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Γκςζηζηζζιυξ

1. Δπμπή
Κάης απυ ημ υνμ Γκςζηζηζζιυξ ηίεεκηαζ πμθθέξ πκεοιαηζηέξ ηαζ ιοζηδνζαηέξ ηζκήζεζξ
ηονίςξ απυ ημκ 1μ ιέπνζ ηαζ ημκ 4μ αζχκα CE, εηηυξ απυ ηάπμζεξ ζακ ημοξ Βμβμιίθμοξ ηαζ
ημοξ Καεανμφξ πμο επεηηάεδηακ ηαζ ιέζα ζηδ 2δ πζθζεηδνίδα. Οζ ηζκήζεζξ αοηέξ έπμοκ
ηάπμζα παναηηδνζζηζηά ηαζκμημιζηά βζα ηδκ επμπή ημοξ ηαζ ηάπμζα άθθα, υπςξ μ έκημκμξ
δοζζιυξ ηαζ δ ακάβηδ ηδξ ζςηδνίαξ, δακεζζιέκα απυ ημκ θζθμζμθζηυ ηαζ ενδζηεοηζηυ
πενίβονμ ηδξ επμπήξ ημοξ, αημθμοεχκηαξ ηδκ έκημκα ζοβηνδηζζηζηή ηάζδ αοηήξ ηδξ
πενζυδμο.
2. Όκμια ηαζ ηφνζα παναηηδνζζηζηά
Πμζα είκαζ υιςξ αοηά ηα ημζκά παναηηδνζζηζηά ιε αάζδ ηα μπμία μζ ανπζημί ημοξ πμθέιζμζ
αθθά ηαζ μζ ενεοκδηέξ ηςκ ανπχκ ημο 20μο αζχκα ηαηέηαλακ ηζκήζεζξ ιε πμθφ ιεβάθεξ
δζαθμνμπμζήζεζξ ιεηαλφ ημοξ ζε έκα ημζκυ ημνιυ; ήιενα ημοξ απμδίδεηαζ ημ ημζκυ υκμια
‘βκςζηζημί’, εκχ ηδκ επμπή εηείκμζ μζ πμθέιζμί ημο ημ απμηαθμφζακ ζοκήεςξ ιε ημ βεκζηυ
υκμια Αίνεζζξ, ηαζ ηάπμζμζ ςξ ‘ρεοδή βκχζδ’ (Δζνδκαίμο ηδξ Λοχκ, Περί ελέγτοσ και
αναηροπής ηης υεσδούς γνώζεφς). Οζ ζοκήεςξ απμδζδυιεκεξ εέζεζξ ζηζξ πμθθέξ ηαζ πμζηίθεξ
αοηέξ ηζκήζεζξ είκαζ:
- Σμ εείμ εηδζπθχκεηαζ ζε ιζα ζενανπία μκημηήηςκ, πμο μκμιάγμκηαζ άνπμκηεξ ή αζχκεξ
- Ζ δζάηνζζδ ακάιεζα ζε έκα ακχηενμ εευ πμο είκαζ μ πναβιαηζηυξ εευξ ηαζ έκα
ηαηχηενμ εευ πμο είκαζ μ δδιζμονβυξ ημο οθζημφ ηυζιμο ηαζ μ μπμίμξ είηε απυ
πνυεεζδ δζαθμνμπμίδζδξ απυ ημκ ακχηενδ ανπή είηε απυ θάεμξ έθενε ζημ θςξ ημ
ηαηυ, ημ αάνμξ, ηδκ αηέθεζα, ημκ πυκμ ηαζ ημκ εάκαημ. Αοηή είκαζ δ εεςνία ημο
ημζιζημφ θάεμοξ ιε ηδκ μπμία ελδβείηαζ ιε πζμ θμβζηυ ηαη’ αοημφξ ηνυπμ δ φπανλδ
ημο ηαημφ, δ μπμία είκαζ αδφκαημ κα ζοιαεί ακ οπάνπεζ έκαξ πακημδφκαιμξ ηαζ
πακάβαεμξ εευξ.
- Ζ δζάηνζζδ ιεηαλφ ακχηενμο ηαζ ηαηχηενμο εεμφ παίνκεζ ζοπκά ηαζ ζοβηεηνζιέκδ
ακηζζημίπζζδ ημο ηαηχηενμο εεμφ ηαζ δδιζμονβμφ ιε ημκ Ημοδασηυ εευ ημκ Ηεπςαά
ηαζ ημο ακχηενμο εεμφ ιε ημκ αζχκα-Υνζζηυ. ακ ζοκέπεζα ηάπμζεξ βκςζηζηέξ
ηζκήζεζξ (ηονίςξ αοηή ημο Μανηίςκα) απμννίπημοκ ιεηά αδεθοβιίαξ ηδκ Π. Γζαεήηδ
ηαζ απμδέπμκηαζ (ιε άθθδ αέααζα ενιδκεία) ημ αοεεκηζηυ ηαη’ αοημφξ Δοαββέθζμ ηαηά
Λμοηά (ημ πθέμκ ακηζ-Ημοδασηυ) ηαζ ηζξ Δπζζημθέξ ημο Απ. Παφθμο, θυβς ηδξ νζγζηήξ
ηνζηζηήξ ημο ζηδκ Ημοδασηή ηοπμθμβία ηδξ πενζημιήξ ηαζ ηδξ εζδζηήξ δζαηνμθήξ ηαζ
ζηδκ πμθοπθμηυηδηα ηαζ αοζηδνυηδηα ημο Μςζασημφ Νυιμο. Γεκζηά μζ βκςζηζημί
δζαθμνμπμζμφκηαζ απμθφηςξ απυ ημκ Ημοδασζιυ ζε ακηίεεζδ ιε ημοξ Υνζζηζακμφξ
πμο ηεθζηά εα οπενζζπφζμοκ, μζ μπμίμζ απμδέπμκηαζ ηδκ Π. Γζαεήηδ ηαζ ημκ
Ημοδασζιυ ιε ιζα κέα ενιδκεία, ςξ πνμπαναζηεοή ημο Υνζζηζημφ ηδνφβιαημξ
- Ο Υνζζηυξ είκαζ ιζα εεία μκηυηδηα, έκαξ αζχκαξ ηαζ μ Ηδζμφξ δεκ είκαζ έκαξ
πναβιαηζηυξ άκενςπμξ, ιζα εκζάνηςζδ ημο Υνζζημφ, ηάηζ ηέημζμ άθθςζηε είκαζ
αδφκαημ, αθθά έκα θάκηαζια, ιζα ρεοδαίζεδζδ, ιζα μπηαζία πμο πνδζζιμπμζείηαζ
απυ ημκ Υνζζηυ βζα κα ιζθήζεζ ηαζ κα δνάζεζ ζημκ ηυζιμ. Γζ’ αοηυ ηαζ δ ζηαφνςζή
ημο είκαζ έκα θαίκεζεαζ, ιζα δζδαηηζηή πανάζηαζδ. Ζ υθδ αοηή εεχνδζδ ηδξ θφζδξ
ημο Ηδζμφ ηαζ ημο Υνζζημφ μκμιάγεηαζ δμηδηζζιυξ. Ο Ηδζμφξ θαζκυηακ ζακ έκαξ
άκενςπμξ πμο έηνςβε, έπζκε, πμκμφζε ηθπ αθθά ζηδκ πναβιαηζηυηδηα ήηακ ιζα εεία
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πανμοζία πμο δεκ είπε ηαιία απυ ηζξ ακενχπζκεξ αζζεήζεζξ ηαζ ακηζθήρεζξ.
- Ο άκενςπμξ βεκκζέηαζ ζε έκα πανάθμβμ, ιάηαζμ ηαζ αδζέλμδμ εη ηαηαζηεοήξ ηυζιμ
πμο ζοκίζηαηαζ απυ φθδ. Ζ φθδ είκαζ ζφιθοηδ ιε ημ ηαηυ ηαζ ημκ εάκαημ, ηαεχξ έπεζ
δδιζμονβδεεί απυ θάεμξ, απυ ημκ ηαηχηενμ εευ. Ζ ιμκαδζηή θφζδ είκαζ δ αημιζηή
θφηνςζδ, υπζ κα αθθάλεζ μ άκενςπμξ ημκ ηυζιμ, αθθά κα δναπεηεφζεζ απυ αοηυ ημ
ιάηαζμ ημζιζηυ δνάια, ένβμ πμθφ δφζημθμ αθθά υπζ ηαζ ακέθζηημ. Ο άκενςπμξ έπεζ
ιέζα ημο ιζα ζπίεα απυ ημκ ακχηενμ εευ, ημκ πναβιαηζηυ εευ. Κάπμζμζ άκενςπμζ
ιέζς ηδξ αβάπδξ ιπμνμφκ κα οπεναμφκ ημ ζφκδεεξ επίπεδμ ημο θοζζημφ ακενχπμο
ηαζ κα θηάζμοκ ζημ δεφηενμ επίπεδμ ημο θεβυιεκμο ροπζημφ ακενχπμο, εθάπζζημζ
υιςξ ιπμνμφκ κα αημφζμοκ ηδ θςκή ημο πναβιαηζημφ εεμφ ιέζα ημοξ, κα
απμηηήζμοκ ηδκ πναβιαηζηή βκχζδ ηαζ κα βίκμοκ βκςζηζημί. Πμζα είκαζ δ ιέεμδμξ
κα απεθεοεενςεμφκ απυ ηδκ φθδ ηαζ ημκ εάκαημ; Δίηε απέπμκηαξ ηαζ αβκμχκηαξ ηδκ
φθδ νζγζηά (αζηδηζζιυξ) είηε ηαηακαθχκμκηαξ ηδκ φθδ ζε αηναίμ ααειυ ιέζα απυ ημ
απαθίκςημ ζελ (αβάπεξ - υνβζα). Δπίζδξ οπμζηήνζγακ υηζ θηάκμκηαξ μ άκενςπμξ ζημ
επίπεδμ ημο βκςζηζημφ δεκ δεζιεφεηαζ απυ ηαιία κμιζηή δζάηαλδ ηαζ ηακέκα
ημζκςκζηυ ή δεζηυ ηχδζηα. Γεκ απμδέπμκηαζ ημκ εεζιυ ηδξ μζημβέκεζαξ ηαζ ημκ ζημπυ
ηδξ δζαζχκζζδξ ημο είδμοξ, ηαεχξ αοηά ζοκηεθμφκ ζηδ ζοκέπζζδ ημο πανάθμβμο ηαζ
ιάηαζμο αοημφ ηυζιμο.
- Tμ ζελμοαθζηυ έκζηζηημ λεπςνίγεηαζ απυ ηδκ ακαπαναβςβζηή ημο δζάζηαζδ ηαζ
απμηηά ιζα αοημκμιία πμο ηαηεοεφκεηαζ είηε ζηδκ αηφνςζή ημο, είηε ζηδκ απυθαοζδ
ηαζ ηδκ δδμκή πςνίξ ηακυκεξ ηαζ πενζμνζζιμφξ. Δπίζδξ ημ ζελ απμδεζιεφεηαζ απυ ημ
ζφιθοημ ιε ηδκ δζαζχκζζδ ημο είδμοξ ακδνυβοκμ πθαίζζμ ηαζ αζηείηαζ, ζφιθςκα ιε
ημοξ πμθέιζμοξ παηένεξ, αοκακζζηζηά, μνβζαζηζηά, αηυιδ ηαζ μιμθοθμθζθζηά
- Ο άκενςπμξ έπεζ ηδ δοκαηυηδηα πςνίξ ιεζάγμκηεξ ζενείξ κα θοηνςεεί. Δίκαζ έκημκή δ
αδζαθμνία ημοξ απέκακηζ ζηα ελμοζζαζηζηά ζεναηζηά ζπήιαηα. Βέααζα δ απμοζία
μνβακςηζηήξ δμιήξ ηαζ ζενανπίεξ ζηζξ ημζκυηδηέξ ημοξ ηαεζζημφζε ηζξ βκςζηζηέξ
μιάδεξ εοάθςηεξ ζημοξ δμβιαηζημφξ ημοξ πμθέιζμοξ ή ηζξ μδδβμφζε ζοπκά ζε
αοημδζάθοζδ.
