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Ήρθε το Ιερό Κοράνιο να διορθώσει την Βίβλο;  

Με την παρούσα εργασία θα ήθελα να παρουσιάσω την βασική διδασκαλία  

του Κορανίου, όσον αφορά στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, μέσα από  το Κοράνι, 

για την θεϊκή του υπόσταση, για την τριαδικότητα του Θεού, για τον θάνατο Του 

επάνω στον σταυρό και την ανάσταση Του. Στη συνέχεια θα δούμε τι λέει η Βίβλος, 

ώστε στο τέλος να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα, αν πραγματικά 

ήρθε το Ιερό Κοράνιο1 και ο Μωάμεθ να διορθώσουν την Βίβλο, όπως αυτό 

διακηρύσσει (Σούρα 2:80, 5:16) ή μήπως τελικά άλλος ήταν ο σκοπός τους; 

   

Μωάμεθ: 

  Το πλήρες όνομα του ήταν Άμπου άλ-Κασίμ Μουχάμαντ ίμπν Άμπντ Αλλάχ 

ίμπν Άμπντ   άλ-Μουτταλίμπ  Χασίμ. 

 

Ιδρυτής της θρησκείας του Ισλαμισμού ή Μουσουλμανισμού. Γεννήθηκε το 

570 μ.Χ. στην Μέκκα της Αραβίας. Ο πατέρας του πέθανε λίγο πριν γεννηθεί. 

Ορφανός λοιπόν από πατέρα, σε νεαρή ηλικία μπήκε στην υπηρεσία μιας πλούσιας 

χήρας που ονομάζονταν Χαντίτζα την οποία και τελικά παντρεύτηκε αν και ήταν κατά 

πολύ μεγαλύτερή του. Σε ηλικία 40 ετών, όπως αναφέρει το Κοράνι – το ιερό βιβλίο 

των Μουσουλμάνων – εμφανίστηκε μπροστά του ο άγγελος Γαβριήλ αναγγέλλοντας 

του πως ο Θεός (Αλλάχ) τον επέλεξε για τον τελευταίο του προφήτη. Ο Μωάμεθ 

κήρυττε πως ο Αλλάχ δεν είναι ο κορυφαίος μεταξύ των θεών, αλλά ο μοναδικός Θεός 

και η λατρεία άλλων θεών είναι αμαρτία. 

Το πολυθεϊστικό περιβάλλον της γενέτειράς του Μέκκας και ιδιαίτερα η 

πλούσια τάξη αυτής, αντιμετώπισε με εχθρότητα το κήρυγμα του Μωάμεθ και 

επιχείρησε μάλιστα να τον εξοντώσει, διότι κήρυττε την κοινωνική υπευθυνότητα, 

υμνούσε την φιλευσπλαχνία του Αλλάχ και την προοπτική της παραδείσιας χαράς. Οι 

ισχυροί και οι πλούσιοι φοβήθηκαν πως η εξάπλωση των απόψεων του θα επιδρούσε 

αρνητικά στο εμπόριο και τις επιχειρήσεις τους, κυρίως επειδή οι προσκυνητές του 

ιερού λίθου Κάαβα – ενός μαύρου μετεωρίτη – μπορεί να μην επέστρεφαν.  Έτσι, ο 

                                                           
1 Πουθενά μέσα στο Κοράνι δεν αναφέρεται ο όρος Ιερό Κοράνιο αντίθετα με την Άγια Γραφή (Ρωμ. 
1:2).     
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Μωάμεθ με τους οπαδούς του κατέφυγε στην πόλη Μεδίνα το 622 μ.Χ. Το γεγονός 

αυτό ονομάστηκε «Εγίρα» και θεωρείται από τους Μουσουλμάνους η αφετηρία της 

χρονολογίας τους δηλαδή το έτος 1 μ.Μ. 

Στη Μεδίνα το κήρυγμα του βρήκε μεγάλη ανταπόκριση και η πόλη 

οργανώθηκε με βάση τη νέα θρησκεία. Προβλέποντας πως θα μπορούσε εξαιτίας της 

εξάπλωσης της διδασκαλίας του, να συγκρουστεί με τις αραβικές φυλές, οργάνωσε 

τους οπαδούς του σε μια στρατιωτική ομάδα. Έδειξε ιδιαίτερο αρχηγικό ταλέντο και 

ανέπτυξε διπλωματική ευελιξία και πειθώ στην ένωση των αραβικών φύλων. Οι 

πολιτικές δραστηριότητες του Μωάμεθ στον αραβικό ενωτικό αγώνα οδήγησαν 

συχνά σε αμφισβητήσεις, όσον αφορά στο γεγονός της αποκάλυψης, και αυτό, έγινε 

αιτία να του αποδοθεί από τους αντιπάλους του ο τίτλος του «ψευτοπροφήτη», 

γεγονός που είναι εμφανές μέσα στο Κοράνι. 

Ο ίδιος ο Μωάμεθ, αν και θεωρούσε τον εαυτό του τελευταίο προφήτη, εν 

τούτοις πίστευε πως ως άνθρωπος δεν ήταν πρότυπο αλάθητου ανθρώπου. Στην 

πορεία της διαμόρφωσης της παράδοσης του Ισλαμισμού μεταβλήθηκε σε αλάθητο, 

απόλυτα τέλειο άνθρωπο. Η διδασκαλία του έχει έντονες επιδράσεις από τον 

Ιουδαϊσμό και τον Χριστιανισμό, τον οποίο όμως γνώρισε από μοναχούς της αίρεσης 

του Νεστοριανισμού. Αυτός είναι που έδωσε στους Μουσουλμάνους την εντολή να 

στρέφονται στην Μέκκα κατά την διάρκεια της προσευχής και να τιμούν το Ραμαζάνι 

ως μήνα σαραντάημερης νηστείας. Το 630 μ.Χ. επιτέθηκε στην Μέκκα και την 

κατέλαβε εδραιώνοντας έτσι την κυριαρχία του. Το 632 μ.Χ. πέθανε και τον 

διαδέχτηκε ο στενός του συνεργάτης Αμπού – Μπάακρ, που πήρε τον τίτλο του 

χαλίφη (διαδόχου).   

Ισλάμ: 

Οι θεμελιώδεις λατρευτικές υποχρεώσεις του μουσουλμάνου που ονομάζονται  

οι  πέντε στύλοι του Ισλάμ είναι: 

1. Ομολογία πίστης (ζαχάντα) ο Αλλάχ είναι ένας και ο Μωάμεθ είναι ο 

προφήτης του. 

2. Η προσευχή, πέντε φορές την ημέρα με νίψη προσώπου, χεριών, αγκώνων, 

ποδιών,  πριν την μεσημβρινή (σαλάτ)και όταν δεν είναι δυνατή η εύρεση 

νερού με λεπτή άμμο (σούρα 5:8,9:46) 
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3. Ελεημοσύνη («ζακάτ»-zakat) εκφράζει το ενδιαφέρων και την αγάπη προς τον 

συνάνθρωπο. Δίνεται σε χρήμα ή σε είδος και είναι καθήκον κάθε 

μουσουλμάνου (2:273-275,30:39 κ.α.)η μουσουλμανική ελεημοσύνη είναι 

ένα είδος φόρου κοινωνικής πρόνοιας και αναλογεί στο 2.5% (ή όπως 

καθορίζει η παράδοση στο 1/40 του πλεονάσματος του εισοδήματος του 

πιστού. Εκτός από την καθιερωμένη «ζακάτ» συνηθίζονται και  προαιρετικές 

αγαθοεργίες («σαντάκα» sadaqa),  όπως π.χ. στο τέλος του ραμαζανίου. 

4. Η νηστεία («σάουμ»-sawm) στη διάρκεια του 9ου μηνός του Ραμαντάν 

(Ramadan) είναι υποχρεωτική για όλους τους μουσουλμάνους άνω των 14ον 

χρόνων. Συνίσταται στην αποχή από τροφή, ποτό, σεξουαλικές σχέσεις, 

κάπνισμα, όσφρηση αρωμάτων και διαρκεί κατά την διάρκεια της ημέρας, 

από την χαραυγή έως  την δύση του ηλίου, ενώ κατά την διάρκεια της νύχτας 

δεν υπάρχουν περιορισμοί. Σε ορισμένες μουσουλμανικές  χώρες, η 

παράβαση της νηστείας τιμωρείται ακόμα και σήμερα. Οι μουσουλμάνοι 

νηστεύουν ακόμα εκτάκτως για να εξαγνιστούν από σοβαρά παραπτώματα. 

