαστή ένα κόκκινο αβγό (είναι Μ. Παρασκευή). Αθωώνεται χαρακτηριζόμε-
νος ως ψυχοπαθής. Μετά από περιπέτειες κάνει δεύτερη ομολογία και δικάζεται από τον 
πασά του Τυρνάβου. Τον διαπομπεύουν γυμνό, τυλιγμένο με προβιά προβάτου, και στο 
τέλος του κόβουν τα χέρια και τα πόδια και τον πετάνε ζωντανό στο βόθρο του παλατιού, 
αφήνοντάς τον εκεί να ξεψυχήσει. Ήταν 30 Δεκεμβρίου 1818, ημέρα κατά την οποία εορ-
τάζεται η μνήμη του.



Η διδασκαλία του χριστιανισμού για τη σωτηρία

Ομιλία (με μια δυο πολύ μικρές συμπληρώσεις) που εκφωνήθηκε στη συνάντηση ορ-
θοδόξων και μουσουλμάνων, για την οποία μιλήσαμε στο κεφάλαιο 2 («Θεός: το μεγα-
λείο της δύναμης ή το μεγαλείο της αγάπης;»).

Ο Χριστός είπε κάποτε ότι το καλό και το κακό δέντρο ξεχωρίζουν από τους καρπούς 
(Ματθ. 12, 33). Ο πιο σίγουρος τρόπος λοιπόν, για να βρούμε την αληθινή θρησκεία, κατά 
τη γνώμη μου, είναι να δούμε τι είδους άνθρωπο διαμορφώνει.

Και δεν εννοώ «καλό» ή «κακό» άνθρωπο (γιατί παντού υπάρχουν άνθρωποι που ερ-
μηνεύουν την πίστη τους έτσι, ώστε να γίνουν είτε καλοί είτε κακοί), αλλά αν σώζει τον 
άνθρωπο από το θάνατο και τον μεταμορφώνει σε αυτό, για το οποίο τον έχει προσκαλέ-
σει ο Θεός: σε πλάσμα όμοιο με το Θεό, δηλαδή άγιο.

Ι

Ο Θεός είναι αγάπη, και γι’ αυτό είναι και Τριαδικός. 
Από αγάπη ο Θεός Πατέρας γεννά τον Υιό (με άγνωστο για μας τρόπο) και εκπορεύει 

το Άγιο Πνεύμα. Η κοινή θεϊκή ουσία και η άπειρη (δηλ. χωρίς τέλος) αγάπη Του, δημι-
ουργεί μεταξύ Τους άπειρη ένωση, γι’ αυτό και είναι ένας Θεός, όχι τρεις Θεοί.

Ο Θεός είναι ένας, αλλά δεν είναι μόνος. Διότι, άλλωστε, αν ήταν μόνος, πώς θα ήταν 
αγάπη; Για μια ολόκληρη αιωνιότητα δε θα είχε κανένα να αγαπήσει…

Ο Τριαδικός Θεός δημιούργησε τους αγγέλους και τους ανθρώπους από αγάπη. Όχι 
για να Τον δοξάζουν, αλλά για να τους δώσει την αγαθή ενέργειά Του, τη «χάρη» Του, να 
ενωθούν με Αυτόν και να απολαμβάνουν αιώνια την υπέρτατη χαρά της ένωσης με το 
Θεό, που σημαίνει και ένωση αγάπης μεταξύ τους.

Εννοείται ότι άγγελοι και άνθρωποι δεν ενώνονται με την άγνωστη σε μας και ανεξή-
γητη ουσία του Θεού, αλλά με τη χάρη του Θεού (την αγαθή ενέργειά Του), και γίνονται 
άγιοι, δηλαδή θεϊκά όντα, επειδή μετέχουν στη θεία χάρη. Γι’ αυτό δεν λέμε ότι γίνονται 
«ίσοι» με το Θεό, αλλά «όμοιοι» με το Θεό, δηλαδή άγιοι.

Τα πλάσματά Του ο Θεός τα δημιούργησε λογικά και ελεύθερα, όπως είναι κι Εκείνος. 
Τα δημιούργησε λοιπόν ως «εικόνες» του εαυτού Του, «κατ’ εικόνα Του».

Είμαστε όμως αληθινά ελεύθεροι;
Αν ναι, τότε γιατί τρέχουμε τόσο γρήγορα προς το κακό και τόσο δύσκολα προς το 

καλό; Γιατί ολόκληρη η ιστορία της ανθρωπότητας είναι μια ιστορία αίματος, ειδωλολα-
τρίας και καταστροφής; Γιατί δεν ακούμε τη φωνή του Θεού και δε νιώθουμε ξεκάθαρα 
στην ψυχή μας την παρουσία Του, όπως οι πρώτοι άνθρωποι; Και τέλος, γιατί πεθαίνου-
με; Ο Θεός δημιούργησε το θάνατο; Μας δημιούργησε έτσι, ώστε μανάδες να θάβουν τα 
παιδιά τους;

Σίγουρα κάτι δεν πάει καλά εδώ. Και από αυτό ακριβώς χρειάζεται να σωθούμε.
Ας δούμε τι είναι αυτό.
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ΙΙ

Οι πρώτοι άνθρωποι, θέλοντας να γίνουν «ίσοι» με το Θεό, όχι «όμοιοι» με αυτόν (όχι 
άγιοι), Του γύρισαν την πλάτη. Το «δέντρο της γνώσης καλού και κακού», από το οποίο 
«δεν έπρεπε να φάνε», κατά τους αγίους χριστιανούς διδασκάλους, σήμαινε ότι, ανάλογα 
με τη στάση τους απέναντι στο Θεό, θα γνώριζαν είτε το καλό είτε το κακό.

Με το προπατορικό αμάρτημα το κακό εισβάλλει στην καρδιά του ανθρώπου και στην 
ανθρώπινη ιστορία. Η συνέπεια: ο τραγικός διχασμός ανάμεσα:

α) στον άνθρωπο και το Θεό,
β) στον άνθρωπο και το συνάνθρωπο (βλ. φόνο του Άβελ από τον Κάιν),
γ) στον άνθρωπο και τη φύση,
δ) στον άνθρωπο και τον εαυτό του, με αποκορύφωμα το θάνατο.

Μετά τη διάπραξη του προπατορικού αμαρτήματος, κατά τη Βίβλο, ο Θεός αναγγέλ-
λει στους πρωτοπλάστους τις συνέπειες. Τους είχε ήδη πει: «αν φάτε από εκεί, θα πεθά-
νετε». Και, μετά το αμάρτημα, λέει στον Αδάμ: «θα τρως το ψωμί σου με τον ιδρώτα του 
προσώπου σου». Και στην Εύα: «θα γεννάς τα παιδιά σου με πόνους» κ.τ.λ. Επομένως, αν 
δεν είχε γίνει το προπατορικό αμάρτημα, δεν θα πέθαιναν, δεν θα έτρωγαν το ψωμί τους 
με ιδρώτα, δεν θα γεννούσαν με πόνους κ.ο.κ. 

Αυτό, κατά τους αγίους χριστιανούς διδασκάλους όλων των εποχών, θα συνεχιζόταν 
και στους απογόνους τους. Αντί γι’ αυτό, η απομάκρυνσή τους από το Θεό κληροδότησε 
στους απογόνους τους τις συνέπειές της: το διαχωριστικό τείχος ανάμεσα στο Θεό και 
τους ανθρώπους.

Οι άνθρωποι δεν βαρύνονται από το Θεό με κάποια «ενοχή» για το προπατορικό 
αμάρτημα, το οποίο δεν διέπραξαν, αλλά η ανθρώπινη φύση «αρρώστησε», με τραγικές 
συνέπειες για την ανθρωπότητα. Η «ασθένεια» αυτή είναι η αμαρτία και χρειαζόταν θερα-
πεία. Ολόκληρη η Βίβλος είναι η ιστορία του σχεδίου του Θεού για να θεραπεύσει αυτές 
τις συνέπειες (διά του Χριστού).

Αμέσως λοιπόν ο Θεός αναγγέλλει και ότι «το σπέρμα της γυναίκας» θα είναι εχθρός 
του όφεως (διαβόλου). Και δε μιλάει για τους ανθρώπους γενικώς, αλλά για κάποιον 
συγκεκριμένο άνθρωπο: «αυτός θα σου χτυπήσει το κεφάλι και συ θα του χτυπήσεις τη 
φτέρνα» (Γέν. 3, 15). Η αλληγορία είναι προφανής: παραπέμπει στην εικόνα κάποιου που 
πατάει ένα φίδι στο κεφάλι και το φίδι καταφέρνει να του δαγκώσει τη φτέρνα.

Κάποιος λοιπόν θα χτυπήσει τον όφι στο κεφάλι (θα τον εξολοθρεύσει) και αυτός θα 
του πληγώσει τη φτέρνα, δηλ. θα του καταφέρει μια πληγή οδυνηρή, αλλά μικρή. Ποιος 
είναι αυτός; Δεν είναι ένας προφήτης, αλλά ο εξολοθρευτής του διαβόλου. Αυτή είναι η 
πρώτη προφητεία για τον ερχομό του Σωτήρα, δηλαδή του Χριστού.

Σύμφωνα με το Κοράνι, οι πρωτόπλαστοι ζήτησαν αμέσως συγχώρεση από το Θεό και 
επέστρεψαν στην Εδέμ.

Σύμφωνα όμως με την Αγία Γραφή (Γένεση, κεφ. 3) και με τους αγίους χριστιανούς δι-
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δασκάλους, αυτό δεν ισχύει. Ο Αδάμ και η Εύα δεν ζήτησαν συγγνώμη από το Θεό και δε 
συγχωρήθηκαν. Αντίθετα, εκδιώχθηκαν από τον παράδεισο, «για να μη φάνε και από το 
δέντρο της ζωής» και γίνει μέσα τους το κακό αθάνατο, και έζησαν βιώνοντας στο πετσί 
τους τις συνέπειες της απομάκρυνσής τους από το Θεό (βλ. Γένεσις, κεφ. 3 και 4).

Το ότι το Κοράνι λέει κάτι αντίθετο από την Αγία Γραφή όχι μόνο δεν αρκεί για να το 
καταστήσει αξιόπιστο, αλλά είναι μία απόδειξη ότι δεν πρόκειται για αληθινή αποκάλυψη 
του Θεού.

ΙΙΙ

Ασφαλώς ο Θεός μπορούσε να βρει χιλιάδες τρόπους για να διορθώσει τα πράγματα. 
Επέλεξε τον πιο ταιριαστό σε ένα Θεό που αγαπά, που είναι όλος αγάπη: τη θυσία του 
εαυτού Του για χάρη του αμαρτωλού δημιουργήματός Του.

Ο Ένας της Τριάδος, με την ευλογία και συνεργασία των Άλλων Δύο, γίνεται άνθρω-
πος και έτσι ενώνει ξανά θεότητα και ανθρωπότητα. Ως άνθρωπος, είναι πρωτόπλαστος. 
Είναι ο δεύτερος Αδάμ (χαρακτηρίζεται έτσι ήδη από τον απόστολο Παύλο) και προσκα-
λεί τους ανθρώπους να Τον πλησιάσουν και να ενωθούν με Αυτόν. Η ένωση με Αυτόν 
είναι ένωση με το Θεό (αφού ο Ίδιος είναι Θεός), πράγμα που συνιστά επίσης επανένωση 
όλων των διασπάσεων που προκάλεσε στο ανθρώπινο γένος το προπατορικό αμάρτημα.

Ο Ιησούς Χριστός λέει λόγια όπως: 

 ▶ «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Κανείς δεν έρχεται προς τον Πατέρα  
 παρά μόνο μέσω εμού» («Εγώ ειμί η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ουδείς  
 έρχεται προς τον Πατέρα ει μη δι’ εμού», Ιω. 14, 6). 

 ▶ «Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όποιος με ακολουθεί δεν θα περπατήσει στο 
 σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής» («Εγώ ειμί το φως του κόσμου.  
 Ο ακολουθών εμοί ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλλ’ έξει το φως της ζωής», 
 Ιω. 8, 12). 

 ▶ «Εγώ είμαι η ανάσταση και η ζωή. Όποιος πιστεύει σ’ εμένα, και αν πεθάνει, θα  
 ζήσει. Και κάθε ένας που πιστεύει σ’ εμένα δε θα πεθάνει ποτέ. Το πιστεύεις  
 αυτό;» («Εγώ ειμί η ανάστασις και η ζωή. Ο πιστεύων εις εμέ, καν αποθάνη, ζήσε- 
 ται. και πας ο πιστεύων εις εμέ ου μη αποθάνη εις τον αιώνα. Πιστεύεις τούτο;»,  
 Ιω. 11, 25-26).

Φυσικά, ο Ιησούς δεν αυτοπροβάλλεται, αλλά αποκαλύπτει την αλήθεια για το Πρό-
σωπό Του στους ακροατές Του, με σκοπό την ένωσή τους με το Θεό, δηλαδή τη σωτηρία 
τους. Τούτο φανερώνει ότι η αποστολή Του στον κόσμο ήταν η αποκάλυψη του εαυτού 
Του και η πρόσκληση προς τους ανθρώπους να ενωθούν με Αυτόν: «Ελάτε προς εμένα 
όλοι οι κουρασμένοι και φορτωμένοι και εγώ θα σας ξεκουράσω» («Δεύτε προς με πάντες 
οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω υμάς», Ματθ. 11, 28). «Λάβετε, φάγετε, 
τούτο εστί το σώμα μου…» (Ματθ. 26, 26).

Κατά τη διάρκεια των αιώνων, πολλοί μεγάλοι διδάσκαλοι μάς κάλεσαν να ενωθού-
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με με το Θεό, όπως Τον αντιλαμβάνονταν. Ο Ιησούς όμως μας κάλεσε να ενωθούμε με 
τον εαυτό Του και δίδαξε ότι αυτή η ένωση συνεπάγεται ένωση με το Θεό: «Κανείς δεν 
έρχεται προς τον Πατέρα παρά μόνο μέσω εμού» (Ιω. 14, 6), «Εγώ και ο Πατέρας είμαστε 
ένα» («Εγώ και ο Πατήρ έν εσμέν», Ιω. 10, 30),  «Όποιος είδε εμένα, είδε τον Πατέρα» («Ο 
εωρακώς εμέ εώρακε τον Πατέρα», Ιω. 14, 8-9), «Μείνετε μέσα μου κι εγώ μέσα σας… γιατί 
χωρίς εμένα δε μπορείτε να κάνετε τίποτα» («Μείνετε εν εμοί καγώ εν ημίν… ότι χωρίς εμού 
ου δύνασθε ποιείν ουδέν», Ιω. 14, 4-5) κ.λ.π.

Η ένωση αυτή του κάθε ανθρώπου με το Χριστό θα αποφέρει και την ένωση αγάπης 
όλων των ανθρώπων μεταξύ τους (όσων φυσικά το θέλουν). Θα είναι η εκπλήρωση της 
επιθυμίας που εκφράζει ο Ιησούς προς το Θεό Πατέρα Του, το βράδυ πριν σταυρωθεί: 
«για να είναι όλοι ένα, όπως και εμείς, [Πατέρα], είμαστε ένα. Εγώ μέσα τους και εσύ μέσα 
μου, για να είναι τελειοποιημένοι σε ένα» («ίνα ώσιν εν, καθώς και ημείς εν εσμέν, εγώ εν 
αυτοίς και συ εν εμοί, ίνα ώσι τετελειωμένοι εις εν», Ιω. 17, 22-23).

IV

Πώς πραγματοποιείται η ένωση αυτή και τι ακριβώς σημαίνει στην πράξη;
Κάθε άνθρωπος εντάσσεται στο παγκόσμιο σώμα του Χριστού, που είναι η Εκκλησία 

(δηλαδή η ενότητα των ανθρώπων με το Θεό και μεταξύ τους, διά του Χριστού – αυτό 
σημαίνει «Εκκλησία», όχι κτήριο ούτε κάποιο θεσμό), με ένα πρώτο βήμα, που είναι το 
βάπτισμα.

Το βάπτισμα, όπως ξέρετε, είναι εντολή του Χριστού και εφαρμόστηκε αμέσως από 
τους μαθητές Του και κατόπιν από τους χριστιανούς όλων των εποχών. «Εάν κάποιος δεν 
γεννηθεί εξ ύδατος και Πνεύματος, δε μπορεί να μπει στη βασιλεία του Θεού» (Iω. 3, 5: 
«εάν μη τις γεννηθή εξ ύδατος και Πνεύματος, ου δύναται εισελθείν εις την βασιλείαν του 
Θεού»). «Πηγαίνετε να διδάξετε όλα τα έθνη» [όλα τα έθνη, άρα δεν αναμένεται επόμενο 
στάδιο στην αποκάλυψη του Θεού] «βαπτίζοντάς τους στο όνομα του Πατρός και του 
Υιού και του Αγίου Πνεύματος…» (Ματθ. 28, 19-20: «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα 
τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύμα-
τος…»).

Το βάπτισμα έχει δύο μέρη: συμβολικό και πραγματικό. Το συμβολικό είναι η κατάδυ-
ση στο νερό: συμβολίζει το θάνατο του παλαιού εαυτού μας, την ταφή του (γι’ αυτό βου-
τάμε ολόκληροι στο νερό) και τη γέννηση του καινούργιου εαυτού μας, που αναδύεται 
μέσα από τα νερά, όπως το μωρό γεννιέται μέσα από τα «νερά» της μήτρας. Γι’ αυτό και η 
κατάδυση γίνεται τρεις φορές, συμβολίζοντας την ανάσταση του Χριστού μετά από τρεις 
ημέρες θανάτου.

