
Η ζύγσπονη πλάνη ηων Νικολαϊηών 

 

Σρεηηθέο πεξηθνπέο:  

 

Δθθιεζία Δθέζνπ 

Αποκ. 2:4 Όκσο, έρσ κάτι ελαληίνλ ζνπ, επεηδή άθεζεο ηελ πξώηε ζνπ αγάπε. 5 Θπκήζνπ, ινηπόλ, από πνύ 

μέπεζεο, θαη κεηαλόεζε, θαη θάλε ηα πξώηα έξγα· εηδάιισο, έξρνκαη ζε ζέλα γξήγνξα, θαη ζα θηλήζσ ηε ιπρλία 
ζνπ από ηνλ ηόπν ηεο, αλ δελ κεηαλνήζεηο. 6 Έρεηο, όκσο, ηνύην, όηη κηζείο ηα έξγα ησλ Νηθνιατηώλ, ηα νπνία 

κηζώ θαη εγώ. 

 

Δθθιεζία Πεξγάκνπ 

Αποκ. 2:13 Ξέξσ ηα έξγα ζνπ, θαη πνύ θαηνηθείο, όπνπ είναι ν ζξόλνο ηνύ ζαηαλά· θαη θξαηάο ην όλνκά κνπ, 
θαη δελ αξλήζεθεο ηελ πίζηε κνπ, θαη ζηηο εκέξεο θαηά ηηο νπνίεο ςπήπσε ν Αληίπαο, ν πηζηόο κνπ κάξηπξαο, 
πνπ θνλεύζεθε θνληά ζαο, όπνπ θαηνηθεί ν ζαηαλάο. 14 Έρσ, όκσο, ιίγα ελαληίνλ ζνπ, επεηδή έρεηο εθεί 
κάποιοςρ πνπ θξαηνύλ ηε δηδαζθαιία ηνύ Βαιαάκ, ν νπνίνο δίδαζθε ηνλ Βαιάθ λα βάιεη ζθάλδαιν κπξνζηά 
ζηνπο γηνπο Ηζξαήι, ώζηε λα θάλε εηδσιόζπηα θαη λα πνξλεύζνπλ. 15 Έηζη θη εζύ, έρεηο μεπικούρ πνπ θξαηνύλ 
ηε δηδαρή ησλ Νηθνιατηώλ· ην νπνίν κηζώ. 16 Μεηαλόεζε· εηδάιισο, έξρνκαη ζε ζέλα γξήγνξα, θαη ζα 

πνιεκήζσ ελαληίνλ ηνπο κε ηε ξνκθαία ηνύ ζηόκαηόο κνπ. 

 

Δθθιεζία Θπάηεηξσλ 

Αποκ. 2:20 Έρσ, όκσο, ιίγα ελαληίνλ ζνπ, επεηδή αθήλεηο ηε γπλαίθα, ηελ Ηεδάβει, πνπ ιέεη ηνλ εαπηό ηεο 
πξνθήηηζζα, λα δηδάζθεη θαη λα πιαλάεη ηνύο δνύινπο κνπ ζην λα πνξλεύνπλ θαη λα ηξώλε εηδσιόζπηα. 

 

 Πνηνί ήηαλ νη Νηθνιαΐηεο; 

 

Νέν εγθπθινπαηδηθό ιεμηθό ηεο Α.Γ. ηνπ Γ. Ε. Κσλζηαληηλίδε ζε απόδνζε Ν.Δ.:  

« …Καηά ηελ επνρή θαηά ηελ νπνία ε ρξήζε ησλ εηδσιόζπησλ ήηαλ ην γλώξηζκα ηεο πηζηόηεηαο ησλ 
Φξηζηηαλώλ, νη Νηθνιαΐηεο παξόηξπλαλ ηνπο Φξηζηηαλνύο λα ζπλαλαζηξέθνληαη κε ηνπο εηδσινιάηξεο θαη όηη ε 
ρξήζε ησλ εηδσιόζπησλ είλαη άζρεηε κε ηελ Φξηζηηαληθή δηδαζθαιία (Απνθ. 2:13-15). Ο ζπγρξσηηζκόο ησλ 
Φξηζηηαλώλ κε ηνπο εηδσινιάηξεο θαη ε παξνπζία ηνπο ζηα εηδσινιαηξηθά όξγηα θαη ηειεηέο, απεηινύζαλ λα 
εηζαγάγνπλ κεξηθέο από ηηο εηδσινιαηξηθέο απηέο ζπλήζεηεο εληόο ηεο Φξηζηηαληθήο Δθθιεζίαο.  Τν όλνκα 
Νηθόιανο είλαη αθξηβήο κεηάθξαζε ηεο εβξατθήο ιέμεσο Βαιαάκ. Νηθνιαΐηαη ινηπόλ είλαη πηζηή απόδνζε ηνπ 
Βαιαακίηεο.» 

 

Τα εηδσιόζπηα ήηαλ όια απηά ηα θαγεηά πνπ πξνέξρνληαλ από ηηο ζπζίεο πξνο ηνπο ζενύο ηεο ηόηε 
επνρήο, ηα νπνία θαινύληαλ θάλε αιιά θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηα ζπκπόζηα νη Φξηζηηαλνί, θαζώο ηα ζπκπόζηα 
απηά θαη νη ζπζίεο, απνηεινύζαλ κέξνο ησλ θνηλσληθώλ θαη επαγγεικαηηθώλ ηνπο ππνρξεώζεσλ. Σηηο νπνίεο 
ηειεηέο θαη ηα ζπκπόζηα όηαλ δελ ζπκκεηείραλ όρη απιά απνθιύνληαλ θνηλσληθά θαη επαγγεικαηηθά αιιά 
θηλδύλεπαλ λα θαηεγνξεζνύλ θαη σο ζηαζηαζηέο ελάληηα ζηελ ιαηξεία ησλ ζεώλ θαη λα νδεγεζνύλ κέρξη θαη 
ζηνλ ζάλαην. Πηζαλώο κία ηέηνηα πεξίπησζε θαηαδίθεο θαη ζαλάηνπ λα αληηκεηώπηζε θαη «ν Αληίπαο, ν πηζηόο 
κνπ κάξηπξαο» όπσο αλαθέξεη ν Κύξηνο ζηελ εθθιεζία ηεο Πεξγάκνπ. 