5. Ιερή αποδημία («χάτζ»-hajj) προσκύνημα στη Μέκκα(22:28-31). Γίνεται στον 

12ο μήνα του μουσουλμανικού έτους («Δουλ-Χίτζα» Dhu’l-Hijja).   Κάθε πιστός 

θα πρέπει μία φορά τουλάχιστον στη ζωή του να επισκεφθεί τους ιερούς 

τόπους του Ισλάμ στη Μέκκα  «αν μπορεί να αντεπεξέλθει στα έξοδα και αν 

εξασφαλίσει την οικογένειά του, κατά τη διάρκεια της απουσίας του». 

6. Υπάρχει ανεπίσημα ο έκτος στύλος ο οποίος ονομάζεται Τζιχάντ (προσπάθεια) 

και δεν έχει καμία σχέση με τον Ιερό Πόλεμο 2 (Σούρα 84:7). 

Αυτές είναι με λίγα λόγια, οι θεμελιώδεις λατρευτικές υποχρεώσεις του 

μουσουλμάνου  μέσα στο Ι.Κ.i3 κι αν κάποιος θέλει  να γίνει μουσουλμάνος θα πρέπει 

να πάει μπροστά στον Ιμάμη και σε 2 μάρτυρες άνδρες και αν δεν βρεθούν δύο 

άντρες, (τότε καλέστε έναν άνδρα και δύο γυναίκες της εκλογής σας για μαρτυρία, 

έτσι ώστε αν η μια από τις δυο γυναίκες ξεχάσει και κάνει λάθος η άλλη να μπορεί να 

της το θυμίσει Σούρα 2:283), τότε, κάνει την ομολογία (Νο 1) και αφού «ομολογήσει» 

                                                           
2 Γεράσιμος Μακρής (Ισλάμ) 
3 Ι.Κ. για λόγους συντομογραφίας όπου αναφέρεται το Ιερό Κοράνιο. Ακόμα να πούμε ότι η λέξη Ιερό δεν 
αναφέρετε πουθενά μέσα στο Κοράνι, και ότι στην ομολογία της πιστής δεν αναφέρετε το όνομα του Μωάμεθ 
(μέσα στο Κοράνι) ούτε οι πέντε προσευχές, αλλά ότι πρέπει ο πιστός να προσεύχεται.    
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έπειτα κάνει την περιτομή4. Αφού λοιπόν γίνουν όλα αυτά ο «πιστός» πρέπει να 

ακολουθεί τους υπόλοιπους τέσσερις κανόνες ώστε όταν πεθάνει και βρεθεί 

μπροστά στον Αλλάχ5  όπου ο Θεός θα βάλει σε μια ζυγαριά τα καλά και τα κακά έργα 

και σύμφωνα με την δικαιοσύνη Του θα κρίνει αν ο «πιστός» θα πάει στον 

παράδεισο, όπου θα έχει (ντροπαλές, αγνές γυναίκες, με μεγάλα όμορφα μάτια, σαν 

να ήταν αυγά προφυλαγμένα (Σούρα 37:49-50)6 ή θα πάει στην κόλαση αιώνια. Με 

λίγα λόγια η πίστη και η ομολογία ότι ο Μωάμεθ είναι ο προφήτης του Θεού και τα 

καλά έργα είναι ο «δρόμος» για την αιώνια ζωή. Υπάρχει βέβαια και η έννοια της 

μετάνοιας αλλά δεν υπάρχει σχέδιο σωτηρίας για τον άνθρωπο.  

Τέλος να πούμε ότιο προσωπικός συγγραφέας του Μωάμεθ, σύμφωνα με την 

παράδοση, ήταν ο Zayd ibn Thabit7. Αυτός έφτιαξε τον κανόνα από τα χειρόγραφα τα 

οποία είχε στα χέρια του, αφού κάποια τα έκαψε, και κράτησε αυτά που υπάρχουν 

και σήμερα.   

Τα αρχαιότερα χειρόγραφα είναι τρία, ένα βρίσκετε στο Ιράκ, ένα στην 

Κωνσταντινούπόλη και ένα στο Μπέρμιγχαμ. Αντίθετα με την Α.Γ. όπου υπάρχουν 

πάνω από 20.000 σπαράγματα8 συνολικά και τα 5.οοο περίπου ανάγονται μέχρι τον 

                                                           
4 Περιτομή ονομάζεται ο περιορισμένος ακρωτηριασμός της φυσικής διαμόρφωσης του ανδρικού 

μορίου, συγκεκριμένα είναι η αποκοπή (αφαίρεση) της πόσθης ή ακροποσθίας (αρχ. ακροβυστίας), της 

πτύχωσης δηλαδή του δέρματος που καλύπτει τη βάλανο του πέους, του εξωτερικού 

ανδρικού γεννητικού οργάνου. στην εβραϊκή και στη μουσουλμανική θρησκεία οι γονείς οφείλουν να 

περιτέμνουν τα άρρενα βρέφη τους (σουνέτι στα τουρκικά), σύμφωνα με τους θρησκευτικούς κανόνες. Η 

συμβολική αυτή πράξη συνδέεται άμεσα με την κοινωνική σημασία του πέους, κατά το δόγμα των 

παραπάνω θρησκειών. 

5 Με το αραβικό όνομα Αλλάχ (αραβ. هللا , Allāh) οι Μουσουλμάνοι κάθε εθνικότητας αναφέρονται στον 

ένα και μοναδικό Θεό του Ισλάμ. 

6 Ο απλός πιστός θα έχει 10 ενώ ο μάρτυρας 72. 
7 Σύμφωνα με τις ισλαμικές παραδόσεις, ο Zayd ibn Thabit (زيد بن ثابت) ήταν ο 

προσωπικός γραμματέας του ισλαμικού προφήτη Μωάμεθ και ήταν από 
τους ansar (βοηθούς). Εντάχθηκε στις τάξεις του μουσουλμανικού στρατού στην ηλικία των 19 ετών. 
Μετά το θάνατο του Μωάμεθ, συνέταξε το Κοράνι σε ένα ενιαίο τόμο από διάφορες γραπτές και 
προφορικές πηγές. Ήταν ένας αξιοσημείωτος εμπειρογνώμονας για το Κοράνι και ξόδεψε πολύ χρόνο 

για να τον απαγγείλει. 

8 Σήμερα ο αριθμός των γνωστών ελληνικών χειρογράφων της Καινής Διαθήκης, που βρίσκονται σε διάφορες μονές 

και βιβλιοθήκες του κόσμου, υπερβαίνει τα 5700. Συγκεκριμένα στην τελευταία έκδοση του καταλόγου του K. 

Aland, Kurzgefasste Liste der griechischen Handschriften des Neuen Testaments, 1994, όπως συμπληρώθηκε από 

τα ενημερωτικά Δελτία του Ινστιτούτου έρευνας του κειμένου της Καινής Διαθήκης στο Muenster της Γερμανίας, 

αριθμούνται: 

— 116 πάπυροι ή σπαράγματα παπύρων με τεμάχια της Καινής Διαθήκης (από τον 2ο ως και τον 7ο αιώνα, τα 

περισσότερα από τον 2ο ως τον 4ο αιώνα), 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AD%CF%81%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AD%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CF%8C%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%8A%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CE%BB%CE%AC%CE%BC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B9%CE%BA%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B9%CE%BA%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CE%BB%CE%AC%CE%BC
https://en.wikipedia.org/wiki/Scribe
https://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad
https://en.wikipedia.org/wiki/Ansar_(Islam)
https://en.wikipedia.org/wiki/Quran
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4ο αιώνα μ.Χ.9  Δεν γράφτηκε σε κάποιο υπάρχων ιδίωμα, αλλά, δημιουργήθηκε 

γλώσσα  απ  όπου μετά δημιουργήθηκε η βάση της Αραβικής γλώσσας. Δεν είναι πεζό 

κείμενο αλλά ποίημα (απαγγέλεις και θυμάσαι) είναι ένα μνημονικό βοήθημα.10   

 

Το  βασικότερο, όμως  δόγμα στο Ι.Κ. κατά την γνώμη μου είναι πως: 

Ο Αδάμ, δεν «έπεσε» αλλά έκανε λάθος, και ο Θεός τον συγχώρεσε για αυτό, έτσι, 

υπάρχει μεν η μετάνοια, αλλά τα έργα είναι αυτά που θα φέρουν τον άνθρωπο  

τελικά στον παράδεισο.  

 (Σούρα 2:37) 

Τότε ο Αδάμ έλαβε από τον Κύριό του μερικά λόγια προσευχής  και δέχτηκε τη 

μετάνοια του. Πράγματι, αυτός είναι ο Αποδέκτης της μετάνοιας, ο Ελεήμων. 

 Ακόμα στην Σούρα 7:23 λέει πως: Ασεβήσαμε ενάντια στους εαυτούς μας. 

Την δήλωση αυτή, ότι ο άνθρωπος αμαρτάνει πάντα ενάντια στον εαυτό του 

υπάρχει σε πολλά εδάφια (Σούρες) μέσα στο Ι.Κ. 11  

(2:3, 2:54, 2:57, 4:97, 4:110, 7:160, 117:3, 135:4, 135:64 κ.α.). 