- Ζ εέζδ ηδξ βοκαίηαξ είκαζ ζζυηζιδ ιε ημο άκηνα, αηυιδ ηαζ ζηζξ ηεθεηέξ ημοξ ηαζ ηα
ζενά ιοζηήνζα, βεβμκυξ πμο απμηεθεί έκα αηυιδ ζμαανυ ζδιείμ ηνζαήξ ιε ηδκ
βναιιή πμο ηεθζηά οπενίζποζε πμο απμηθείεζ ηδ βοκαίηα απυ ηα ιοζηήνζα ηαζ δ
μπμία ένπεηαζ ζε ακηίεεζδ ιε υθα ηα ανπαία ιοζηήνζα.
Μεηά ηδκ εοηοπή ζοβηονία ηδξ ακαηάθορδξ ηςκ πεζνμβνάθςκ ημο Ναβη Υαιακηί ημ 1945
ηαζ ηδκ άιεζδ ιεθέηδ ηεζιέκςκ ηδξ πενζυδμο ακηί ηδξ ελ ακηακαηθάζεςξ πμθειζηήξ εκακηίμκ
ημοξ, δ παναπάκς μνζμεέηδζδ αιθζζαδηείηαζ απυ ημοξ ζφβπνμκμοξ ηνζηζημφξ ζε πμθφ
ιεβάθμ ααειυ. Όπςξ πενζβνάθεζ πμθφ πεζζηζηά δ Karen Leigh King ζημ ‘What is
Gnosticism?’ ηα 3 οπμηζεέιεκα ααζζηά βκςζηζηά παναηηδνζζηζηά ημο ακηζημζιζημφ δοζζιμφ,
ηδξ δεζηήξ αδζαθμνίαξ ηαζ ημο Γμηδηζζιμφ υζμκ αθμνά ηδ θφζδ ημο Υνζζημφ είηε
ακαηνέπμκηαζ νζγζηά είηε ειθακίγμκηαζ ζε ιζα δζαααειζζιέκδ ηθίιαηα, πςνίξ πθέμκ κα
δζαηνίκμκηαζ αζζεδηά απυ ακηίζημζπεξ απμδεηηέξ ‘πνζζηζακζηέξ’ εέζεζξ ηδξ επμπήξ,
δείπκμκηαξ υηζ δ δζάηνζζδ ημο πνχζιμο πνζζηζακζζιμφ ηαζ ημο βκςζηζηζζιμφ ήηακ υπζ
πναβιαηζηή αθθά έκα δδιζμφνβδια ηςκ πνχηςκ παηένςκ βζα μνζμεέηδζδ ηςκ μνευδμλςκ
ανπχκ ημο ηυηε δζαιμνθμφιεκμο πνζζηζακζζιμφ.
φβπνμκμζ ενεοκδηέξ εεςνμφκ ημ Βζαθίμ ημο Δκχπ ηαζ ηδκ Αζβοπηζαηή Βίαθμ ηςκ Νεηνχκ
ςξ ααζζηέξ επζδνάζεζξ ζημ ζδιακηζηυ βκςζηζηυ ένβμ ‘Πίζηζξ-μθία’. Δπίζδξ δ Γέκεζζξ ηδξ
Βίαθμο αθθά ηαζ δ εηδίςλδ ηςκ Πνςημπθάζηςκ απυ ημκ Πανάδεζζμ ιεηά ημκ πεζναζιυ απυ
ημκ υθζ είκαζ ζζημνίεξ πάκς ζηζξ μπμίεξ εειεθζχκεηαζ μζ βκςζηζηέξ εεςνίεξ αθθά ιε
δζαθμνεηζηή, ζοκήεςξ ακηεζηναιιέκδ, ενιδκεία. Με ηδκ έκκμζα αοηή μζ βκςζηζηέξ ζδέεξ
ζηδνίγμκηαζ ζηδκ Ημοδασηή πανάδμζδ αθθά ακαηνέπμκηαξ πθήνςξ ημ πενζεπυιεκυ ηδξ ηαζ ιε

Μάρκος Δενδρινός: Γνωστικισμός

αοηήκ ηδκ έκκμζα ηαείζηαηαζ ιζα ακηζ-Ημοδασηή ηναοβή ζημκ ιεζμβεζαηυ πχνμ, πμθφ
πενζζζυηενμ απυ ηδκ ιεηνζμπαεή βναιιή ηςκ πνζζηζακχκ παηένςκ, μζ μπμίμζ ηζκμφκηαζ
ζοκεπχξ ιεηαλφ δομ πυθςκ, ηδξ θοζζηήξ ζοκέπεζαξ ημο Ημοδασζιμφ αθθά ιε ηδ δζηή ημοξ
ενιδκεία ηαζ ηδξ ακηίδναζδξ ηαηά ηςκ Ημοδαίςκ ςξ άηαιπηςκ εηθναζηχκ εκυξ
πανςπδιέκμο κυιμο.
3. Ηζημνζηυξ πενίβονμξ
3.1. Νεμπθαηςκζζιυξ
Οζ κεμπθαηςκζημί πηοπμφκ ζοζηδιαηζηά ηδκ δοζζηζηή ακηίθδρδ ηςκ Γκςζηζηχκ, έπμκηαξ ζακ
ααζζηή ημοξ εέζδ ηδκ εκυηδηα ημο εείμο ιέζς ηδξ αηηζκμαμθίαξ ηαζ ηδξ απμννμήξ ηδξ εείαξ
εκένβεζαξ. ημ κεμπθαηςκζηυ ζπήια Έκ (Οκ)-Νμοξ-Φοπή-Ύθδ (ηαηυ-ιδ μκ), αηυιδ ηαζ δ
ιαηνζκυηενδ ζθαίνα αοηή ηδξ Ύθδξ δεκ είκαζ ηάπμζα εκάκηζα θφζδ ζημ κμο ηαζ ημ μκ, είκαζ
απθά ημ απμηέθεζια ηδξ δζανημφξ απμδοκάιςζδξ ηδξ γςηζηήξ εκένβεζαξ ημο Όκημξ πμο
θηάκεζ ιέπνζ ηδκ πθήνδ ελάπκςζδ ηδξ μκηζηήξ ημο θφζδξ, ηαεζζηάιεκμ έηζζ ιδ μκ, ιζα
δδθαδή απμοζία ημο υκημξ. Αοηή αηνζαχξ είκαζ ηαζ δ μκημθμβζηή έκκμζα ημο ηαημφ ζημοξ
Νεμπθαηςκζημφξ, δ απμοζία δδθαδή ηδξ εείαξ εκένβεζαξ ηαζ γςήξ.
3.2. Δθθδκζηή ημζιμεεςνία ηαζ θαηνεία
ηδκ Δθθδκζηή ζηέρδ ηα άκς ηαζ ηα ηάης ζοιπθέημκηαζ, μζ εεμί ηαζ μζ άκενςπμζ
ζοκαθθάζζμκηαζ, υπςξ θαίκεηαζ ηαζ απυ ηζξ ιοεμθμβζηέξ ζζημνίεξ αθθά ηαζ απυ ηδκ ακάβηδ
ημο ακενχπμο κα πνμζθένεζ εοζίεξ ζημοξ εεμφξ ημο. Ο οθζηυξ ηυζιμξ δεκ είκαζ ηάπμο
αθθμφ απυ ημκ Οονακυ ηαζ ημκ Άδδ. Οζ εεμί ηαημζημφκ ζηδκ ημνοθή ημο Οθφιπμο ηαζ μ
ηάης ηυζιμξ έπεζ ζοβηεηνζιέκεξ πφθεξ επζημζκςκίαξ ιε ημκ ηυζιμ ηςκ ακενχπςκ, ημκ
Απένμκηα, ημ Σαίκανμ ηθπ. Οζ άκενςπμζ είκαζ θηζαβιέκμζ βζα κα εοηοπήζμοκ ζημκ ηυζιμ
αοηυ ηαζ μ άθθμξ ηυζιμξ ζε ηάπμζεξ πενζυδμοξ (ππ. Οιδνζηή) είκαζ δ ακαπυθεοηηδ αηοπήξ
ηαηάθδλδ. Αηυιδ ηαζ ζημκ εζζδβδηή ηδξ δζαηνζηήξ θφζδξ ηςκ δομ ηυζιςκ, ημκ ηυζιμ ηςκ
ζδεχκ ηαζ ημκ ηυζιμ ηςκ αζζεδηχκ, Πθάηςκα, μ ηυζιμξ αοηυξ είκαζ δδιζμονβδιέκμξ ηαζ
δζανενςιέκμξ απυ ηδ εεία κυδζδ (Σίιαζμξ) ηαζ ιπμνεί κα βίκεζ ηαηαθφβζμ αηυιδ ηαζ ιζαξ
ζδακζηήξ ημζκςκίαξ (Πμθζηεία).
3.3. Ημοδασηή πανάδμζδ ηαζ υρζιμξ Ημοδασζιυξ
Οζ Ημοδαίμζ μκεζνεφμκηαζ έκα ααζίθεζμ ζημ μπμίμ ημοξ μδδβεί ςξ πενζμφζζμ θαυ μ Θευξ
Παηέναξ Γδιζμονβυξ Ηεπςαά ιέζς ηςκ πνμθδηχκ ιε φρζζηδ ζηζβιή ηδκ έθεοζδ ημο Μεζζία,
πμο ακ ιδ ηζ άθθμ δείπκεζ ηαζ πάθζ ηδκ εθπίδα ηαζ ημκ ζηυπμ βζα ιζα ζδακζηή βήζκδ ημζκςκία.
Ο Θευξ εκδζαθένεηαζ βζα ημκ άκενςπμ, ζοκαθθάζζεηαζ ιε ημοξ ακενχπμοξ, ιζθά ηαζ παθεφεζ
ιαγί ημοξ. Γεκ είκαζ ηάπμζμξ ιμπεδνυξ δδιζμονβυξ ημκ μπμίμ πνέπεζ κα οπενηενάζμοκ μζ
άκενςπμζ ακ εέθμοκ κα θηάζμοκ ζημκ πναβιαηζηυ οπενααηζηυ Θευ.
ηα ηεθεοηαία πνμπνζζηζακζηά πνυκζα εηθνάγεηαζ επζηαηηζηά ζε δζάθμνεξ Ημοδασηέξ ζέηηεξ δ
ακάβηδ ηδξ θφηνςζδξ ημο Ημοδασημφ θαμφ, ιέζς δζαθυνςκ απμηνφθςκ ηεζιέκςκ
απμηαθοπηζηήξ εζπαημθμβίαξ, υπςξ ημ αζαθίμ ημο Δκχπ, ημ αζαθίμ ημο Γακζήθ, δζάθμνεξ
Απμηαθφρεζξ ιε ηεθζηυ ηονίανπμ ηείιεκμ ηδκ Απμηάθορδ ημο Ηςάκκδ. ημ ίδζμ πκεφια είκαζ
ηαζ ηα πνμθδηζηά θυβζα ημο Ηδζμφ βζα ηδκ επενπυιεκδ ζοκηέθεζα, υπςξ πενζβνάθεηαζ ζηα
ηεθεοηαία ηεθάθαζα ηςκ Δοαββεθίςκ θίβμ πνζκ ημ εείμ δνάια ηα ηείιεκα αοηά
δζαδναιαηίγεηαζ ζε ηενάζηζα έκηαζδ δ ιάπδ ηςκ δοκάιεκςκ ημο ηαθμφ ηαζ ημο ηαημφ ηαζ
εκηάζζμοκ ημκ Ηδζμφ ηαζ ημκ βεκκχιεκμ Υνζζηζακζζιυ πενζζζυηενμ ζηδκ υρζιδ Ημοδασηή
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δοζζηζηή εζπαημθμβία πανά ζηδκ επίζδιδ Μςζασηή ιμκζζηζηή Ημοδασηή πανάδμζδ, υπμο ημ
ηαηυ είκαζ ηακμκζηά εκηαβιέκμ ζηδ εεία κμιμηέθεζα, υπςξ θαίκεηαζ ςξ μιμηνάπεγμξ
πανάβςκ ζηδ ζοκέθεοζδ ηςκ αββέθςκ βζα ηδκ οπυεεζδ ημο Ηχα.
3.4. Ηνακζηή Εςμαζηνζηή Πανάδμζδ, Μακζπαίμζ ηαζ Μακδαίμζ
Οζ δομ εκάκηζεξ δοκάιεζξ ημο ηαθμφ (Άπμονα Μάγκηα) ηαζ ημο ηαημφ (Ανζιάκ) ζε ιζα πάθδ
πνμ πάκηςκ ηςκ αζχκςκ ιε εεηζηή ηαηάθδλδ ηαζ οπενίζποζδ ημο ηαθμφ ζηδκ Ηνακζηή εέαζδ.