 

 Δπηπξόζζεηα ζε πνιιά από ηα ζπκπόζηα απηά εθηόο από ηηο ηειεηνπξγηθέο ζπζίεο θαη πξνζθνξέο θαη 
ηελ βξώζε ησλ εηδσιόζπησλ αθνινπζνύζαλ όξγηα πνξλείαο κε ππεξέηξηεο (γλσζηέο θαη σο εηαίξεο από ηελ 
αξραηόηεηα) ή θαη ππεξέηεο, πνπ θαηά ηελ θνηλσληθή ζπλείδεζε ηεο ηόηε επνρήο απηό ήηαλ θάηη ην εληειώο 
θπζηνινγηθό. 

 

 Γη’ απηό ηνλ ιόγν ν Λόγνο ηνπ Θενύ αλαθέξεηαη θαη ζηα εηδσιόζπηα θαη ζηελ πνξλεία γηαηί ην έλα 
νδεγνύζε ζην άιιν. 

 

Ζ ιαηξεία ησλ μέλσλ ζεώλ ζηε Π.Γ. επέζπξε ηόζν ηελ ζπκκεηνρή ζε ζπζίεο όζν θαη ηελ πνξλεία , ηα 
δηάθνξα όξγηα πνπ αθνινπζνύζαλ ή πξνεγνύληαλ (βιέπε Σνινκώληαο, Αραάβ - Ηεδάβει, Μαλαζζήο). 

 

 Βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Νηθνιατηώλ: 

 

«…δηδάζθνπλ λα ηξώλε εηδσιόζπηα…» ππήξρε κία κεζνδηθή δηδαζθαιία πνπ είραλ αλαπηύμεη νη άλζξσπνη 
απηνί πνπ έιεγε ηα εμήο: 



1. Δθόζνλ πίζηεςεο είζαη ειεύζεξνο δελ ρξεηάδεηαη λα αθνινπζείο ηεο εληνιέο ηεο Π.Γ. αιιά θαη 
γεληθόηεξα θαλόλεο, «κε» θαη «πξέπεη», «δελ είζαη πιένλ ππό Νόκνλ». 

2. Ζ ακαξηία δελ επεξεάδεη ην ζώκα ζνπ αιιά ηελ ςπρή ζνπ θαη ην Πλεύκα ζνπ, επνκέλσο όηαλ είζαη ηνπ 
Κπξίνπ θαη ε θαξδηά ζνπ είλαη θαζαξή, δελ έρεη ζεκαζία ηη θάλεηο κε ην ζώκα ζνπ. 

3. Οη ακαξηίεο ζνπ θαιύπηνληαη από ηελ «Φάξε ηνπ Θενύ», ε νξγή ηνπ ζενύ ήηαλ γηα ηελ Π.Γ. θαη ηώξα όηη 
ακαξηία θαη λα θάλεηο ν Θεόο ηελ ζπγρσξεί. 

4. Γηαζηξέβισλαλ ηα ιόγηα ηνπ Απ. Παύινπ, δειαδή ηνλ Λόγν ηνπ Θενύ θαη δηθαηνινγνύζαλ ηελ βξώζε 
ησλ εηδσιόζπησλ θαη γεληθόηεξα ηηο παξαπάλσ απόςεηο ηνπο. 
 

Οι απανηήζειρ ηος Λόγος ηος Θεού 

 

Οη απαληήζεηο ηνπ Λόγνπ ηνπ Θενύ ζηελ πιάλε ησλ Νηθνιατηώλ είλαη εθηελείο. Φαίλεηαη, όηη ηνπιάρηζηνλ 2 
επηζηνιέο, ε Β’ Πέηξνπ θαη ηνπ Ηνύδα, γξάθηεθαλ γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηα πξώηκα ζηάδηα ηεο πιάλεο απηήο. 
Αλαθνξέο γίλνληαη θαη ζηελ επηζηνιή Β’ Πξνο Τηκόζενλ, ζηελ επηζηνιή Πξνο Τίηνλ, ζηελ επηζηνιή ηνπ Ηαθώβνπ 
αιιά θαη ζηελ Απνθάιπςε όπνπ γίλεηαη θαη ε απνθάιπςε ηεο πιάλεο απηήο κε ην όλνκά ηεο από ηνλ ίδην ηνλ 
Κύξην. Δάλ ινηπόλ ν Λόγνο ηνπ Θενύ αζρνιείηαη ηόζν επηζηακέλα κε ηνλ θίλδπλν ηεο πιάλεο από ηέηνηεο 
δηδαζθαιίεο, δελ ζα έπξεπε λα θάλνπκε θαη εκείο ην ίδην ζήκεξα ζε αλάινγεο θαηαζηάζεηο θαη λα εθηζηνύκε ηελ 
πξνζνρή ησλ γύξσ καο θαη πξώηηζηα ηνπ εαπηνύ καο; 

 

Πεπί ελεςθεπίαρ 

 

2 Πέη. 2:19 νη νπνίνη ηνύο ππόζρνληαη ειεπζεξία, ελώ νη ίδηνη είλαη δνύινη ηεο δηαθζνξάο· δεδνκέλνπ όηη, από 
όπνηνλ θάπνηνο πέθηεη ληθεκέλνο, γίλεηαη θαη δνύινο ηνπ. 20 Δπεηδή, αλ, αθνύ απέθπγαλ ηα κνιύζκαηα ηνπ 

θόζκνπ, δηακέζνπ ηεο επίγλσζεο ηνπ Κπξίνπ θαη Σσηήξα, ηνπ Ηεζνύ Φξηζηνύ, κπιέρηεθαλ μαλά ζ' απηά θαη 
πέθηνπλ ληθεκέλνη, έγηλαλ ζ' απηνύο ηα ηειεπηαία ρεηξόηεξα από ηα πξώηα. 21 Δπεηδή, ήηαλ θαιύηεξα ζ' απηνύο 
λα κε γλσξίζνπλ ηνλ δξόκν ηεο δηθαηνζύλεο, παξά, αθνύ τον γλώξηζαλ, λα θάλνπλ πίζσ από ηελ άγηα εληνιή 
πνπ ηνπο παξαδόζεθε. 22 Σπλέβεθε δε ζ' απηνύο εθείλν ηεο αιεζηλήο παξνηκίαο: «Ο ζθύινο γύξηζε ξανά ζην 
δηθό τος μέξαζκα»· θαη: «Τν γνπξνύλη, αθνύ ινύζηεθε, γύπισε ξανά ζην θύιηζκα ηνπ βνύξθνπ».  