Αυτός είναι και ο λόγος που το βάπτισμα συγχωρεί τις προηγούμενες αμαρτίες του 
ανθρώπου: επειδή ο παλιός εαυτός του πεθαίνει και γεννιέται ένας νέος εαυτός, που, ως 
νεογέννητος, είναι ακόμη αναμάρτητος.

Το πραγματικό μέρος του βαπτίσματος είναι οι προσευχές που απευθύνουν οι χριστια-
νοί, μέσω του ιερέα, προς το Θεό, για την αναμόρφωση και αναγέννηση εν Χριστώ του 
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αδελφού μας που βαπτίζεται. Γι’ αυτό και δεν έχει σημασία αν ο βαπτιζόμενος είναι νήπιο, 
αφού το βάπτισμα είναι μια πράξη αναγέννησης (πραγματικής) και δεν έχει σχέση με με-
λέτη και κατανόηση της πίστης, η οποία μπορεί να γίνει και μετά. Βέβαια, δεν υπάρχει κα-
νόνας που να επιβάλλει να βαφτίζουμε τα παιδιά μας μωρά, αλλά οι χριστιανοί θέλουμε 
να φέρουμε αυτή τη μέγιστη θεία χάρη στα παιδιά μας, γι’ αυτό και τα βαφτίζουμε. Μετά, 
όταν μεγαλώσουν, αν, ο μη γένοιτο, δε θέλουν πια αυτή τη χάρη, ας την απορρίψουν κι ας 
τραβήξουν όποιο δρόμο νομίζουν καλύτερο.

Όπως με τη φυσική μας γέννηση είμαστε απόγονοι του παλαιού Αδάμ, έτσι με την 
πνευματική μας γέννηση (το βάπτισμά μας) γινόμαστε απόγονοι του νέου Αδάμ (του 
Ιησού). Αυτό εννοούμε, λέγοντας ότι με το βάπτισμα απαλλασσόμαστε από το προπα-
τορικό αμάρτημα. Δεν πρόκειται για αθώωση από κάποια ενοχή, αλλά για ένταξη στην 
πνευματική γενεαλογία του νέου Αδάμ, στην οποία ο άνθρωπος έχει ξανά τη δυνατότητα 
ένωσης με το Θεό και ομοίωσης με Αυτόν – δηλαδή αγιότητας. Αυτή η ένωση είναι ο 
παράδεισος.

Το πρώτο βήμα έγινε: βαπτιστήκαμε. Αρκεί; Σωθήκαμε; Όχι βέβαια, γιατί η σωτηρία 
δεν είναι κάτι μαγικό, να συμβαίνει μέσω μιας τελετής. Είναι κάτι που το επιλέγεις και το 
πραγματοποιείς με τον τρόπο ζωής σου.

Και, επειδή ο Θεός είναι αγάπη, η ένωση αυτή γίνεται με την αγάπη. Αγάπα το Θεό, 
αγάπα τον πλησίον, και τότε θα υπάρξει η ένωση με Αυτόν (βλ. Ιω. 14, 21: «ο έχων τας 
εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστίν ο αγαπών με. ο δε αγαπών με αγαπηθήσεται υπό 
του πατρός μου και εγώ αγαπήσω αυτόν και εμφανίσω αυτώ εμαυτόν»).

V

Τι είναι η αγάπη;
Δεν εννοούμε το συναίσθημα «αγάπη», που είναι κάτι αυτόματο. Με συναισθηματι-

κή αγάπη δε μπορείς να αγαπήσεις τον εχθρό σου ή έστω αυτόν που σου προκαλεί συ-
ναισθήματα περιφρόνησης και γενικά αποστροφής. Για να το κάνεις αυτό, θα πρέπει να 
συγκρουστείς με τα συναισθήματα που σου προκαλεί, να πονέσεις, πιθανόν για χρόνια 
ολόκληρα, και να νιώσεις τη συντριβή της καρδιάς σου, ώστε να χωρέσει μέσα σ’ αυτήν 
ο εχθρός σου.

Κι όμως, αυτή την αγάπη ζήτησε ο Χριστός: «Αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευλογείτε 
αυτούς που σας καταριούνται, κάντε καλό σ’ αυτούς που σας κάνουν κακό κ.τ.λ.». Βλ. π.χ. 
κατά Λουκάν ευαγγέλιο, κεφ. 6.

Ο Χριστός δεν παραλογίζεται, απλά αποκαλύπτει στους ανθρώπους πώς ο άνθρωπος 
γίνεται όμοιος με το Θεό, δηλ. άγιος. «Να αγαπήσεις τον Κύριο και Θεό σου με όλη την καρ-
διά σου και με όλη την ψυχή σου και με όλη τη διάνοιά σου, και τον πλησίον σου σαν τον εαυ-
τό σου. Σ’ αυτές τις δύο εντολές όλος ο νόμος και οι προφήτες κρέμονται» (Ματθ. 22, 37-40).

Αν αυτή η αγάπη δεν είναι συναισθηματική, αλλά ενάντια στα συναισθήματα, τότε τι 
είναι;
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Οι άγιοι, που εφάρμοσαν την εντολή της αγάπης, εξηγούν: Στον άνθρωπο υπάρχει 
ένα πνευματικό κέντρο, η «νοερή καρδιά». Αυτό το κέντρο διευρύνεται και περιλαμβάνει 
εκείνους που αγαπάμε και μέσα γίνεται η συνάντηση και ένωση με αυτούς. Εκεί συναντάς 
και το Θεό. Εκεί έρχεται η θεία χάρη και σε αγιάζει ψυχικά και σωματικά. Εκεί εισβάλλει 
και το κακό, όταν δεν αγαπάς, δηλαδή όταν η αγάπη σου στρέφεται προς τον εαυτό σου 
ή προς το χρήμα, την εξουσία, τις ηδονές κ.τ.λ. κι όχι προς το Θεό και το συνάνθρωπο.

Για να μπορέσω λοιπόν να αγαπήσω το Θεό και το συνάνθρωπο (όποιος κι αν είναι), 
πρέπει η νοερή καρδιά μου να είναι καθαρή από αυτά που με εμποδίζουν να αγαπήσω. 
Δηλαδή από τα «πάθη», αυτά που μου προκαλούν ψυχική εξάρτηση: τον εγωισμό, τη φι-
λοχρηματία, τη φιληδονία κ.τ.λ.

Όλη η ζωή και η ασκητική προσπάθεια του χριστιανού (το ότι νηστεύει, προσεύχεται, 
πηγαίνει στην εκκλησία, εξομολογείται, μεταλαβαίνει κ.τ.λ.) αποσκοπεί σ’ αυτό: όχι να 
πείσει το Θεό ότι Τον πιστεύει και Τον υπακούει, για να «εξασφαλίσει» τον παράδεισο ως 
ανταμοιβή, αλλά να προσελκύσει μέσα του τη θεία χάρη (την αγαθή ενέργεια του Θεού), 
που θα τον βοηθήσει να διευρύνει τη νοερή καρδιά του και να περιλάβει σ’ αυτήν όσο 
το δυνατόν περισσότερους – στην τέλεια διεύρυνση, η καρδιά περιλαμβάνει όλο το αν-
θρώπινο γένος, όλων των εποχών, και όλα τα πλάσματα του κόσμου, ακόμη και τα όρνια, 
τα θηρία και τα ερπετά, ακόμη και το διάβολο. Γι’ αυτό οι άγιοι προσεύχονται και για το 
διάβολο, ώστε, αν είναι δυνατόν, να μετανοήσει και να σωθεί.

Αγαπούν τον ίδιο, ως πλάσμα του Θεού, όχι βέβαια την κακία του ή τις κακές του πρά-
ξεις. Κι όταν αγαπώ τον εχθρό μου, σημαίνει ότι τον συγχωρώ, υποφέρω στη σκέψη ότι 
είναι κακός και κινδυνεύει να πάει στην κόλαση, προσεύχομαι για τη σωτηρία του και 
δεν θέλω να τον εκδικηθώ ή να τον τιμωρήσω. Σημαίνει ακόμη ότι μπορεί να τον αφήσω 
να μου κάνει κακό χωρίς να υπερασπιστώ τα δικαιώματά μου ή και την ίδια τη ζωή μου. 
Στους άλλους θα προσπαθήσω να τον εμποδίσω να κάνει το κακό, όμως χωρίς να τον 
βλάψω. Κι αν τον βλάψω, ίσως από την ανθρώπινη δειλία μου, θα πονέσω κι εγώ γι’ αυτό.

Γι’ αυτό και τους χριστιανούς που σκοτώνονται στον πόλεμο, ακόμη κι αν είναι αμυ-
ντικός ή απελευθερωτικός, δεν τους θεωρούμε μάρτυρες και δεν τους τιμάμε ως αγίους, 
αλλά προσευχόμαστε υπέρ της σωτηρίας τους, διότι (αφού πέθαναν σκοτώνοντας αν-
θρώπους) η σωτηρία τους δεν είναι σίγουρη. Ως μάρτυρες τιμάμε μόνο εκείνους που σκο-
τώθηκαν για τη χριστιανική τους πίστη χωρίς να πολεμήσουν και χωρίς να αφαιρέσουν 
τη ζωή των εχθρών τους.

Αντίθετα, το Ισλάμ (όπως το βλέπουμε εμείς) πιστεύει ότι επιτρέπεται να επιβάλεις το 
«θέλημα του Αλλάχ» με πόλεμο, και αυτό έκανε από την αρχή, ακόμη και από την εποχή 
του Μωάμεθ.

Αμέτρητοι άνθρωποι κάθε εποχής, ηλικίας, φύλου και κοινωνικής τάξης αγάπησαν 
τόσο, ώστε εφάρμοσαν μέχρι τέλους την εντολή του Χριστού. Όσους από αυτούς γνωρί-
ζουμε, τους τιμάμε ως αγίους. Μπορούμε να δώσουμε αμέτρητα παραδείγματα, αλλά θα 
πω μόνο ελάχιστα.

Όλοι οι άγιοι μάρτυρες του χριστιανισμού αγάπησαν το Θεό περισσότερο από τον 
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εαυτό τους, γι’ αυτό και προτίμησαν να πεθάνουν (συχνά με φρικτά βασανιστήρια) παρά 
να αρνηθούν το Χριστό ακόμη και με τα λόγια τους.

Μερικά παραδείγματα τέλειας αγάπης προς τον πλησίον:
Ο άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος, όταν μια νέα γυναίκα που είχε μείνει έγκυος από κά-

ποιον κρυφό εραστή, τον συκοφάντησε ότι το παιδί ήταν δικό του, εκείνος το δέχτηκε, 
υπέμεινε κάθε είδους προσβολές και άρχισε να δουλεύει διπλάσια, για να συντηρήσει 
και τη γυναίκα με το παιδί της. Και, όταν αργότερα αποκαλύφθηκε η συκοφαντία, έφυγε 
κρυφά και δε ζήτησε ποτέ το δίκιο του.

Ο άγιος Παυλίνος, επίσκοπος Καμπανίας, τον 5ο αι. μ.Χ., αφού δαπάνησε μέχρι δε-
κάρας όσα χρήματα είχε για να εξαγοράζει αιχμαλώτους από τους Βανδάλους, τελικά 
(επειδή δεν είχε άλλα χρήματα) αντάλλαξε τον εαυτό του και έγινε δούλος ο ίδιος, για να 
απελευθερώσει έναν ακόμη απ’ αυτούς.

Οι Ρώσοι άγιοι πρίγκηπες Μπόρις και Γκλεμπ, το 1015, παραδόθηκαν στον αδερφό 
τους Σβιατοπόλκο ξέροντας ότι θα θανατωθούν, για να μη θυσιάσουν τη ζωή των στρατι-
ωτών τους βάζοντάς τους να πολεμήσουν για χάρη τους.

Ο άγιος Διονύσιος στη Ζάκυνθο, γύρω στο 1600, συγχώρησε το φονιά του αδερφού 
του και τον έσωσε τον από τα χέρια της αστυνομίας, για να του δώσει την ευκαιρία να 
μετανοήσει και να σωθεί.

Μπορεί όμως και στην οικογένειά σας, στη γειτονιά σας, στο χωριό σας, να υπάρχει 
κάποιος ή κάποια που πονάει όταν πονάνε οι άλλοι και χαίρεται όταν χαίρονται οι άλλοι 
(αυτός είναι ο ορισμός της αγάπης κατά τον απόστολο Παύλο, προς Ρωμαίους, 12, 15), 
και που συγχωρεί εκείνους που τον έχουν αδικήσει, πληγώσει, προδώσει κ.τ.λ. Αυτός ο 
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άνθρωπος, σε όποια θρησκεία κι αν ανήκει, κάνει πράξη την εντολή του Χριστού και, ως 
χριστιανός, είμαι βέβαιος ότι ο Θεός (ο Θεάνθρωπος Χριστός) θα τον σώσει.

Αντίθετα, δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι εγώ θα σωθώ, κι ας είμαι χριστιανός βαφτι-
σμένος, γιατί δεν αγαπώ πολύ. Ο μέσος άνθρωπος αγαπάει μέτρια, συνήθως υπό όρους, 
δε φτάνει σ’ αυτό το μέγιστο βαθμό αγάπης. Αυτός έχει ελπίδα σωτηρίας, όχι επειδή «είναι 
άξιος» να σωθεί, αλλά επειδή ο Θεός είναι ταπεινός και καλός και θέλει να σώσει όλους 
τους ανθρώπους. Έτσι, ο μέσος άνθρωπος ελπίζει στην αγάπη και το έλεος του Θεού. 
Πρέπει να προσεύχεται λέγοντας «Κύριε, ελέησέ με και σώσε με εξαιτίας της αγάπης που 
μου έχεις, αν και δεν το αξίζω», κι όχι να είναι εγωιστής και να νομίζει πως έχει τη σωτηρία 
στην τσέπη του.

Όμως εκείνοι, που φτάνουν την αγάπη τους στην τελειότητα, δεν «σώζονται» απλώς, 
αλλά μεταμορφώνονται, γίνονται όμοιοι με το Θεό, δηλαδή άγιοι.

Τι τους μεταμορφώνει; Η θεία χάρη, που μπαίνει μέσα στην πνευματική καρδιά τους, 
καθώς γίνονται αγνοί και ταπεινοί. Ο Θεός, που είναι εντελώς αγνός, ταπεινός και φωτει-
νός, μπαίνει μέσα στον άνθρωπο τόσο περισσότερο, όσο εκείνος γίνεται αγνός, ταπεινός 
και φωτεινός.

VΙ

Καθώς ο χριστιανός προοδεύει στην αγάπη και πλησιάζει προς το Θεό, η πνευματική 
του πρόοδος περνάει από τρία βασικά στάδια:

Το πρώτο στάδιο είναι η κάθαρση της καρδιάς από τα πάθη – ο άνθρωπος τότε τους 
αγαπά πλέον όλους, και τους εχθρούς του, και προσεύχεται με αγάπη, αγωνία και πόνο 
ψυχής γι’ αυτούς.

Το δεύτερο στάδιο είναι ο φωτισμός του νου (από το Άγιο Πνεύμα). Σ’ αυτό το στάδιο 
ο άνθρωπος νιώθει ξεκάθαρα το Άγιο Πνεύμα να ενεργεί μέσα του. Οι άγιοι διδάσκαλοι 
του χριστιανισμού, που ερμηνεύουν αυθεντικά την Αγία Γραφή και διαμορφώνουν τη θε-
ολογία μας, έχουν φτάσει τουλάχιστον σε αυτό το στάδιο. Εμείς, που απλά «σπουδάζουμε 
θεολογία», είμαστε μόνο μαθητές των αγίων Πατέρων και Μητέρων, όχι δάσκαλοι του 
χριστιανισμού. Άγιοι δάσκαλοι του χριστιανισμού είναι άνθρωποι κάθε μορφωτικού επι-
πέδου, φύλου και κοινωνικής τάξης, όχι μόνο ιερείς ή επίσκοποι, αλλά και μοναχοί και 
λαϊκοί (και άντρες και γυναίκες, όπως είπα), και υπάρχουν σε όλες τις εποχές, και στη 
δική μας.

Το τρίτο στάδιο είναι η θέωση. Ο άγιος πλέον βλέπει τον Τριαδικό Θεό (ως Φως), σύμ-
φωνα με τα λόγια του Χριστού «όποιον τηρεί τις εντολές μου… θα τον αγαπήσω και θα του 
εμφανίσω τον εαυτό μου» (Ιω. 14, 21 – «θα τον αγαπήσω»: όχι ότι αλλιώς δεν τον αγαπάει, 
υπονοείται ότι αυτός ο άνθρωπος επιτρέπει στην αγάπη του Θεού να ενεργήσει μέσα 
του). Τότε δε χρειάζεται λόγια προσευχής (αρκεί η «νοερά προσευχή», η οποία λειτουργεί 
συνεχώς μέσα στην καρδιά του). Νιώθει τη χαρά και τον πόνο κάθε ανθρώπου, ανάλογα 
με τις πληροφορίες που του παραχωρεί ο Θεός. Κάνει θαύματα. «Είναι θεός σε όλα εκτός 
από τη θεϊκή ουσία» (άγ. Ισαάκ ο Σύρος), παραμένοντας άνθρωπος. Τότε η θεία χάρη του 
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προκαλεί ανέκφραστη χαρά, που δεν είναι «ιδέα του», αλλά πρόγευση του μελλοντικού 
πλήρους παραδείσου.