Ο Μάκδξ εζζδβδηήξ ημο ηαη’ ελμπήκ δοζζηζημφ ζοηήιαημξ ημκ 3μ αζχκα CE, υπμο μ
άκενςπμξ ανίζηεηαζ εβηθςαζζιέκμξ ζημκ ηαηυ ηυζιμ ηδξ φθδξ. Ζ απεθεοεένςζδ
επζηοβπάκεηαζ ιε αοζηδνυ αζηδηζζιυ, ιέζς ημο μπμίμο μ πζζηυξ ένπεηαζ ζε επαθή ιε ημκ
εεσηυ αββεθζμθυνμ, ημκ δίδοιμ άββεθυ ημο.
Οζ Μακδαίμζ εεςνμφκηακ ζφβπνμκμζ ηςκ βκςζηζηχκ ηαζ ηςκ πνχηςκ πνζζηζακχκ αθθά
κευηενεξ ακαθφζεζξ ηςκ ηεζιέκςκ ημοξ δεκ δίκμοκ ζημζπεία βζα ηδκ φπανλή ημοξ πνζκ απυ ημκ
5μ αζχκα, εκχ παναιέκμοκ θίβμζ πμο ανίζημοκ ηάπμζα ζζημνζηή ηεηιήνζα βζα ηδκ φπανλδ
ημοξ ήδδ απυ ημκ 3μ αζχκα. Δίκαζ ιζα έκημκα δοζζηζηή πανάδμζδ πμο ζοκδευηακ
παναδμζζαηά ιε ηδ ζπμθή ημο Ηςάκκδ ημο Βαπηζζηή, ααπηζζηζηέξ ηεθεηέξ ηάεανζδξ ηαζ
έκημκμ Μεζζζακζηυ θοηνςηζηυ άνςια. Ζ πνυζθαηδ πνμκμθυβδζδ ηδξ δνάζδξ ημοξ έπεζ
απμδοκαιχζεζ ηδκ εεςνία ηδξ πνμέθεοζδξ ηςκ βκςζηζηχκ νεοιάηςκ απυ ημοξ Μακδαίμοξ.
4. Ανπζηέξ ζζημνζμβναθζηέξ απυρεζξ βζα ηδκ πνμέθεοζδ ηαζ ηζξ πζεακέξ επζδνάζεζξ πάκς
ζημκ Γκςζηζηζζιυ
Οζ ζφβπνμκμζ ιεθεηδηέξ ηςκ βκςζηζηχκ ηεζιέκςκ ηςκ ανπχκ ημο 20μο αζχκα Reitzenstein,
Bousset ηαζ Bultmann έδςζακ ημ έκαοζια ηδξ ιεθέηδξ ηςκ βκςζηζηχκ ζδεχκ πςνίξ ηδκ ακηζεπζζηδιμκζηή εη ηςκ πνμηένςκ εεχνδζή ημοξ ςξ αζνεηζηχκ απμηθίζεςκ ημο πνζζηζακζζιμφ,
ηαηηζηή πμο είπε αημθμοεδεεί απυ ημοξ πνζζηζακμφξ παηένεξ πμθέιζμοξ ηςκ βκςζηζηχκ
ζδεχκ. Καζ μζ ηνεζξ έδςζακ ζδζαίηενμ αάνμξ ζημ ηαη’ αοημφξ επίηεκηνμ ημο Γκςζηζηζζιμφ,
ημκ θοηνςηζηυ ιφεμ υπμο ημκ ηαηαθοηζηυ νυθμ βζα ηδκ θφηνςζδ ηςκ ακενχπςκ απυ ηζξ
ιμθοζιαηζηέξ επζδνάζεζξ ημο ηαημφ ηυζιμο ηδξ φθδξ απμηεθεί ιζα μκηυηδηα, μ θοηνςιέκμξ
θοηνςηήξ, ιζα μκηυηδηα πμο ηαοηυπνμκα ηαζ θοηνχκεζ ηαζ θοηνχκεηαζ, ηαεχξ ηαηενπυιεκμξ
ζημκ ηυζιμ ηδξ φθδξ εβηθςαίγεηαζ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα θοηνχκεζ ημοξ ακενχπμοξ ηαζ
θοηνχκεηαζ ιέζς αοηχκ. ημκ πνζζηζακζηυ βκςζηζηζζιυ δ μκηυηδηα αοηή είκαζ μ Υνζζηυξ.
Καηά ημκ Reitzenstein μ θοηνςιέκμξ θοηνςηήξ ακάβεηαζ ζημκ Μακδασηυ θοηνςηή Μάκηα κη’
Υαβζέ πμο είκαζ μ Πνςηανπζηυξ Άκενςπμξ δδθαδή δ ακενχπζκδ ροπή πμο πνέπεζ κα
θοηνςεεί. Ζ ζδέα αοηή πενί ροπήξ ακάβεηαζ ηαηά ηδ βκχιδ ημο ζηδκ Ηνακζηή εεχνδζδ ηδξ
ροπήξ ςξ Πνςηανπζημφ Ακενχπμο πμο εκχ έπεζ δζεζζδφζεζ ζηδκ φθδ είκαζ ηαοηυπνμκα ζημ
ααζίθεζμ ημο Φςηυξ, ηαεζζηχιεκμξ έηζζ ηαζ θοηνςηήξ αθθά ηαζ θοηνςιέκμξ.
Καηά ηδ βκχιδ ημο Bousset μ ιφεμξ αοηυξ είκαζ πνμ-πνζζηζακζηυξ ηαζ έπεζ ηζξ νίγεξ ημο ζηδ
Ρζβη-Βέκηα, ζημ άζια ημο Πμονμφζα πμο πενζβνάθεζ ηδ δδιζμονβία ημο Κυζιμο απυ ημ
ζχια ημο εοζζαζεέκημξ Πνςηανπζημφ Ακενχπμο. Αοηυξ βίκεηαζ μ Γηαβζυ-Μανεηάκ, ημ
πνχημ πθάζια ημο Θεμφ ηςκ Ηνακχκ πμο ανίζηεζ ιανηονζηυ εάκαημ απυ ημ πκεφια ημο
ηαημφ, ημκ Ανζιάκ. ημ πθαίζζμ ηδξ υρζιδξ Ημοδασηήξ εζπαημθμβίαξ μ Πνςηανπζηυξ
Άκενςπμξ βίκεηαζ μ Μεζζίαξ ημο Σέθμοξ ημο Υνυκμο, αθθά ηαζ μ ‘Τζυξ ημο Ακενχπμο’ ηςκ
Δοαββεθίςκ. Αοηυξ μ Πνςηανπζηυξ Άκενςπμξ πμο ηαηέθδλε ‘Τζυξ ημο Ακενχπμο’ είκαζ,
υπςξ ηαζ μ Ηκδυξ Γζάια ηαζ μ Ηνακυξ Γίια, ηνζηήξ ημο Κάης Κυζιμο.
Ο Bultmann εζηζάγεηαζ ζημκ θοηνςηζηυ ιφεμ ημο Reitzenstein ηαζ εζδζηυηενα ζηδκ επίδναζδ
ηςκ Μακδασηχκ ηαζ Μακζπασζηζηχκ ζδέεξ ζημκ Πνυθμβμ ημο ηαηά Ηςάκκδ Δοαββεθίμο.
Οζ ηνεζξ θμζπυκ παναπάκς θυβζμζ αθέπμοκ ηζξ νίγεξ ημο Γκςζηζηζζιμφ ζε ιζα αθοζίδα πμο
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λεηζκά απυ ηδκ ιαηνζκή Ηκδία ηαζ ημ Ηνάκ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα δζαπενκά ηδκ υρζιδ Ημοδασηή
εζπαημθμβία ηαζ ηδκ Μακδασηή ηαζ Μακζπασηή ζηέρδ. Οζ ζφβπνμκμζ υιςξ θυβζμζ ηδξ
ζζημνίαξ ηςκ ζδεχκ έπμοκ επακεζθδιιέκα παναηηδνίζεζ ημκ θοηνςηζηυ ιφεμ ημο θοηνςιέκμο
θοηνςηή ηαζ ηδκ Ηνακζηή ημο ηαηαβςβή έκα ηεπκδηυ εθεφνδια ηςκ πνμδβμοιέκςκ θμβίςκ.
Αοηυ αέααζα δεκ ζδιαίκεζ υηζ δεκ οπήνπε ςξ ααζζηυ οπυααενμ βζα ηδ βέκεζή ημο μ έκημκμξ
δοζζιυξ, δ ακηίθδρδ ημο ηυζιμο ςξ αθζθυλεκμο βζα ηδκ ακενχπζκδ φπανλδ ηαζ δ
ζοκεπαβυιεκδ ακάβηδ ηδξ αημιζηήξ θφηνςζδξ.
5. Γκςζηζηζζιυξ ηαζ Υνζζηζακζζιυξ: Μζα δζάηνζζδ ηεπκδηή
Σμ 1934 είκαζ ιζα πνμκζά μνυζδιμ βζα ηδκ ένεοκα ηδξ πνμέθεοζδξ ημο Γκςζηζηζζιμφ θυβς
ηδξ ηαοηυπνμκδξ έηδμζδξ δομ ζοββναιιάηςκ, ημο ‘Orthodoxy and Heresy in Earliest
Christianity ημο Bauer ηαζ ημο 'Γκχζδ ηαζ Όρζιμ Πκεφια ημο Jonas.
Ο Bauer επέιεκε υηζ δ ηαηαβναθή ηδξ ζζημνίαξ ημο Υνζζηζακζζιμφ πνμξ ηα πίζς, οπυ ημ
πνίζια ηδξ ιεηαβεκέζηενδξ εηηθδζζαζηζηήξ εέζδξ, παναιυνθςκε ηζξ ιανηονίεξ. Ο Bauer δεκ
εεχνδζε ημκ Γκςζηζηζζιυ ςξ ιζα ακελάνηδηδ πνμ-Υνζζηζακζηή ενδζηεία, απυ ηδκ μπμία
αβςκζγυηακ κα πνμζηαηεοεεί ηάπμζμξ αβκυξ Υνζζηζακζζιυξ αθθά ςξ έκα απυ ηα ηονίανπα
νεφιαηα ημο πνχζιμο Υνζζηζακζζιμφ, ηζξ ζδέεξ ημο μπμίμο ζηδ ζοκέπεζα πμθέιδζακ ιε πάεμξ
μζ αοηυ-ακαηδνοβιέκμζ παηένεξ πάηνμκεξ ημο Υνζζηζακζζιμφ.