 

Γαλ. 5:13 Δπεηδή, εζείο, αδειθνί, πξνζθιεζήθαηε ζε ειεπζεξία· κνλάρα, κε μετασειπίζεστε ηελ ειεπζεξία γηα 

αθνξκή ηεο ζάξθαο, αιιά κε ηελ αγάπε ππεξεηείηε, σο δνύινη, ν έλαο ηνλ άιινλ. 

 

 Παξαηεξνύκε ινηπόλ όηη ε ειεπζεξία ζηελ νπνία καο πξνζθάιεζε ν Φξηζηόο δελ είλαη αόξηζηε ή 
ζεσξεηηθή, νύηε νδεγεί θαη επαγγέιιεηαη άζσηε δσή κε πλεπκαηηθό πεξπάηεκα ζην πεξίπνπ. Ζ ειεπζεξία ηνπ 
Φξηζηνύ έγθεηηαη ζην γεγνλόο όηη πιένλ δελ ζε δεζκεύεη ε ακαξηία θαη νη επηζπκίεο ηεο, «όηη κπνξείο λα θάλεηο 
ρσξίο ηελ ακαξηία», όηη δελ ρξεηάδεηαη λα αθνινπζείο ηππνιαηξίεο θαη ζπζίεο γηα λα θαζαξηζηείο από ηηο 
ακαξηίεο ζνπ αιιά εθόζνλ ζε θαζάξηζε ν Φξηζηόο κε ηελ πξνζθνξά ηνπ είζαη απαιιαγκέλνο θαη από ηελ 
δύλακε ηνπ λα μαλαπέζεηο θαη λα μαλαακαξηήζεηο όπσο έθαλεο πξηλ ηνπ αθηεξώζεηο ηελ δσή ζνπ. 

 Τν «πξηλ» ινηπόλ κε ην «κεηά» ηνπ πηζηνύ αλζξώπνπ, δελ έρεη θακία ζρέζε θαη είλαη εληειώο 
δηαθνξεηηθό, εμαηηίαο ηεο ειεπζεξίαο. Οη Νηθνιαΐηεο όκσο ζπλέρεαλ ηελ έλλνηα ηεο πξν-Φξηζηνύ δσήο κε ηελ 
κεηά-Φξηζηό δσή, θαζώο ράξηδαλ ην αθαηαιόγηζην εμαηηίαο ηεο ειεπζεξίαο ελ Φξηζηώ! 

 

Πεπί αμαπηίαρ ζώμαηορ και πνεύμαηορ 

 

Ιούδ. 1:8 Παξόκνηα θη απηνί, βιέπνληαο όλεηξα, ηε κελ ζάξθα κνιύλνπλ, ηελ δε θπξηαξρηθή εμνπζία 
θαηαθξνλνύλ, θαη αξιώματα δόμαο βιαζθεκνύλ. 

Μαηθ. 12:33 Ή θάληε ην δέληξν θαιό, θαη ηνλ θαξπό ηνπ θαιόλ· ή θάληε ην δέληξν ζαπξό, θαη ηνλ θαξπό ηνπ 
ζαπξόλ· επεηδή, από ηνλ θαξπό γλσξίδεηαη ην δέληξν. 34 Γελλήκαηα νρηάο, πώο κπνξείηε λα κηιάηε θαιά, ελώ 
είζηε πνλεξνί; Δπεηδή, από ην πεξίζζεπκα ηεο θαξδηάο κηιάεη ην ζηόκα. 35 Ο θαιόο άλζξσπνο βγάδεη ηα θαιά 
από ηνλ θαιό ζεζαπξό ηεο θαξδηάο· θαη ν πνλεξόο άλζξσπνο βγάδεη ηα πνλεξά από ηνλ πνλεξό ζεζαπξό. 

 

Μαηθ. 7:15 Πξνζέρεηε δε από ηνπο ςεπδνπξνθήηεο, πνπ έξρνληαη ζε ζαο κε ελδύκαηα πξνβάησλ, από κέζα 
όκσο είλαη αξπαθηηθνί ιύθνη. 16 Θα ηνπο γλσξίζεηε από ηνπο θαξπνύο ηνπο· κήπσο καδεύνπλ ζηαθύιηα από 
αγθάζηα ή ζύθα από ηξηβόιηα; 17 Έηζη, θάζε θαιό δέληξν θάλεη θαινύο θαξπνύο· ελώ ην ζαπξό δέληξν θάλεη 
θαθνύο θαξπνύο. 18 Γελ κπνξεί έλα θαιό δέληξν λα θάλεη θαθνύο θαξπνύο νύηε έλα ζαπξό δέληξν λα θάλεη 
θαινύο θαξπνύο. 19 Κάζε δέληξν πνπ δελ θάλεη θαιό θαξπό θόβεηαη θαη ξίρλεηαη ζηε θσηηά. 20 Δπνκέλσο, 

από ηνπο θαξπνύο ηνπο ζα ηνπο γλσξίζεηε.  