[Οι εμπειρίες αυτού το σταδίου έρχονται και φεύγουν, αλλιώς ο άνθρωπος κινδυνεύει 
να μην αντέξει τόση χαρά ή να νομίσει πως αυτός ο ίδιος είναι ο Θεός (δηλ. θεός για τα 
άλλα πλάσματα της δημιουργίας) κι έτσι να εκπέσει και να χάσει εντελώς αυτή τη χάρη. 
Μόνο μετά το θάνατο και κυρίως μετά την ανάσταση των νεκρών (όταν θα έχει ολοκλη-
ρωθεί η ενότητα όλων των πλασμάτων που θέλουν να συμμετάσχουν σ’ αυτή την ενότη-
τα) η βίωση της θέωσής του θα είναι πλήρης, μόνιμη και διαρκής κατάσταση.]

Είναι φανερό ότι, όσο προχωράνε τα στάδια, τόσο λιγότεροι είναι εκείνοι που φτάνουν 
σ’ αυτά. Οι περισσότεροι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τη θρησκεία με απλοϊκό ηθικό τρό-
πο: κάνω το καλό, ο Θεός με ανταμείβει (παράδεισος) – κάνω το κακό, με τιμωρεί (κόλα-
ση). Όμως, όσο ο χριστιανός προοδεύει προχωρώντας προς το Θεό, ακόμη και αν είναι 
μια αγράμματη γιαγιά στο χωριό σας ή στη γειτονιά σας, τόσο προχωρεί πέρα από αυτό 
τον ανθρωπομορφικό τρόπο κατανόησης της σωτηρίας και αντιλαμβάνεται την πραγμα-
τική φύσης της σωτηρίας, που είναι η ένωση με το Θεό διά του Χριστού, η αγιότητα.

Όπως είπαμε, σε κάθε γενιά υπάρχουν άνθρωποι που έχουν φτάσει στο φωτισμό και τη 
θέωση. Οι πιο πολλοί ίσως δε γίνονται ποτέ γνωστοί. Για λόγους χρόνου, ας αναφέρουμε 
μόνο δέκα από εκείνους που είναι γνωστοί και κοιμήθηκαν μετά το 1990 («κοιμήθηκαν» 
λέμε, αντί να πούμε «πέθαναν»). 

Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης, † 1991, Παΐσιος Αγιορείτης, † 1994, (δύο από τους πιο 
θαυματουργούς εν ζωή αγίους όλων των εποχών – εξαιρετικά σημαντικές οι αναφορές 
καθηγητών πανεπιστημίου σ’ αυτούς, όπως της Ιατρικής, Γ. Παπαζάχου και Γ. Πιπεράκι, 
της Παιδαγωγικής, Γ. Κρουσταλλάκη, κ.ά.), Ιάκωβος Τσαλίκης, † 1991, Γερόντισσα Γαβρι-
ηλία, † 1992, Σωφρόνιος Σαχάρωφ (Σωφρόνιος του Έσσεξ), † 1993, Γερόντισσα Μακρί-
να του Βόλου, † 1995, Μητερούλα Σεπφώρα (Ρωσία), Κλεόπας Ελίε (Ρουμανία), Εφραίμ 
Κατουνακιώτης, † 1998, Ευμένιος από τη μονή Ρουστίκων, στο Ρέθυμνο, † 2005, Ιωσήφ 
Βατοπαιδινός, † 2009, Εφραίμ Φιλοθεΐτης, ζει στην Αριζόνα, ΗΠΑ (είπα περισσότερους, 
δε μπόρεσα ν’ αντισταθώ).

Είναι γνωστά τα ασύλληπτα θαυματουργικά χαρίσματα κάποιων απ’ αυτούς, οι οποίοι 
δεν είχαν μόνο διορατικό και θεραπευτικό χάρισμα, αλλά τους συνέβαιναν επίσης κάμ-
ψεις χώρου και χρόνου, πολλαπλασιασμός της ύλης, τηλεμεταφορά, επικοινωνία με τα 
ζώα κ.π.ά. Και το πιο παράξενο, ίσως, είναι ότι παρόμοια φαινόμενα και εμφανίσεις τους 
συνεχίζονται και μετά το θάνατό τους, ή, για να μιλήσω ορθόδοξα, την κοίμησή τους.

Οι θαυματουργοί αυτοί άγιοι είναι απόγονοι μιας προηγούμενης γενιάς θαυματουρ-
γών, στην οποία ανήκαν άνθρωποι όπως ο άγιος Γεώργιος Καρσλίδης († 1948), η αγία 
Ματρώνα της Μόσχας η αόμματη († 1952), ο άγιος Ιωάννης Μαξίμοβιτς († Σηάτλ ΗΠΑ, 
1966) κ.π.ά. σε όλο τον κόσμο, κι αυτοί με τη σειρά τους ήταν απόγονοι μιας άλλης γε-
νιάς, που περιελάμβανε τον άγιο Ιωάννη της Κρονστάνδης († 1908), τον άγιο Νεκτάριο 
της Όπτινα (Ρωσία † 1937), την αγία Ματρώνα του Ανεμνιάσεβο († 1932), τον άγιο Αρ-
σένιο τον Καππαδόκη († 1924) κ.π.ά. Προχωρώντας έτσι ιστορικά προς τα πίσω, βλέ-
πουμε αγίους θαυματουργούς εν ζωή σε κάθε χριστιανική γενιά, μέχρι τους μαθητές του 



214

Σημειώσεις για το Ισλάμ

Χριστού, που μερικά από τα θαύματά τους περιγράφονται ήδη στην Καινή Διαθήκη (στις 
Πράξεις των αποστόλων).

VΙΙ

Θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η πρόοδος ενός ανθρώπου στην αγιότητα δεν τον 
απαλλάσσει από τα επίγεια προβλήματα, όπως ασθένειες, φτώχεια, συκοφαντίες και δι-
ωγμοί εναντίον του κ.τ.λ. Μάλιστα, όσο προοδεύει πνευματικά, εντείνεται ο πόλεμος 
του διαβόλου εναντίον του και κάποιοι σε κάθε στάδιο της πνευματικής ζωής λυγίζουν. 
Ο Θεός δεν τον απαλλάσσει αυτομάτως από τα προβλήματα, αλλά τον βοηθάει να τα 
αντέξει και να βγει νικητής απ’ αυτά, δηλαδή να σηκώσει το σταυρό του χωρίς να χάσει 
την πίστη και την αγάπη του.

Τα θαύματα δεν αρκούν. Όλα τα θαύματα μπορεί να τα αναπαραστήσει ένας απατεώ-
νας ή να τα αντιγράψει με πραγματική υπερφυσική δύναμη ο εχθρός (δηλ. ο διάβολος). Γι’ 
αυτό και τα θαύματα που υποτίθεται ότι έκανε ο Μωάμεθ π.χ. για μας τους χριστιανούς 
δεν αποδεικνύουν τίποτε. Και τα θαύματα που μπορεί να κάνει ένας ορθόδοξος χριστια-
νός επίσης μόνο μετά από προσεχτική εξέταση γίνονται αποδεκτά. Και αν ακόμη εγώ 
αρχίσω να έχω οράματα με το Χριστό ή την Παναγία, πάλι μπορεί να πλανιέμαι, να είναι 
της φαντασίας μου ή παγίδα του εχθρού, που θα θέλει να με πείσει ότι είμαι άγιος για να 
σταματήσω τον αγώνα μου.

Τα θαύματα και τα οράματα δεν είναι το ζητούμενο. Δεν τα επιθυμούμε. Όποιος τα 
επιθυμεί, διατρέχει μεγάλο κίνδυνο – και μπορεί η επιθυμία αυτή να φωλιάζει στο βάθος 
της καρδιάς του και να μην την αντιλαμβάνεται ούτε ο ίδιος.

Γι’ αυτό, από την αρχή του χριστιανισμού (υπάρχουν αναφορές ήδη στην Καινή Διαθή-
κη), έχει αναπτυχθεί μια τεράστια προσπάθεια αποφυγής της πλάνης και ξεκαθαρίσματος 
των αληθινών εμπειριών θείας χάριτος από τις ψεύτικες. Είναι η μεγάλη επιστήμη της 
«διάκρισης των πνευμάτων», διδάσκαλοι της οποίας είναι οι άγιοι, οι οποίοι: έχουν ζήσει 
καταστάσεις ανοιχτής επίθεσης του εχθρού, καταστάσεις ψεύτικων βιωμάτων, δήθεν θεϊ-
κών, έχουν ζήσει και πραγματικές επισκέψεις της θείας χάρης και έτσι η πείρα τους (αλλά 
κυρίως η μέγιστη ταπείνωσή τους) τους επιτρέπει να τα ξεχωρίζουν, τελικά, «διά της γεύ-
σεως» (άγ. Σιλουανός).

Η παρουσία των αγίων στον κόσμο, σε συνδυασμό με τη διάκριση των πνευμάτων, 
αποτελεί τη μέγιστη απόδειξη ότι ο χριστιανισμός είναι αληθινός.

Ο ενδιαφερόμενος για λεπτομέρειες και περιπτώσεις πλάνης και διάκρισης των πνευ-
μάτων, ας ανατρέξει (στο διαδίκτυο) στα άρθρα μας «Νευροθεολογία» και «Ιστορίες πλά-
νης» και στο βιβλίο Γεροντικό ονείρων και οραμάτων, ιερά μονή αγ. Νικοδήμου, Πεντάλο-
φος Γουμενίσσης.
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VΙΙΙ

Η εκπλήρωση της εντολής του Χριστού «αγαπήσεις τον Θεόν και τον πλησίον» είναι 
σχεδόν ακατόρθωτη μόνο με τις δυνάμεις μου.

Γι’ αυτό, ο χριστιανός προσκαλεί τη θεία χάρη, ώστε να τον βοηθήσει να φτάσει αυτή 
την αγάπη μέχρι τέλους, αντέχοντας τις απογοητεύσεις, προδοσίες, χλευασμούς, επικρί-
σεις κ.τ.λ., που είναι σίγουρο ότι θα αντιμετωπίσει. Όλα τα στοιχεία της «εκκλησιαστι-
κής ζωής» του χριστιανού παρέχονται γι’ αυτό το σκοπό. Δηλαδή καλούμαστε (έχουμε 
το δικαίωμα, αν θέλουμε) να προσευχηθούμε, να νηστέψουμε, να εξομολογηθούμε, να 
μεταλάβουμε Σώμα και Αίμα Χριστού κ.λ.π., όχι γιατί αυτά «θα μας πάνε στον παράδει-
σο» μ’ ένα μαγικό ραβδάκι, αλλά γιατί, αν αξιοποιηθούν με την κατάλληλη πρόθεση από 
πλευράς μας, συμβάλλουν τα μέγιστα στο ταπεινό άνοιγμα της πνευματικής καρδιάς μας 
για την είσοδο σ’ αυτήν της θείας χάριτος. Σημειωτέον ότι χωρίς ταπείνωση δεν υπάρχει 
αγάπη. Ίσως γι’ αυτό είναι τόσο δύσκολη η αγάπη, επειδή η ταπείνωση είναι κάτι που δεν 
το αγαπά ο άνθρωπος, καθώς, όσο δουλεύει μέσα του το προπατορικό αμάρτημα, διο-
γκώνεται το Εγώ του και διεκδικεί αυτό την αγάπη και το ενδιαφέρον του.

Ο Θεός είναι ταπεινός και αποκαλύπτεται στους ταπεινούς. Χωρίς ταπείνωση δεν 
υπάρχει παράδεισος, ενώ, σύμφωνα με το σύγχρονο άγιο Τύχωνα το Ρώσο (που ασκή-
τεψε στα δάση του Αγ. Όρους και κοιμήθηκε το 1968), κανείς ταπεινός δε θα πάει στην 
κόλαση.

ΙΧ

Ελεύθερος καθώς είναι, κάθε άνθρωπος μπορεί να αρνηθεί το Θεό. Αντί δηλαδή να 
ανοιχτεί με αγάπη στο Θεό και το συνάνθρωπο, μπορεί να στρέψει την αγάπη του προς 
τον εαυτό του ή προς άλλη κατεύθυνση: στο χρήμα, την εξουσία, τις ηδονές κ.τ.λ. Η κα-
τάσταση αυτή είναι που ονομάζεται «αμαρτία» (δηλ. «σφάλμα»).

Ο Θεός δεν τον τιμωρεί, όμως το τείχος που έχει υψώσει γύρω από τον εαυτό του τον 
απομονώνει. Αυτή η απομόνωση τον οδηγεί στην καταστροφή, στην αποκτήνωση, τον 
κάνει έρμαιο των παθών του, αλλά και του εχθρού (του διαβόλου). Είναι η επίγεια πρό-
γευση της κόλασης, την οποία γνωρίζει ενώ ακόμη ζει.

Ο Θεός τον περιμένει με αγάπη και όσο ζει ο άνθρωπος μπορεί να επιστρέψει στο Θεό. 
Θα γίνει δεκτός με χαρά, όπως ο άσωτος υιός, στην πασίγνωστη ιστορία που διηγήθηκε 
ο Χριστός (κατά Λουκάν, κεφ. 15). Ο Θεός δεν επιρρίπτει ενοχή στον άνθρωπο, αρκεί 
να επιστρέψει για να τον πάρει στην αγκαλιά Του. Ας επιστρέψει για να επιβιώσει. Δεν 
πειράζει. Ο Θεός αυτό θέλει, να επιβιώσεις (ενν. να σωθείς, να Του δώσεις την ευκαιρία 
να σε βάλει στον παράδεισο). Ο Θεός είναι αγάπη. Και αγαπάει εσένα πιο πολύ απ’ ό,τι 
αγαπάει τον εαυτό Του.

Στην ιστορία αυτή, ο μεγάλος αδελφός του ασώτου υιού αρνείται να μπει στο σπίτι του 
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πατέρα τους, επειδή αγανακτεί για τη θερμή υποδοχή που έγινε στον αδελφό του. Έτσι, 
μένει έξω. Έξω από το σπίτι του πατέρα όμως (το οποίο συμβολίζει τον παράδεισο), πολύ 
απλά, είναι η κόλαση.

Έτσι ο Χριστός αποκαλύπτει πώς κάποιος οδηγείται στην κόλαση (μόνος του, όχι από 
το Θεό) και γιατί εκεί υφίσταται τόση οδύνη: όχι γιατί «τον τιμωρεί ο Θεός», αλλά γιατί ο 
Θεός είναι Φως και Ζωή και μακριά Του υπάρχει μόνο σκοτάδι, μοναξιά και πόνος.

Χ

Μέχρι τώρα έχουμε μιλήσει για την αγιαστική μεταμόρφωση του ανθρώπου, ή αντί-
στοιχα για την κόλασή του, ενώ ακόμη ζει. Τι συμβαίνει όμως αφού πεθάνει;

Για τη μετά θάνατον κατάσταση ξέρουμε αρκετά: από τη διδασκαλία του Χριστού, από 
τις πληροφορίες που έλαβαν διάφοροι άγιοι εξαιτίας της αγάπης και της ενότητάς τους 
με το Θεό και με τις ψυχές των νεκρών, αλλά και από πληροφορίες που έδωσαν ψυχές 
νεκρών, εμφανιζόμενες σε όνειρα ή οράματα. Αυτά (τα όνειρα και τα οράματα), για να 
αποφύγουμε την πλάνη, τα αντιμετωπίζουμε με επιφύλαξη και τα αξιολογούμε υπό το 
φως της διδασκαλίας του Χριστού και της εμπειρίας των αγίων. Όμως πρέπει να πούμε ότι 
δεν έρχονται σε αντίθεση με τα προηγούμενα.

Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος πεθάνει, άγγελος μεταφέρει την ψυχή του στον πνευμα-
τικό κόσμο των ψυχών, αυτόν που ονομάζουμε συμβατικά «ουρανό», έχοντας διατηρήσει 
αυτή την ονομασία από την αρχαία χριστιανική παράδοση. Στο δρόμο προς τον ουρανό η 
ψυχή δέχεται επίθεση πονηρών πνευμάτων, που προσπαθούν να την αρπάξουν προβάλ-
λοντας τις αμαρτίες της. Αν η αγάπη της ξεπερνά τον εγωισμό της, ο άγγελος μπορεί να 
την υπερασπιστεί και να την οδηγήσει προς το Θεό, αν όμως όχι, οι δαίμονες την απο-
σπούν και την οδηγούν στο δικό τους σκοτεινό κόσμο.

Υπάρχουν πολλές μαρτυρίες αγίων, αλλά και κοινών ανθρώπων, ότι η πορεία αυτή, η 
γεμάτη αγωνία, είναι πραγματική κατάσταση και αποτελεί την πρώτη κρίση που υφίστα-
ται ο άνθρωπος αφού πεθάνει.

Ανάλογα και με την έκβαση αυτής της πορείας, η ψυχή «τοποθετείται» στη λεγόμενη 
«μέση κατάσταση των ψυχών», που διαρκεί από την ημέρα του σωματικού θανάτου μέχρι 
τη δευτέρα παρουσία του Χριστού, κατά την οποία θα γίνει η ανάσταση όλων των ανθρώ-
πων. Στη μέση κατάσταση ο άνθρωπος βιώνει μια πρόγευση του παραδείσου ή πρόγευση 
της κόλασης. Ο πλήρης παράδεισος και η πλήρης κόλαση θα υπάρξουν μετά την ανάστα-
ση.