Απυ ηδκ άθθδ μ Jonas ακηζιεηχπζζε ηδ βέκεζδ ημο Γκςζηζηζζιμφ ςξ ζοκάνηδζδ ηςκ
ζοβηεηνζιέκςκ ζζημνζημ-πμθζηζημ-ημζκςκζηχκ ηαηαζηάζεςκ ηδξ επμπήξ ηαζ έηζζ εεχνδζε
ημκ Γκςζηζηζζιυ ςξ έκα πνςηυηοπμ θαζκυιεκμ, εκηεθχξ ακελάνηδημ ημο Υνζζηζακζζιμφ ηαζ
πςνίξ νίγεξ μφηε ζημκ Δθθδκζζιυ μφηε ζηδκ Ακαημθή. Καηά ηδ βκχιδ ημο πνυηεζηαζ βζα ηάηζ
εκηεθχξ κέμ πμο ειθακίζηδηε ζηδκ εθθδκζηή βθχζζα, επεκδφεδηε ηδκ εθθδκζηή
εκκμζμθμβζηή μνμθμβία αθθά ελέθναγε ιζα κέα ζηάζδ. Βαζζηή ζδέα ημο Γκςζηζηζζιμφ είκαζ
ιζα ηνίζδ ηαζ δζαηαναπή ρδθά ζημ ζενανπζηυ ζφζηδια ηςκ μκημηήηςκ, πμο δζαδίδεηαζ πνμξ
ηα ηάης ζε έκα δνάια πηχζδξ ηαζ απμλέκςζδξ. Ο οθζηυξ ηυζιμξ είκαζ ημ ηεθζηυ πνμσυκ
αοημφ ημο έπμοξ ηδξ παναηιήξ. Ο Jonas εεςνεί ηδκ βκςζηζηή ημζιζηή αθήβδζδ «ιζα
ιεηαθοζζηή ηαεανήξ ηίκδζδξ ηαζ δνάζδξ, ηδκ πζμ απμθαζζζηζηά ‘ζζημνζηή’ ζφθθδρδ ηδξ
παβηυζιζαξ φπανλδξ πνζκ απυ ημκ Hegel». Ο Γκςζηζηζζιυξ ηαη’ αοηυκ ακηζηίεεηαζ ηυζμ ζηδκ
Ημοδασηή υζμ ηαζ ζηδκ Δθθδκζηή ακηίθδρδ ηδξ δδιζμονβίαξ. Ο Βζαθζηυξ ηαζ μ Πθαηςκζηυξ
ιφεμξ δζαζηνέθμκηαζ ηαοηυπνμκα, απεζημκίγμκηαξ ηδ δδιζμονβία ηδξ ακενςπυηδηαξ ςξ ηδ
δζεζηναιιέκδ πνάλδ εκυξ ηαηυαμοθμο δδιζμονβμφ. Ζ ζζημνία είκαζ ιμκαδζηή ηαζ
ακεπακάθδπηδ. Ο Γκςζηζηζζιυξ εα ιπμνμφζε κα πνμηφρεζ ιυκμ ζημκ εθθδκζζηζηυακαημθζηυ ηυζιμ ηςκ πνχηςκ Υνζζηζακζηχκ αζχκςκ. Ζ έηδδθδ ηονζανπία ηδξ Δθθάδαξ πάκς
ζηδκ Ακαημθή ηαζ δ ακηίδναζδ επακάηαιρδξ ηδξ Ακαημθήξ πμο πανείπε ιζα πκεοιαηζηή
ακακέςζδ ζηδ Γφζδ. ηδ δεφηενδ αοηή θάζδ ήηακ πμο πνμέηορε μ Γκςζηζηζζιυξ. Ακάιεζα
ζε αοηέξ ηζξ Ακαημθζηέξ ακηζδνάζεζξ ημπμεεηεί ημκ Δθθδκζζηζηυ Ημοδασζιυ, ηδκ αζηνμθμβία
ηαζ ηδ ιαβεία, ηζξ ιοζηζηέξ θαηνείεξ, ημκ Υνζζηζακζζιυ, ηα βκςζηζηά ηζκήιαηα ηαζ ηζξ
οπενααηζηέξ θζθμζμθίεξ ημο Νεμποεαβμνζζιμφ ηαζ ημο Νεμπθαηςκζζιμφ. Πανά ηζξ δζαθμνέξ
ημοξ, μ Jonas οπμζηήνζγε υηζ υθα αοηά ιμζνάγμκηαξ ‘παναηηδνζζηζηέξ πκεοιαηζηέξ
ακηζθήρεζξ’, εηθναζιέκεξ ζε ιζα πκεοιαηζηή ανπή πμο ανήηε ημκ ‘πζμ νζγμζπαζηζηυ ηαζ
αζοιαίααζημ εηπνυζςπυ ηδξ’ ζηδ βκςζηζηή βναιιαηεία. Έηζζ δ βκςζηζηή ενδζηεία ήηακ
ηαη’ αοηυκ ιζα ακηζπνμζςπεοηζηή ακ ηαζ νζγμζπαζηζηή έηθναζδ ηδξ ακαβεκκδιέκδξ
ακαημθζηήξ ζηέρδξ ιέζα ζημ πθαίζζμ εκυξ έκημκα ζοβηνδηζημφ Δθθδκζζιμφ. Συζμ μ
Γκςζηζηζζιυξ υζμ ηαζ μ Υνζζηζακζζιυξ πνμέηορακ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ίδζαξ πενζυδμο ηαζ
ςξ εηθνάζεζξ ημο ημζκμφ πκεφιαημξ ηδξ επμπήξ. «Γέπεδηακ ηα ίδζα ενεείζιαηα ηαζ
ηζκήεδηακ ζημ ίδζμ ακ ηαζ ακηζιαπυιεκμ πεδίμ, ηαζ οπήνλακ ηαηά ημκ ίδζμ ηνυπμ
ζοιπηχιαηα ιζαξ εειεθζχδμοξ ααεζά ηαναβιέκδξ ηαηάζηαζδξ ηδξ φπανλδξ (Dasein) πμο
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ανπζηά πάθερε βζα ηδκ εηπνμζχπδζή ηδξ ζ’ αοηέξ ηζξ δζαθμνεηζηέξ ιμνθέξ». Αοηή δ ζηεκή
ζοββέκεζα έεεζε ημκ Υνζζηζακζζιυ ηαζ ημκ Γκςζηζηζζιυ ζε ακηαβςκζζιυ ιεηαλφ ημοξ ςξ
δζεηδζηδηέξ ηδξ επακαζηαηζηήξ ηίκδζδξ ημο πκεφιαημξ πμο ηνεθυηακ απυ ηζξ δοκάιεζξ ημο
ημζκμφ ημοξ πενζαάθθμκημξ. Ο Υνζζηζακζζιυξ ηαζ μ Γκςζηζηζζιυξ είκαζ δομ είδδ ημο ζδίμο
βέκμοξ.
6. Γκςζηζηά ηείιεκα, νεφιαηα ηαζ ηφνζμζ εηπνυζςπμζ
Γζα πμθθμφξ αζχκεξ ηα ιυκα δζαεέζζια ηεηιήνζα βζα ηδκ βκςζηζηή ζηέρδ ήηακ απυ ηα
πμθειζηά ηείιεκα εκακηίμκ ημοξ ηςκ πνχηςκ Υνζζηζακχκ παηένςκ;
- Ημοζηίκμξ Ρχιδξ,
- Δζνδκαίμξ ηδξ Λοχκ: Πενί εθέβπμο ηαζ ακαηνμπήξ ηδξ ρεοδμφξ βκχζεςξ (Adversus
Haereses) [180],
- Ηππυθοημξ Ρχιδξ: Καηά παζχκ αζνέζεςκ έθεβπμξ – Φζθμζμθμφιεκα [230]
- Δπζθάκζμξ Κφπνμο: Πακάνζμκ ή Καηά αζνέζεςκ [375]
ηδ ζοκέπεζα ακαηαθφπημκηαζ δζάθμνμζ ηχδζηεξ ιε ζοβηθμκζζηζηυηενδ ακαηάθορδ αοηήκ
ημο 1945 ζημ Ναβη Υαιακηί, υπμο ανέεδηε ιζα εαιιέκδ οδνία ιε ιεβάθμ πθήεμξ βκςζηζηχκ
πεζνμβνάθςκ βναιιέκςκ ζηδκ Κμπηζηή:
- Codex Brucianus (1769): Σα αζαθία ημο Ηέμο (Jeu ή IEOU) ηαζ Άηζηθμξ Πναβιαηεία
ζηδκ Κμπηζηή ( [2μξ – 3μξ αζ]
- Codex Askewianus (1772): Πίζηζξ μθία [4μξ αζ]
- Codex Berolinensis (1896 – εηδ. 1955); Δοαββέθζμκ ηδξ Μανίαξ, Απυηνοθμκ ημο
Ηςάκκμο, μθία Ηδζμφ Υνζζημφ, Πνάλεζξ ημο Πέηνμο [5μξ αζ]
- Ναβη Υαιακηί (1945): <Βαθεκηζκζακά> Δοαββέθζμκ ηδξ Αθδεείαξ, Πνμζεοπή ημο
Απμζηυθμο Παφθμο, Πναβιαηεία πενί Ακαζηάζεςξ, Σνζιενήξ Πναβιαηεία,
Δοαββέθζμκ ημο Φζθίππμο, Δνιδκεία ηδξ Γκχζεςξ, Βαθεκηζκζακή Πανμοζίαζζξ,
<δεζακά> Απυηνοθμκ ημο Ηςάκκμο (ζε ιεβαθφηενδ έηηαζδ απυ ημκ Berolinensis),
Τπυζηαζζξ ηςκ Ανπχκ, Δοαββέθζμκ ηςκ Αζβοπηίςκ, Απμηάθορζξ ημο Αδάι, Σνεζξ
ηήθεξ ημο δε, Εςζηνζακυξ, ηέρζξ Νμνέα, Μανζάκδξ, Αθθμβεκήξ, Άηζηθμξ
Πναβιαηεία (πμο οπήνπε ηαζ ζημκ Brucianus), Σνζιμνθζηή Πνςηέκκμζα, Πενί ηδξ
Πνμεθεφζεςξ ημο Κυζιμο, Μεθπζζεδέη, Τρίθνςκ, <Δνιδηζηά> Αζηθδπζυξ,
Πναβιαηεία επί ημο Οβδυμο ηαζ ημο Δκάημο, Πνμζεοπή ηςκ Δοπανζζηζχκ, <Θςιζηά>
Δοαββέθζμκ ημο Θςιά, Βζαθίμκ ημο Θςιά, Πνάλεζξ ημο Θςιά
- Δοαββέθζμκ ημο Ημφδα (2006)
Έηζζ ανέεδηακ ιεηαλφ αοηχκ ηαζ ηα ααζζηά βκςζηζηά ηείιεκα ακαθμνάξ ημο Δζνδκαίμο, ημ
Δοαββέθζμκ ηδξ Αθδεείαξ, Σμ Δοαββέθζμκ ημο Ημφδα ηαζ ημ Απυηνοθμκ ημο Ηςάκκμο.
Σα ηφνζα βκςζηζηά νεφιαηα ηαζ μζ ζδιακηζηυηενμζ εηπνυζςπμζ ηςκ βκςζηζηχκ ζδεχκ είκαζ:
ίιςκ μ Μάβμξ ( Μέκακδνμξ, αημονκίκμξ), Βαζζθίδδξ, Βαθεκηίκμξ ( Φθςνίκμξ,
Ζναηθέςκ, Μάνημξ, Θευδμημξ, Πημθειαίμξ), Κανπμηνάηδξ + Δπζθάκδξ, Μανηίςκ, δεζακμί,
Οθίηεξ, Πεναηζημί, Βαναδθμβκςζηζημί, Δοπίηαζ, Βμβυιζθμζ, Καεανμί.
7. Βαζζηέξ βκςζηζηέξ εεςνίεξ
7.1.Πίζηζξ μθία
Πνυηεζηαζ βζα θυβμοξ ημο Ηδζμφ πνμξ ζοβηεκηνςιέκμο ιαεδηέξ ημο ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ δ
Πακαβία, δ Μανία Μαβδαθδκή ηαζ δ Μάνεα. Σμπμεεηείηαζ 11 έηδ ιεηά ηδκ ακάζηαζή ημο,
ηυηε αηνζαχξ πμο πενκά μ Ηδζμφξ ζημ ορδθυηενμ επίπεδμ θχηζζδξ. Έπεζ ακαθμνέξ ζημοξ
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Φαθιμφξ ηαζ έκα ρεοδεπίβναθμ ιεηαπνζζηζακζηυ ένβμ, ηζξ Χδέξ ημο μθμιχκηα. Ο ηεκηνζηυξ
εδθοηυξ αζχκαξ είκαζ ηαζ εδχ δ μθία δζαιέκεζ εηηυξ ημο εείμο ααζζθείμο, εκηυξ ηςκ οθζηχκ
αζχκςκ ηαζ υθδ δ πνμζπάεεζα απμζημπεί ηδκ απμηαηάζηαζή ηδξ ζημκ 13μ αζχκα, ηαζ πάθζ
εηηυξ ημο Βαζζθείμο ημο Φςηυξ. Οζ πεπηςηυηεξ άνπμκηεξ ηςκ αζχκςκ είκαζ εβηθςαζζιέκμζ
εκηυξ ηδξ γςδζαηήξ ζθαίναξ. Γεκζηά ςξ αζχκεξ εεςνμφκηαζ ζημ βκςζηζηυ αοηυ ηείιεκμ ςξ ηα
οθζηά επίπεδα, πμο πενζμνίγεηαζ απυ ημκ γςδζαηυ. Πενζβνάθεηαζ ηαζ έκα Μέζμ επίπεδμ πμο
πςνίγεζ ηα πάκς απυ ηα ηάης ηαζ απμηεθεί ηαζ ημκ ηυπμ ακαιμκήξ ηςκ ροπχκ πνμημφ ημοξ
επζηναπεί κα ακέθεμοκ ζηα θςηεζκά πεδία. Ζ θφηνςζδ ημο ακενχπμο επζηοβπάκεηαζ ιέζς
ηςκ ιοζηδνίςκ, πμο πενζβνάθμκηαζ ζημ άθθμ βκςζηζηυ ηείιεκμ, ημ πνχημ πμο
ακαηαθφθεδηε, ημ Βζαθζμ ημο Ηέμο.