 

 



Πεπί ηηρ Χάπηρ ηος Θεού 

 

Ιούδ. 1:4 Δπεηδή, κεξηθνί άλζξσπνη εηζρώξεζαλ ιαζξαία, νη νπνίνη είραλ από ηνλ παιηό θαηξό πξναλαγγειζεί 

ζ' απηή ηελ θαηαδίθε, αζεβείο, πνπ κεηαζηξέθνπλ ηε ράξε ηνύ Θενύ καο ζε αζέιγεηα, θαη αξλνύληαη ηνλ κόλν 
δεζπόηε Θεό θαη Κύξηό καο, ηνλ Ηεζνύ Φξηζηό.  

 

Σίη. 2:11 Δπεηδή, θαλεξώζεθε ε ζσηήξηα ράξε ηνύ Θενύ πξνο όινπο ηνύο αλζξώπνπο, 12 ε νπνία κάο 

δηδάζθεη λα αξλεζνύκε ηελ αζέβεηα θαη ηηο θνζκηθέο επηζπκίεο, θαη λα δήζνπκε κε ζσθξνζύλε θαη κε 
δηθαηνζύλε θαη κε επζέβεηα ζηνλ παξόληα αηώλα, 

 

Πεπί ηων ειδωλόθςηων και ηων Λόγων ηος Παύλος 

 

2Πέη. 3:15 Καη ζεσξείηε ζσηεξία ηε καθξνζπκία ηνύ Κπξίνπ καο· όπσο ζαο έγξαςε θαη ν αγαπεηόο καο 
αδειθόο Παύινο, ζύκθσλα κε ηε ζνθία πνπ ηνπ δόζεθε, 16 θαζώο θαη ζε όιεο ηηο επηζηνιέο ηνπ, κηιώληαο γη' 

απηά κέζα ζ' απηέο· αλάκεζα ζηα νπνία είλαη θαη κεξηθά δπζλόεηα, ηα νπνία νη ακαζείο θαη αζηήξηθηνη 
ζηξεβιώλνπλ, όπσο θαη ηηο ππόινηπεο γξαθέο, γηα ηε δηθή ηνπο απώιεηα.  

 

1Κοπ. 10:18 Βιέπεηε ηνλ Ηζξαήι θαηά ζάξθα· απηνί πνπ ηξώλε ηηο ζπζίεο, δελ είλαη θνηλσλνί ηνύ ζπζηαζηεξίνπ; 
19 Τη ιέσ, ινηπόλ; Όηη ην είδσιν είλαη θάηη; Ή, όηη ην εηδσιόζπην είλαη θάηη; Όρη· 20 αιιά, εθείλα πνπ ζπζηάδνπλ 

ηα έζλε, ηα ζπζηάδνπλ ζηα δαηκόληα, θαη όρη ζηνλ Θεό· θαη δελ ζέισ, εζείο λα γίλεζηε θνηλσλνί ησλ δαηκνλίσλ. 
21 Γελ κπνξείηε λα πίλεηε ην πνηήξη ηνύ Κπξίνπ θαη ην πνηήξη ησλ δαηκνλίσλ· δελ κπνξείηε λα είζηε κέηνρνη ζην 

ηξαπέδη ηνύ Κπξίνπ θαη ζην ηξαπέδη ησλ δαηκνλίσλ. 

 

 

ΟΙ ΗΜΔΡΙΝΟΙ ΝΙΚΟΛΑΪΣΔ 

 

Ζ θηινζνθία ηνπο θαη ε ηδενινγία ηνπο ηαπηίδεηαη ζε πνιιά, αλ όρη ζε όια, κε απηή ηελ δηδαζθαιία ησλ 
Νηθνιατηώλ ηόηε. 

 

Γηδάζθνπλ ηελ βξώζε ησλ ζεκεξηλώλ εηδσινζύησλ ελώπησλ ησλ ζεκεξηλώλ εηδώισλ 

 

Δξώηεζε: Πνηα είλαη ηα ζεκεξηλά είδσια; 

 

Απαληήζεηο: (Γώζηε ηελ δηθή ζαο απάληεζε) 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 

 

1. Δίδσια ζηελ ηειεόξαζε – θηλεκαηνγξάθν – ηαηλίεο - εζνπνηνί 

2. Δίδσια ζηελ κνπζηθή – ρνξό 

3. Δίδσια ζηνλ αζιεηηζκό (πνδνζθαηξηζηέο – κπαζθεηκπνιίζηεο θ.α.). 

4. Δίδσια ζηελ Μόδα, ε νπνία εθθξάδεηαη εθηόο από ηηο παζαξέιεο αιιά θαη από ηνλ ζύγρξνλν 
θαιιηηερληθό θόζκν, ηελ ιεγόκελε Show Biz. Γειαδή ε κόδα εθθξάδεηαη θαη από ηνπο αλζξώπνπο ηεο 
ηειεόξαζεο, ηνπο εζνπνηνύο, ηνπο ηξαγνπδηζηέο θαη ηνπο αζιεηέο. 

Σηελ ζεκεξηλή επνρή ηα είδσια είλαη νη άλζξσπνη πνπ θηλνύληαη ζηνπο πξναλαθεξζέληεο ρώξνπο θαη 
δηδάζθνπλ έλαλ ηξόπν δσήο καθξηά από ην ζέιεκα ηνπ Θενύ. Δίλαη νπζηαζηηθά ε έθθξαζε ηνπ θνζκηθνύ 
πλεύκαηνο θαη θξνλήκαηνο. 

 Άξα έλαο ρξηζηηαλόο πνπ πηνζεηεί ηηο πξαθηηθέο θαη ηνλ ηξόπν δσήο ησλ ζύγρξνλσλ εηδώισλ, 
νπζηαζηηθά ηα ιαηξεύεη. Με άιια ιόγηα ηξώεη από ηα εηδσιόζπηα ησλ ζπζηώλ ηνπ θόζκνπ θαη ζπκκεηέρεη ζηελ 
ιαηξεία ηνπο, ζηηο ηειεηνπξγίεο ηνπο θαη απνδέρεηαη ηα ήζε ηνπο αθόκα θαη εάλ δελ ην έρεη ζπλεηδεηνπνηήζεη 
πιήξσο. 