Πολύ σημαντικό, όμως, για διδασκαλεία της Α.Γ.12 είναι η πτώση των 

πρωτοπλάστων όπου : Ρωμ. 5:12 «Γι' αυτό, όπως διαμέσου ενός ανθρώπου η 

αμαρτία μπήκε μέσα στον κόσμο, και με την αμαρτία ο θάνατος, και με τον τρόπο 

                                                           
— 316 μεγαλογράμματα χειρόγραφα (από τον 4ο ως και τον 10ο αιώνα), 

— 2877 μικρογράμματα συνεχούς κειμένου, δηλ. από το κατά Ματθαίον μέχρι την Αποκάλυψη (από τον 9ο-10ο ως 

τον 16ο-17ο αιώνα και αργότερα, παρά την παράλληλη ύπαρξη της τυπογραφίας), 

— και 2432 εκλογάδια (της ίδιας εποχής με τα μικρογράμματα συνεχούς κειμένου), που περιέχουν τις 

αναγινωσκόμενες κατά τη θεία λατρεία περικοπές και που ονομάζονται από τους Δυτικούς ερευνητές 

Ευαγγελιστάρια ή Λεξιονάρια, ενώ από τους Έλληνες ονομάζονται, σύμφωνα με τη Βυζαντινή ορολογία, Εκλογάδια 

ή Ιερόν Ευαγγέλιον και Απόστολος (ανάλογα με το περιεχόμενό τους). Βέβαια παράλληλα χρησιμοποιείται από 

τους Έλληνες και η εισαγόμενη από τη Δύση ορολογία (Ευαγγελιστάρια, Λεξιονάρια). 

Ας σημειώσουμε ότι το αρχαιότερο απόσπασμα με κείμενο της Καινής Διαθήκης προέρχεται από τις αρχές του 2ού 

αιώνα (120 – 125 μ.Χ), είναι ο πάπυρος Ρ52, που περιέχει την περικοπή Ιω. 18, 31- 33· 37-38 και βρίσκεται στη 

βιβλιοθήκη John Ryland του Manchester της Αγγλίας. Απέχει δηλ. μόλις 2-3 δεκαετίες από το πρωτότυπο του κατά 

Ιωάννην ευαγγελίου. 

9 https://www.pemptousia.gr/2013/04/i-gnostoteri-chirografi-kodikes-t/ 
10 Το Κοράνιο είναι ένα από τα πρώτα κείμενα που γράφτηκαν σε μια πρώιμη μορφή της αραβικής 

γλώσσας, τη λεγόμενη Κορανική που είναι η καθαρότερη (καθαρεύουσα) γλώσσα της Χετζάζης 
(σημερινής Σαουδικής Αραβίας). Στην πραγματικότητα επιβιώνουν ως σήμερα μόνον πέντε 
προϊσλαμικές επιγραφές που επιβεβαιώνουν τη γραπτή μορφή της γλώσσας σε εκείνη την εποχή και 
ένα κείμενο, του οποίου όμως η χρονολόγηση αμφισβητείται, το Μουαλλακάτ, δηλαδή οι Απαγορευμένες 

Ωδές. 
11 ΚΟΡΑΝΙΟ ΚΑΙ ΒΙΒΛΟΣ Dr. Thomas schirrmacher 
12 Α.Γ. συντομογραφικά Αγία Γραφή(Βίβλος). 
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αυτό ο θάνατος πέρασε μέσα σε όλους τούς ανθρώπους, για τον λόγο ότι όλοι 

αμάρτησαν·» 

 

Αφού λοιπόν, σύμφωνα με το Ι.Κ., ο Θεός συγχώρεσε τον Αδάμ  τότε δεν 

χρειαζόμαστε σωτηρία ούτε σωτήρα, με αυτόν τον τρόπο  τα «καλά μας» έργα είναι 

αρκετά για την σωτηρία μας και την αιώνια ζωή. Είναι όμως έτσι στην 

πραγματικότητα; 

 

Εκ πρώτης θα θέλαμε να παρουσιάσουμε κάποια εδάφια μέσα από το Ι.Κ. τι λέει 

για τους Χριστιανούς και για τους Ιουδαίους. 

        Σούρα 2:62 

Πράγματι, εκείνοι που πίστευαν και εκείνοι που ήταν Εβραίοι ή Χριστιανοί ή 

Σαβαίοι13 [πριν από τον Προφήτη Μωάμεθ] - όσοι [πίστευαν] στον Αλλάχ και την 

Τελευταία Ημέρα και έκαναν τη δικαιοσύνη - θα έχουν την ανταμοιβή τους με τον 

Κύριό τους και δεν υπάρχει φόβος εκεί να τους απασχολεί, ούτε θα θρηνήσουν. 

Σούρα 5:47  

Και αφήστε τους ανθρώπους του Ευαγγελίου να κρίνουν αυτό που έχει αποκαλύψει 

ο Αλλάχ εκεί. Και όποιος δεν κρίνει με το τι έχει αποκαλύψει ο Αλλάχ - τότε είναι 

εκείνοι που είναι  προκλητικοί και  ανυπάκουοι. 

       Σούρα 10:94 

Επομένως, εάν αμφιβάλλετε, για αυτό που σας αποκαλύψαμε, ρωτήστε εκείνους που 

διαβάζουν την Αγία Γραφή μπροστά σας. Η αλήθεια σίγουρα έχει έρθει σε σας από 

τον Κύριό σας, οπότε ποτέ να μην είστε ανάμεσα στους αμφισβητίες. 

       Σούρα 4:136 

Ω! Εσείς που έχετε πιστέψει, πιστέψτε στον Αλλάχ και τον Αγγελιοφόρο και το Βιβλίο 

που έστειλε κάτω με τον Αγγελιοφόρο Του και την Γραφή που έστειλε πριν. Και 

όποιος δεν πιστεύει στον Αλλάχ, στους Αγγέλους Του, τα βιβλία Του,  και στην 

Τελευταία Ημέρα της κρίσης έχει σίγουρα καταστραφεί. 

 

                                                           
13 https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%B2%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9 
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Στη συνέχεια θα δούμε με εδάφια μέσα από το Ι.Κ. τι λέει ως αναφορά για  το 

πρόσωπο του Ιησού Χριστού, της θεότητάς του, της «τριαδικότητάς»14 του Θεού, για 

την εξιλέωση του ανθρώπου διαμέσου της θυσίας του Ιησού Χριστού στον Σταυρό 

του Γολγοθά για την  Ανάσταση και τη Ανάληψη του Κυρίου, και όλα αυτά θα τα 

συγκρίνουμε με εδάφια από την Βίβλο. 

 

Η τριαδικότητα του Θεού 

Σούρα 4:171  

O λαοί της Γραφής, μη δεσμεύετε υπερβολικά τη θρησκεία σας ή μην πείτε για τον 

Αλλάχ εκτός από την αλήθεια. Ο Μεσσίας, ο Ιησούς, ο γιος της Παναγίας, ήταν μόνο 

ένας αγγελιοφόρος του Αλλάχ και ο λόγος του που στρέφει προς τη Μαρία και μια 

ψυχή [που δημιουργήθηκε με εντολή] από Αυτόν. Πιστεύετε λοιπόν στον Αλλάχ και 

στους αγγελιαφόρους Του. Και μην πείτε, "Τρεις"? παραιτηθείτε είναι καλύτερο για 

σας. Πράγματι, ο Αλλάχ είναι μόνο ένας Θεός. Εκείνος είναι Εκείνος που έχει πάνω 

από ένα γιο. Σε αυτόν ανήκει ό, τι είναι στους ουρανούς και ό, τι είναι στη γη. Και 

επαρκής είναι ο Αλλάχ ως ρυθμιστής των υποθέσεων.  

Σούρα 5:73  

 Έχουν σίγουρα δυσπιστία αυτοί που λένε, "ο Αλλάχ είναι ο τρίτος από τους 

τρεις". Και δεν υπάρχει Θεός παρά μόνο ένας Θεός. Και αν δεν σταματήσουν από 

αυτό που λένε, σίγουρα βασανιστήρια θα πέσουν στους δύσπιστους και μια οδυνηρή 

τιμωρία.  

 

Όπως αναφέραμε και στις υποσημειώσεις το δόγμα της  τριαδικότητας του 

Θεού βγαίνει ως αποτέλεσμα μελέτης της  Α.Γ. 

 

Ματθ. 28:19 Αφού, λοιπόν, πορευτείτε, κάντε μαθητές όλα τα έθνη, βαπτίζοντάς 

τους στο όνομα του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, 

 

                                                           
14 Να πούμε πως ο όρος τριαδικότητα ή τριαδικός Θεός δεν υπάρχει μέσα στην Βίβλο αλλά 
βγαίνει  ως αποτέλεσμα μελέτης ολόκληρης της Βίβλου, είναι θεολογικός και σημαίνει τις 
τρεις υποστάσεις της Θεότητας. 
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2Κορ. 13:14 (13) Η χάρη τού Κυρίου Ιησού Χριστού, και η αγάπη τού Θεού, και η 

κοινωνία τού Αγίου Πνεύματος είθε να είναι μαζί με όλους σας. Αμήν. 