Για το πώς ακριβώς είναι η μέση κατάσταση, ο Χριστός και οι άγιοι δεν έχουν δώσει 
λεπτομερείς περιγραφές. Υπάρχουν πολλές μαρτυρίες ανθρώπων που είδαν σε όνειρα ή 
οράματα τη μέση κατάσταση, και αυτές τις μαρτυρίες πρέπει να τις λάβουμε υπόψιν, αλλά 
δεν είναι τυχαίο ότι καμία απ’ αυτές δεν είναι «επίσημο» κείμενο της Εκκλησίας. Οι πιο 
πολλές μαρτυρίες περιγράφουν την κόλαση ως ένα σκοτεινό τόπο, όπου οι ψυχές βασα-
νίζονται με γήινα βασανιστήρια, και τον παράδεισο ως ένα γαλήνιο κήπο, όπου οι ψυχές 
ζουν ειρηνικά, με αγάπη και συντροφικότητα που ξεπερνάει τα γήινα μέτρα.
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Τις περιγραφές αυτές θα πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε ανθρωπομορφικά. Οι ψυχές 
δεν έχουν σώμα, ώστε να υφίστανται βασανιστήρια, να καίγονται στη φωτιά ή να χρειά-
ζονται φως για να βλέπουν.

Έτσι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τις αναφορές του Χριστού στη «γέενα του 
πυρός», στο «πυρ το αιώνιον», το «σκότος το εξώτερον», το «ακοίμητο σκουλήκι» κ.τ.λ., 
που χρησιμοποιούσε όταν μιλούσε για την κόλαση, αλλά και στη «λίμνη του πυρός», 
όπου κατά την Αποκάλυψη θα ριχτούν στο τέλος ο διάβολος, ο αντίχριστος και όσοι τους 
έχουν ακολουθήσει.

Κατά τους αγίους διδασκάλους του χριστιανισμού, όπως οι άγιοι Ισαάκ ο Σύρος, Βαρ-
σανούφιος ο Μέγας, Γρηγόριος ο Σιναΐτης, Γρηγόριος Παλαμάς κ.ά., από κάθε εποχή, 
το «πυρ της κολάσεως» είναι το ίδιο το Φως του Θεού, που το αποστρέφεται με οδύνη 
ως πυρ εκείνος που το βλέπει μέσα από την παραμόρφωση του εγωισμού. Η αγάπη του 
Θεού κυριαρχεί και στην κόλαση, όπως στον παράδεισο, όμως η κόλαση είναι η κατά-
σταση εκείνων που δε θέλουν αυτή την αγάπη και που η συνύπαρξή τους με το Θεό τούς 
προκαλεί οδύνη, όχι χαρά. Το σκότος είναι το περιεχόμενο της αμαρτωλής ψυχής, ενώ το 
ακοίμητο σκουλήκι είναι ο Ίδιος ο Χριστός, που παρομοιάζει τον εαυτό Του με σκουλήκι, 
επειδή είναι το πιο ευαίσθητο από όλα τα πλάσματα: πεθαίνει και με το πιο απαλό άγγιγ-
μα. Έτσι κι ο Χριστός, ο Θεός, είναι το πιο ευαίσθητο από όλα τα όντα: πονάει και με την 
παραμικρή αμαρτωλή σκέψη που θα κάνει ένα από τα δημιουργήματά Του.

(Ο πατέρας του ασώτου υιού δεν τιμώρησε τους γιους του. Οι ίδιοι αρνήθηκαν να 
μπουν στο σπίτι του και αυτό το γεγονός συνιστά την κόλασή τους. Ομοίως, οι «μωρές 
παρθένες», στην παραβολή των δέκα παρθένων, δε μπήκαν εγκαίρως στο σπίτι του νυμ-
φίου, δηλ. στη βασιλεία του Θεού. Δεν τις τιμώρησε κανείς, απλά έμειναν απέξω).

Αυτό ταιριάζει και με αναφορές της Αγίας Γραφής, όπως: 
Ησαΐας, 33, 11-16: «…Τις μεταξύ ημών θέλει κατοικήσει μετά του κατατρώγοντος πυρός; 

Τις μεταξύ ημών θέλει κατοικήσει μετά των αιωνίων καύσεων;… Ο περιπατών εν δικαιοσύ-
νη… ούτος θέλει κατοικήσει εν τοις υψηλοίς».

Α΄ Κορινθίους, 3, 12-15: «εκάστου το έργον … εν πυρί αποκαλύπτεται και εκάστου το 
έργον οποίον εστίν το πυρ δοκιμάσει. Ει τινός το έργον μένει, ό εποικοδόμησεν, μισθόν λή-
ψεται. Ει τινός το έργον κατακαήσεται, ζημιωθήσεται. Αυτός δε σωθήσεται, ούτως δε, ως διά 
πυρός».

Στην Αποκάλυψη, διαβάζουμε για τον Ποταμό τής Χάριτος τού Θεού που εκπορεύεται 
από τον θρόνο τού Θεού, και αποτελεί αναψυχή ύδατος ζωής για τους δικαίους:

Αποκάλυψις, 22, 1-2: «και έδειξέν μοι ποταμόν καθαρόν ύδατος ζωής, λαμπρόν ως κρύ-
σταλλον εκπορευόμενον εκ τού θρόνου τού Θεού και τού Αρνίου».

Όμως αυτός ο ίδιος ποταμός, από τον Δανιήλ περιγράφεται ως «φωτιά»:
Δανιήλ, 7, 10: «Ποταμός πυρός εξήρχετο και διεχέετο απ’ έμπροσθεν αυτού...».
Γι’ αυτό και οι πιο πνευματικές εικόνες στην ορθόδοξη αγιογραφία, που παρουσιά-

ζουν τον παράδεισο και την κόλαση, απεικονίζουν τον ποταμό του Φωτός που ξεχύνεται 
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από το Θρόνο του Θεανθρώπου Χριστού (Αυτός θα κρίνει τον κόσμο, όπως πολλές φο-
ρές είπε ο Ίδιος), ποταμό που τρέπεται σε πυρ καθώς μπαίνουν μέσα του οι αμετανόητοι 
αμαρτωλοί, αυτοί που δεν αγάπησαν και που δεν θέλουν αυτό το Φως.

Μια από τις πιο πνευματικές περιγραφές της κόλασης, τουλάχιστον όπως υφίσταται 
στη μέση κατάσταση, είναι το όραμα του αγίου Μακάριου του Αιγύπτιου, 4ος αι. μ.Χ., 
που είναι γραμμένο στο Γεροντικό (ένα βιβλίο της βυζαντινής εποχής που παραθέτει τις 
ιστορίες των αγίων ασκητών της ερήμου). Η ψυχή που βρισκόταν στην κόλαση, τον πλη-
ροφόρησε ότι: «Τα πάντα βρίσκονται μέσα στη φωτιά» (είπαμε τι είναι η φωτιά). «Κι εμείς 
είμαστε δεμένοι πλάτη με πλάτη. Όμως, όταν εσύ προσεύχεσαι για μας, βλέπουμε λίγο ο 
ένας τον άλλο, όση ώρα διαρκεί η προσευχή».

Η ψυχή πληροφόρησε τον άγιο ότι υπάρχουν και σκληρότερες «τιμωρίες», χωρίς όμως 
να αναφέρει το είδος τους. Ωστόσο, το δέσιμο πλάτη με πλάτη (και πάλι ανθρωπομορφι-
σμός) έχει τεράστια σημασία, γιατί φανερώνει την απομόνωση, φυσική κατάληξη για τους 
ανθρώπους που αποστράφηκαν το Θεό και τον πλησίον και ουσιαστικά απομόνωσαν τον 
εαυτό τους όταν ζούσαν στη Γη.

ΧΙ

Αν όμως η κόλαση είναι η απόλυτη μοναξιά, είναι λογικό ότι ο παράδεισος είναι η 
απόλυτη σχέση μεταξύ των πλασμάτων: ανθρώπων, αγαθών αγγέλων και του Τριαδικού 
Θεού. Αυτό γίνεται φανερό από τη διαρκή παρουσία των αγίων, αλλά και πολλών «μι-
κρών αγίων» (απλών ανθρώπων που σώθηκαν και πήγαν στον παράδεισο), που εμφανί-
ζονται μετά το θάνατό τους στους ζωντανούς. Η ιστορία της χριστιανικής ζωής είναι μια 
διαρκής συνύπαρξη ζωντανών και κοιμηθέντων, δεν υπάρχουν νεκροί. Οι άγιοι μάλιστα, 
με τη μεγάλη θαυματουργική δύναμη που λαμβάνουν από το Θεό, μετά θάνατον εμφα-
νίζονται ολοζώντανοι και θαυματουργούν όχι μόνο στους χριστιανούς (σε αναρίθμητες 
περιπτώσεις), αλλά και στους μουσουλμάνους, οι οποίοι τους πιστεύουν και μερικοί βρί-
σκουν και το θάρρος να γίνουν χριστιανοί (εννοώ ορθόδοξοι). Βλ. σχετικά κεφάλαια στο 
βιβλίο μας: «Χριστιανικά θαύματα σε μουσουλμάνους» και «Μουσουλμάνοι που αγίασαν 
ως χριστιανοί» (αγίασαν, κατά κανόνα, επειδή οι άλλοι μουσουλμάνοι τους θανάτωσαν, 
με επίσημες δίκες, ως εξωμότες). Ο πρόσφατος άγιος Ευγένιος Ροντιόνωφ θανατώθηκε 
από Τσετσένους μουσουλμάνους το 1996 (23 Μαΐου), μετά από τρίμηνη αιχμαλωσία και 
βασανιστήρια για να ασπαστεί το Ισλάμ. Μετά το σφαγιασμό του καταγράφονται πολλές 
εμφανίσεις του.

Ακόμη και οι περιγραφές του παραδείσου ως ενός λιβαδιού γαλήνιας συνύπαρξης, δί-
νουν στη χαρά των ανθρώπων, που «ζουν εκεί», πνευματική διάσταση.

Σε μια «επίσημη» προσευχή της Εκκλησίας, που διαβάζεται από τον ιερέα μετά το τέ-
λος της θείας λειτουργίας και γενικά από τους χριστιανούς αφού μεταλάβουν (λέγεται 
«Ευχαριστία μετά τη θεία Μετάληψη»), υπάρχει μια σπουδαία περιγραφή της παραδείσιας 
χαράς. Ο άνθρωπος παρακαλεί το Χριστό: αξίωσέ με να σταθώ από δεξιά Σου (η συμβο-
λική θέση των σωζομένων) «όπου υπάρχει ο ασταμάτητος ήχος εκείνων που γιορτάζουν, η 
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ανέκφραστη ευφροσύνη εκείνων που Σε αγαπούν και η απέραντη ηδονή εκείνων που βλέ-
πουν την ομορφιά του προσώπου Σου, που ξεπερνά κάθε περιγραφή».

Αυτή λοιπόν είναι η απόλαυση του παραδείσου. Για να μη νομιστεί ότι ο «ήχος εκείνων 
που γιορτάζουν» αναφέρεται σε τσιφτετέλια και ζεϊμπέκικα, διευκρινίζω ότι πρόκειται για 
την ασταμάτητη υμνολόγηση του Θεού, που πραγματοποιείται από τους αγγέλους (βλ. 
τρισάγιο ύμνο των σεραφείμ, Ησαΐας, κεφ. 6) και από τους ανθρώπους στον παράδεισο, 
όπως φαίνεται από την Αποκάλυψη, αρχή κεφ. 15, κ.α. Το ίδιο, όταν ο Χριστός παρο-
μοιάζει τον παράδεισο με γαμήλιο γλέντι, μιλάει παραβολικά, δεν αξιώνει κυριολεκτική 
ερμηνεία των παραβολών Του, ούτε και ποτέ στο χριστιανισμό αυτές οι εικόνες εξελή-
φθησαν κυριολεκτικά. Στην παραβολή του πλούσιου και του Λάζαρου, Λουκ. κεφ. 16, ο 
παράδεισος δεν είναι παρά η αγκαλιά του Αβραάμ: άλλη μια πνευματική περιγραφή της 
παραδείσιας απόλαυσης.

Η περιγραφή του παραδείσου στο Ισλάμ ως τόπου με φαγοπότια και σεξουαλικές 
απολαύσεις, κατάλληλο κίνητρο για να προσηλυτιστούν οι φυλές της ερήμου, δε μπορεί 
να είναι αληθινή. Στα δικά μας μάτια φαίνεται όχι μόνο χονδροειδώς υλιστική, αλλά και 
βλάσφημη για το μεγαλείο και την πνευματικότητα του Θεού. Για να μην πω και ότι οι 
χριστιανοί ξέρουμε ότι εκείνος που δελεάζει τους ανθρώπους με υποσχέσεις σεξουαλικών 
απολαύσεων δεν είναι ο Θεός, αλλά ο εχθρός!...

ΧΙΙ

Η μέση κατάσταση θα τελειώσει με την ανάσταση όλων των ανθρώπων κατά την επι-
στροφή του Θεανθρώπου Χριστού στη Γη, που την ονομάζουμε «δευτέρα παρουσία Του», 
ενώ η Αγία Γραφή την ονομάζει «ημέρα του Κυρίου», «ημέρα του Χριστού», «εσχάτη ημέρα» 
κ.λ.π.

Ο Χριστός ο Ίδιος, σύμφωνα με τη διδασκαλία Του, θα αναστήσει τους νεκρούς, όλων 
των λαών, όλων των εποχών. «Και έδωκεν η θάλασσα τους νεκρούς τούς εν αυτή, και ο θά-
νατος και ο άδης έδωκαν τους νεκρούς τούς εν αυτοίς, και εκρίθησαν έκαστος κατά τα έργα 
αυτών» (Αποκ. 20, 13). Στην περίφημη παραβολή της τελικής κρίσης, Ματθ. κεφ. 25, όλα 
τα έθνη θα συναχθούν ενώπιον του Υιού του ανθρώπου (δηλ. του Χριστού), ο Οποίος θα 
διαχωρίσει «τα πρόβατα από των ερίφων» με βάση τη συμπεριφορά καθενός απέναντι στο 
συνάνθρωπο. Η συμπεριφορά αυτή ισοδυναμεί με συμπεριφορά προς τον Ίδιο το Χριστό, 
γιατί ο Χριστός ταυτίζει τον εαυτό Του με τον κάθε άνθρωπο. Έτσι, θα πει: «αφού ταΐσατε, 
ποτίσατε, ντύσατε, φιλοξενήσατε κ.τ.λ. έναν από τους ελάχιστους αδελφούς μου, σε μένα 
το κάνατε» και, αντίστοιχα, «αφού δεν το κάνατε σε έναν… σε μένα δεν το κάνατε». Έτσι 
θα πάνε οι μεν σε «ζωή αιώνια» και οι δε «σε κόλαση αιώνια».

Η εικόνα αυτή της δίκης, που επαναλαμβάνεται στο Δανιήλ, 7, Αποκάλυψις 20, ίσως 
και αλλού, φαίνεται ανθρωπομορφική. Στην πραγματικότητα, κατά τους αγίους του χρι-
στιανισμού (π.χ. Σωφρόνιος του Έσσεξ), «ο Χριστός κρίνει τον κόσμο» σημαίνει πως ο 
Ίδιος, που είναι η ενσάρκωση της τέλειας αγάπης, αποτελεί το μέγα κριτήριο για τη σω-
τηρία μας: στο βαθμό που πλησιάσαμε τη δική Του τέλεια αγάπη, ανοιχτήκαμε και προς 
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το Θεό, γίναμε δεκτικοί της θείας χάριτος, μεταμορφωθήκαμε σε φωτεινά ή, αντίθετα, 
σκοτεινά όντα – δηλαδή γίναμε κατάλληλοι για να ζήσουμε την εμπειρία της θέας του 
Θεού ως φωτός ή πυρός.

Γι’ αυτό και κάθε άνθρωπος θα βιώσει σε διαφορετικό βαθμό τη χαρά του θείου φωτός 
ή την οδύνη του θείου πυρός, ανάλογα με την εν Χριστώ μεταμόρφωση της ψυχής του.

Ακόμη και αυτό όμως είναι ένας συλλογισμός ανθρωπομορφικός. Η πραγματικότητα 
της τελικής κρίσης, της αιώνιας ημέρας της βασιλείας του Θεού, του αιώνιου παραδείσου 
και της αιώνιας κόλασης, ξεφεύγει από την ανθρώπινη κατανόηση και ξεπερνά κάθε φα-
ντασία.

Το σίγουρο είναι ότι ο Θεός θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν. Κανένα δεν καταδικά-
ζει στην κόλαση. Η κόλαση είναι η καταδίκη που έδωσα ο ίδιος στον εαυτό μου. Και πρώ-
τιστα είναι η κατάσταση που ζει ο διάβολος, στην οποία όμως προσκολλάται ο άνθρωπος 
που αρνήθηκε την αγάπη.

Ας σημειώσουμε πως στην παραβολή της τελικής κρίσης ο Χριστός δεν κρίνει τους αν-
θρώπους αν πίστεψαν ή αν τέλεσαν λατρευτικές πράξεις, ούτε καν αν αγάπησαν το Θεό, 
αλλά μόνο αν αγάπησαν ή περιφρόνησαν το συνάνθρωπο.

Πολλοί χριστιανοί φυσικά δεν θα σωθούν, λόγω της κακίας και του εγωισμού τους, 
ενώ ασφαλώς θα σωθούν (διά του Χριστού) άνθρωποι από όλες τις θρησκείες, λόγω της 
ταπεινής αγάπης τους. Όμως οι μη χριστιανοί (στις θρησκείες και τις αιρέσεις) αντιμετω-
πίζουν σοβαρά εμπόδια, ικανά να τους στερήσουν τη σωτηρία τους.