7.2.Δοαββέθζμκ ηδξ Αθδεείαξ ημο Βαθεκηίκμο
Ζ οπενααηζηυηδηα ημο Θεμφ είπε ζακ απμηέθεζια ηδκ ακενχπζκδ άβκμζα βζα εηείκμκ, ιζα
ηαηάζηαζδ ηδκ μπμία δζυνεςζε ζηέθκμκηαξ ημκ Τζυ ημο, ημκ Ηδζμφ. Ο Ηδζμφξ έδεζλε ημκ
δνυιμ ηδξ βκχζδξ πνμξ ημκ Παηένα, αθθά εηδζχπεδηε βζα ηδ δζδαζηαθία ημο ηαζ ημκ
ηάνθςζακ ζημκ λφθζκμ ζηαονυ. Ο Βαθεκηίκμξ ενιδκεφεζ αοηυ ημ ζοιαάκ αθθδβμνζηά ιε
υνμοξ ηδξ Γέκεζδξ ηαζ ημ ηαηά Ηςάκκδ Δοαββέθζμ: Ο Ηδζμφξ είκαζ μ ηανπυξ ημο αθδεζκμφ
δέκηνμο ηδξ Γκχζδξ πμο πανίγεζ γςή υηακ ηνςξ απυ αοηυ, είκαζ μ εείμξ Λυβμξ ηαζ μ λφθζκμξ
ζηαονυξ βίκεηαζ ιζα ακαθμνά ζημ δέκηνμ ηδξ Εςήξ. Μέζα απυ ηδ δζδαζηαθία ηαζ ηδκ
ακάζηαζή ημο, μ Τζυξ απμηαθφπηεζ ημκ Παηένα ηαζ επακαθένεζ ηζξ ροπέξ ζε βαθήκζα εκυηδηα
ιε εηείκμκ. Δίκαζ θάεμξ, ιαξ κμοεεηεί ημ Δοαββέθζμκ ηδξ Αθδεείαξ, κα εεςνμφιε ημκ Παηένα
ζηθδνυ ή μνβζζιέκμ, ακηίεεηα είκαζ άηαημξ, αηάναπμξ ηαζ βθοηφξ.
Σίπμηα ζε αοηυ ημ Βαθεκηζκζακυ ηείιεκμ δεκ έπεζ ηάπμζα αζνεηζηή πνμζά, ηάπμζα έκημκδ
ακηίεεζδ ιε ηδκ ηαεζενςεείζα ανβυηενα επίζδιδ πνζζηζακζηή πίζηδ. Αθθά μ Δζνδκαίμξ αάγεζ
ζημ ζηυια ημο Βαθεκηίκμο ιζα εκηεθχξ δζαθμνεηζηή ζζημνία. Ξεηζκά ιε ηδ εεία βεκζά ημο
Παηένα ηςκ 14 γεοβχκ ανζεκζηχκ ηαζ εδθοηχκ αζχκςκ, πμο ζοκαπμηεθμφκ ημκ μονάκζμ
ηυζιμ. Ο κευηενμξ εδθοηυξ αζχκαξ είκαζ δ μθία. Δπζεοιχκηαξ κα ιμζάζεζ ζημκ Παηένα,
δδιζμονβεί έκα πθάζια απυ ημκ εαοηυ ηδξ, πςνίξ ζοιιεημπή ημο ανζεκζημφ ηδξ ιέθμοξ. Σμ
απμηέθεζια είκαζ έκα παναιμνθςιέκμ υκ, γςκηακυ αθθά πςνίξ εείμ πκεφια. Μαγί ιε ηδ
ιδηένα ημο, ηδ μθία, αοηυ ημ αηεθέξ πθάζια εηδζχηεηαζ απυ ημκ εείμ ηυζιμ ζακ έηηνςια,
ηαζ ανίζηεηαζ ζημ ζηυημξ ηαζ ημ πάμξ. Αοηυ ημ αδαέξ ηαζ αδφκαιμ υκ είκαζ μ Γδιζμονβυξ
εευξ ηδξ Γέκεζδξ. Δπζπεζνεί κα δδιζμονβήζεζ ημκ ηαηχηενμ ηυζιμ ηαζ ηαοπζέηαζ υηζ είκαζ ‘μ
ιμκαδζηυξ εευξ’ πςνίξ ηακέκα πάκς απυ αοηυκ. Αοηυξ ηαζ μζ άββεθμί ημο δδιζμονβμφκ ηδκ
ακενςπυηδηα ηαη’ εζηυκα ημο. Με ηδκ πανυηνοκζδ ηδξ μθίαξ, δ ακενςπυηδηα πνμζηίγεηαζ
ιε Πκεφια ηαζ βίκεηαζ ακχεηενδ απυ ημκ Γδιζμονβυ εευ. Μέζα ζηδκ άβκμζά ημο, μ εευξ
πνμζπαεεί κα ηναηήζεζ ηδκ ακενςπυηδηα ιαηνζά απυ ηδ βκχζδ ημο ηαθμφ ηαζ ημο ηαημφ,
αθθά δ Δφα ηαεμδδβείηαζ απυ ημ θίδζ κα δμηζιάζεζ ημκ ηανπυ, ηαζ έηζζ αοηή ηαζ μ Αδάι
βίκμκηαζ μζ πνχημζ βκςζηζημί. Οζ άκενςπμζ υιςξ είκαζ ηαηαναιέκμζ ηαζ έηζζ αοείγμκηαζ ηαζ
πάθζ ζηδκ άβκμζα. Σχνα μ Υνζζηυξ Λοηνςηήξ απμζηέθθεηαζ κα δζδάλεζ ζ’ αοηέξ ηζξ παιέκεξ
ροπέξ ηδκ μονάκζα ηαηαβςβή ημοξ ηαζ ηδ εεία θφζδ ημοξ, χζηε κα ιπμνέζμοκ κα λεθφβμοκ
απυ ηα δεζιά ημο άνπμκηα ημο ηυζιμο ηαζ κα επζζηνέρμοκ ζημκ μονάκζμ μίημ ημοξ ηαζ ζημκ
εοθμβδιέκμ κυιμ ημο Θεμφ Παηένα. Ακ ηαζ ανηεηή δζαθμνεηζηή ζηζξ θεπημιένεζεξ ηαζ πζμ
πενίπθμηδ, δ Σνζιενήξ Πναβιαηεία πανμοζζάγεζ ιζα ζζημνία πμθφ πζμ ζφιθςκδ ιε ηδκ
ακαθμνά ημο Δζνδκαίμο, πανά ιε ημ Δοαββέθζκμκ ηδξ Αθδεείαξ.
7.3.Απυηνοθμκ ημο Ηςάκκμο (πενί ημ 180)
Δίκαζ δ ιεηάδμζδ ηδξ απυηνοθδξ βκχζδξ απυ ημκ Ηδζμφ ζημκ Ηςάκκδ, ιεηά ηδκ επζζηνμθή
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ημο Ηδζμφ ζημ επίπεδμ απυ ημ μπμίμ ηαηέαδηε. ηδκ εηηεηαιέκδ ημο έηδμζδ ημο Βαβη
Υαιακηί ανίζηεηαζ ιαγί ιε ημ αζαθίμ ημο Εςνμάζηνδ.
Ζ απυηνοθδ αοηή βκχζδ ζοκμπηζηά είκαζ δ ελήξ: Ζ φρζζηδ εεία ανπή είκαζ δ Μμκάδα. Ζ
Μμκάδα πανάβεζ απυ ηδ ζηέρδ ηδξ ιζα εδθοηή εεία μκηυηδηα ή ανπή, ηδκ Βαναδθχ, δ μπμία
πενζβνάθεηαζ ςξ δ ‘πνχηδ ζηέρδ’ ή δ εζηυκα ηδξ Μμκάδαξ. Ακ ηαζ εδθοηή ανπή είκαζ
πενζθαιαάκεζ ηδκ πνςηανπζηή ιδηένα ηαζ παηένα, είκαζ δδθαδή ημ πνχημ ακδνυβοκμ. Ζ
αθθδθεπίδναζή ηδξ ιε ηδκ Μμκάδα θένκεζ ζηδκ φπανλδ ιζα ηάλδ υκηςκ πμο μκμιάγμκηαζ
Αζχκεξ ιε πνχηδ ζενανπζηά εηείκδ. Ο Νμοξ ηαζ ημ Φςξ είκαζ μζ ηφνζεξ ζδζυηδηεξ ηδξ
Βαναδθχξ ηαζ πνμένπμκηαζ απυ ηδκ ακηακάηθαζδ ηδξ Μμκάδαξ ζηδ Βαναδθχ. Σμ θςξ
ηαοηίγεηαζ ιε ημκ Υνζζηυ ημκ επζθεβυιεκμ Αοημβεκή. Απυ ηδκ αθθδθεπίδναζδ ημο Νμο ιε ημ
Φςξ ένπμκηαζ ζηδκ φπανλδ πεναζηένς Αζχκεξ ηαζ δοκάιεζξ. Κάπμηε, έκαξ Αζχκαξ, δ μθία
ηδξ Δπίκμζαξ δζαηάναλε ηδκ ανιμκία ακαθαιαάκμκηαξ ιζα δδιζμονβζηή δνάζδ πςνίξ ηδκ
οπμζηήνζλδ ημο Πκεφιαημξ ηδξ Μμκάδμξ ηαζ πςνίξ ηδ ζοιιεημπή ημο ανζεκζημφ ηδξ ιέθμοξ.
Ζ δδιζμονβζηή δφκαιδ ηδξ ζηέρδξ ηδξ πανάβεζ ιζα μκηυηδηα μκμιαγυιεκδ Γζαθηαιπαχε
(Yaltabaoth), πμο είκαζ μ πνχημξ ιζαξ ζεζνάξ αηεθχκ δαζιμκζηχκ μκημηήηςκ, ηςκ θεβμιέκςκ
Ανπυκηςκ. Ο Γζαθηαιπαχε είκαζ ηαηυξ ηαζ αθαγυκαξ. Δίκαζ παναιμνθςιέκμξ ιε ηεθάθζ
θζμκηανζμφ ηαζ ζχια θζδζμφ. Ακηζθαιαακυιεκδ ηδκ παναιμνθςιέκδ αηεθή θφζδ ημο
δδιζμονβήιαηυξ ηδξ δ μθία επζπεζνεί κα ημκ ηνφρεζ ηάπμο χζηε κα ιδκ ημκ ακαηαθφρμοκ
μζ άθθμζ Αζχκεξ. οκέπεζα αοηήξ ηδξ πνάλδξ είκαζ κα παναιέκεζ μ Γζαθηαιπαχε άβκςζημξ
ζημκ πάκς ηυζιμ ηαζ ημοξ άθθμοξ Αζχκεξ. Πανά ηδκ αηέθεζά ημο μ Γζαθηαιπαχε είκαζ
ζηακυξ κα ιζιείηαζ ηζξ δδιζμονβζηέξ δζαδζηαζίεξ ηςκ ακςηένςκ Αζχκςκ. Οπυηε δδιζμονβεί
ιζα ζεζνά Ανπυκηςκ, αηεθχκ μκημηήηςκ, ηαεχξ ηαζ έκα ηυζιμ βζα κα δζαιέκμοκ. Αοηυξ είκαζ
μ ηάης ηυζιμξ ημο ζηυημοξ, μ μπμίμξ υιςξ γςμπμζήεδηε απυ ημ ηθειιέκμ θςξ πμο δζέποζε
δ μθία, ηαηαθήβμκηαξ έκαξ εκδζάιεζμξ βηνίγμξ ηυζιμξ ιεηαλφ ημο θςηυξ ηαζ ημο ζηυημοξ
Λυβς ηδξ άβκμζαξ ηαζ ηδξ αθαγμκείαξ ημο μ Γζαθηαιπαχε αοημδζαηδνφζζεηαζ μ ιμκαδζηυξ
εευξ ημο φιπακημξ. Ακαβκςνίγμκηαξ ηζξ ηναβζηέξ ζοκέπεζεξ ηδξ πνάλδξ ηδξ δ μθία
ιεηακμεί. οβπςνχκηαξ ηδκ ημ Πκεφια ηδξ Μμκάδαξ οπμζηδνίγεζ ημοξ άθθμοξ Αζχκεξ ηαζ
δοκάιεζξ κα θοηνχζμοκ ηδ μθία ηαζ ηδκ αβεκή δδιζμονβία ηδξ. Καηά ηδ δζάνηεζα αοηήξ ηδξ
δζαδζηαζίαξ μ Γζαθηαιπαχε ηαζ μζ άββεθμί ημο αημφκε ηνμιαβιέκμζ ηδ θςκή ημο Πκεφιαημξ
ηδξ Μμκάδαξ. Ζ δπχ ηδξ θςκήξ ημοξ αθήκεζ πάκς ζηα πνςηανπζηά ‘φδαηα’ ηδξ δδιζμονβίαξ
έκα ίπκμξ ηδξ εζηυκαξ ημο Πκεφιαημξ. Δθπίγμκηαξ κα εηιεηαθθεοημφκ ηδ δφκαιδ πμο ηζκεί ηδ
δδιζμονβία ημοξ επζπεζνμφκ κα ηάκμοκ έκα ακηίβναθμ ηδξ απμηοπςεείζαξ εζηυκαξ. Σεθζηυ
απμηέθεζια ηδξ υθδξ δζαδζηαζίαξ είκαζ δ δδιζμονβία ημο πνχημο ακενχπμο, ημο Αδάι.