 Οη ζύγρξνλνη ινηπόλ Νηθνιαΐηεο δηδάζθνπλ όηη δελ ππάξρεη θαλέλα πξόβιεκα ζην λα νλνκάδεηαη θαλείο 
Φξηζηηαλόο θαη ηαπηόρξνλα λα ηξώεη θαη λα πίλεη απηά ηα πνπ ηνπ ζεξβίξνπλ ηα ζύγρξνλα είδσια ηεο 
ηειεόξαζεο, ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ – ηαηληώλ, ηεο κνπζηθήο θαη ηεο κόδαο (εκθάληζε) θαη όρη κόλν, αιιά θαη 
πνιιά από απηά κπνξεί λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη ν πηζηόο, γηα ηελ «δόμα ηνπ Θενύ»! 

 



Γεςη. 12:1 ΑΥΤΑ είναι ηα δηαηάγκαηα θαη νη θξίζεηο, πνπ ζα πξνζέρεηε λα εθηειείηε, ζηε γε πνπ ν Κύξηνο ν 
Θεόο ησλ παηέξσλ ζνπ δίλεη ζε ζέλα γηα λα ηελ θιεξνλνκήζεηο, όιεο ηηο εκέξεο πνπ δείηε επάλσ ζηε γε. 2 Θα 

θαηαζηξέςεηε όινπο ηνπο ηόπνπο, όπνπ ηα έζλε, πνπ ζα θπξηεύζεηε, ιάηξεπαλ ηνπο ζενύο ηνπο, επάλσ ζηα 
ςειά βνπλά, θη επάλσ ζηνπο ιόθνπο, θαη θάησ από θάζε ππθλό δέληξν. 3 Καη ζα θαηεδαθίζεηε ηνπο βσκνύο 

ηνπο, θαη ζα ζπληξίςεηε ηηο ζηήιεο ηνπο, θαη ζα θαηαθάςεηε κε θσηηά ηα άιζε ηνπο, θαη ζα θαηαθόςεηε ηα 
είδσια ησλ ζεώλ ηνπο, θαη ζα εμαιείςεηε ηα νλόκαηά ηνπο από εθείλν ηνλ ηόπν. 4 Γεν θα κάνεηε έηζι ζηον 
Κύπιο ηον Θεό ζαρ· 5 αιιά, ζηνλ ηόπν πνπ ν Κύξηνο ν Θεόο ζαο εθιέμεη από όιεο ηηο θπιέο ζαο, γηα λα βάιεη 
εθεί ην όλνκά ηνπ, ζηελ θαηνηθία ηνπ ζα τον δεηήζεηε, θη εθεί ζα έξζεηε· 6 θαη εθεί ζα θέξεηε ηα νινθαπηώκαηά 
ζαο, θαη ηηο ζπζίεο ζαο, θαη ηα δέθαηά ζαο, θαη ηηο πξνζθνξέο ησλ ρεξηώλ ζαο, πνπ πςώλνληαη, θαη ηηο επρέο 
ζαο, θαη ηηο απηνπξναίξεηεο πξνζθνξέο ζαο, θαη ηα πξσηόηνθα ησλ βνδηώλ ζαο θαη ησλ πξνβάησλ ζαο· 7 θαη 

εθεί ζα ηξώηε κπξνζηά ζηνλ Κύξην ηνλ Θεό ζαο, θαη ζα επθξαίλεζηε, εζείο θαη νη νηθνγέλεηέο ζαο, ζε όζα 
επηβάιεηε ηα ρέξηα ζαο, ζε ό,ηη ν Κύξηνο ν Θεόο ζνπ ζε επιόγεζε. 8 Γεν θα κάνεηε ζύμθωνα με όλα όζα 
εμείρ κάνοςμε ζήμεπα εδώ, κάθε έναρ ό,ηι θανεί απεζηό ζηα μάηια ηος. 9 Δπεηδή, δελ ήξζαηε αθόκα ζηελ 

αλάπαπζε, θαη ζηελ θιεξνλνκηά, πνπ ν Κύξηνο ν Θεόο ζαο δίλεη ζε ζαο. 

 

2Βαζ. 17:8 Καη πεξπάηεζαλ ζηα λόκηκα ησλ εζλώλ, πνπ ν Κύξηνο είρε εθδηώμεη κπξνζηά από ηνπο γηνπο 
Ηζξαήι, θαη σ' εκείνα ησλ βαζηιηάδσλ ηνύ Ηζξαήι, πνπ είραλ ζεζπίζεη. 9 Καη νη γηνη Ηζξαήι, θξπθά, έθαλαλ 
πξάγκαηα πνπ δελ ήσαν κε επζύηεηα κπξνζηά ζηνλ Κύξην ηνλ Θεό ηνπο, θαη έθηηζαλ γηα ηνλ εαπηό ηνπο ςεινύο 
ηόπνπο ζε όιεο ηηο πόιεηο ηνπο, από πύξγν θπιάθσλ κέρξη πόιε νρπξή. 10 Καη έζηεζαλ γηα ηνλ εαπηό ηνπο 
αγάικαηα θαη άιζε επάλσ ζε θάζε ςειό ιόθν, θαη θάησ από θάζε πξάζηλν δέληξν. 11 Καη εθεί ζπκίαδαλ 
επάλσ ζε όινπο ηνύο ςεινύο ηόπνπο, όπσο θαη ηα έζλε πνπ ν Κύξηνο είρε εθδηώμεη από κπξνζηά ηνπο· θαη 
έθαλαλ πξάγκαηα πνλεξά γηα λα παξνξγίδνπλ ηνλ Κύξην· 12 θαη ιάηξεπζαλ ηα είδσια, για ηα νπνία ν Κύξηνο 
ηνπο είρε πεη: Γελ ζα θάλεηε απηό ην πξάγκα. 13 Καη ν Κύξηνο δηακαξηπξήζεθε ελαληίνλ ηνπ Ηζξαήι, θαη 
ελαληίνλ ηνύ Ηνύδα, δηακέζνπ όισλ ησλ πξνθεηώλ, όισλ εθείλσλ πνπ έβιεπαλ, ιέγνληαο: Δπηζηξέςηε από 
ηνπο πνλεξνύο ζαο δξόκνπο, θαη ηεξείηε ηηο εληνιέο κνπ, ηα δηαηάγκαηά κνπ, ζύκθσλα κε όιν ηνλ λόκν, πνπ 
είρα πξνζηάμεη ζηνπο παηέξεο ζαο, θαη ηνλ νπνίν ζαο έζηεηια δηακέζνπ ησλ δνύισλ κνπ ησλ πξνθεηώλ. 14 