Βασικά εμπόδια: 

 ▶ Ο άνθρωπος σώζεται με το να ενωθεί στο παγκόσμιο σώμα του Χριστού,  
 μέσω του βαπτίσματος, και να ανοιχτεί με αγάπη προς Αυτόν. Πώς θα τα κάνει  
 αυτά, αν δεν Τον πιστεύει ως Θεό αλλά ανήκει σε διάφορες θρησκείες;

 ▶ Πάρα πολλές φορές είναι φανερό (κι άλλες τόσες καλυμμένο) ότι οι πιστοί  
 των θρησκειών λατρεύουν πονηρά πνεύματα αντί για τον αληθινό Θεό, πράγμα  
 που συσσωρεύει εντός τους αρνητική ενέργεια εμποδίζοντας τη λεπτή, φωτεινή  
 και ταπεινή θεία χάρη να μπει στην καρδιά τους και να τους σώσει.

 ▶ Κατά κανόνα οι θρησκείες παρερμηνεύουν ή και απορρίπτουν εντελώς τη  
 διδασκαλία περί αγάπης, την αντικαθιστούν με την απάθεια, τη συμπάθεια κ.τ.λ.,  
 ή και το μίσος προς τους εχθρούς (προσέξτε, αδελφοί μου!), υψώνοντας ένα ακό- 
 μη τείχος που διαχωρίζει τον άνθρωπο από το Θεό και τον πλησίον, αφού η 
 ένωσή τους συντελείται διά της αγάπης.

Γι’ αυτό και οι χριστιανοί επιθυμούμε τον ευαγγελισμό τους και την είσοδό τους στο 
χριστιανισμό (φυσικά με ειρηνικό τρόπο), όχι «για να δοξαστεί το όνομα του Θεού» (όπως 
διακηρύσσει ο ισλαμικός Αλλάχ – διακήρυξη εγωιστική και ανάξια του Θεού, κατ’ εμάς), 
αλλά για να ξεπεράσουν αυτά τα εμπόδια και να μπορέσουν να ενωθούν με το Θεό και να 
σωθούν! Η σωτηρία τους είναι αυτό που ενδιαφέρει το Θεό, που τόσο τους αγαπά, κι όχι 
«η δόξα του ονόματός Του».
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Ο άγιος ευαγγελιστής, μαθητής και απόστολος του Χριστού Ιωάννης βλέπει το όραμα της Αποκάλυψης του Ιησού Χριστού, που κατέγραψε στο 
ομώνυμο βιβλίο, μέσα στην Καινή Διαθήκη, από το οποίο είναι φανερά επηρεασμένη η μουσουλμανική εσχατολογία. Η εικόνα αυτή βρίσκεται στο 
Σπήλαιο της Αποκάλυψης (εκεί που ο άγιος είδε το όραμα), στο νησί Πάτμος.

ΧΙΙΙ

Η Αποκάλυψη, στα δύο τελευταία κεφάλαια (21-22), δίνει μια εκπληκτική περιγραφή 
του αιώνιου παραδείσου, στην ανέσπερη ημέρα, μετά τη δευτέρα παρουσία. Μια λαμπερή 
πόλη, στολισμένη «σα νύφη», που κατεβαίνει από τον ουρανό στη Γη. Τα τείχη της έχουν 
δώδεκα πολύτιμους λίθους, ένα για κάθε απόστολο του Χριστού, μέσα της ρέει ο ποταμός 
του φωτός και φυτρώνει το δέντρο της ζωής, που καρπίζει δώδεκα φορές το χρόνο.

Κανένα κακό δε μπαίνει μέσα σ’ αυτήν (επομένως θα υπάρχει το κακό, αλλά αδύναμο 
και έξω από τον παράδεισο – και έξω είναι η κόλαση, όπως είδαμε στην παραβολή του 
ασώτου).

Η πόλη αυτή δεν έχει ήλιο, ούτε φεγγάρι, γιατί ήλιος και φεγγάρι της είναι ο Θεός και 
ο Χριστός.

Δεν έχει ναό, γιατί ναός της είναι ο Θεός και ο Χριστός.
Επομένως θα βρίσκεται μέσα στο Θεό (στη θεία ενέργεια). Εκεί θα υπάρχει η ενότητα 

των πάντων και η ανέκφραστη ευφροσύνη της θέας του προσώπου του Θεανθρώπου 
Χριστού. Εύχομαι να συναντηθούμε όλοι μας εκεί. Αμήν.
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90 Τα λόγια της καταγράφει ο Αμερικανός ορθόδοξος μελετητής Τζιμ Φόρεστ στο βιβλίο του Σιωπηλή σαν πέτρα: Μητέρα Μαρία. Η μεγάλη αυτή 
νεότερη αγία (για την οποία έχουν εκδοθεί πολλά βιβλία, αλλά και δικά της κείμενα) ήταν Ρωσίδα ποιήτρια, πρώην άθεη κομουνίστρια και τελικά 
πιστή ορθόδοξη μοναχή με εκπληκτικό ανθρωπιστικό έργο στο Παρίσι. Κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και της ναζιστικής κατοχής 
της Γαλλίας, συνελήφθη, επειδή βοηθούσε τους Εβραίους της πόλης να διαφεύγουν από τους ναζί, και αργότερα θανατώθηκε στο στρατόπεδο 
συγκέντρωσης Ravensbrück. Λέγεται ότι πήρε εθελοντικά τη θέση μιας Εβραίας στο θάλαμο αερίων. Άλλοι ορθόδοξοι άγιοι που θανατώθηκαν από 
τους ναζί είναι οι Ρώσοι άγιοι του Παρισιού π. Δημήτριος Κλεπίνιν, Ηλίας Φονταμίνσκι και Γιούρι Σκόμπτσωφ (γιος της αγίας Μαρίας), ο επίσκοπος 
Μοραβίας της Τσεχίας Γκόραζντ Παύλικ (που, αν και αθώος, ανέλαβε την ευθύνη για τη δολοφονία του «Δήμιου της Πράγας» Reinhard Heydrich 
το 1942, σε μια προσπάθεια να αποφευχθούν τα ναζιστικά αντίποινα), ο φοιτητής ιατρικής Αλέξανδρος Schmorell, συνιδρυτής της αντιναζιστικής 
οργάνωσης μη βίας «Λευκό Ρόδο» στο Μόναχο, κ.ά.

Αντί επιλόγου: Συνεργείο διάσωσης και επισκευών

Τα μέσα που παρέχει στον άνθρωπο η Εκκλησία για τη σωτηρία –δηλαδή για την ένω-
σή του με το Θεό και τους συνανθρώπους του– είναι πολλά. Είναι βοηθητικά μέσα. Δε 
σώζουν τον άνθρωπο «μαγικά», αλλά προσελκύουν τη θεία χάρη, η οποία ενισχύει την 
αγάπη του και με αυτή την αγάπη ο άνθρωπος σώζεται. Μπορεί, όπως αποδεικνύει η πεί-
ρα, να μείνουν χωρίς αποτέλεσμα, αν η προαίρεση του ανθρώπου δεν επιθυμεί την αξιο-
ποίησή τους προς την κατεύθυνση της πνευματικής καλλιέργειας. Όμως χωρίς αυτά είναι 
πολύ οδυνηρό και συνεπώς δύσκολο για τον άνθρωπο να ξεφύγει από το Εγώ του και να 
στραφεί προς τον Άλλο, προτιμώντας την κοινωνία του παραδείσου από την απομόνωση 
της κόλασης. 

(Μήπως εγώ νομίζω ότι έχω ήδη ξεφύγει; Πώς μπορώ να το ξέρω; Το να κάνω διά-
γνωση στον εαυτό μου είναι δικαίωμά μου, όμως δεν είναι ασφαλές, ακόμη κι αν έχω 
ιατρικές γνώσεις• ομοίως και σε πνευματικά και ηθικά ζητήματα – που είναι αλληλένδετα. 
Δυο φράσεις κλειδί, χρήσιμες για αυτοαξιολόγηση: «Εάν είσαι του Χριστού, ταπείνωσε τον 
εαυτό σου μέχρι του σκώληκος• σάρκωσε τον εαυτό σου στον πόνο του κάθε πονεμένου, στη 
θλίψη του κάθε θλιμμένου, στο πάθος του κάθε βασανισμένου, στο άλγος του κάθε ζώου 
και πουλιού», άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς, † 1979. «Η αγάπη είναι πολύ επικίνδυνο πράγ-
μα. Kάποιες φορές πρέπει να πέφτει στα πιο χαμηλά επίπεδα του ανθρώπινου πνευματικού 
επιπέδου, πρέπει να εκτίθεται στην ασκήμια, στη βία, στη δυσαρμονία», αγία Μαρία Σκό-
μπτσοβα90 ).

Τα μέσα της σωτηρίας που παρέχει στην άνθρωπο η Εκκλησία, όπως είπαμε, συγκρο-
τούν αυτά που γενικά θεωρούνται η «θρησκευτική πλευρά» της ζωής του χριστιανού. 
Εδώ είναι η στιγμή για μια καίρια επισήμανση: ο Θεός δεν έχει ανάγκη τη λατρεία των αν-
θρώπων, ούτε και τη ζητά για δική Του ικανοποίηση• όλα όσα θεωρούνται «θρησκευτικά 
καθήκοντα του χριστιανού», στην πραγματικότητα δεν είναι «καθήκοντα» προς το Θεό, 
αλλά δικαιώματα που έχει παραχωρήσει ο Θεός στον άνθρωπο, και μάλιστα δωρεάν, για 
να Τον πλησιάσει και να ενωθεί με Αυτόν. Μας έχει δωθεί από το Θεό το δικαίωμα να με-
τέχουμε στο εκκλησιαστικό σώμα, το δικαίωμα να κοινωνήσουμε Σώμα και Αίμα Χριστού, 
να λάβουμε άφεση αμαρτιών και πνευματική καθοδήγηση για την κάθαρση της καρδιάς 
μας μέσω της εξομολόγησης και της μαθητείας σ’ έναν έμπειρο πνευματικό, το δικαίωμα 
ν’ απευθυνθούμε στο Θεό προσευχόμενοι κ.τ.λ. Αν θέλουμε, δεν κάνουμε χρήση αυτού 
του δικαιώματος και απλώς απορρίπτουμε το Θεό και τη συναναστροφή Του και μένουμε 
όπως είμαστε. 
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 91 Καθηγητού Αντωνίου Μάρκου, «Οι Ρώσοι Νεομάρτυρες», στο http://churchsynaxarion.blogspot.com/2009/05/chernov-1994-1.html, με παραπο-
μπή στο περιοδικό Πρωτάτον, φ. Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 1991, σελ. 27. Για τις συνθήκες κράτησης των Χριστιανών κρατουμένων στα Σοβιετικά 
στρατόπεδα - φυλακές, βλ. και το βιβλίο Ο π. Αρσένιος, Α΄ & Β΄, έκδοση Μονής Παρακλήτου.

Ένα εύλογο ερώτημα είναι: αφού ο Θεός είναι αγάπη, φως και ζωή, γιατί να Τον απορ-
ρίψουμε; Τον απορρίπτουμε γιατί συρόμαστε από πάθη, όπως ο εγωισμός και η οκνηρία 
(απροθυμία για τον ψυχοσωματικό αγώνα που απαιτεί η κάθαρση από τα πάθη). Κι αυτό 
δικαίωμά μας είναι• στην παραβολή του ασώτου, ο Πατέρας παρακάλεσε το μεγάλο γιο 
να μπει στο σπίτι• εκείνος αρνήθηκε, γιατί δεν επιθυμούσε τη συνύπαρξη με τον άσωτο 
αδελφό του, τον οποίο περιφρονούσε. Δικαίωμά του ήταν να θέσει τις περί δικαίου ιδέες 
του πάνω από την αγάπη για τον αδελφό του• έτσι επέλεξε την αυτοεξορία, παρά τις πα-
ρακλήσεις του Πατέρα του – πήρε τη θέση του ασώτου, ο οποίος είχε απομακρυνθεί λόγω 
της οκνηρίας, μόνο που ο «δίκαιος» αδελφός απομακρύνθηκε λόγω του εγωισμού.

Εξυπακούεται, ότι αν η καρδιά μου είναι σκληρή σαν πέτρα, τα μέσα που μου παρέχει 
η Εκκλησία για τη σωτηρία μου δε θα επιδράσουν σε μένα ευεργετικά. Επίσης, ότι αυτά 
τα μέσα δεν είναι αναντικατάστατα• σε εποχές θρησκευτικού διωγμού, μπορεί μια ολό-
κληρη επαρχία να μείνει χωρίς παπά, αλλά και ένας απομακρυσμένος ερημίτης σπάνια 
εκκλησιάζεται και μεταλαβαίνει• όμως προσεύχονται. Χωρίς προσευχή, η σύνδεση με το 
Θεό κόβεται από πλευράς του ανθρώπου• η προσευχή είναι ένα μέσο που προσφέρεται σε 
κάθε τόπο και χρόνο.

Ρώσος ιερέας, φυλακισμένος σε εποχή σκληρού θρησκευτικού διωγμού από το σοβιε-
τικό καθεστώς, καταθέτει ορισμένες συγκλονιστικές περιγραφές της προσευχής του:

«Δεν θα πάψω να ευγνωμονώ τον Θεό, για τα χρόνια που πέρασα φυλακισμένος σε από-
λυτη απομόνωση. Ήμουν για τρία χρόνια σε δέκα μέτρα βάθος, κάτω από την επιφάνεια της 
γης. Ποτέ δεν άκουσα μία κουβέντα, ποτέ δεν είπα μία κουβέντα. Δεν υπήρχαν βιβλία. Οι 
εξωτερικές φωνές, όλες σιώπησαν. Οι φύλακες φορούσαν υποδήματα με λαστιχένιες σόλες, 
δεν ακουγόταν ο ερχομός τους.

Μετά, καθώς ο καιρός περνούσε, σιώπησαν και όλες οι εσωτερικές φωνές. Μας έδιναν 
φάρμακα» [σ.σ. εννοεί ψυχοφάρματα], «μας έδερναν. 

»Λησμόνησα όλη την θεολογία. Λησμόνησα όλη την Αγία Γραφή. Μία ημέρα πρόσεξα 
πως είχα ξεχάσει και το “Πάτερ ημών”. Δεν μπορούσα να το θυμηθώ. Ήξερα πως άρχιζε με το 
“Πάτερ ημών”, αλλά δεν γνώριζα πια πώς ήταν η συνέχεια. Κράτησα την αισιοδοξία μου και 
είπα: “Πάτερ ημών, έχω ξεχάσει την προσευχή, αλλά Συ σίγουρα την γνωρίζεις. Σε παρακα-
λώ, βάλε αντί για μένα έναν Άγγελο να την λέει κι εγώ θα σιωπώ”!

»Για ένα διάστημα η προσευχή μου ήταν “Ιησού, σε αγαπώ”. Και μετά από λίγο και πάλι 
“Ιησού, σε αγαπώ”. Αργότερα, μού ήταν δύσκολο να λέω έστω και αυτό, γιατί μας έδιναν μία 
φέτα ψωμί για μία εβδομάδα. Ήταν οι ξυλοδαρμοί και τα μαρτύρια και η έλλειψη φωτός και 
άλλα πράγματα. Ήταν πια αδύνατο να συγκεντρώσω το μυαλό μου, ώστε να λέω έστω και 
το “Ιησού, σε αγαπώ”. Η υψηλότερη μορφή προσευχής που γνωρίζω είναι το ήσυχο κτύπημα 
της καρδιάς που αγαπά Αυτόν. Ο Ιησούς χρειάζεται απλά να ακούει “τικ-α-τοκ”, “τικ-α-τοκ” 
και θα γνωρίζει πως κάθε χτύπημα είναι αφιερωμένο προς Αυτόν»91 .

Ας δούμε κάπως διεξοδικότερα τα πέντε βασικά μέσα που υπαινιχθήκαμε παραπάνω.
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 92 βλ. Αποκαλυπτικό υπόμνημα του Νικολ. Μοτοβίλωφ και ο άγιος Σεραφείμ του Σάρωφ, «Ορθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2005. Για το Ν. Μο-
τοβίλωφ και το υπόμνημά του βλ. υποσημ. στο δοκίμιο «Νευροθεολογία – χαρακτηριστικά του ορθόδοξου πνευματικού βιώματος», στο περιοδικό 
Τρίτο Μάτι, Μάρτιος 2009, και στο: http://o-nekros.blogspot.gr/2010/10/blog-post_9916.html.

1. Η προσευχή. Πρόκειται για το εκπληκτικό κανάλι άμεσης επικοινωνίας του ανθρώ-
που με το Θεό. Κατ’ ουσίαν, όλες οι χριστιανικές τελετές («ακολουθίες») είναι προσευ-
χές. Υπάρχει όμως και η προσωπική προσευχή, που μπορεί να γίνεται παντού και πάντα. 
«Κάθε έργο που έγινε από αγάπη Χριστού φέρει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, όμως αυτό 
κατορθώνεται ευκολότερα με την προσευχή, γιατί αυτή αποτελεί το όργανο που διαθέτουμε. 
Μπορεί να τύχει να θέλετε να πάτε στην εκκλησία, αλλά η εκκλησία να μην είναι κοντά ή 
να έχει τελειώσει η ακολουθία. Ή να έχετε την επιθυμία να ελεήσετε κάποιον πτωχό, αλλά 
πτωχός να μην υπάρχει. Ίσως επιθυμείτε να γίνετε απαθής, αλλά δεν έχετε γι’ αυτό δυνάμεις. 
Για την προσευχή όμως υπάρχει πάντοτε δυνατότητα. Η προσευχή είναι προσιτή τόσο στον 
πλούσιο όσο και στον πτωχό, τόσο στον εγγράμματο όσο και στον απλοϊκό, στον ισχυρό όσο 
και στον αδύναμο, στο δίκαιο όσο και στον αμαρτωλό. Η δύναμη της προσευχής είναι τερά-
στια και περισσότερο απ’ οτιδήποτε άλλο αυτή ελκύει το Άγιο Πνεύμα» (άγιος Σεραφείμ του 
Σάρωφ, διάλογος με το Μοτοβίλωφ92 ).