Ανπάγμκηαξ ηδκ εοηαζνία κα ακαηηήζμοκ ημ θςξ πμο έπεζ εβηθςαζζηεί ζημ ζημηεζκυ ηυζιμ
ημο Γζαθηαιπαχε, δ μθία ηαζ μζ δνάζηεξ ηςκ ακςηένςκ ηάλεςκπμο ζοκαπμηεθμφκ ημ
θεβυιεκμ ‘Πθήνςια ηδξ Δπίκμζαξ’ μνβακχκμοκ έκα ζπέδζμ. Πείεμοκ ημκ Γζαθηαιπαχε κα
θοζήλεζ ηδκ πκεοιαηζηή ημο μοζία ζημκ Αδάι. Ζ πνάλδ αοηή γςμπμζεί ημκ Αδάι ηαζ
ηαοηυπνμκα ηεκχκεζ ημκ Γζαθηαιπαχε απυ ημ ιένμξ ηδξ φπανλήξ ημο πμο έθααε απυ ηδ
μθία. Βθέπμκηαξ ηδκ θςηεζκυηδηα, ηδκ εοθοία ηαζ ηδκ ακςηενυηδηα ημο γςμπμζδιέκμο
Αδάι, μ Γζαθηαιπαχε ηαζμζ άββεθμί ημο ιεηακζχκμοκ βζα ηδ δδιζμονβία ημο ακενχπμο ηαζ
ηάκμοκ ηα πάκηα βζα κα ημκ θοθαηίζμοκ ή κα ημκ λεηάκμοκ. Απμηοβπάκμκηαξ κα ημ πεηφπμοκ,
πνμζπαεμφκ κα ημκ αδνακμπμζήζμοκ ημπμεεηχκηαξ ζημκ Κήπμ ηδξ Δδέι. ηδκ αθήβδζδ
αοηή μ Κήπμξ ηδξ Δδέι είκαζ έκαξ ρεοδήξ πανάδεζζμξ, υπμο μζ ηανπμί ηςκ δέκηνςκ ημο είκαζ
δ αιανηία, δ θαβκεία, δ άβκμζα, μ πενζμνζζιυξ ηαζ μ εάκαημξ. Δκχ επζηνέπμοκ ζημκ Αδάι ηδκ
πνυζααζδ ζημ Γέκηνμ ηδξ Εςήξ ημο απμηνφπημοκ ηδκ φπανλδ ημο Γέκηνμο ηδξ Γκχζδξ ημο
Καθμφ ηαζ ημο Καημφ, πμο ζηδκ αθήβδζδ αοηή ακηζπνμζςπεφεζ ηδκ είζδοζδ ηςκ εεηζηχκ
δοκάιεςκ ημο ακχηενμο ηυζιμο ηαζ ηδξ Δπίκμζαξ ζημ ααζίθεζμ ημο Γζαθηαιπαχε.
ημ ζδιείμ αοηυ μ Υνζζηυξ απμηαθφπηεζ ζημκ Ηςάκκδ υηζ ήηακ αοηυξ πμο πνμηάθεζε ηδκ
απυθαζδ ημο Αδάι κα βεοηεί ημκ ηανπυ ημο Γέκηνμο ηδξ Γκχζδξ. Δπζπνυζεεηα δ Δφα είκαζ
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έκαξ αμδευξ ημο Αδάι ζηαθιέκμξ απυ ημοξ δνάζηεξ ηςκ ακςηένςκ ηάλεςκ βζα ηδκ
απεθεοεένςζδ ημο θςηυξ πμο είπε θοθαηζζηεί ιέζα ζημ Βαζίθεζμ ηαζ ημκ Αδάι.
Γδιζμονβείηαζ ηδ ζηζβιή πμο μ Γζαθηαιπαχε επζπεζνεί κα απμζπάζεζ ημ θςξ απυ ημκ Αδάι.
Έηζζ ειθακίγεηαζ ημ βοκαζηείμ ζχια ζημ μπμίμ μ Αδάι ακαβκςνίγεζ ιζα ακηακάηθαζδ ηδξ
μοζίαξ ημο ηαζ ημκ απεθεοεενχκεζ απυ ηδ ιαβζηή δφκαιδ ημο Γζαθηαιπαχε. ηδ ζοκέπεζα
αοηυξ επζπεζνεί κα απμηηήζεζ ηαζ πάθζ ημκ έθεβπμ ηδξ μοζίαξ ημο θςηυξ, μνβακχκμκηαξ έκα
κέμ ζπέδζμ, αοηυ ηδξ ακαπαναβςβήξ, χζηε κα εθέβπεζ ηα κέα παναβυιεκα ζχιαηα.
Σέθμξ ιέζα απυ έκα δζάθμβμ ιεηαλφ ημο Υνζζημφ ηαζ ημο Ηςάκκδ, απμηαθφπηεηαζ υηζ υζμζ
άκενςπμζ ένεμοκ ζε επαθή ιε ημ αθδεζκυ πκεφια εα ζςεμφκ, εκχ υζμζ απμδεπεμφκ ηδκ
ηονζανπία ημο ακηίπαθμο πκεφιαημξ εα ηαηαδζηαζημφκ. Ο Υνζζηυξ ιάθζζηα ζοημαπμηαθφπηεηαζ ςξ δ ακάικδζδ ηδξ Πνυκμζαξ ηαζ ημο Πθδνχιαημξ, αοηυξ πμο θένκεζ θςξ
ιέζα ζημ ζηυημξ ηδξ θοθαηήξ ημο Γζαθηαιπαχε.
7.4.Πενί Γζηαζμζφκδξ ημο Δπζθάκδ (απυ ημοξ ηνςιαηείξ ημο Κθήιεκημξ Αθελακδνείαξ)
Σζ είκαζ Γζηαζμζφκδ; Δίκαζ ιζα ζοιιεημπή υθςκ ζε υθα. Έκαξ ημζκυξ μονακυξ απθχκεηαζ
πάκς απ’ ηα ηεθάθζα ιαξ, ιζα ίδζα κφπηα απμηαθφπηεζ ζε υθμοξ ακελαζνέηςξ η’ αζηένζα ηδξ,
έκαξ ημζκυξ ήθζμξ, παηέναξ ηδξ κφπηαξ ηαζ δδιζμονβυξ ηδξ διέναξ, θάιπεζ ζημκ μονακυ βζα
υθμοξ ημ ίδζμ. Ακήηεζ ζε υθμοξ, πθμφζζμοξ ή γδηζάκμοξ, ααζζθζάδεξ ηαζ οπδηυμοξ, ηνεθμφξ
ηαζ ζμθμφξ, εθεφεενμοξ ηαζ δμφθμοξ. Ο Θευξ ημκ έηακε κα νίπκεζ ημ θςξ ημο ζε υθα ηα
πθάζιαηα αοημφ ημο ηυζιμο βζα κα είκαζ έκα αβαευ πνμζζηυ ζε υθμοξ. Πμζμξ εα ημθιμφζε
κα ζθεηενζζηεί ημ θςξ ημο ήθζμο; Γεκ ηάκεζ ηα θοηά κα ιεβαθχκμοκ βζα ημ ηαθυ υθςκ ηςκ
γχςκ; Γε ιμζνάγεζ ελίζμο ηαζ ζε υθμοξ ηδ δζηαζμζφκδ ημο; Γεκ αθαζηαίκεζ ηα θοηά βζα αοηυ
ή εηείκμ ημ αυδζ, αθθά βεκζηά βζα υθα ηα αυδζα. Ζ δζηαζμζφκδ είκαζ έκα αβαευ πμο ηα γχα
ηδκ ηαηέπμοκ απυ ημζκμφ.
Καζ υθα υζα γμοκ ηαζ οπάνπμοκ οπάβμκηαζ ζημκ ίδζμ κυιμ ηδξ δζηαζμζφκδξ ηαζ ηδξ ζζυηδηαξ.
Ζ ηνμθή ανίζηεηαζ ζημνπζζιέκδ ηαζ ημζκή βζα υθα ηα γςκηακά, πςνίξ δζάηνζζδ ηαζ
πνμηίιδζδ βζα ηάπμζμ ζοβηεηνζιέκμ είδμξ. Σμ ίδζμ ζζπφεζ ηαζ βζα ηζξ βεκκήζεζξ. Κακέκαξ
βναπηυξ κυιμξ δεκ οπάνπεζ βζ’ αοηέξ βζαηί ιμζναία εα ήηακ έκαξ ρεφηζημξ κυιμξ. Σα γχα
ηάκμοκ παζδζά, βεκκμφκ ηαζ γεοβανχκμοκ ζφιθςκα ιε ημοξ κυιμοξ εκυξ ημζκμαίμο πμο ημοξ
έπεζ πανάλεζ δ δζηαζμζφκδ. Ο Παηέναξ ημο Πακηυξ έδςζε ζε υθμοξ ηδκ υναζδ ηαζ ιμκαδζηυξ
ημο κυιμξ ήηακ μ κυιμξ ηδξ δζηαζμζφκδξ πςνίξ κα εεζπίγεζ δζαηνίζεζξ ακάιεζα ζε ανζεκζηυ
ή εδθοηυ, άκηνα ή βοκαίηα, θμβζηά ή άθμβα πθάζιαηα. Όζμ βζα ημοξ κυιμοξ αοημφ ημο
ηυζιμο, αοημί είκαζ πμο ιαξ έιαεακ κα εκενβμφιε εκακηίμκ ηςκ κυιςκ. Οζ επζιένμοξ κυιμζ
ημιιαηζάγμοκ ηαζ ηαηαζηνέθμοκ ηδκ επζημζκςκία ιε ημκ εείμ κυιμ. Πχξ πνέπεζ κα
ηαηαθάαεζ ηακείξ ηα θυβζα ημο Απμζηυθμο: «δεκ βκχνζζα ηδκ αιανηία πανά απυ ημκ κυιμ»,
ακ δεκ ζηεθηεί πςξ ηζξ θέλεζξ ‘δζηυ ιμο’, ‘δζηυ ζμο’ ηδκ έααθακ ζ’ αοηυκ ημκ ηυζιμ μζ κυιμζ
ηαζ ζήιακακ έηζζ ημ ηέθμξ ηάεε ημζκμαίμο; Κζ υιςξ. Όθα υζα δδιζμφνβδζε μ Θευξ, ηθήιαηα,
ζζηδνά ηαζ υθα ηα θνμφηα, ηα δδιζμφνβδζε βζα υθμοξ απυ ημζκμφ. Δίδε πμηέ ηακείξ ηθήια κα
ηοκδβάεζ ηα ζπμονβίηζα ηαζ ημοξ ηθέθηεξ; Σδκ διένα υιςξ πμο έπαρε κα εεςνείηαζ ημ
ημζκυαζμ ζακ ζζυηδηα ηαζ παναιμνθχεδηε απυ ημοξ κυιμοξ, εηείκδ ηδκ διένα βεκκήεδηε μ
ηθέθηδξ.