 

Η κάθε μια από τις θείες προσωπικότητες αποτελεί και είναι ξεχωριστή 

αυτοσυνείδητη, αυθύπαρκτη και αυτόβουλη οντότητα υπό τέλεια ηθική και 

πνευματική αυτονομία η οποία βούλεται, σκέπτεται, ομιλεί, θέλει, αποφασίζει και 

ενεργεί ελευθέρα, χωρίς να παύει να διατηρεί μία τέλεια , απόλυτη και αιώνια 

(διαρκή) κοινωνία και εσωτερική ηθική ενότητα με τις δύο άλλες Θείες 

Προσωπικότητες. 15 

Ο Πατέρας ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, ως τρία διακεκριμένα και ξεχωριστά 

μεταξύ τους Πρόσωπα, αποτελούν μια θετική και εξ αποκαλύψεως διδαχή σε 

ολόκληρη την Α.Γ. και πιο ειδικά στην Καινή Διαθήκη. 

1Πέτ. 1:2 εκλεκτούς, σύμφωνα με την πρόγνωση του Πατέρα Θεού, με τον 

αγιασμό τού Πνεύματος, σε υπακοή και ραντισμό τού αίματος του Ιησού Χριστού· 

είθε χάρη και ειρήνη να πληθύνει σε σας. 

Ματθ. 3:16 Και αφού ο Ιησούς βαπτίστηκε, ανέβηκε αμέσως από το νερό· και 

ξάφνου, ανοίχτηκαν σ' αυτόν οι ουρανοί, και είδε το Πνεύμα τού Θεού να κατεβαίνει 

σαν περιστέρι, και να έρχεται επάνω του. 

Ματθ. 3:17 Και ξάφνου, μια φωνή από τους ουρανούς, που έλεγε: Αυτός είναι 

ο Υιός μου ο αγαπητός, στον οποίο ευαρεστήθηκα. 

Ιούδ. 1:20 Εσείς, όμως, αγαπητοί, ενώ θα εποικοδομείτε τον εαυτό σας 

επάνω στην αγιότατη πίστη σας, προσευχόμενοι εν Πνεύματι Αγίω, 

Ιούδ. 1:21 φυλάξτε τον εαυτό σας στην αγάπη τού Θεού, προσμένοντας το 

έλεος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού σε αιώνια ζωή. 

Ακόμα, Ιωαν. 8:54-55, Ιωαν. 14:16, Ιωαν. 16:14 κ.λ.π.  

 

Επανερχόμαστε στο Ι.Κ 

Ο Μεσσίας 

Σούρα 5:72  Έχουν σίγουρα δυσπιστία αυτοί που λένε, «Ο Αλλάχ είναι ο Μεσσίας, ο 

γιος της Μαρίας» ενώ ο Μεσσίας είπε: «Ω παιδιά του Ισραήλ, προσκυνήστε τον 

                                                           
15 Μελέτη: Η Τριαδική Θεότητα, Αλέξης Καρέλης 
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Αλλάχ, κύριό μου και τον Κύριό σας». Πράγματι, αυτός που συνδέει άλλους με τον 

Αλλάχ - ο Αλλάχ έχει απαγορεύσει τον Παράδεισο, και το καταφύγιό του είναι η 

Φωτιά. Και δεν υπάρχει  για τους παραβάτες κανένα βοήθημα. 

                Σε αυτό το σημείο επιτρέψτε μου να κάνουμε μια παρένθεση ως αναφορά 

την λέξη Μεσσίας16 : 

Μεσσίας, Χριστός, κεχρισμένος ,   יַח  .(Μασιάχ) ָמשִׁ

Αυτός που έχει το χρίσμα, αυτός που είναι χρισμένος από τον Θεό. Είναι τίτλος, 

προσωνύμιο, αναφερόμενο  για τον Κύριο και Λυτρωτή της ανθρωπότητας , Αυτόν 

που υποσχέθηκε ο Θεός στους Ιουδαίους,  

Δευτ. 18:15 ΕΝΑΝ ΠΡΟΦΗΤΗ θα σηκώσει σε σένα ο Κύριος ο Θεός σου, από ανάμεσά 

σου, από τους αδελφούς σου, όπως εμένα· αυτόν θα ακούτε·  

και ακόμα,  

Δαν. 9:25 Γνώρισε, λοιπόν, και κατάλαβε, ότι, από την έκδοση του προστάγματος για 

να ανοικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ, μέχρι του Χριστού τού Ηγήτορα, θα είναι επτά 

εβδομάδες, και 62 εβδομάδες· θα οικοδομηθεί ξανά η πλατεία και το τείχος, μάλιστα 

σε καιρούς στενοχώριας.  

 Χρίσμα έπαιρναν οι βασιλείς, οι ιερείς και οι προφήτες με την έκχυση ελαίου 

επάνω στο κεφάλι. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο αληθινός Μεσσίας της Παλαιάς Διαθήκης 

Γεν. 49:10, Δαν. 9:20-25 Μαλαχίας 3:1. Και σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη: Ιωαν. 

1:42, Ιωαν. 4:25-26 ο Χριστός είπε στην  σαμαρείτισσα , Εγώ είμαι. 

Κλείνοντας την παρένθεση, συνεχίζουμε με το Ι.Κ.  

 

Ο Χριστός δεν είναι Υιός του Θεού! 

 Σούρα 6:101  

[Αυτός] είναι ο δημιουργός των ουρανών και της γης. Πώς θα μπορούσε να έχει έναν 

γιο όταν δεν έχει σύντροφο και Αυτός δημιούργησε όλα τα πράγματα;  

Σούρα 39:4  

Αν ο Αλλάχ ήθελε για τον εαυτό του γιο θα είχε διαλέξει όποιον ήθελε από εκείνους 

που έπλασε. 

             Σούρα 112:2-3 

                                                           
16 Λεξικό των Αγίων Γραφών Γ.ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ εκδώσεις Γρηγόρη. 
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Ο Αλλάχ είναι μοναδικός, δεν τεκνοποιεί, δεν έχει γεννηθεί και δεν υπάρχει κανένας 

όμοιός του. 

 

Δεν πέθανε επάνω στον Σταυρό σύμφωνα με το Ι.Κ. 

Και δεν είναι Θεός ο Ιησούς Χριστός. 

  

Σούρα 4:157  

Και για το ρητό τους: «Πράγματι, σκοτώσαμε τον Μεσσία, τον Ιησού, τον γιο της 

Μαρίας, τον αγγελιοφόρο του Αλλάχ».  Και δεν τον σκότωσαν, ούτε τον σταύρωσαν, 

αλλά έτσι φαίνεται σε αυτούς. Και πράγματι, όσοι διαφέρουν από αυτό είναι 

αμφίβολοι. Δεν το γνωρίζουν, εκτός από τα ακόλουθα της παραδοχής. Και δεν τον 

σκότωσαν, βεβαίως. 

               Σούρα 4:158   

Αντίθετα, ο Αλλάχ τον έφερε στον εαυτό του. Και πάντα ο Αλλάχ είναι 

μεγαλοπρεπής και σοφός. 

               Σούρα 4:159  

Και δεν υπάρχει κανένας από τους ανθρώπους της Γραφής, που να πεθάνει χωρίς να 

πιστέψει ότι ο Χριστός είναι άνθρωπος. Και την ημέρα της Ανάστασης θα είναι 

μάρτυρας εναντίον τους. 

               Σούρα 23:51 

Και κάναμε το γιο της Παρθένου και της μητέρας του ένα  σημάδι και τους 

προστατεύσαμε μέσα σε υψηλή τοποθεσία με πράσινα λιβάδια και πηγές, από τις 

οποίες τρέχουν καθαρά νερά.            

Σούρα 5:117 

Κι όταν ο Αλλάχ θα πει: «Ω Ιησού γιε της Μαρίας, είπες εσύ στους ανθρώπους 

δεχθείτε εμένα και την μητέρα μου ως δυο θεούς μαζί με τον Αλλάχ;» εκείνος θα 

απαντήσει: «Άγιος  είσαι Εσύ. Ποτέ δεν θα μπορούσα να πω  κάτι που δεν έχω 

δικαίωμα να πω. Αν το είχα πει είναι βέβαιο ότι Εσύ θα το γνώριζες . Εσύ γνωρίζεις 

εκείνα που είναι μέσα στο μυαλό μου και εγώ δεν γνωρίζω εκείνα που είναι στο δικό 

Σου. Μόνο Εσύ είσαι Γνώστης Των κρυφών πραγμάτων».  