Όκσο, απηνί δελ ππάθνπζαλ, αιιά ζθιήξπλαλ ηνλ ηξάρειό ηνπο, όπσο ηνλ ηξάρειν ησλ παηέξσλ ηνπο, πνπ 
δελ πίζηεςαλ ζηνλ Κύξην ηνλ Θεό ηνπο. 15 Καη απέξξηςαλ ηα δηαηάγκαηά ηνπ, θαη ηε δηαζήθε ηνπ, πνπ είρε 
θάλεη καδί κε ηνπο παηέξεο ηνπο, θαη ηηο δηακαξηπξίεο ηνπ, πνπ είρε δηακαξηπξεζεί ελαληίνλ ηνπο· και πήγαν 
πίζω από ηη μαηαιόηηηα, και μαηαιώθηκαν, και πίζω από ηα έθνη πος είναι ολόγςπά ηοςρ, για ηα οποία 
ο Κύπιορ ηοςρ είσε πποζηάξει, να μη κάνοςν όπωρ εκείνα. 

 

Δθεζ. 4:17 Απηό, ινηπόλ, ζαο ιέσ θαη δηαθεξύηησ δεκόζηα ελ Κπξίσ, λα κε πεξπαηάηε πιένλ, όπσο 
πεξπαηνύλ θαη ηα ππόινηπα έζλε, κέζα ζηε καηαηόηεηα ηνπ λνπ ηνπο, 18 ζθνηηζκέλνη ζηε δηάλνηα, θαζώο είλαη 

απαιινηξησκέλνη από ηε δσή ηνύ Θενύ, εμαηηίαο ηεο άγλνηαο πνπ είλαη κέζα ηνπο, εμαηηίαο ηεο πώξσζεο ηεο 
θαξδηάο ηνπο· 19 νη νπνίνη θαζώο έρνπλ γίλεη αλαίζζεηνη, παξέδσζαλ ηνλ εαπηό ηνπο ζηελ αζέιγεηα, γηα λα 
εξγάδνληαη αθόξεζηα θάζε αθαζαξζία. 20 Δζείο, όκσο, δελ κάζαηε έηζη ηνλ Φξηζηό, 21 επεηδή ηνλ αθνύζαηε, 
θαη ηνλ δηδαρζήθαηε, όπσο είλαη ε αιήζεηα ζηνλ Ηεζνύ· 22 λα απνβάιεηε από πάλσ ζαο ηνλ παιηό άλζξσπν, 
απηόλ θαηά ηελ πξνεγνύκελε δηαγσγή, πνπ θζείξεηαη ζύκθσλα κε ηηο απαηειέο επηζπκίεο· 23 θαη λα 
αλαλεώλεζηε ζην πλεύκα ηνύ λνπ ζαο, 24 θαη λα ληπζείηε ηνλ θαηλνύξγην άλζξσπν, πνπ θηίζηεθε ζύκθσλα κε 
ηνλ Θεό, κε δηθαηνζύλε θαη νζηόηεηα ηεο αιήζεηαο. 25 Γη' απηό, αθνύ απνξξίςεηε ην ςέκα, «κηιάηε αιήζεηα θάζε 

έλαο κε ηνλ πιεζίνλ ηνπ»· επεηδή, είκαζηε κέιε ν έλαο ηνύ άιινπ. 

 

 Ο Λόγνο ηνπ Θενύ είλαη μεθάζαξνο θαη ην Πλεύκα ηνπ Λόγνπ ηνπ Θενύ κηιάεη ζε θάζε εηιηθξηλή θαξδία 
πνπ έρεη εθδήηεζε γηα ην ζείν ζέιεκα. 

 

 Παξαδείγκαηα: 

Δηδηθά γηα ηελ κνπζηθή θαη ηα όξγαλα πνπ πνιιέο θνξέο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ πκλσδία ηνπ πξνζώπνπ 
ηνπ Θενύ κεξηθνί ξσηάλε: «Καη ηί έρνπλ ηα ληξακο θαη ε ειεθηξηθή θηζάξα; Όξγαλα όπσο ηα άιια είλαη, πνπ καο 
ιέεη ν Λόγνο ηνπ Θενύ γηα ηα θύκβαια θαη γηα ηα ηύκπαλα θαη ηηο θηζάξεο ζηνπο ςαικνύο». Απηά ηα όξγαλα 
όκσο είλαη ηα ζεκεξηλά εηδσιόζπηα ηεο κνπζηθήο πνπ ιαηξεύεηαη ν Σαηαλάο θαη ηα δαηκόληα. Ο Λόγνο ηνπ Θενύ 
καο ιέεη αθόκα κηα θνξά μεθάζαξα: 1Κοπ. 10:19 Τη ιέσ, ινηπόλ; Όηη ην είδσιν είλαη θάηη; Ή, όηη ην εηδσιόζπην 
είλαη θάηη; Όρη· 20 αιιά, εθείλα πνπ ζπζηάδνπλ ηα έζλε, ηα ζπζηάδνπλ ζηα δαηκόληα, θαη όρη ζηνλ Θεό· θαη δελ 
ζέισ, εζείο λα γίλεζηε θνηλσλνί ησλ δαηκνλίσλ. 21 Γελ κπνξείηε λα πίλεηε ην πνηήξη ηνύ Κπξίνπ θαη ην πνηήξη 

ησλ δαηκνλίσλ· δελ κπνξείηε λα είζηε κέηνρνη ζην ηξαπέδη ηνύ Κπξίνπ θαη ζην ηξαπέδη ησλ δαηκνλίσλ. 