Ο μέσος άνθρωπος κατά κανόνα προσεύχεται, για να ζητήσει από το Θεό γήινα αγαθά 
–υγεία, πρόοδο, ευημερία– ή λύση σε συγκεκριμένα προβλήματα. Αν τα αιτήματά του ικα-
νοποιηθούν, δοξάζει το Θεό. Αν όχι, Τον κατηγορεί ως άδικο ή αδιάφορο, κι ας ξέρει ότι 
Εκείνος, ως πάνσοφος, μπορεί να κρίνει καλύτερα. Ακόμα κι αυτές οι γραμμές πιθανόν να 
σκανδαλίζουν τον αναγνώστη, που είναι βιαστικός και απαιτητικός και υψώνει ενώπιον 
του Θεού το ανυποχώρητο θέλημά του.

Αν και είναι φυσικό να προσευχόμαστε για τις γήινες ανάγκες μας (και στη θεία λει-
τουργία λέγονται τέτοιες προσευχές), ο αληθινός σκοπός της προσευχής είναι ν’ ανοίξει 
την καρδιά του ανθρώπου για να δεχτεί τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι’ αυτό, κυρίως 
οι μοναχοί, αλλά και αρκετοί «κοσμικοί» (δηλαδή άνθρωποι που δεν είναι μοναχοί), λένε 
σύντομες προσευχές, που μπορούν να τις επαναλαμβάνουν όσες φορές θέλουν, ακόμα και 
την ώρα της δουλειάς τους ή όταν ξεκουράζονται, στις οποίες ζητούν από το Θεό «έλεος» 
χωρίς να Του λένε από πριν τι να κάνει. Τέτοιες προσευχές είναι: «Κύριε Ιησού Χριστέ, 
ελέησόν με», «Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς», «άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών» (για 
όποιον άγιο έχουμε στο νου μας), «άγιοι πάντες, πρεσβεύσατε υπέρ ημών» κ.λ.π. Επίσης 
τέλεια προσευχή, που περιλαμβάνει όλες τις ανάγκες του ανθρώπου, γήινες και ουράνιες, 
είναι το Πάτερ ημών, που ονομάζεται κυριακή προσευχή (του Κυρίου), ως γνωστόν, γιατί 
το δίδαξε ο Χριστός στα Ματθ. 6, 9-13, και Λουκ. 11, 1-4.

Οι προσευχές αυτές δεν έχουν ως αποτέλεσμα να δουλεύουν όλα ρολόι στη ζωή μας, 
αλλά, όταν ο Θεός βρίσκεται στην καρδιά, όλες οι συμφορές του κόσμου δε μπορούν να 
μας πτοήσουν. Αυτό μοιάζει με αυθυποβολή ή με τη θεωρία της «θετικής ενέργειας», που 
παράγεται με «θετικές σκέψεις», αλλά δεν είναι το ίδιο. Προχωρώντας στο στάδιο της 
κάθαρσης της καρδιάς ή ακόμη μακρύτερα, η παρουσία του Θεού στη ζωή του ανθρώπου 
γίνεται ενεργός και εμφανής.

Η «εργασία της νοεράς προσευχής» είναι ολόκληρη επιστήμη για τους χριστιανούς, η 
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 93 Για το θέμα αυτό βλ. το Περί προσευχής του γέροντα Σωφρόνιου του Essex, αλλά και το ανώνυμο ρωσικό μυθιστόρημα του 19ου αιώνα Οι περι-
πέτειες ενός προσκυνητού, ελλ. έκδ. Αστήρ.

οποία, σημειωτέον, στρέφεται προς τα έξω, προς το Θεό και τους αγίους, κι όχι προς τα 
μέσα, όπως ο διαλογισμός, κι έχει στόχο την προσέγγιση ανθρώπου και Θεού κι όχι την 
πνευματική ή σωματική χαλάρωση ή την «ανάπτυξη εσωτερικών δυνάμεών μας» κ.τ.τ. 93.

2. Ο εκκλησιασμός. Εκτός από την προσωπική προσευχή, κρίνεται απαραίτητη η συμ-
μετοχή του ανθρώπου στη θεία λειτουργία και τις άλλες τελετές που γίνονται στο ναό. 
Η συμμετοχή αυτή ονομάζεται εκκλησιασμός, δηλαδή συνάντηση με τους άλλους, γιατί 
εκκλησία = συγκέντρωση. Για την ακρίβεια, η έκφραση «πάω στην εκκλησία» δε σημαίνει 
πάω στο ναό, αλλά πάω να συναντήσω τους υπόλοιπους χριστιανούς, που έχουν συγκε-
ντρωθεί στο ναό – γι’ αυτό έχει επικρατήσει να λέμε το ναό «εκκλησία», δηλαδή συγκέ-
ντρωση.

Ο εκκλησιασμός είναι απαραίτητος για δύο λόγους:
α) Διότι στο ναό δε γίνεται απλώς προσευχή, αλλά τελούνται και τα μυστήρια, με 

κυριότερο τη θεία Μετάληψη• παντού μπορώ να προσευχηθώ, αλλά μόνο στην εκκλησία 
μπορώ να μεταλάβω.

β) Διότι στο ναό θα συναντήσω τους συνανθρώπους μου, τους αδελφούς μου, και θα 
προσευχηθώ στο Θεό μαζί μ’ αυτούς• εκεί θα βρω και τους εχθρούς μου ή εκείνους που 
περιφρονώ ή αντιπαθώ, για να τους συγχωρήσω μέσα στην καρδιά μου, δηλαδή να τους 
κάνω χώρο να μπουν (συν+χωρώ = βρίσκομαι στον ίδιο χώρο μ’ εσένα, και ο χώρος αυ-
τός είναι η καρδιά μου)• εκεί θα προσευχηθώ γι’ αυτούς που βαφτίζονται ή παντρεύονται, 
ώστε να έχουν τη χάρη του Θεού στη ζωή τους, και για τους νεκρούς που κηδεύονται ή 
μνημονεύονται (στα μνημόσυνα), για την ανάπαυση της ψυχής τους… Αυτό σημαίνει ότι, 
κι αν δεν καταλαβαίνω τα λόγια της τελετής, λόγω της αρχαίας γλώσσας ή ενός κακόφω-
νου ψάλτη, έχει μεγάλη σημασία να προσευχηθώ εκείνη την ώρα μέσα στο ναό, μαζί με 
τους άλλους, ακόμη κι αν κανείς άλλος εκτός από μένα δεν προσεύχεται• ας προσευχηθώ 
εγώ, με ταπείνωση, για όλους.

Χωρίς τον εκκλησιασμό, δεν υπάρχει χριστιανική Εκκλησία, αλλά μόνο δυστυχισμένα 
πρόσωπα, που παλεύουν με τη μοναξιά τους και δεν πρόκειται να σωθούν ποτέ, γιατί 
σωτηρία δεν είναι να «πείσω» το Θεό πως είμαι δικός Του άνθρωπος, εξασφαλίζοντας μια 
θεσούλα στον παραδείσιο κήπο, αλλά να ενωθώ μ’ Αυτόν διά της αγάπης, πράγμα που 
σημαίνει και ένωση με τους συνανθρώπους μου.

Είναι φυσικό ότι, αν δεν έχω όρεξη να συγχωρήσω τον αδελφό μου ή να προσευχηθώ 
για τους άλλους, δεν έχω και διάθεση να πάω στο ναό. Επομένως, πηγαίνω μόνο σε ξω-
κλήσια, όπου δε βλέπω κανέναν και «ανάβω το κερί μου» μόνο για τον εαυτό μου ή για 
κείνους με τους οποίους είμαι δεμένος συναισθηματικά (τα «αγαπημένα μου πρόσωπα», 
σύζυγο, παιδιά, φίλους, ευεργέτες –στην ουσία προεκτάσεις του εαυτού μου), ή πάω στο 
ναό για κοινωνικούς λόγους, για να δω κόσμο και να με δουν, να επιδείξω τον πλούτο μου 
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94 Η αρχαία χριστιανική λειτουργία και στη συνέχεια η ορθόδοξη έχει τη μορφή που ξέρουμε λόγω του οράματος της ουράνιας λειτουργίας, που 
καταγράφεται στο Ησαΐα, κεφ. 6, και τελείται σε όλη την έκταση της Αποκάλυψης, κεφ. 4 κ.εξ., παράλληλα με τα λοιπά οράματα του Ιωάννη. Το θέμα 
αυτό αναλύεται στο βιβλίο του π. Πήτερ Γκίλκουιστ Καλώς ήλθατε στο σπίτι σας, μτφρ. Ιωσήφ Ροϊλίδη, εκδ. Ακρίτας, στο οικείο κεφάλαιο – πρόκειται 
για το ιστορικό της έρευνας μιας προτεσταντικής ομολογίας των ΗΠΑ, που τους οδήγησε ομαδικά στην Ορθοδοξία, καθώς διαπίστωσαν τη διαφύ-
λαξη της αυθεντικής πρωτοχριστιανικής ταυτότητας μέσα σ’ αυτήν.

ή την ομορφιά μου ή να διασκεδάσω βλέποντας με μισό μάτι τους άλλους. Αυτές είναι οι 
παρενέργειες του εκκλησιασμού, που οφείλονται στην ανεπάρκεια και την ανωριμότητα 
των χριστιανών, ιερέων και λαϊκών, και καλό είναι να μη γίνονται δικαιολογία για να μην 
πηγαίνουμε στην εκκλησία. Και πάλι, είναι δικαίωμά μας να μην πάμε ποτέ, αλλά είναι 
σπουδαιότερο δικαίωμά μας να πάμε και να ενωθούμε με το Θεό και τους αδελφούς μας 
σ’ εκείνο το ευλογημένο περιβάλλον.

Ας έχουμε υπόψιν ότι σε όλο τον κόσμο, κάθε Κυριακή και εορτή, τελείται μόνο μία 
λειτουργία, απλωμένη σε όλους τους ορθόδοξους ναούς της Γης. Η λειτουργία αυτή ενώ-
νεται με την ουράνια λειτουργία, που τελείται μυστικά στον ουρανό, από τους αγγέλους 
και τους αγίους94 . Κατά την έναρξη της λειτουργίας, τελείται η «αγία προσκομιδή», όπου 
ο ιερέας σχηματίζει με μερίδες από το πρόσφορο (το ψωμί της θείας Μεταλήψεως) το 
σύμβολο της παγκόσμιας Εκκλησίας πάνω στο δισκάριο, από το οποίο κατόπιν θα μπει 
στο άγιο ποτήριο και, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, θα γίνουν όλοι αυτοί –άγγελοι, 
άγιοι, η Παναγία, ο Χριστός, οι ζωντανοί και οι νεκροί– το Σώμα του Χριστού, το Οποίο 
θα κοινωνήσουμε, όταν κοινωνήσουμε, ενώνοντας τον εαυτό μας μ’ εκείνους.

3. Η νηστεία. Ο αθλητής, όταν προετοιμάζεται για τους αγώνες, πρέπει να προσέχει 
τη διατροφή του. Συχνά πρέπει να στερείται πολλά και μάλιστα πράγματα που του αρέ-
σουν. Και ο χριστιανός, που είναι κι αυτός αθλητής, προσέχει επίσης τη διατροφή του. 
Συχνά στερείται πολλά και μάλιστα πράγματα που του αρέσουν. Αυτό δε σημαίνει ότι 
είναι «κακό» να τρως ή ότι «το φαγητό είναι αμαρτία», ούτε ότι ο Θεός «μας τιμωρεί» 
επειδή απολαμβάνουμε κάτι νόστιμο. Η απόλαυση δεν είναι αμαρτία. Αυτό δε θα έλεγε 
και η Κίρκη στον Οδυσσέα; 

Εδώ και λίγα χρόνια, τουλάχιστον στην Ελλάδα, νομίζω πως παρατηρείται μια επι-
στροφή αρκετών ανθρώπων στη συνήθεια της νηστείας. Αυτό το συμπεραίνω από την 
προσφορά νηστίσιμων εδεσμάτων ή και γευμάτων στα καταστήματα έτοιμου φαγητού. 
Η νηστεία, κατά τη γνώμη μου, είναι ωφέλιμη για τον άνθρωπο, ακόμη κι αν δεν ξέρει 
το βαθύτερο νόημά της. Αυτό το βαθύτερο νόημα θα προσπαθήσουμε να δώσουμε με 
συντομία εδώ.

Κατ’ αρχάς, η ορθόδοξη νηστεία δεν είναι θέμα μόνο είδους αλλά και ποσότητας φα-
γητού. Όταν δηλαδή τρώγω μέχρι σκασμού φαγητό που θεωρείται νηστίσιμο (πράγμα 
που κάνω κατά κανόνα), δε νηστεύω. Επίσης, αν νηστεύω το φαγητό, αλλά συγχρόνως 
αμαρτάνω με την καρδιά, τις πράξεις ή τις αισθήσεις μου, δε νηστεύω. Τέλος, αν ακο-
λουθώ νηστίσιμο διαιτολόγιο για λόγους αποτοξίνωσης και σωματικής υγείας, ενώ δεν 
αισθάνομαι ορθόδοξος χριστιανός αλλά πιστεύω «όλες τις θρησκείες» ή καμία, είμαι μάλ-
λον σε λάθος δρόμο – παρόλο που ο Θεός κάθε λάθος δρόμο μπορεί να βρει τρόπο να τον 
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κάνει σωστό δρόμο. Άνθρωποι απ’ όλες αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να σωθούν, ωστόσο 
αυτό που κάνουν δεν είναι ορθόδοξη νηστεία.

Το νόημα της νηστείας θα μπορούσαμε ίσως να το συνοψίσουμε στα εξής:
α) Αποσύρεις τις αισθήσεις σου από τις γήινες απολαύσεις, για να τις στρέψεις προς 

την απόλαυση της επαφής με το Θεό• δε νηστεύεις για να στερηθείς, αλλά για να απολαύ-
σεις, σε ένα άλλο, ανώτερο επίπεδο• γι’ αυτό κατά τις περιόδους νηστείας αυξάνονται οι 
εκκλησιαστικές ακολουθίες και πυκνώνει η συμμετοχή στη θεία Μετάληψη• εμείς βέβαια 
τις ακολουθίες τις νιώθουμε σαν αγγαρείες, επειδή είμαστε πνευματικά αναλφάβητοι, 
όσο προχωρεί όμως κάποιος στην πνευματική ζωή τόσο αισθάνεται «ανέκφραστη ηδονή» 
από την παρουσία του στην εκκλησία.

β) Αρνείσαι κάποιες απολαύσεις, για να πάψουν να σου είναι αναγκαίες και να μάθεις 
να επιβιώνεις χωρίς αυτές• με δυο λόγια, ασκείσαι στη στέρηση, για να μάθεις να απορρί-
πτεις και «αμαρτωλές» απολαύσεις (π.χ. την ξένη γυναίκα) ή και αμαρτωλή ικανοποίηση 
αναγκών (π.χ. τα ξένα χρήματα, ακόμα κι αν τα έχεις ανάγκη), αλλά και για να μπορείς να 
θυσιάσεις την άνετη ζωή σου, αν σου ζητηθεί να προδώσεις τον αδελφό σου ή ν’ αρνηθείς 
το Χριστό και τη διδασκαλία Του (πάλι προς όφελός σου, γιατί «όποιος χάνει τη ζωή του 
χάριν του Χριστού και της διδασκαλίας Του, την κερδίζει», Ματθ. 16, 25).

γ) Νηστεύεις για να μάθεις να είσαι ταπεινός, όχι για να υποτάσσεσαι εύκολα αλλά, 
αντίθετα, για να είσαι ελεύθερος από το παραπλανητικό διογκωμένο Εγώ σου• έτσι, ενώ 
έχεις το δικαίωμα να φας ό,τι θες, αποποιείσαι αυτό το δικαίωμα και τρως αυτό που σου 
λένε κάποιοι άλλοι, οι παπάδες, η Εκκλησία, τα βιβλία των αγίων (αυτός είναι και ο λό-
γος για τον οποίο πολλοί δεν νηστεύουν – οι παπάδες θα Μου πούνε Εμένα τι θα φάω;)• 

γι’ αυτό, δε νηστεύουμε όταν, όπως και όσο θέλουμε, αλλά όταν, όπως και όσο ορίζει η 
Εκκλησία και, για να τροποποιήσουμε τη νηστεία, χρειαζόμαστε ευλογία απ’ τον πνευ-
ματικό μας. Αν π.χ. νηστεύω διπλές σαρακοστές, μπορεί να θεωρήσω πως είμαι άγιος κι 
αυτό να κλείσει εντελώς την καρδιά μου απέναντι στο Θεό και σε σένα, αδελφέ μου. Τότε 
η νηστεία μπορεί να λειτουργήσει σε βάρος της σωτηρίας, αυξάνοντας τον εγωισμό μας.