             Σούρα 5:73 
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Πράγματι άπιστοι είναι εκείνοι που λένε :»είναι βέβαιο πως ο Αλλάχ(Θεός) είναι ο 

Μεσσίας ο γιος της Μαρίας» ενώ ο Μεσσίας είπε: «Ω τέκνα του Ισραήλ  λατρεύετε 

τον Αλλάχ  ο οποίος είναι ο Κύριος μου και ο Κύριος σας».  Είναι βέβαιο ότι ο Αλλάχ 

έχει όμοιο του και η φωτιά θα είναι η κατοικία τους.   

Σούρα 3:45-48 

[Και αναφέραμε] όταν οι άγγελοι είπαν: «Μαίρη, ο Αλλάχ σας δίνει καλή 

διαβεβαιώσεις ενός λόγου από Αυτόν, το όνομα του οποίου θα είναι ο Μεσσίας, ο 

Ιησούς, ο γιος της Μαρίας - που διακρίνεται σε αυτόν τον κόσμο και στη συνέχεια, 

κοντά στον [Αλλάχ].  

Θα μιλήσει στους ανθρώπους στην κοιτίδα και στην ωριμότητα και θα είναι από τους 

δίκαιους». 

Είπε: «Κύριέ μου, πώς θα έχω ένα παιδί όταν κανείς δεν με άγγιξε;» Ο Άγγελος είπε: 

«Αυτός είναι ο Αλλάχ· Δημιουργεί αυτό που θέλει. Όταν δηλώνει ένα θέμα, μόνο του 

λέει:  Να, και γίνεται». 

 

Και θα του διδάξει τη γραφή και τη σοφία και την Τορά και το Ευαγγέλιο. 

Όταν ο Αλλάχ δίδασκε την Τορά και το Ευαγγέλιο στον Ιησού δεν γνώριζε πως 

είναι παραποιημένα ή ότι θα παραποιηθούν αφού την στιγμή που γράφεται το Ι.Κ. 

έχουν περάσει ήδη 600 χρόνια περίπου από την στιγμή που ήρθε ο Χριστός στην γη 

και περίπου 500 όπου έχουν γραφτεί τα Ευαγγέλια(άξιο απορίας).  

                 Σούρα 21:34-35 

Σε κανέναν άνθρωπο- πριν από σένα – δεν έχουμε παραχωρήσει την αιωνιότητα 

(εδώ)  

Αν λοιπόν εσύ πεθάνεις πως αυτοί θα ζήσουν αιώνια; 

Κάθε ψυχή θα  γευτεί τον θάνατο και θα σας δοκιμάσουμε με το καλό και το κακό και 

στο τέλος σε Εμάς θα επιστρέψετε. 

Για αυτό και ο Χριστός, σύμφωνα με την Ισλαμική παράδοση, πρέπει να 

επιστρέψει εδώ στην γη για να πεθάνει όπως και οι υπόλοιποι άνθρωποι.  

Ακόμα,  μόνο ο Αλλάχ  μπορεί να συγχωρεί αμαρτίες. 

 

Σούρα 3:136 
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Και εκείνοι που, όταν διαπράττουν ανήθικες πράξεις  ή αμαρτίες, θυμούνται τον 

Αλλάχ και αναζητούν συγχώρεση για τις αμαρτίες τους ποιος μπορεί να συγχωρήσει 

τις αμαρτίες εκτός από τον Αλλάχ;  και [που] δεν εμμένουν σε αυτό που έχουν κάνει, 

ενώ γνωρίζουν. 

 

 Το Ι.Κ. λέει, με λίγα λόγια,  πως ο Ιησούς δεν είναι Υιός του Θεού, δεν έχει και 

την θεϊκή ιδιότητα, δεν πέθανε επάνω στον σταυρό, κι αφού δεν πέθανε άρα δεν 

αναστήθηκε και ότι απλά ο Αλλάχ τον πήρε και είναι κάπου στα υψηλά.  

 

Σε αυτό το σημείο θα δούμε τι ακριβως λέει η Α.Γ.  για όλα τα παραπάνω θέματα. 

 

  Η τριαδικότητα(αναφερθήκαμε παραπάνω) του θεού προϋποθέτει την 

θεότητα του Ιησού Χριστού, όπου έχει μεγάλη σημασία για την σωτηρία μας. 

 

Δεν είναι οι ιδιότητες του Θεού που συνθέτουν τον χαρακτήρα Του, αλλά ο 

χαρακτήρας Του που εκφράζεται με τις ιδιότητές. 

 

Ο Θεός Υιός 

Εισαγωγικά να πούμε ότι εκείνος που αρνείται ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του 

Θεού, δηλ. Πρόσωπο θείο,  ξεχωριστό από τον Εαυτό του, καταστρέφει με αυτήν την 

άρνηση του ολόκληρο το Ευαγγέλιο εφόσον το Ευαγγέλιο είναι «περί του Υιού του 

Θεού» (Ρωμ.1:3).  

 

Το Ευαγγέλιο είναι ότι:  Ιωάν. 3:16 «Οὕτως γὰρ ἠγάπησεν ὁ θεὸς τὸν κόσμον ὥστε 

τὸν υἱὸν τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται ἀλλὰ ἔχῃ 

ζωὴν αἰώνιον».  

Ο Ιησούς υπήρχε ως προαιώνιος Θεός. Οι μαρτυρίες για την θεότητα Του και την 

αιώνια προΰπαρξη  Του, σημειώνονται στα λόγια Του. 

Ιωάν. 17:5 «Και, τώρα, εσύ Πατέρα, δόξασέ με κοντά σου, με τη δόξα που 

είχα κοντά σε σένα, πριν γίνει ο κόσμος». 

Ιωάν. 10:36 «εκείνον, τον οποίο ο Πατέρας αγίασε, και απέστειλε στον κόσμο, 

εσείς λέτε, ότι: Βλασφημείς, επειδή είπα, είμαι Υιός τού Θεού;» 
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Ιωάν. 11:4 «Και όταν ο Ιησούς το άκουσε, είπε: Αυτή η ασθένεια δεν είναι 

προς θάνατο, αλλά υπέρ τής δόξας τού Θεού, για να δοξαστεί ο Υιός τού Θεού 

διαμέσου αυτής» 

Ιωάν. 19:7 «Οι Ιουδαίοι, λοιπόν, του απάντησαν: Εμείς έχουμε νόμο, και 

σύμφωνα με τον νόμο μας πρέπει να πεθάνει, επειδή έκανε τον εαυτό του Υιόν τού 

Θεού». 

 

Μόνο αν πιστέψουμε πως ο Χριστός είναι Υιός του Θεού έχουμε αιώνια ζωή. 

Ιωάν. 20:31 «ταῦτα δὲ γέγραπται ἵνα πιστεύητε ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ὁ χριστὸς ὁ 

υἱὸς τοῦ θεοῦ, καὶ ἵνα πιστεύοντες ζωὴν ἔχητε ἐν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ». 

Πράξ. 4:12 «καὶ οὐκ ἔστιν ἐν ἄλλῳ οὐδενὶ ἡ σωτηρία, οὐδὲ γὰρ ὄνομά ἐστιν 

ἕτερον ὑπὸ τὸν οὐρανὸν τὸ δεδομένον ἐν ἀνθρώποις ἐν ᾧ δεῖ σωθῆναι ἡμᾶς». 

 

Και φυσικά ο λόγος που τον σταύρωσαν οι Ιουδαίοι ήταν 1ον)  ότι έκανε τον 

εαυτό του ίσο με τον θεό, και 2ον) ότι συγχωρούσε αμαρτίες,  

Ιωάν. 10:33 «Οι Ιουδαίοι αποκρίθηκαν σ' αυτόν, λέγοντας: Για καλό έργο δεν 

σε λιθοβολούμε, αλλά για βλασφημία, και επειδή εσύ, ενώ είσαι άνθρωπος, κάνεις 

τον εαυτό σου Θεό. Και ότι συγχωρεί αμαρτίες»   

Ματθ. 9:6 «Αλλά, για να γνωρίσετε ότι ο Υιός τού ανθρώπου έχει εξουσία 

επάνω στη γη να συγχωρεί αμαρτίες, (λέει τότε στον παράλυτο): Μόλις εγερθείς, 

σήκωσε το κρεβάτι σου, και πήγαινε στο σπίτι σου». 