 

 

 

 



Τν εηδσιόζπην δελ θάλεη θαθό ζην ζώκα καο απαξαίηεηα, αιιά ζηελ ςπρή καο θαη ζην πλεύκα καο. 

 

Τν εηδσιόζπην θξέαο, ζηελ ηόηε επνρή, ε ζύγρξνλε κνπζηθή θαη ηα παξεκθεξή ζρήκαηα, ηα κνπζηθά 
όξγαλα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη θαη δεκηνπξγήζεθαλ γηα απηή όπσο ηα ληξακο, ε αίζνπζα ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ 
θαη πνιιά άιια παξόκνηα, ζαλ ζηνηρεία δελ είλαη ακαξηία από κόλα ηνπο, αιιά από ηελ ζηηγκή πνπ απηά 
πξνζθέξνληαη ζηα είδσια θαη ιαηξεύεηαη ν Σαηαλάο θαη ηα δαηκόληα είλαη εηδσιόζπηα. Τα εηδσιόζπηα απηά 
νδεγνύλ ζηελ ιαηξεία ησλ ςεύηηθσλ ζεώλ θαη ζηελ πλεπκαηηθή πνξλεία πνπ είλαη ε απνκάθξπλζε από ηνλ Θεό 
θαη ε πηνζέηεζε ηνπ θνζκηθνύ θξνλήκαηνο. 

Τν λα ιεο όηη «εκέλα ηα εηδσιόζπηα δελ κε πεηξάδνπλ θαη δελ ππάξρεη πξόβιεκα λα ηα ηξώσ γηαηί δελ ηα 
ηξώσ ζαλ εηδσιόζπηα αιιά ζαλ αληηθείκελν πνπ είλαη ην ρξεζηκνπνηώ γηα ηελ δόμα ηνπ Θενύ ή γηα ηελ 
εμππεξέηεζή κνπ» αθνινπζείο ηελ δηδαζθαιία ηεο αληίζηνηρεο πιάλεο ησλ Νηθνιατηώλ ζηελ ζεκεξηλή επνρή. 

Τν λα δηδάζθεηο όηη «δελ ππάξρεη πξόβιεκα ζην λα ηξώκε εηδσιόζπηα, δειαδή π.ρ. λα παξαθνινπζνύκε 
ηειεόξαζε, λα ζπκκεηάζρνπκε ζηα πάξηη ηνπ θόζκνπ, λα δηαζθεδάδνπκε όπσο ν θόζκνο, λα αθνύκε θαη λα 
ρξεζηκνπνηνύκε ηελ κνπζηθή πνπ ρξεζηκνπνηεί ν θόζκνο θαη ιαηξεύεη ηνπο ζενύο ηνπ» θ.α. νπζηαζηηθά 
δηδάζθεηο ηελ δηδαζθαιία ησλ Νηθνιατηώλ. 

Παπ. 28:10 Δθείλνο πνπ απνπιαλάεη ηνπο επζείο ζε θαθό δξόκν, απηόο ζα πέζεη ζηνλ ίδην ηνπ ηνλ ιάθθν· νη 

άκεκπηνη, όκσο, ζα θιεξνλνκήζνπλ αγαζά.  

Δάλ θάπνηνο λνκίδεη όηη απιά ζα κείλεη ζηελ βξώζε ησλ εηδσιόζπησλ θαη δελ ζα πνξλεύζεη, νπζηαζηηθά 
εμαπαηά ηνλ εαπηό ηνπ θαη παίδεη κε ηελ ακαξηία θαη ηνλ δηάβνιν… Ζ Αγία Γξαθή καο πξνεηδνπνηεί: Γαλ. 6:7 
Με πιαληέζηε· ν Θεόο δελ εκπαίδεηαη· επεηδή, ό,ηη αλ ζπείξεη ν άλζξσπνο, απηό θαη ζα ζεξίζεη· 8 γηα ηνλ ιόγν 
όηη, απηόο πνπ ζπέξλεη ζηε ζάξθα ηνπ, ζα ζεξίζεη από ηε ζάξθα θζνξά· αιιά, εθείλνο πνπ ζπέξλεη ζην 
Πλεύκα, ζα ζεξίζεη από ην Πλεύκα αηώληα δσή. 

 Ζ πξνηξνπή ηνπ Λόγνπ ηνπ Θενύ: 1Ιωάν. 5:18 Γλσξίδνπκε όηη θαζέλαο πνπ έρεη γελλεζεί από ηνλ Θεό 

δελ ακαξηάλεη· αιι' απηόο πνπ γελλήζεθε από ηνλ Θεό δηαθπιάηηεη ηνλ εαπηό ηνπ, θαη ν πνλεξόο δελ ηνλ 
αγγίδεη. 19 Γλσξίδνπκε όηη είκαζηε από ηνλ Θεό· θαη νιόθιεξνο ν θόζκνο είλαη ζηελ θπξηαξρία ηνύ πνλεξνύ. 20 

Ξέξνπκε, όκσο, όηη ν Υηόο ηνύ Θενύ ήξζε, θαη καο έδσζε λόεζε γηα λα γλσξίδνπκε ηνλ αιεζηλό· θαη είκαζηε ζε 
ελόηεηα κε ηνλ αιεζηλό, κε ηνλ Υηό ηνπ, ηνλ Ηεζνύ Φξηζηό· απηόο είλαη ν αιεζηλόο Θεόο, θαη ε αηώληα δσή. 21 
Παηδάθηα, θπιάμηε ηνλ εαπηό ζαο από ηα είδσια. Ακήλ.  

 

Λύζεηο… 

α) Μεηάλνηα (γελνύ δεισηήο θαη κεηαλόεζνλ).  

β) Ζ ξνκθαία ηνύ ζηόκαηόο κνπ. 

γ) Ο Φηλεέο. 