Με ημκ ίδζμ ηνυπμ δδιζμφνβδζε μ Θευξ ηδκ δδμκή ημο ένςηα βζα υθμοξ ημοξ ακενχπμοξ ημ
ίδζμ, ηαζ έηακε ημ ανζεκζηυ κα γεοβανχκεζ ιε ημ εδθοηυ, θακενχκμκηαξ ηδ δζηαζμζφκδ ημο
ιε ηδκ ημζκή ημοξ ζοιιεημπή ηαζ ιε ηδκ ζζυηδηά ημοξ ζε ηάεε είδμοξ δδμκή. Οζ άκενςπμζ
θέκε: «Όπμζμξ πήνε ιζα ζφγοβμ κα ηδκ ηναηήζεζ ιμκάπα βζα ημκ εαοηυ ημο», εκχ εα έπνεπε
κα έπμοκ υθμζ ιενίδζμ. Ο Θευξ έααθε ζε ηάεε άκενςπμ έκα ζθμδνυ ηαζ δοκαηυ πυεμ βζα κα
δζαζςκίζεζ ημ είδμξ ηαζ ηακέκαξ κυιμξ, ηακέκα έεζιμ δεκ εα ιπμνέζεζ κα ανεζ ημκ ηνυπμ κα
ημκ απμηθείζεζ απυ αοηυ βζαηί ημκ εέζπζζε μ Θευξ. Δπίζδξ μ θυβμξ πμο θέεζ: «Να ιδκ
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επζεοιήζεζξ ηδ βοκαίηα ημο πθδζίμκ ζμο» είκαζ πανάθμβμξ. Πχξ μ Θευξ ημκ πυεμ ζημκ
άκενςπμ ηαζ ημκ λακαπαίνκεζ πίζς; Αθθά μ πζμ πανάθμβμξ απ’ υθμοξ ημοξ κυιμοξ παναιέκεζ
μ θυβμξ πμο ημθιάεζ κα πεζ: «Να ιδκ επζεοιήζεζ ηδ βοκαίηα ημο πθδζίμκ ζμο».
8. Δπζζημθέξ ημο Παφθμο, Πνυθμβμξ ημο ηαηά Ηςάκκδκ Δοαββεθίμο: ημ βκςζηζηυ
πενζεπυιεκμ ημο πνχζιμο πνζζηζακζζιμφ
Ο Παφθμξ, ςξ Δθθδκζζηήξ Ημοδαίμξ, ένπεηαζ ζε επαθή ιε ηα βκςζηζηά νεφιαηα ηδξ επμπήξ
ημο, ηαζ επδνεάγεηαζ απυ αοηά, ηαεχξ άθθςζηε μ ίδζμξ δεκ είπε ζπέζδ ιε ημκ ζζημνζηυ Ηδζμφ.
Βθέπεζ ημκ Ηδζμφ Υνζζημφ ςξ ιζα αζχκζα μκηυηδηα πμο πνμτπήνπε ημο ακενχπμο Ηδζμφ:
‘ημο Θεμφ ημο ζχζακημξ διάξ ηαζ ηαθέζακημξ … ηαη’ ζδίακ πνυεεζζκ ηαζ πάνζκ, ηδκ
δμεείζακ διίκ εκ Υνζζηχ Ηδζμφ πνμ πνυκςκ αζςκίςκ’ (πνμξ Σζιυεεμκ Β’ 1), πμο ‘ηαηέαδ
πνχημκ εζξ ηα ηαηχηενα ιένδ ηδξ βδξ. μ ηαηααάξ αοηυξ εζηζ ηαζ μ ακααάξ οπενάκς πάκηςκ
ηςκ μονακχκ, ίκα πθδνχζεζ ηα πάκηα (πνμξ Δθεζίμοξ 4). Ακαθένεζ υηζ μ Θευξ έπεζ πςνίζεζ
ημοξ ακενχπμοξ ζε ‘δβζαζιέκα’ ηαζ ‘άηζια’ ζηεφδ (πνμξ Σζιυεεμκ Β’ 2), ηαζ αθθμφ υηζ έπεζ
πςνίζεζ ημοξ ακενχπμοξ ζε ‘ζηεφδ μνβήξ ηαηδνηζζιέκα εζξ απχθεζακ’ ηαζ ‘ζηεφδ εθέμοξ ά
πνμδημίιαζεκ εζξ δυλακ’ (πνμξ Ρςιαίμοξ 9), υπςξ αηνζαχξ ηα Βαθεκηζκζακά ηείιεκα
δζαηνίκμοκ ημοξ ακενχπμοξ ζε πκεοιαηζημφξ (βκςζηζημφξ), ροπζημφξ ηαζ θοζζημφξ (οθζημφξ).
Δπίζδξ ιζθά ηδκ βκςζηζηή βθχζζα ηδξ ζαθμφξ μκημθμβζηήξ δζάηνζζδξ ροπήξ ηαζ ζχιαημξ
ηαζ ηδξ ιεηά εάκαημ ακάζηαζδξ εκυξ άθθμο ηφπμο ζχιαημξ απυ αοηυκ ημο βήζκμο: ‘ηαζ
ζχιαηα επμονάκζα ηαζ ζχιαηα επίβεζα. Αθθ’ εηένα ιεκ δ ηςκ επμονακίςκ δυλα, εηένα δε δ
ηςκ επζβείςκ… ζπείνεηαζ ζχια ροπζηυκ, εβείνεηαζ ζχια πκεοιαηζηυκ. έζηζ ζχια ροπζηυκ,
ηαζ έζηζ ζχια πκεοιαηζηυκ… ζανλ ηαζ αίια ααζζθείακ Θεμφ ηθδνμκμιήζαζ μο δφκαηαζ’
(πνμξ Κμνζκείμοξ Α’ 15). Με αοηυκ ημκ ηνυπμ ένπεηαζ ζε ακηίεεζδ ηαζ ιε ηδκ ηθαζζηή
Ημοδασηή ηαζ ηδκ ιεηαβεκέζηενδ επίζδιδ Υνζζηζακζηή ακηίθδρδ ημο άννδηημο ζοκεέιαημξ
ροπήξ ηαζ ζχιαημξ. Δπίζδξ δ ακαθμνά ημο ζημοξ βκςζηζημφξ αζχκεξ είκαζ παναηηδνζζηζηή:
«ίκα βκςνζζεή κοκ ηαζξ ανπαίξ ηαζ ηαζξ ελμοζίαζξ εκ ημζξ επμονακίμζξ δζα ηδξ εηηθδζίαξ δ
πμθοπμίηζθημξ ζμθία ημο Θεμφ, ηαηά πνυεεζζκ ηςκ αζχκςκ δκ επμίδζεκ εκ Υνζζηχ Ηδζμφ ης
Κονίς διχκ» (πνμξ Δθεζίμοξ 3). Αηυιδ ιζθά βζα ημκ δδιζμονβδιέκμ ηυζιμ ιε υνμοξ
βκςζηζημφξ, υηζ «δ ηηίζδ οπεηάβδ ζηδκ ιαηαζυηδηα ελ αζηίαξ ηάπμζμο οπμηάλακημξ ηαζ υηζ
ζοζηεκάγεζ ηαζ ζοκςδίκεζ» (πνμξ Ρςιαίμοξ 8), υηζ «μ εευξ ημο αζχκμξ ημφημο εηφθθςζε ηα
κμήιαηα ηςκ απίζηςκ» (πνμξ Κμνζκείμοξ Β’ 4), ιζθχκηαξ ιε έκα ηνυπμ πμο ζοκάδεζ ιε ηα
θυβζα ημο βκςζηζημφ Ηδζμφ πμο έθεβε υηζ «μ άνπςκ ημο ηυζιμο ημφημο ηέηνζηαζ» (Ηςα.
16:11). Δπίζδξ αθήκεζ δμηδηζηέξ οπυκμζεξ βζα ηδκ εκζάνηςζδ ημο Υνζζημφ ζε ακενχπζκδ
ιμνθή: «Υνζζηυξ Ηδζμφξ εαοηυκ μξ εκ ιμνθή Θεμφ οπάνπςκ… εαοηυκ εηέκςζεκ ιμνθήκ
δμφθμο θααχκ, εκ μιμζχιαηζ ακενχπςκ βεκυιεκμξ, ηαζ ζπήιαηζ εονεεείξ ςξ άκενςπμξ»
(πνμξ Φζθζππδζίμοξ 2). Σέθμξ δ μνμθμβία ημο πενί ζμθίαξ πμο ηδνφηηεζ ζημοξ ηεθείμοξ ηαζ
πενί ανπυκηςκ ημο αζχκμξ ημφημο είκαζ ηαεανά βκςζηζηή, ηαεχξ ηέθεζμξ ήηακ έκαξ ζοκήεδξ
υνμξ ιφδζδξ ζηζξ βκςζηζηέξ ημζκυηδηεξ, ιέπνζ ηαζ ηδκ επμπή ηςκ Καεανχκ (13 μξ αζ.):
«ζμθίακ δε θαθμφιεκ εκ ημζξ ηεθείμζξ, ζμθίακ δε μο ημο αζχκμξ ημφημο, μοδέ ηςκ ανπυκηςκ
ημο αζχκμξ ημφημο, ηςκ ηαηανβμοιέκςκ. αθθά θαθμφιεκ ζμθίακ Θεμφ εκ ιοζηδνίς, ηδκ
απμηεηνοιιέκδκ, δκ πνμχνζζεκ μ Θευξ πνμ ηςκ αζχκςκ εζξ δυλακ διχκ, δκ μοδείξ ηςκ
ανπυκηςκ ημο αζχκμξ ημφημο έβκςηεκ. εζ βαν έβκςζακ, μοη ακ ημκ Κφνζμκ ηδξ δυλδξ
εζηαφνςζακ» (πνμξ Κμνζκείμοξ Α’ 2).
Ζ πνμΰπανλδ ημο Ηδζμφ ςξ Λυβμο, μ μπμίμξ ηαηένπεηαζ εκχ είκαζ θςξ ζημκ ηυζιμ ημο
ζηυημοξ, ζημκ πνυθμβμ ημο ηαηά Ηςάκκδκ Δοαββεθίμο είκαζ ιζα ηαεανή βκςζηζηή εέζδ, δ
μπμία απέπεζ ιαηνάκ απυ ηδκ βεκεαθμβία ημο ακενχπμο Ηδζμφ ζηα Δοαββέθζα ημο Μαηεαίμο
ηαζ ημο Λμοηά. Δίκαζ δ ηάεμδμξ εκυξ βκςζηζημφ Αζχκα ζημκ ηυζιμ ηδξ φθδξ, ημκ μπμίμ δεκ
ημκ ακαβκςνίγμοκ πανά ιυκμ ηα ηέηκα ημο θςηυξ, εηείκμζ μζ μπμίμζ έπμοκ ηδκ πνμδζαβναθή
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κα βίκμοκ μζ εηθεηημί.
9. φβπνμκεξ απυρεζξ πενί Γκςζηζηζζιμφ
Μεηά ηδκ εκδεθεπή ιεθέηδ ηςκ πεζνμβνάθςκ ημο Ναβη Υαιακηί δ οπεναμθζηή ηαζ
δζαηνζηή εζηυκα ηςκ βκςζηζηχκ πμο είπε δμεεί απυ ημοξ πνχημοξ παηένεξ πμθέιζμφξ
ημοξ άθθαλε νζγζηά ηαζ έδςζε ηδ εέζδ ηδξ ζε ιζα εζηυκα άιαθοκζδξ ηςκ
οπμηζεέιεκςκ αηναίςκ ημοξ εέζεςκ ηαζ ηδξ ζηεκήξ ζοββέκεζαξ ηςκ ζδεχκ ημοξ ιε
αοηά πμο ηαεζενχεδηακ ανβυηενα ςξ ηα επίζδια δμβιαηζηά ηείιεκα ηδξ
εβηαεζδνοιέκδξ Υνζζηζακζηήξ ενδζηείαξ.
Ζ εζηυκα ημο ακηζημζιζημφ δοζζιμφ ηαζ ημο ηαημφ δδιζμονβμφ δίκεζ ηδ εέζδ ηδξ ζημ
Εσαγγέλιον ηης Αληθείας ημο Βαθεκηίκμο ζε έκα ζφζηδια υπμο ηάπμζα ζηζβιή
ζοιααίκεζ έκα αηφπδια, έκα θάεμξ ηαεχξ ηάπμζμξ αζχκαξ (υπςξ δ εδθοηυξ αζχκαξ
μθία ζημκ Βαθεκηίκμ) παίνκεζ ηδκ πνςημαμοθία κα δδιζμονβήζεζ πνυςνα πςνίξ ηδκ
μθμηθήνςζδ ημο εείμο ζπεδίμο. Έηζζ βεκκζέηαζ έκαξ ηυζιμξ πυκμο ηαζ θεμνάξ θυβς
άβκμζαξ βζα ημκ αθδεζκυ Παηένα ηαζ υπζ θυβς ιμπεδνήξ ζηάζδξ ηάπμζμο Γδιζμονβμφ.