Μάρκ. 2:7 «Γιατί αυτός μιλάει τέτοιες βλασφημίες; Ποιος μπορεί να 

συγχωρεί αμαρτίες παρά μονάχα ένας, ο Θεός;» 

 

Ακόμα: 

Λουκ. 5:21  Λουκ. 5:24  

Λουκ. 7:49 «Και οι συγκαθήμενοι στο τραπέζι άρχισαν να λένε μέσα τους: 

Ποιος είναι αυτός που συγχωρεί και αμαρτίες;» 

 

Το Ι.Κ  λέει πως μόνο ο Αλλάχ συγχωρεί αμαρτίες, 

Άρα ο Χριστός με την ιδιότητα του ως Θεός, μπορεί να συγχωρεί αμαρτίες. 
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Σε αυτό το σημείο θα δούμε τι λέει το Ι.Κ. ως αναφορά την εξιλέωση του 

ανθρώπου και μετά θα μελετήσουμε όλα μαζί τα θέματα πως αναφέρονται στην Α.Γ. 

για το σοβαρό θέμα της εξιλέωσης , για  την Θεότητα του Ιησού ,τον Θάνατο, την 

Ανάσταση και την Ανάληψη Του, εφόσον όλα  αυτά είναι άρρηκτα συνδεμένα μεταξύ 

τους.  

                

Σούρα 6:165 

Πείτε: "Να αναζητήσω άλλον άρχοντα από τον Αλλάχ,  ενώ Αυτός είναι ο Κύριος όλων 

των πραγμάτων; και κάθε ψυχή θα φέρει τις συνέπειες των πράξεών της, και 

κανένας φορέας φορτίων δεν θα φέρει το βάρος ενός άλλου. Ο Κύριος είναι η 

επιστροφή σας και θα σας ενημερώσει σχετικά με αυτό που κάνατε να διαφέρουν. " 

(και Σούρα 29:13-14, 35:19). 

Καμία φορτωμένη ψυχή δεν θα επωμισθεί  τα βάρη μιας άλλη , αλλά ο Χριστός 

σύμφωνα με το Ι.Κ. ήταν άγιος και δεν είχε δικά του βάρη.  

 

Η επιστολή προς Εβραίους προσπαθεί -με κάποιον τρόπο- να μας βγάλει από 

την θρησκεία, ό,τι ήταν δυνατό να γίνει από το μέρος των ανθρώπων, έγινε, επειδή, 

όμως, δεν ήταν ικανό να μας σώσει, γι αυτόν ακριβώς τον λόγο ήρθε ο Χριστός. Για 

να μπορέσει, λοιπόν, να αποκτήσει- Αιώνια λύτρωση-  θα έπρεπε να έχει και την 

ιδιότητα του Θεού, και αυτό το βλέπουμε (Εβρ. 7:23-28) «… που έχει αποδειχθεί 

τέλειος στον Αιώνα». Και ακόμα το βλέπουμε πιο ξεκάθαρα στους ψαλμούς και στο 

βιβλίο του προφήτη Ιεζεκιήλ, ότι εάν είχε μόνο την ιδιότητα του ανθρώπου δεν θα 

μπορούσε: 

  Ψαλ. 49:7-9 «κανένας δεν μπορεί ποτέ να εξαγοράσει αδελφό ούτε να δώσει 

στον Θεό λύτρο γι' αυτόν·  μια και, είναι πολύτιμη η απολύτρωση της ψυχής τους, 

και ανεύρετη για πάντα ώστε να ζει αιώνια, για να μη δει φθορά». 

Ιεζ. 14:12-20 Και έγινε σε μένα λόγος τού Κυρίου, λέγοντας: Γιε ανθρώπου, 

όταν κάποια γη αμαρτήσει σε μένα με βαριά παράβαση, τότε θα απλώσω το χέρι μου 

επάνω της, και θα συντρίψω το υποστήριγμα του ψωμιού της, και θα στείλω 

εναντίον της πείνα, και θα αποκόψω απ' αυτή άνθρωπο και κτήνος· και αν αυτοί οι 

τρεις άνδρες: Ο Νώε, ο Δανιήλ, και ο Ιώβ, ήσαν μέσα σ' αυτή, αυτοί μόνοι θα έσωζαν 

τις ψυχές τους εξαιτίας της δικαιοσύνης τους, λέει ο Κύριος ο Θεός. Και αν θα έφερνα 
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ενάντια στη γη κακά θηρία, και την έφθειραν, ώστε να αφανιστεί, ώστε να μη μπορεί 

κάποιος να περάσει διαμέσου αυτής εξαιτίας των θηρίων, και αν οι τρεις αυτοί 

άνδρες βρίσκονταν μέσα σ' αυτή, ζω εγώ λέει ο Κύριος ο Θεός, δεν θα έσωζαν ούτε 

γιους ούτε θυγατέρες· αυτοί μόνοι θα σώζονταν, και η γη θα αφανιζόταν. Ή, και αν 

έφερνα ρομφαία επάνω σ' εκείνη τη γη, και έλεγα: Ρομφαία, πέρασε μέσα από τη 

γη, ώστε να αποκόψω απ' αυτή άνθρωπο και κτήνος, και αν αυτοί οι τρεις άνδρες 

βρίσκονταν μέσα σ' αυτή, ζω εγώ λέει ο Κύριος ο Θεός, δεν θα έσωζαν γιους και 

θυγατέρες, αλλά αυτοί μόνοι θα σώζονταν. Ή, αν έφερνα θανατικό επάνω σ' εκείνη 

τη γη· και ξέχυνα την οργή μου επάνω της με αίμα, ώστε να αποκόψω απ' αυτή 

άνθρωπο  και κτήνος και βρίσκονταν μέσα σ’ αυτή ο Νώε, ο Δανιήλ, και ο Ιώβ, ζω 

εγώ λέει ο Κύριος ο Θεός, δεν θα έσωζαν ούτε γιο ούτε θυγατέρα· αυτοί μόνοι θα 

έσωζαν τις ψυχές τους εξαιτίας τής δικαιοσύνης τους. 

 

Παρότι έγινε άνθρωπος ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, δεν έχασε πότε την 

ιδιότητα του ως Θεός (Κολ 2:9,Α΄Τιμ3:16).Βέβαια, όταν ήταν στην φάτνη ή όταν ήταν 

επάνω στον σταυρό του Γολγοθά, δεν ήταν ταυτόχρονα και στον θρόνο Του στον 

ουρανό, αλλά ούτε έκανε χρήση της Θεϊκής του ιδιότητας  ( Φιλιπ. 2:6-11) & (Πραξ. 

2:22). Και κάτι ακόμα, εάν καθ’ υπόθεση  ποτέ για κανέναν λόγο, κανένας άνθρωπος 

δεν είχε αμαρτήσει, και εξ αιτίας της ελευθερίας της βούλησης που μας έχει προικίσει 

ο Θεός, ο μόνος που θα έκανε αμαρτία θα ήμουν εγώ, ο Χριστός θα ερχόταν (κατά 

τον ορισμένο καιρό Ρωμ 5:6) να  πεθάνει επάνω στον Σταυρό μόνο για μένα. Έτσι, 

λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο πρέπει να δούμε τον Χριστό, ως μοναδικό και προσωπικό 

Σωτήρα.  17 

Στον Χριστό υπάρχουν και οι δυο ιδιότητες (φύσεις), Υιός θεού και Υιός 

ανθρώπου χωρίς η μια να υπερβαίνει την άλλη – ένα μυστήριο πραγματικά για εμάς 

να μπορέσουμε να το καταλάβουμε - ο Θεός έγινε άνθρωπος (Εβρ.2:10, 2:17, 5:6,7:3, 

7:26 ,Α΄Τιμ.3:16, Κολ.2:9) για να γίνει εξιλασμός για τις αμαρτίες μας.  

  

Εβρ. 9:11 - 20, Ο Χριστός όμως, όταν ήρθε  ως Αρχιερέας των αγαθών που έγιναν 

διαμέσου τής μεγαλύτερης και τελειότερης σκηνής, όχι χειροποίητης, δηλαδή, όχι 

                                                           
17 Δείτε ολόκληρη την εργασία για την Ημέρα του Εξιλασμού στο παρακάτω:  link 
http://www.apokalipsifiles.org/epsilonxiiotalambdaalphasigmamu972sigmaf 



16 
 

αυτής της κτίσης,  Χριστὸς δὲ παραγενόμενος ἀρχιερεὺς τῶν γενομένων ἀγαθῶν διὰ 

τῆς μείζονος καὶ τελειοτέρας σκηνῆς οὐ χειροποιήτου, τοῦτ’ ἔστιν οὐ ταύτης τῆς 

κτίσεως, 

Εβρ. 9:12 ούτε με αίμα τράγων και μοσχαριών, αλλά διαμέσου τού δικού του 

αίματος, μια φορά για πάντα μπήκε μέσα στα άγια, αφού απέκτησε αιώνια 

λύτρωση. 