δ) Ζ κεηαθνξά ηεο ιπρλίαο  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 

Τν πεξηζηαηηθό ηεο πιάλεο ηνπ ιανύ Ηζξαήι από ηελ ζπκβνπιή ηνπ Βαιαάκ θαη ν δήινο ηνπ Φηλεέο. 

 

Απ. 25:1 ΚΑΗ ν Ηζξαήι έκεηλε ζηε Σηηηείκ· θαη ν ιαόο άξρηζε λα πνξλεύεη κε ηηο ζπγαηέξεο ηνύ Μσάβ· 2 νη 
νπνίεο πξνζθάιεζαλ ηνλ ιαό ζηηο ζπζίεο ησλ ζεώλ ηνπο· θαη ν ιαόο έθαγε, θαη πξνζθύλεζε ηνπο ζενύο ηνπο. 3 

Καη ν Ηζξαήι πξνζθνιιήζεθε ζηνλ Βέει-θεγώξ· θαη άλαςε ε νξγή ηνύ Κπξίνπ ελάληηα ζηνλ Ηζξαήι.  

4 Καη ν Κύξηνο είπε ζηνλ Μσπζή: Πάξε όινπο ηνπο αξρεγνύο ηνύ ιανύ, θαη θξέκαζέ ηνπο κπξνζηά ζηνλ 

Κύξην, θαηάληηθξπ ζηνλ ήιην· γηα λα ζεθσζεί από ηνλ Ηζξαήι ε θινγεξή νξγή ηνύ Κπξίνπ.  

5 Καη ν Μσπζήο είπε ζηνπο θξηηέο ηνύ Ηζξαήι: Φνλεύζηε θάζε έλαο ηνπο δηθνύο ηνπ αλζξώπνπο, 

εθείλνπο πνπ πξνζθνιιήζεθαλ ζηνλ Βέει-θεγώξ.  

6 Καη δέζηε, έλαο από ηνπο γηνπο Ηζξαήι ήξζε θέξλνληαο ζηα αδέιθηα ηνπ κία γπλαίθα Μαδηαλίηηζζα, 

κπξνζηά ζηνλ Μσπζή, θαη κπξνζηά ζε νιόθιεξε ηε ζπλαγσγή ησλ γησλ Ηζξαήι, θαζώο έθιαηγαλ ζηε ζύξα ηεο 
ζθελήο ηνύ καξηπξίνπ. 7 Καη όηαλ το είδε ν Φηλεέο, ν γηνο ηνύ Διεάδαξ, γηνπ ηνύ Ααξώλ, ηνπ ηεξέα, ζεθώζεθε 
από ην κέζνλ ηεο ζπλαγσγήο, θαη παίξλνληαο ζην ρέξη ηνπ έλα κηθξό δόξπ, 8 πήγε πίζσ από ηνλ άλζξσπν ηνλ 

Ηζξαειίηε ζηε ζθελή, θαη δηαπέξαζε θαη ηνπο δύν, θαη ηνλ άλζξσπν ηνλ Ηζξαειίηε, θαη ηε γπλαίθα κέζα από ηελ 
θνηιηά ηεο. Καη ε πιεγή ησλ γησλ Ηζξαήι ζηακάηεζε. 

9 Κη εθείλνη πνπ πέζαλαλ ζηελ πιεγή ήζαλ 24.000.  

10 Καη ν Κύξηνο κίιεζε ζηνλ Μσπζή, ιέγνληαο: 11 Ο Φηλεέο, ν γηνο ηνύ Διεάδαξ, γηνπ ηνύ Ααξώλ, ηνπ 

ηεξέα, απέηξεςε ηνλ ζπκό κνπ από ηνπο γηνπο Ηζξαήι, θαζώο έδεημε δήιν γηα κέλα αλάκεζά ηνπο, θαη έηζη δελ 
εμνιόζξεπζα ηνπο γηνπο Ηζξαήι κέζα ζηε δεινηππία κνπ· 12 γη' απηό, πεο τοςρ: Γέζηε, εγώ ηνπ δίλσ ηε δηαζήθε 
κνπ ηεο εηξήλεο· 13 θη απηή ζα είλαη ζ' απηόλ θαη ζην ζπέξκα ηνπ ύζηεξα απ' απηόλ, δηαζήθε αηώληαο ηεξαηείαο· 
επεηδή, ζηάζεθε δεισηήο ππέξ ηνπ Θενύ ηνπ, θαη έθαλε εμηιέσζε γηα ηνπο γηνπο Ηζξαήι. 

14 Καη ην όλνκα ηνπ Ηζξαειίηε πνπ ζαλαηώζεθε, εθείλνπ πνπ ζαλαηώζεθε καδί κε ηε γπλαίθα ηε 
Μαδηαλίηηζζα, ήταν Εηκβξί, γηνο ηνύ Σαινύ, άξρνληα επίζεκεο νηθνγέλεηαο αλάκεζα ζηνπο Σπκεσλίηεο.15 Καη ην 

όλνκα ηεο γπλαίθαο ηεο Μαδηαλίηηζζαο, πνπ ζαλαηώζεθε, ήηαλ Φαζβί, ζπγαηέξα ηνύ Σνπξ, αξρεγνύ ιανύ, από 
επίζεκε νηθνγέλεηα ζηε Μαδηάκ.  

16 Καη ν Κύξηνο κίιεζε ζηνλ Μσπζή, ιέγνληαο: 17 Πνιεκάηε ηνπο Μαδηαλίηεο, θαη παηάμηε ηνπο· 18 

επεηδή, απηνί ζαο πνιεκνύλ κε ηηο δνιηόηεηέο ηνπο, κε ηηο νπνίεο ζαο δνιηεύηεθαλ ζηελ ππόζεζε ηνπ Φεγώξ, 
θαη ζηελ ππόζεζε ηεο Φαζβί, ηεο ζπγαηέξαο ηνύ Μαδηαλίηε άξρνληα, ηεο αδειθήο ηνπο, πνπ ζαλαηώζεθε ηελ 
εκέξα ηεο πιεγήο γηα ηελ ππόζεζε ηνπ Φεγώξ.  

 

 