Σμ ζφιπακ είκαζ ηαηά αάεμξ ιμκζζηζηυ εθυζμκ ιία είκαζ δ ανπή ηαζ δ ηαηάθδλδ ηδξ
φπανλδξ ηαζ ημ ηαηυ είκαζ ιυκμ άβκμζα, ιζα έθθεζρδ πμο πνέπεζ κα ζοιπθδνςεεί.
Ζ έθθεζρδ δεζηήξ ηςκ βκςζηζηχκ πμο πανμοζίαζακ μζ πνχημζ παηένεξ δεκ θαίκεηαζ
ζε ηακέκα απυ ηα ηείιεκα. Απεκακηίαξ ιζθμφκ ζοκέπεζα βζα ημκ αβχκα πμο πνέπεζ κα
ηάκεζ μ άκενςπμξ βζα κα απεθεοεενςεεί απυ ηδκ άβκμζα. Ο αζηδηζζιυξ πμο
πνμηείκμοκ δεκ είκαζ δζαθμνεηζηυξ απυ αοηυκ ηςκ οπυθμζπςκ πνζζηζακζηχκ ηεζιέκςκ
ηαζ πμθθμί Βαθεκηζκζακμί απμδέπμκηαζ ηδ κμιζιυηδηα ημο βάιμο. Σα Σηθιανά ιάθζζηα
ηείιεκα εα ιπμνμφζακ κα ζδςεμφκ ζακ ηα πνχηα θειζκζζηζηά ηείιεκα ηδξ ζζημνίαξ,
ηαεχξ πανμοζζάγμοκ ημ εδθοηυ ζημζπείμ ζε έκα πζμ εκενβδηζηυ ηαζ εεηζηυ νυθμ ηαζ
ιάθζζηα πανμοζζάγμοκ ηδκ οπμηαβή ηςκ βοκαζηχκ ζημοξ άκηνεξ ςξ ιένμξ ηδξ
ιμπεδνήξ απυπεζναξ ημο ηαημφ Γδιζμονβμφ κα οπμδμοθχζεζ ημ Πκεφια. Δπίζδξ δεκ
οπάνπεζ ζε ηακέκα απυ ηα ηείιεκα πμο ακαηαθφθεδηακ ιανηονίεξ βζα εθεοεενζαηέξ
απυρεζξ ηαζ πναηηζηέξ. ε ιζα ιάθζζηα αζηδηζηή έλανζδ μ ζοββναθέαξ ηδξ Μαρησρία
ηης Αληθείας ηαηδβμνμφκ υζμοξ ζοκεπίγμοκ ηδκ ακήεζηδ εθεοεενζαηή πναηηζηή ημο
βάιμο.
Αηυιδ ηαζ ημ ηοπζηυ βκςζηζηυ παναηηδνζζηζηυ ημο δμηδηζζιμφ δεκ ζοκακηάηαζ ζε
υθα ηα πεζνυβναθα πμο απμηαθφθεδηακ. Ακηίεεηα, ζημ Απυηνοθμ ημο Ηαηχαμο ημο
2μο ή 3μο αζχκα, μ Κφνζμξ επζιέκεζ υηζ πνάβιαηζ οπέθενε ηαζ υηζ μζ ιαεδηέξ ημο εα
πνέπεζ κα οπμθένμοκ ημ ίδζμ ηαζ κα πεεάκμοκ, εάκ εέθμοκ κα ζςεμφκ. Δπίζδξ ζηδκ
Δπζζημθή Πέηνμο πνμξ Φίθζππμ, μ Πέηνμξ θέεζ: «Ο θςημδυηδξ ιαξ, μ Ηδζμφξ,
ηαηέαδηε ηαζ ζηαονχεδηε. Φυνεζε αηάκεζκμ ζηεθάκζ ηαζ πμνθφνα. ηαονχεδηε
πάκς ζ’ έκα δέκηνμ ηαζ εάθηδηε ζε ηάθμ. Καζ ακαζηήεδηε απυ ημοξ κεηνμφξ».
Έκα πεζνυβναθμ ιάθζζηα ηδξ βκςζηζηήξ βναιιαηείαξ, ημ Δοαββέθζμ ημο Θςιά, εα
ιπμνμφζε ηάθθζζηα κα απμηεθεί ζοιπθήνςια ημο απμδεηημφ Υνζζηζακζημφ corpus,
ηαεχξ δεκ ένπεηαζ ζε ζφβηνμοζδ ιε ηα επίζδια ηείιεκα ηαζ επζπθέμκ δίκεζ ιζα
ααεφηαηδ ακηίθδρδ ηδξ ζδιαζίαξ ημο ηεκηνζημφ ιδκφιαημξ ημο Υνζζηζακζζιμφ, ηδξ
‘Βαζζθείαξ ημο Θεμφ’, ιεηαημπίγμκηάξ ηδκ απυ ελςηενζηά πζθζαζηζηά υκεζνα ζε
εζςηενζηή ροπζηή πναβιαηζηυηδηα. Οζ ιαεδηέξ ημκ νχηδζακ: «Πυηε εα ένεεζ δ
Βαζζθεία;» Ο Ηδζμφξ απάκηδζε: «Γεκ εα ένεεζ ιε ημ κα ηδκ πενζιέκεηε. Γεκ είκαζ ημ
εέια κα πεζ ηάπμζμξ: Να ηδκ εδχ είκαζ ή κα ηδκ εηεί είκαζ. Ζ Βαζζθεία ημο Θεμφ είκαζ
απθςιέκδ πάκς ζηδ βδ, ηαζ μζ άκενςπμζ δεκ ηδκ αθέπμοκ». Οζ ιαεδηέξ νχηδζακ:
«Πυηε εα ένεεζ δ ακάπαοζδ ηςκ κεηνχκ ηαζ πυηε μ κέμξ ηυζιμξ;» Δηείκμξ απάκηδζε:
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«Αοηυ πμο πενζιέκεηε έπεζ ήδδ ένεεζ, αθθά δεκ ημ ακαβκςνίγεηε».
Σεθεοηαία ζδιακηζηή ακαηάθορδ βκήζζμο βκςζηζημφ ηεζιέκμο είκαζ ημ Δοαββέθζμ
ημο Ημφδα (εηδμεέκ ημ 2006), ημο 3μο αζχκα CE, υπμο πανμοζζάγεηαζ ιε ιεβάθδ
εζςηενζηή ζοκέπεζα ιζα νζγζηά ακηίεεηδ εζηυκα βζα ημκ Ημφδα ημκ Ηζηανζχηδ,
ιεηαημπίγμκηάξ ημκ απυ ηδ εέζδ ημο πνμδυηδ ζηδ εέζδ ημο εηθεηημφ ιαεδηή, ημο
ιυκμο ζημκ μπμίμ εα ιπμνμφζε κα ειπζζηεοηεί μ Ηδζμφξ ηδκ πνάλδ ηδξ πανάδμζήξ
ημο ζε εηείκμοξ πμο ήηακ πνμδζαβεβναιιέκμ κα ημκ ηαηαδζηάζμοκ ζε εάκαημ ηαζ έηζζ
εηείκμξ κα θοηνχζεζ ημ ακενχπζκμ είδμξ.
10. Σεθζηά πμζμξ Γκςζηζηζζιυξ;
Αοηυ πμο θάκδηε ηεθζηά ιεηά ηδκ ακαηάθορδ ηαζ ηδκ ιεθέηδ ηςκ βκςζηζηχκ ηεζιέκςκ ήηακ
βζα ιζα αηυιδ θμνά δ γςκηάκζα ηαζ δ πμζηζθία ηςκ ζδεχκ ηάεε νεφιαημξ ζε δζάθμνεξ
ζοβηθίζεζξ ηαζ απμηθίζεζξ ιε ηα οπυθμζπα ηαζ δ οπμαάειζζδ ηαζ δ δζαζηνμθή ηςκ ζδεχκ
αοηχκ υηακ ηοπμπμζμφκηαζ απυ ημοξ ακηζπάθμοξ ημοξ χζηε κα ηαζνζάλμοκ ηαζ κα
πνμζανιμζημφκ ζηδ ζοβηεηνζιέκδ πμθειζηή ημοξ. Αοηυ ζοκέαδ ηαζ ιε ηζξ ζδέεξ πμο
πνμαάθθμκηακ απυ ημοξ ακηζπάθμοξ ημοξ ζοκήεςξ ιε οπεναμθζηυ ηνυπμ ηαζ εκίμηε ρεοδχξ ή
δίκμκηαξ αάζδ ζε ακοπυζηαηεξ θήιεξ μζ μπμίεξ δεκ είπακ πμηέ ηαοημπμζδεεί ιε αλζυπζζηεξ
ιανηονίεξ. Οκυιαζακ βκςζηζηέξ αζνεηζηέξ ηζξ επζιένμοξ αοηέξ ζδέεξ εηείκμζ πμο ήεεθακ κα
μνζμεεηήζμοκ ημκ δζηυ ημοξ πχνμ, απςεχκηαξ υζα δεκ ηαίνζαγακ ζηδκ ζδζμζοβηναζία ημοξ
ηαζ ηα πνμζςπζηά ημοξ πζζηεφς, εηείκμζ πμο ηεθζηά απέηηδζακ ηδκ ηαοηυηδηα ημο
πνζζηζακμφ. Με ηδκ έκκμζα αοηή μζ ηαηαπςνδιέκεξ πθέμκ ςξ βκςζηζηέξ ηαζ μζ
ηαηαπςνδιέκεξ πθέμκ ςξ πνζζηζακζηέξ ζδέεξ δεκ ακήημοκ ζε ακηίπαθεξ ενδζηείεξ αθθά ζε
ιία ηαζ ιμκαδζηή, δ μπμία υιςξ απυ ηδκ ζηζβιή πμο μνζμεέηδζε ημκ δμβιαηζηυ ηδξ πχνμ
ηαευνζζε ηαζ ηζ εα είκαζ εηηυξ δδθαδή αζνεηζηυ ηαζ ηζ εα είκαζ εκηυξ δδθαδή αθδεέξ.
Ο αιενυθδπημξ υιςξ ιεθεηδηήξ ηδξ ζζημνίαξ ηςκ ενδζηεοηζηχκ ζδεχκ ηαηαθαααίκεζ ηδκ
ζπεηζηυηδηα ηαζ ηδκ πθαζηυηδηα αοημφ ημο δζαπςνζζιμφ ηαζ δζαηνίκεζ ζηα θεβυιεκα
‘πνζζηζακζηά’ ηείιεκα, υπςξ ημ ηαηά Ηςάκκδ Δοαββέθζμ ηαζ ηζξ Δπζζημθέξ ημο Παφθμο,
ηεκηνζηέξ ‘βκςζηζηέξ’ ζδέεξ (ημκ Λυβμ πμο εζζδφεζ ζημκ ηυζιμ ημο ζηυημοξ, ημκ δζαπςνζζιυ
ηςκ ακενχπςκ ζε έκδμλα ηαζ άηζια ζηεφδ ηθπ), αθθά επίζδξ δζαηνίκεζ ζηα θεβυιεκα
‘βκςζηζηά’ ηείιεκα, υπςξ ημ Δοαββέθζμ ημο Θςιά ηαζ ημ Δοαββέθζμ Αθδεείαξ ημο
Βαθεκηίκμο, ηεκηνζηέξ ‘πνζζηζακζηέξ’ ζδέεξ (ηδκ εζςηενζηή ζδιαζία ηδξ Βαζζθείαξ ημο Θεμφ,
υπςξ ηδκ απμζημθή ημο Τζμφ απυ ημκ Παηένα ζημκ ηυζιμ βζα ηδκ θφηνςζδ ηςκ ακενχπςκ.
ε ιζα πανυιμζα ακηίθδρδ ηζκείηαζ ηαζ ημ ένβμ ημο Williams: Rethinking ‘Gnosticism’, υπμο
ηεθζηά ζοιπεναίκεζ υηζ μ υνμξ ‘Γκςζηζηζζιυξ’ είκαζ υπζ απθά αηαηάθθδθμξ αθθά ηαζ
παναπθακδηζηυξ ηαζ επζζηδιμκζηά άηονμξ, έκα ακαλζυπζζημ ενβαθείμ, απυ ημ μπμίμ εα
πνέπεζ δ ζζημνία ηςκ ενδζηεζχκ κα απαθθαβεί μνζζηζηά.
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