Εβρ. 9:13 Επειδή, αν το αίμα των ταύρων και των τράγων και η στάχτη της δάμαλης, 

που ραντίζει τούς μολυσμένους, αγιάζει προς την καθαρότητα της σάρκας, 

Εβρ. 9:14 πόσο μάλλον το αίμα τού Χριστού, ο οποίος διαμέσου τού αιωνίου 

Πνεύματος πρόσφερε τον εαυτό του χωρίς ψεγάδι στον Θεό, θα καθαρίσει τη 

συνείδησή σας από νεκρά έργα, στο να λατρεύετε τον ζωντανό Θεό; 

Εβρ. 9:15 Και γι' αυτό είναι μεσίτης καινούργιας διαθήκης, ώστε, διαμέσου τού 

θανάτου, που έγινε για απολύτρωση των παραβάσεων κατά την πρώτη διαθήκη, να 

πάρουν την υπόσχεση οι καλεσμένοι της αιώνιας κληρονομιάς. 

Εβρ. 9:16 Επειδή, όπου υπάρχει διαθήκη, είναι ανάγκη να υπάρχει ο θάνατος εκείνου 

που έκανε τη διαθήκη· 

Εβρ. 9:17 δεδομένου ότι, η διαθήκη είναι ισχυρή για όσους έχουν πεθάνει· επειδή, 

ποτέ δεν ισχύει ενόσω ο διαθέτης ζει. 

Εβρ. 9:18 Γι' αυτό, ούτε η πρώτη δεν ήταν εγκαινιασμένη χωρίς αίμα· 

Εβρ. 9:19 επειδή, αφού κάθε εντολή τού νόμου ειπώθηκε από τον Μωυσή σε 

ολόκληρο τον λαό, παίρνοντας το αίμα των μοσχαριών και των τράγων, με νερό και 

κόκκινο μαλλί και ύσσωπο, ράντισε και το ίδιο το βιβλίο και ολόκληρο τον λαό, 

Εβρ. 9:20 λέγοντας: «Αυτό είναι το αίμα της διαθήκης, που ο Θεός διέταξε σε σας». 

Εβρ. 9:21 Μάλιστα, και τη σκηνή και όλα τα σκεύη της υπηρεσίας, κατά τον ίδιο 

τρόπο, τα ράντισε με αίμα. 

Λευ. 17:11 επειδή, η ζωή της σάρκας είναι στο αίμα· κι εγώ το έδωσα σε σας, για να 

κάνετε εξιλέωση για τις ψυχές σας επάνω στο θυσιαστήριο· επειδή, αυτό το αίμα 

κάνει εξιλασμό υπέρ της ψυχής. 

Εβρ. 9:22 Και σχεδόν με αίμα καθαρίζονται όλα σύμφωνα με τον νόμο, και χωρίς χύση 

αίματος δεν γίνεται άφεση. 
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Ένα δεύτερο σημαντικό θέμα, είναι, η Θεότητα του Ιησού Χριστού, όπως 

προαναφέραμε δεν ήταν δυνατό να κάνει σωτηρία για όλους τους ανθρώπους που 

πέρασαν σε όλους τους αιώνες πάνω στην γη και σε αυτούς που θα έρθουν ακόμα, 

αν δεν είχε την «ιδιότητα», την «φύση» του  Θεού18.  Όμως , είναι πολύ σημαντικό να 

δούμε τι είπε ο ίδιος ο Χριστός για το θέμα αυτό. 

Ματθ. 18:20 «οὗ γάρ εἰσιν δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμι ἐν 

μέσῳ αὐτῶν». 

Αυτό το εδάφιο δείχνει την δυνατότητα του Χριστού να μπορεί να βρίσκεται 

ταυτόχρονα και εδώ και στην Βραζιλία αν υποθέσουμε ότι την ίδια στιγμή με εμάς 

είναι δύο ή τρείς συνηγμένοι στο όνομα Του, αυτό είναι  κάτι που μόνο ο Θεός μπορεί 

να το κάνει, πανταχού Παρών. Και πριν την ανάληψη Του είπε το ίδιο: 

Ματθ. 28:20 «διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν· καὶ 

ἰδοὺ ἐγὼ μεθ’ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος». 

 

Ας δούμε, τώρα, και τα υπόλοιπα θέματα που πραγματεύεται το Ι.Κ.  όσον 

αφορά στον θάνατο του Χριστού επάνω στον Σταυρό του Γολγοθά, αφού λίγο πιο 

πριν είδαμε το θέμα της εξιλέωσης. Δεν πέθανε επί του σταυρού αλλά λιποθύμησε 

και κατέβηκε από εκεί σε αυτή την κατάσταση (Σούρα2:73, 4:158) οι Εβραίοι δεν 

κατάφεραν να τον σκοτώσουν (5:111) ο Αλλάχ είχε υποσχεθεί να τον σώσει επάνω 

από τον σταυρό (3:55-56) πέθανε από φυσικό θάνατο (5:115) κλπ. 

Όμως τι λέει η Α.Γ.; 

Πρώτα μα τα λόγια του ίδιου του Κυρίου: 

Ιωάν. 3:14 «Και όπως ο Μωυσής ύψωσε το φίδι μέσα στην έρημο, έτσι πρέπει 

να υψωθεί ο Υιός τού ανθρώπου·» 

Ιωάν. 8:28 «Ο Ιησούς, λοιπόν, είπε προς αυτούς: Όταν υψώσετε τον Υιό τού 

ανθρώπου, τότε θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι, και από τον εαυτό μου δεν κάνω τίποτε, 

αλλά καθώς με δίδαξε ο Πατέρας μου, αυτά μιλάω». 

Ιωάν. 12:32 «και εγώ, όταν υψωθώ από τη γη, θα τους ελκύσω όλους στον 

εαυτό μου». 

                                                           
18 και αυτοί οι όροι δεν υπάρχουν μέσα στην Α.Γ.     
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Ιωάν. 12:33 «(Κι αυτό το έλεγε, δείχνοντας με ποιον θάνατο επρόκειτο να 

πεθάνει)». 

Και μετά, προφητικά ο Δαυίδ 1000 χρόνια περίπου πριν τον Χριστό έγραψε: 

 Ψαλ. 22:16 «Επειδή, σκυλιά με περικύκλωσαν, σύναξη κακοποιών με 

περιέκλεισε· τρύπησαν τα χέρια μου και τα πόδια μου·» 

και τέλος, πάλι ο ίδιος ο Κύριος: 

Λουκ. 18:31-33 «Και αφού παρέλαβε τους δώδεκα, τους είπε: Δέστε, 

ανεβαίνουμε στα Ιεροσόλυμα, και στον Υιό τού ανθρώπου θα εκτελεστούν όλα τα 

γραμμένα διαμέσου των προφητών· επειδή, θα παραδοθεί στα έθνη, και θα τον 

εμπαίξουν, και βρίσουν, και φτύσουν και αφού τον μαστιγώσουν, θα τον 

θανατώσουν, και κατά την τρίτη ημέρα θα αναστηθεί». 

 

Με βάση, λοιπόν, τα παραπάνω στοιχεία  μπορούμε τώρα να 

διαμορφώσουμε την πεποίθηση ότι, ο Χριστός,  μαζί με την αναγγελία του θανάτου 

Του κάνει και την αναγγελία της Ανάστασής ΤΟΥ,  όπως διακηρύσσει και ο απ. Παύλος 

πως  αν ο Χριστός δεν πέθανε και δεν αναστήθηκε τότε είμαστε ακόμα μέσα στις 

αμαρτίες μας και αν ανάσταση νεκρών δεν υπάρχει άρα ούτε και αιώνια ζωή,(Α’ Κορ. 

15:12-19) Α’ Κορ. 15:20 «Αλλά, τώρα, ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς· έγινε 

η απαρχή αυτών που έχουν κοιμηθεί». 

 

Ο άνθρωπος αμάρτησε και με την αμαρτία ήρθε ο θάνατος, γι αυτό έπρεπε να 

πεθάνει ο Χριστός για να μας ελευθερώσει από την αμαρτία και από τον θάνατο,  

1Κορ. 15:21-22 «ἐπειδὴ γὰρ δι’ ἀνθρώπου θάνατος, καὶ δι’ ἀνθρώπου 

ἀνάστασις νεκρῶν· ὥσπερ γὰρ ἐν τῷ Ἀδὰμ πάντες ἀποθνῄσκουσιν, οὕτως καὶ ἐν τῷ 

Χριστῷ πάντες ζῳοποιηθήσονται».  

Και φυσικά, αυτό είναι το ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, τα καλά νέα, ότι 

καταργήθηκε ο θάνατος. 

1Κορ. 15:26 «τελευταίος εχθρός καταργείται ο θάνατος». 

 

Εβρ. 2:14 «Επειδή, λοιπόν, τα παιδιά έγιναν κοινωνοί σάρκας και αίματος, κι 

αυτός παρόμοια έγινε μέτοχος από τα ίδια, για να καταργήσει, διαμέσου τού 

θανάτου, αυτόν που έχει το κράτος τού θανάτου, δηλαδή, τον διάβολο» 
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Τέλος, παραθέτουμε ένα ακόμα σημαντικό εδάφιο από το Ι.Κ.  που λέει πως 

ο Χριστός δεν δημιούργησε μια καινούρια θρησκεία τον Χριστιανισμό, αλλά έκανε 

Ισλάμ(υποταγή).    