Σημειωτέον, ότι η νηστεία προβλέπεται στην Αγία Γραφή: ο Χριστός νήστεψε σαράντα 
μέρες μετά τη βάφτισή Του στον Ιορδάνη (Ματθ. 4, 2), και, παρόλο που τόνισε πως ο άν-
θρωπος μολύνεται απ’ αυτό που βγαίνει απ’ το στόμα κι όχι απ’ αυτό που μπαίνει (Ματθ. 
15, 10-20), είπε για το διάβολο: «αυτό το γένος δε φεύγει, παρά μόνο με προσευχή και νη-
στεία» (Ματθ. 17, 21).

4. Η εξομολόγηση. Ένα από τα μεγαλύτερα αγκάθια στον εγωισμό μας, που μας σκαν-
δαλίζει αφάνταστα, είναι ότι η Εκκλησία μάς ζητάει να βρούμε έναν άνθρωπο αμαρτωλό 
σαν εμάς και να του αποκαλύψουμε τις αμαρτωλές πράξεις και σκέψεις μας. Φυσικά ήδη 
καταλάβατε το σκοπό αυτής της πράξης, που είναι να γίνουμε ταπεινοί. Η «εξομολόγη-
ση στην εικόνα» ή «απευθείας στο Θεό» ή «στην Παναγία» δε μας ταπεινώνει, εκτός αν 
είμαστε ήδη ταπεινοί. Μπορεί να μας βοηθήσει, κάτω από ειδικές συνθήκες (π.χ. αν δεν 
υπάρχει ιερέας), όμως δεν υποκαθιστά την πραγματική εξομολόγηση.

Εκτός όμως από την καλλιέργεια της ταπείνωσης (που είναι τόσο οδυνηρή στα πρώτα 
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 95 Όπως ο Τίτος, πρώτος επίσκοπος Κρήτης, ο Τιμόθεος, πρώτος επίσκοπος Εφέσου της Μ. Ασίας, οι ευαγγελιστές Μάρκος και Λουκάς, ο Ιγνάτιος 
ο Θεοφόρος, πρώτος επίσκοπος Αντιόχειας της Συρίας κ.ά. Από τους πρώτους επισκόπους ήταν, κατά τους αρχαίους χριστιανούς ιστορικούς, και ο 
γνωστός μας Λάζαρος, ο φίλος του Ιησού, που έγινε επίσκοπος Κύπρου (ο τάφος του υπάρχει στη Λάρνακα).
 96 Βλ. σχετικά Ιερόθεου Βλάχου, επισκόπου Ναυπάκτου, Ορθόδοξη Ψυχοθεραπεία, σελ. 81-86.

στάδια, ώστε να καθυστερούμε για χρόνια το μεγάλο βήμα, ακριβώς όπως δυσκολευόμα-
στε να πάμε στον οδοντίατρο ή να δώσουμε αίμα), υπάρχουν και οι εξής σοβαροί λόγοι, 
που κάνουν την εξομολόγηση απαραίτητη:

α) Ο ιερέας διαβάζει στον εξομολογούμενο τη «συγχωρητική ευχή», με την οποία οι 
εξομολογημένες αμαρτίες του συγχωρούνται και δε θα τον βαραίνουν κατά την ώρα του 
θανάτου και κατά την ημέρα της κρίσεως. Οι απόστολοι είχαν λάβει από το Χριστό την 
εξουσία να συγχωρούν αμαρτίες, εξουσία που ανήκει μόνο στο Θεό («όσα εάν δήσητε επί 
της γης, έσται δεδεμένα εν τω ουρανώ, και όσα εάν λύσητε επί της γης, έσται λελυμένα 
εν τω ουρανώ», Ματθ. 18, 18)• εκείνοι κληροδότησαν αυτή τη χάρη στους μαθητές τους 
(τους πρώτους επισκόπους95), κι εκείνοι στους ιερείς κατά τη χειροτονία τους, ώστε, από 
ιερέα σε ιερέα, έφτασε ώς τις μέρες μας. Αυτό δεν αποτελεί εξουσία του ιερέα πάνω στους 
πιστούς, ούτε τον καθιστά «μεσάζοντα» ανάμεσα στον απλό άνθρωπο και το Θεό (άλλω-
στε και ο ιερέας εξομολογείται, ενώ ένας επίσκοπος ή ακόμη και πατριάρχης μπορεί να 
εξομολογείται σε έναν απλό παπά), αλλά επιβαρύνει τον ιερέα με την τρομακτική ευθύνη 
της σωτηρίας των ανθρώπων.

Έτσι ο ιερέας γίνεται χοάνη που δέχεται μέσα της κάθε αμαρτία και την αδειάζει στο 
κενό. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει ο λαϊκός (ο μη ιερέας), παρά μόνο σε εξαιρετικές περι-
πτώσεις (αν είναι άγιος96 και –τολμώ να προσθέσω– αν δεν υπάρχει ιερέας κοντά, επειδή 
π.χ. βρισκόμαστε σε διωγμό και το καθεστώς έχει κατασφάξει τους ιερείς, ή δεν προλα-
βαίνει να πάει σε ιερέα εκείνος που επιθυμεί να εξομολογηθεί, επειδή π.χ. είναι ετοιμοθά-
νατος).

β) Η εξομολόγηση δεν είναι μια «ανάκριση θρησκευτικού τύπου», αλλά μια βαθιά και 
διαρκής σχέση πνευματικής πατρότητας, στην οποία ο «πνευματικός» ή «γέροντας» (δη-
λαδή ο πνευματικός δάσκαλος) καλείται να στηρίξει τον άνθρωπο που τον πλησιάζει και 
θέτει τον εαυτό του στα χέρια του ως παιδί προς το γονιό, να τον βοηθήσει να ξεπεράσει 
τα πάθη του (δηλαδή να νικήσει την αμαρτία εντός του) και όσο το δυνατόν πιο καθαρός 
να πλησιάσει το Θεό. Αυτή η πνευματική πατρότητα δεν είναι επίσημος «θεσμός» και 
μπορεί να την ασκήσει και λαϊκός, άντρας ή γυναίκα, με την προϋπόθεση ότι διαθέτει 
σοφία Θεού: ή είναι άγιος –αυτό θα ήταν το ιδανικότερο– ή έχει την ταπείνωση και τη σύ-
νεση να μελετά του βίους και τα έργα των αγίων και να διδάσκει από τα υποδείγματά τους 
και όχι μόνο λέγοντας την ανθρώπινη γνώμη του. Τότε αυτός ο γέροντας ή η γερόντισσα 
μπορεί να διδάσκει ανθρώπους, και να τους στέλνει σε ιερέα για την (ας την πούμε έτσι) 
«συγχωρητική εξομολόγηση», αυτήν που περιλαμβάνει την ευχή της άφεσης των αμαρ-
τιών. Τέτοιοι λαϊκοί γέροντες συνήθως κατοικούν στα μοναστήρια ή τις ερήμους (είναι 
δηλαδή απλοί μοναχοί, χωρίς χειροτονία ιερέα, που δε μπορούν να λειτουργήσουν, ή μο-
ναχές), αλλά μπορεί να ζουν και δίπλα μας, να είναι μορφωμένοι ή αμόρφωτοι, πλούσιοι ή 
φτωχοί, πιθανόν παραμελημένοι γέροι ή φαινομενικά αλλοπρόσαλλοι, αλλά οπωσδήποτε 
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 97 Ο χαρακτηρισμός αυτός δόθηκε μάλλον για πρώτη φορά στο παιδί, που αργότερα έγινε ο άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος (4ος αι. μ.Χ.). Καταγρά-
φονται όμως κι άλλες παρόμοιες περιπτώσεις, ανθρώπων που διέθεταν σοφία και αγιότητα από παιδιά, όπως ο άγιος Νικόλαος ο Κουρταλιώτης, ο 
άγιος Σεραφείμ Ζελίου (Φθιώτιδας), ο άγιος Αρτέμιος της Βέρκολα (Ρωσίας), ο άγιος Γαβριήλ της Πολωνίας, η αγία Ματρώνα της Μόσχας κ.λ.π. 
Σημειωτέον ότι στο θέμα αυτό επηρεάζει η ανατροφή που λαμβάνει το παιδί από το περιβάλλον του (η οποία συντελεί στο άνοιγμα ή στο κλείδωμα 
της νοερής καρδιάς του απέναντι στο Θεό), αλλά και συνεπάγεται τραγικότερη πτώση, αν μεγαλώνοντας το παιδί αυτό αποστραφεί το Θεό – αφού 
κανείς δεν είναι εκ γενετής «προγραμματισμένος», δηλ. προορισμένος, για τον παράδεισο, μόνο προσκεκλημένος.

ευσεβείς, ταπεινοί και γεμάτοι αγάπη για το συνάνθρωπό τους. Επίσης μπορεί να είναι 
στην ηλικία νέοι ή και παιδιά («παιδαριογέροντες»97), αν και συνήθως έχουν κάποια ηλι-
κία, αφού η πρόοδος στην πίστη, την αγάπη και τη σοφία μπορεί να προϋποθέτει χρόνια.

Η πνευματική πατρότητα είναι η ανώτερη εκδοχή του μυστηρίου της εξομολόγησης, 
την οποία χρειάζεται απαραίτητα κάθε άνθρωπος, όπως χρειάζεται τον προσωπικό και 
τον οικογενειακό του γιατρό. Αυτή η σχέση, όταν λειτουργεί σωστά, απελευθερώνει, δυ-
ναμώνει, εξισορροπεί, ειρηνεύει, προλαμβάνει συμφορές, και τελικά θεραπεύει. Αυτή η 
σχέση, μια ιδιαίτερα εξελιγμένη θεραπευτική επιστήμη του ορθόδοξου χώρου, είναι που 
αντικαταστάθηκε με την ψυχοθεραπεία δυτικού τύπου στις σύγχρονες κοινωνίες, παρό-
λο που οι επιδιώξεις τους δεν είναι κοινές˙ ο ψυχίατρος ή ο ψυχολόγος αποσκοπεί στην 
αποκατάσταση της ψυχικής υγείας, ενώ ο πνευματικός στη θεραπεία από την αμαρτία, 
δηλαδή στην αιώνια σωτηρία.

Εννοείται ότι ψάχνεις για τον κατάλληλο πνευματικό, όπως ψάχνεις για τον κατάλλη-
λο γιατρό, μπορεί να διανύσεις χιλιόμετρα για να τον βρεις, δοκιμάζεις, πιθανώς απορρί-
πτεις, προσεύχεσαι και προσέχεις. Αρκεί να μην εξαπατάς τον εαυτό σου, λέγοντας στη 
συνείδησή σου πως είναι ανάξιος για πνευματικός σου κάποιος που σου λέει την αλήθεια 
χωρίς να σε κολακεύει. Και φυσικά είναι δικαίωμά σου να μην αναζητήσεις ποτέ πνευματι-
κό και να μην προσέλθεις ποτέ για εξομολόγηση (ιδίως αν «δεν αισθάνεσαι αμαρτωλός»), 
όπως και να μην πας ποτέ σε γιατρό και να μην κάνεις εξετάσεις, ιδίως αν «δεν αισθάνεσαι 
άρρωστος». Μπορείς να κάνεις ο ίδιος διάγνωση στον εαυτό σου διαβάζοντας βιβλία, 
περιφρονώντας τη ζεστή πραγματική επικοινωνία μ’ έναν άλλο άνθρωπο και χωρίς ν’ 
ανοίγεσαι σε μια «δεύτερη γνώμη».

Μπορεί έτσι να μην αρρωστήσεις ποτέ και να ζήσεις μέχρι βαθύ γήρας˙ το πιθανότερο 
όμως είναι ότι θα υποφέρεις και θα πεθάνεις πρόωρα. Στην περίπτωση του πνευματικού, 
μπορεί να πλησιάσεις «μόνος σου» το Θεό και να σωθείς˙ το πιθανότερο όμως είναι πως 
θα περιπλανηθείς σε άγνωστα μονοπάτια και μάλιστα ίσως –το χειρότερο– να νομίζεις 
ότι Τον βρήκες ή και ότι Εσύ είσαι ο κατάλληλος πνευματικός άλλων ή ακόμη και ότι, 
με κάποιο παράξενο τρόπο, είσαι ο Θεός ή ένας θεός. Κανείς δε μπορεί να είναι βέβαιος, 
όταν είναι μόνος˙ χρειάζεται τη συμβουλή έμπειρων, που δεν τον κολακεύουν. Και, για να 
τη ζητήσει, κάνει το πρώτο βήμα προς την ταπείνωση.

5. Η θεία Μετάληψη. Η θεία Μετάληψη ή θεία Κοινωνία (ενότητα) ή θεία Ευχαρι-
στία είναι το κέντρο της Εκκλησίας. Χωρίς αυτήν δεν υπάρχει χριστιανισμός. Η επίγεια 
Εκκλησία είναι οι χριστιανοί ενωμένοι γύρω από το κοινό Ποτήρι της θείας Μετάληψης. 
Πρόκειται για το «φάρμακο της αθανασίας και αντίδοτο κατά του θανάτου», όπως το 
ονομάζει ο άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος γύρω στο 110 μ.Χ., που η Εκκλησία εξαρχής θεω-
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 98 Βλ. αγ. Ιουστίνου του Φιλοσόφου και Μάρτυρος, Απολογία Α΄, 33 (τα έργα του βρίσκονται στην P.G. 6, 328 εξ.).

ρεί ότι είναι το ίδιο το Σώμα και το Αίμα του Χριστού, στο οποίο έχει μεταβληθεί μυστικά 
ο άρτος και ο οίνος98. 

Βλέποντας παραμορφωμένα την εκκλησιαστική ζωή, αντιμετωπίζουμε τη θεία Μετά-
ληψη ως ένα προσωπικό μας γεγονός («πάω να μεταλάβω», χωρίς να νιώθω δεσμό με 
τους άλλους που μεταλαβαίνουν συγχρόνως) και μάλιστα ως εξαίρεση στην καθημερινό-
τητά μας, ενώ στην πραγματικότητα σε κάθε λειτουργία θα έπρεπε να μεταλαβαίνουμε 
όλοι όσοι είμαστε στο ναό, εκτός φυσικά αν ο πνευματικός μας μάς έχει ζητήσει να απέ-
χουμε για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Αυτό θα σήμαινε ότι κάθε μέρα θα προσέχουμε 
να μην αμαρτάνουμε (να μην προσκολλόμαστε σε αγάπες που μας αποκόπτουν από το 
Θεό και τον αδελφό μας), όχι όμως κι ότι θα νηστεύουμε κάθε μέρα. Αν κοινωνούσαμε 
ταχτικά, θα αρκούσε να νηστεύουμε όταν είναι μέρες νηστείας, δηλαδή τις σαρακοστές, 
τις Τετάρτες και τις Παρασκευές (με εξαιρέσεις) και τις άλλες νηστίσιμες εορτές, όπως η 
ημέρα του Τιμίου Σταυρού, 14 Σεπτεμβρίου, ή η επέτειος της αποτομής της κεφαλής του 
αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, 29 Αυγούστου (μήπως μιλάω σαν τη γιαγιά σας; μα η απλή 
σοφία της γιαγιάς έχει κάτι να δώσει στο μοντέρνο και παγκόσμια δικτυωμένο σύγχρονο 
κοσμοπολίτη –και πιθανόν πρώην χριστιανό– καταναλωτή).

Η θεία λειτουργία γίνεται αποκλειστικά και μόνο για να κοινωνήσουν οι παρευρισκό-
μενοι και λειτουργία ονομάζεται μόνο εκείνη η εκκλησιαστική τελετή, στην οποία τελείται 
η θεία Μετάληψη. Δεν είναι λειτουργία ο εσπερινός, ο γάμος, η βάφτιση, η κηδεία, το 
ευχέλαιο, οι Χαιρετισμοί κ.τ.λ. Όλα αυτά λέγονται «ακολουθίες». Λειτουργία λέγεται μία 
ακολουθία, αυτή που γίνεται κάθε Κυριακή και γιορτή και περιλαμβάνει τη θεία Μετάλη-
ψη. Υπάρχει και η θεία λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων, που γίνεται τις καθημερι-
νές της μεγάλης Σαρακοστής (πριν το Πάσχα), με θεία Μετάληψη που έχει καθαγιαστεί 
την προηγούμενη Κυριακή.

Αυτό που τρώμε, όταν μεταλαβαίνουμε, είναι το αληθινό Σώμα και το αληθινό Αίμα 
του Χριστού, και όχι απλό ψωμί και κρασί που μόνο «συμβολίζουν» το Σώμα και το Αίμα 
Του. Ο Ίδιος το λέει στο κατά Ιωάννην ευαγγέλιο, 6, 48-59: «Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής… 
Ο άρτος που θα δώσω εγώ είναι η σάρκα μου, την οποία θα δώσω υπέρ της ζωής του κόσμου. 
Αλήθεια σας λέω, αν δε φάτε τη σάρκα και δεν πιείτε το αίμα του Υιού του ανθρώπου, δεν 
έχετε ζωή μέσα σας. Όποιος τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου έχει ζωή αιώνια και 
εγώ θα τον αναστήσω την έσχατη ημέρα. Γιατί η σάρκα μου είναι στ’ αλήθεια τροφή και το 
αίμα μου στ’ αλήθεια ποτό. Όποιος τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου μένει μέσα μου 
κι εγώ μέσα του…».

Φυσικά ο Ίδιος ο Ιησούς παρέδωσε τη θεία Μετάληψη στους ανθρώπους κατά το μυ-
στικό δείπνο (που λέγεται «μυστικός», επειδή περιελάμβανε το «μυστήριο» της θείας Με-
τάληψης κι όχι επειδή… ήταν κρυμμένοι), όπως φαίνεται στα Ματθ. 26, 26-29, Μάρκ. 14, 
22-24, Λουκ. 22, 17-20, και Α΄ προς Κορινθίους 11, 23-30.

Στην πρώτη Εκκλησία η θεία Μετάληψη λεγόταν «κλάσις του άρτου» (κόψιμο του 
ψωμιού) και γινόταν τουλάχιστον κάθε Κυριακή, δηλαδή τη «Μία των σαββάτων», ημέρα 
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της ανάστασης του Χριστού (βλ. Πράξεις των αποστόλων, 20, 7).
Γιατί όμως μεταλαβαίνουμε; Πώς η θεία Μετάληψη μας βοηθάει να πλησιάσουμε το 

Θεό; Ας προσπαθήσουμε να ανιχνεύσουμε την απάντηση.
Ο άνθρωπος ενώνεται περισσότερο μ’ αυτό που τρώει παρά με οτιδήποτε άλλο. Τρώ-

γοντας λοιπόν το Σώμα και πίνοντας το Αίμα του Χριστού, ενώνεται με Αυτόν. Γίνεται 
έτσι «μικρός Χριστός». Δε γίνεται βέβαια άγιος αυτόματα και μαγικά. Όμως η ένωση αυτή 
με το Θεό (δηλαδή με το Χριστό) ενισχύει τον άνθρωπο, για να μπορεί να αντέξει το με-
γάλο μαρτύριο της αγάπης. Χωρίς τη θεία Μετάληψη, Κύριε, δε μπορώ να εκπληρώσω 
την εντολή Σου «αγαπάτε αλλήλους» και μάλιστα «αγαπάτε τους εχθρούς σας» (Λουκ. 6, 
27-36). Τους εχθρούς μου θέλω να τους μισώ. Άλλωστε, αν αγαπώ χωρίς όρια, οι περισ-
σότεροι θα με εκμεταλλευτούν, θα με προδώσουν, θα με συντρίψουν! Και, γεμάτος πόνο, 
ή θα εξοντωθώ ή θα βάλω φρένο στην αγάπη μου και θα πάψω να προσπαθώ να τηρώ 
την εντολή Σου. Θ’ αγαπώ μόνο αυτούς που μ’ αγαπούν και τους άλλους απλά θα τους 
«συμπαθώ» μέσα σε περιορισμένα όρια. Έχω όμως το Σώμα και το Αίμα Σου, που με θω-
ρακίζει και με κάνει ν’ αντέχω και να συνεχίζω μαζί Σου. Αν θέλω. Αν είμαι πωρωμένος και 
δε θέλω ν’ αγαπήσω, και κάθε μέρα να μεταλαβαίνω, θα είμαι (μη γένοιτο) μακριά Σου…

Αν και οι προεκτάσεις της θείας Μετάληψης είναι πάρα πολλές, ας αναφέρουμε μερι-
κές όσο το δυνατόν απλούστερα.

Καθώς ο άνθρωπος μεταλαβαίνει, συμβαίνει μια πολλαπλή ένωσή του με όλο το υπό-
λοιπο σύμπαν. Στη θεία Μετάληψη θεωρούμε ότι συνοψίζεται και μεταμορφώνεται όλη 
η κτίση. Αποτελεί σύνοψη, πρώτον, ολόκληρου του υλικού κόσμου, που εκπροσωπείται 
μέσω των δύο βασικών τροφών –που εκφράζουν τη σχέση αυτού του κόσμου με τον άν-
θρωπο, γιατί μια καθοριστική έκφανση αυτής της σχέσης είναι η τροφή, όπως αναφέρει 
και ο π. Αλέξανδρος Σμέμαν (ο άνθρωπος ζει επειδή τρώει, δηλαδή βάζει μέσα του τον 
κόσμο και ενώνεται μ’ αυτόν). Δεύτερον, όλης της ανθρωπότητας, με την υπερφυσική 
παρουσία του Χριστού, που δεν είναι απλώς άνθρωπος, αλλά πρωτόπλαστος, νέος Αδάμ, 
γι’ αυτό στο πρόσωπό Του περιλαμβάνονται δυνάμει όλοι οι άνθρωποι, από την αρχή 
μέχρι το τέλος της ιστορίας. Τρίτον, όλης της Θεότητας, γιατί ο Χριστός, ως Θεός, είναι 
πάντα ενωμένος με τα άλλα δύο Πρόσωπα της Αγίας Τριάδας. Τέταρτον, της σταύρωσης 
και της ανάστασης του Χριστού, γιατί το Σώμα Του κόπηκε και το Αίμα Του χύθηκε, κα-
ταργώντας τις θυσίες των παλιών θρησκειών και εγκαινιάζοντας το μόνο αληθινό τρόπο 
λατρείας, τη μόνη θυσία: την αυτοθυσία.

Έτσι, θεωρούμε ότι ο χριστιανός που μεταλαβαίνει επιτελεί την ύψιστη ένωση με όλη 
την ανθρωπότητα, με όλη τη δημιουργία και με το Θεό, αλλά και συμμετέχει με μυστικό 
τρόπο στη σταύρωση και την ανάσταση του Χριστού. Και φυσικά ενώνεται ιδιαίτερα με 
εκείνους που κοινωνούν την ίδια μέρα, γιατί όλοι κοινωνούμε από το «κοινό Ποτήριο». 
Επιπλέον, δείχνει ότι αποδέχεται τον υλικό κόσμο ως δημιούργημα του Θεού κι επομένως 
καλό. Όλες οι θρησκευτικές παραδόσεις μιλούν για σωτηρία, αλλά την περιορίζουν στο 
πνεύμα του ανθρώπου• εδώ η σωτηρία δεν επεκτείνεται μόνο στο σώμα του ανθρώπου, 
αλλά και σε ολόκληρο τον υλικό κόσμο, που μέσω του ανθρώπου καθαγιάζεται (γι’ αυτό 
και, καθώς ο άνθρωπος προοδεύει στη σχέση του με το Θεό, βιώνει όλο και πιο έντονα τις 
επισκέψεις της άκτιστης χάριτος κάθε φορά που μεταλαβαίνει).
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Τέλος, επειδή η πρωταρχική απομάκρυνση του ανθρώπου απ’ το Θεό συμβολίζεται με 
τη βρώση του απαγορευμένου καρπού (από τον Αδάμ και την Εύα), η προσέγγισή μας με 
το Θεό γίνεται με μιαν άλλη βρώση –τροφή αντί τροφής.

Υπόψιν ότι, κατά την αγία προσκομιδή, την ουσιαστική έναρξη της θείας λειτουργίας, 
ο ιερέας βγάζει από το πρόσφορο μερίδες για το Χριστό (τον «Αμνό» = αρνάκι), την Πα-
ναγία, τους αγγέλους, τους αγίους και κάθε ζωντανό και νεκρό, τα ονόματα των οποίων 
του έχουμε δώσει (σε χαρτάκια) να μνημονεύσει. Όλα αυτά τοποθετούνται σ’ ένα μικρό 
δίσκο (το «δισκάριο») και στη συνέχεια μπαίνουν στο άγιο Ποτήριο και γίνονται η θεία 
Μετάληψη. Όταν λοιπόν έρθει η ώρα να μεταλάβεις, μέσα στο Ποτήρι –το κοινό Ποτήρι, 
το Ποτήρι της αγάπης που μας ενώνει– βρίσκεται σε μικρογραφία το πλήρες σύμπαν.

Ας σημειώσουμε τέλος ότι το πρόσφορο, το ψωμί της θείας Μετάληψης, είναι ένα, για-
τί συμβολίζει την ενότητά μας, και στρογγυλό, γιατί συμβολίζει τον κόσμο. Όσο απομένει 
και δε γίνεται Σώμα Χριστού, καθώς και τα επιπλέον πρόσφορα, κόβεται και μοιράζεται σ’ 
εκείνους που δεν κοινωνούν «αντί Δώρου». Είναι το «αντίδωρο». Βέβαια εμείς παίρνουμε 
αντίδωρο ακόμη κι όταν κοινωνούμε, όμως ο αρχικός προορισμός του αντίδωρου ήταν 
για εκείνους που δεν κοινωνούσαν.
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99 Διορθώνω τη φράση του Κλ. Κένεθ με τα εξής: «Ο ομοφυλόφιλος άνθρωπος είναι απόλυτα αποδεκτός από την Ορθόδοξη Εκκλησία, όσο και κάθε 
άλλος άνθρωπος. Δεν υπάρχει άνθρωπος, που κάποια ιδιότητά του ή προτίμηση ή πράξη του να κάνει την Εκκλησία να τον απορρίψει. […] Από την 
άλλη, η ομοφυλοφιλία δε μπορεί να γίνει αποδεκτή από την Εκκλησία ως σωστός δρόμος που οδηγεί τον άνθρωπο στο Θεό. Ακριβώς από αγάπη 
προς τον ομοφυλόφιλο και ανησυχία για τη σωτηρία του στην αιωνιότητα, η Εκκλησία δε μπορεί να αποκρύψει ότι ο γάμος άντρα και γυναίκας 
είναι ένας δρόμος που οδηγεί στο Θεό, ενώ η ομοφυλοφιλία δεν είναι τέτοιος δρόμος» (του γράφοντος, «Ομοφυλοφιλία και ορθόδοξη πνευματική 
κληρονομιά», στο http://www.oodegr.com/oode/koinwnia/koinwnia/omofylofilia_orthod_kliron_1.htm).
100 Κλάους Κένεθ, Θεοί, Είδωλα, Γκουρού, εκδ. Εν Πλω 2012, σελ. 64-66.

 «I.S.L.A.M.: I Sincerely Love All Muslims»
Εδώ τελειώνει η περιήγησή μας. Θα κλείσω με μια αναφορά του αγαπημένου μου Κλά-

ους Κένεθ – ενός αναζητητή που ταξίδεψε σχεδόν σ’ όλες τις θρησκείες πριν καταλήξει 
ορθόδοξος χριστιανός, μετά τη γνωριμία του με το Γέροντα Σωφρόνιο του Essex – ο 
οποίος γράφει:

«Κι ενώ σε 60 χώρες πάνω από 200 εκατομμύρια χριστιανών υφίστανται εις βάρος τους 
διακρίσεις, υπάρχει στη χριστιανική πίστη υπεραρκετός χώρος για τους μουσουλμάνους 
αδελφούς και τις αδελφές μας, αν παίρναμε το ιεραποστολικό μας χρέος επιτέλους στα σο-
βαρά! […] Θα μπορούσαν τότε να κατανοήσουν ότι ένταξη στο σύνολο δεν σημαίνει συγκα-
τάβαση και προσαρμογή σε άσεμνες χολιγουντιανές ταινίες ή γυμνές γυναίκες στα περιοδικά 
των περιπτέρων, ούτε αποδοχή και στήριξη των ομοφυλοφίλων 99, του ελεύθερου σεξ και των 
ναρκωτικών […].

Όλα τούτα σκιαγραφούν τις αξίες της κοινωνίας μας τόσο άστοχα και λανθασμένα, όσο 
και άλλες καθαρά υλιστικές τάσεις. Θα μπορούσαν όμως αντιθέτως να αγγίξουν τους μου-
σουλμάνους οι γνήσιες αξίες μας, όσες δηλαδή συνεπάγεται η συνταύτιση και συμπόρευση 
με τον Ιησού Χριστό, ο οποίος οδηγεί προς έναν Θεό-Πατέρα δυνατόν να βιωθεί προσωπικά, 
καθώς και προς τη συγχώρηση των όποιων υπερβάσεων ή λοξοδρομήσεών τους […].

Ένας φίλος λέει πως συλλαβίζει τη λέξη Ισλάμ στα Αγγλικά ως εξής: I Sincerely Love All 
Muslims, δηλ. “Αγαπώ ειλικρινά όλους τους μουσουλμάνους”. Ο Ιησούς θα το έλεγε ακριβώς 
έτσι και εμείς μπορούμε το δίχως άλλο να Τον αντιγράψουμε…»100 .

Το βιβλίο αυτό το αφιερώνω σ’ έναν άνθρωπο που θυσίασε τη ζωή του, προσπαθώντας 
να βοηθήσει τους μουσουλμάνους• στο νεομάρτυρα π. Δανιήλ Συσόεφ, έναν ορθόδοξο ιε-
ρέα 34 ετών από τη Μόσχα, που διεξήγαγε διαλόγους με μουσουλμάνους και κατόρθωσε, 
με τη χάρη του Θεού, να φέρει στην Ορθοδοξία πολλούς απ’ αυτούς, προσφέροντας έτσι 
στο λαό του Κορανίου τη μέγιστη ωφέλεια. Παρά τις επανειλημμένες απειλές κατά της 
ζωής του, ο π. Δανιήλ, πατέρας δύο μικρών κοριτσιών, συνέχιζε τον ιεραποστολικό αγώνα 
του, λέγοντας: «Αν δεν κηρύξουμε το ευαγγέλιο στους αλλόθρησκους, θα είμαστε απάν-
θρωποι». Είχε μάλιστα συζητήσει με τη σύζυγό του το ενδεχόμενο ξαφνικού θανάτου του 
και την είχε παρηγορήσει λέγοντάς της πως την αφήνει υπό την προστασία της Παναγίας. 
Πράγματι, δολοφονήθηκε μέσα στην εκκλησία στις 19 Νοεμβρίου 2009, λαμβάνοντας το 
στεφάνι του μαρτυρίου και της αγιότητας.

Λίγα χρόνια πριν, το 1996, κατά τον πόλεμο Ρωσίας – Τσετσενίας, ένας 19χρονος Ρώ-



σος φαντάρος, ο Ευγένιος Ροντιόνωφ, αιχμαλωτίστηκε από Τσετσένους πολεμιστές μαζί 
με τους συντρόφους του. Βλέποντας το σταυρό που φορούσε στο στήθος του, οι απαγω-
γείς του του πρόσφεραν την ελευθερία με αντάλλαγμα να ασπαστεί το Ισλάμ. Ο Ευγένιος 
αρνήθηκε και ακολούθησαν τρεις μήνες σκληρών βασανισμών, που κατέληξαν στον απο-
κεφαλισμό του με μαχαίρι, όπως ένα πρόβατο. Μετά το θάνατό του, άρχισε να εμφανίζε-
ται και να θαυματουργεί, ιδίως σε αιχμάλωτους και φυλακισμένους, ενώ κάποιες εικόνες 
του, ακόμη και χάρτινες, άρχισαν να αναβλύζουν μύρο. Έδειξε έτσι πως είναι ένας νέος 
άγιος και θαυματουργός μάρτυρας του αγίου και φιλανθρώπου Θεού, του Ιησού Χριστού.

Τέλος, το καλοκαιρι του 2012 δόθηκε στη δημοσιότητα ένα βίντεο από την Τυνησία, 
όπου ένας νέος πρώην μουσουλμάνος, που μεταστράφηκε στο χριστιανισμό, αποκεφαλί-
ζεται τελετουργικά, με μαχαίρι, ενώ ένας μουσουλμάνος λειτουργός απαγγέλλει κείμενα 
στα αραβικά. Ο ορθόδοξος μητροπολίτης Τυνησίας δήλωσε ότι το έγκλημα δεν έγινε σ’ 
αυτή τη χώρα, όμως στην πόλη μου, το Ρέθυμνο, υπάρχει πληροφορία για την ταυτότητα 
του μάρτυρα, ότι πράγματι είναι Τυνήσιος και βαπτίστηκε ορθόδοξος εδώ λίγα χρόνια 
πριν, γνωρίζοντας τους κινδύνους που τον περίμεναν. Αν όντως πρόκειται για το ίδιο πρό-
σωπο, το όνομά του είναι Μάρκος. Όμως, όποιος κι αν είναι, είναι ένας σύγχρονος αθώος 
και ηρωικός μάρτυρας του Χριστού.

Αυτοί (και οι πολλοί ορθόδοξοι χριστιανοί που – μαζί με αναρίθμητους χριστιανούς 
αιρετικών θρησκευτικών κοινοτήτων – θανατώνονται σήμερα για την πίστη τους στη 
Μέση Ανατολή και την Αφρική, λόγω της δυναμικής επανεμφάνισης του παραδοσιακού 
βίαιου και κοσμοκρατορικού Ισλάμ στο ιστορικό προσκήνιο) είναι οι άγιοί μας, αδελφοί 
μου μουσουλμάνοι και αδελφοί μου ορθόδοξοι χριστιανοί. Ας πρεσβεύουν στο Θεό για 
όλους μας, για όλους σας.

Με αυτά τα λόγια κλείνω το βιβλίο μας.
Είναι μια πρόσκληση ενότητας για όλους τους ανθρώπους εν Χριστώ.

Μια πρόσκληση αγάπης.
Ο Θεός να συγχωρέσει και να ελεήσει εσένα, αγαπητέ αναγνώστη,

εμένα, που, αν και πλήρως ανάξιος, αποτόλμησα αυτή την πράξη, και όλο τον κόσμο. 
Δόξα τω Θεώ.
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Ο άγιος νεομάρτυρας Ευγένιος Ροντιόνωφ.

Ο π. Δανιήλ Συσόεφ (αριστερά) σε συζήτησή του για την αλήθεια του Ιησού Χριστού.
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