 

Ο Χριστός είναι Ισλάμ. 

Σούρα (3:49) 

«…και θα είναι αγγελιοφόρος στα παιδιά του Ισραήλ». (Και όταν ήρθε σε αυτούς, 

είπε): «Έχω έρθει σε σας με ένα σημάδι από τον Κύριό σας. Θα σας φτιάξω από τον 

πηλό την ομοιότητα ενός πουλιού και στη συνέχεια θα αναπνεύσω μέσα σε αυτό 

και με την άδεια του Αλλάχ θα γίνει πτηνό. Θα θεραπεύσω επίσης τους τυφλούς 

και τους λεπρούς, και με την άδεια του Αλλάχ θα φέρει τους νεκρούς στη ζωή. Θα 

σας ενημερώσω επίσης για τα πράγματα που τρώτε και τι θησαυρίζετε στα σπίτια 

σας. Σίγουρα αυτό είναι ένα σημάδι για σας αν είστε αληθινοί πιστοί.  

 Από την ερμηνεία του παρόντος εδαφίου, (σύμφωνα με την Ισλαμική 

παράδοση) προκύπτει ότι ο Χριστός είναι πάλι αυτός που κάνει το θαύμα πάλι και 

μέσα στο Ι.Κ., και πως ο Χριστός κήρυξε το Ισλάμ και δεν «δημιούργησε» μια νέα 

θρησκεία, τον Χριστιανισμό.    Όμως πάλι είναι να αναρωτηθεί κάνεις πως το Ι.Κ. 

μιλάει για την θρησκεία των χριστιανών και των Ιουδαίων που ήταν πριν τον Μωάμεθ 

κι αυτό ακατανόητο ( Σούρα 2:62 κ.π.α.). 

 Αναφέρεται εδώ ότι αυτά τα σημάδια είναι επαρκής απόδειξη ότι ο Ιησούς 

ορίστηκε από τον Θεό, τον Δημιουργό και τον Κυρίαρχο του σύμπαντος, υπό τον όρο 

ότι οι άνθρωποι είναι διατεθειμένοι να δεχτούν την αλήθεια αντί να επιμείνουν 

επιθετικά στις προκατειλημμένες απόψεις τους. Αυτό αποτελεί περαιτέρω απόδειξη 

ότι ο Ιησούς είχε μια αποστολή από τον Θεό. Αν δεν είχε οριστεί από τον Θεό αλλά 

ήταν απατεώνας, θα προσπαθούσε σίγουρα να δημιουργήσει μια νέα  θρησκεία, 

εκμεταλλευόμενος τα θαύματα του, για να οδηγήσει τους ανθρώπους μακριά από 

την αρχική τους πίστη. Ωστόσο, ο Ιησούς επιβεβαίωσε την εγκυρότητα των 

διδαγμάτων της αρχικής θρησκείας (του Ισλάμ) που είχαν κηρυχθεί με εντολή του 

Θεού από τους παλαιότερους Προφήτες.19 

                                                           
19 Τα ερμηνευτικά σχόλια του Κορανίου 
http://islamicstudies.info/tafheem.php?sura=3&verse=42&to=49 
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Κλείνοντας, να συμπυκνώσουμε τα παραπάνω.  Το  Ιερό Κοράνιο λέει πως ο 

Ιησούς ο γιος της Μαρίας δεν είναι- δεν ήταν Θεός-  δεν πέθανε επάνω στον σταυρό 

και  αφού δεν πέθανε δεν αναστήθηκε, επιπλέον, δεν αναλήφθηκε ως  αναστημένος, 

αλλά λίγο πριν πεθάνει ο Θεός τον πήρε, ούτε έκανε εξιλέωση για τις αμαρτίες μας 

αφού κάνεις δεν  μπορεί να το κάνει αυτό, αλλά, παρ όλα αυτά, ο άνθρωπος πρέπει 

να πιστέψει στον Αλλάχ  και στον ‘τελευταίο’ προφήτη του τον Μωάμεθ και να κάνει 

όλα αυτά που προ αναφέραμε για να έχει αιώνια ζωή,  το ευαγγέλιο του Χριστού 

όμως  λέει ακριβώς το αντίθετο, ότι δηλ. ο άνθρωπος σώζεται δια πίστεως με το 

λυτρωτικό έργο που έκανε ο Χριστός  επάνω στον Σταυρό με τον θάνατό Του και την 

Ανάσταση Του  και τα «καλά» έργα έπονται της πίστεως και δεν είναι μέσον για να 

σωθεί ο πιστός. 

Ρωμ. 3:20 – 28 «Επειδή, από έργα τού νόμου δεν θα δικαιωθεί μπροστά του 

καμιά σάρκα· για τον λόγο ότι, διαμέσου τού νόμου δίνεται σαφής γνώση τής 

αμαρτίας. Τώρα, όμως, χωρίς τον νόμο, φανερώθηκε η δικαιοσύνη τού Θεού, 

έχοντας τη μαρτυρία τού νόμου και των προφητών· δικαιοσύνη, όμως, του Θεού, 

διαμέσου τής πίστης στον Ιησού Χριστό, προς όλους κι επάνω σε όλους εκείνους που 

πιστεύουν· επειδή, δεν υπάρχει διαφορά· δεδομένου ότι, όλοι αμάρτησαν, και 

στερούνται τη δόξα τού Θεού· ανακηρύσσονται, όμως, δίκαιοι, δωρεάν, με τη χάρη 

του, διαμέσου τής απολύτρωσης που έγινε με τον Ιησού Χριστό· τον οποίο ο Θεός 

προκαθόρισε ως μέσον εξιλέωσης διαμέσου τής πίστης, με βάση το αίμα του, προς 

φανέρωση της δικαιοσύνης του, για την άφεση των αμαρτημάτων, που έγιναν στο 

παρελθόν, μέσα στη μακροθυμία τού Θεού· προς φανέρωση της δικαιοσύνης του 

στον παρόντα καιρό, για να είναι αυτός δίκαιος, και να ανακηρύσσει δίκαιον εκείνον 

που πιστεύει στον Ιησού. Πού είναι, λοιπόν, η καύχηση; Κλείστηκε έξω. Με ποιον 

νόμο; Των έργων; Όχι· αλλά με τον νόμο τής πίστης. Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι ο 

άνθρωπος ανακηρύσσεται δίκαιος διαμέσου τής πίστης, χωρίς τα έργα τού νόμου. 

Στο ερώτημα, λοιπόν, που έθεσα στην αρχή:  

Ήρθε, τελικά, το Ιερό Κοράνιο να διορθώσει τα λάθη των Αγίων Γραφών που 

υπήρχαν πριν από αυτό ή ήρθε μάλλον, να προσπαθήσει, να ματαιώσει την κατά 

Χάρη Σωτηρία διαμέσου της Πίστης στον Ιησού Χριστό: 
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Η απάντηση είναι Όχι. 

Γιατί απλά όπως είδαμε μέσα από την Α.Γ. η σωτηρία του ανθρώπου είναι 

δωρεά του Θεού στον άνθρωπο κατά Χάρη με την πίστη και όχι από τα έργα. Θα ήταν 

λάθος, λοιπόν, να αφήσουμε την κατά χάρη σωτηρία που προσφέρει ο Χριστός και το 

ευαγγέλιο και να αρχίσουμε πάλι να προσπαθούμε να σωθούμε με τα καλά έργα, ή 

με τα έργα του Νόμου, τα οποία δεν ωφέλησαν ποτέ κανέναν. 

Γαλ. 2:16 «ξέροντας ότι δεν ανακηρύσσεται δίκαιος ο άνθρωπος από τα έργα 

τού νόμου, παρά μονάχα διαμέσου τής πίστης τού Ιησού Χριστού, κι εμείς πιστέψαμε 

στον Ιησού Χριστό, για να ανακηρυχθούμε δίκαιοι από την πίστη στον Χριστό, και όχι 

από τα έργα τού νόμου· επειδή, από τα έργα τού νόμου δεν θα ανακηρυχθεί δίκαιος 

κανένας άνθρωπος.  

Άλλωστε, το Άγιο Πνεύμα είχε ειδοποιήσει  για τυχόν τέτοιες περιπτώσεις, 

που ακόμη και άγγελος από τον ουρανό εάν έρθει  για να κηρύξει άλλα από αυτά που 

λέει η Α.Γ. να ξέρουμε τι πραγματικά συμβαίνει: 

Β’Κορ. 11:14 «Και δεν είναι τίποτε το θαυμαστό· επειδή, ο ίδιος ο σατανάς 

μετασχηματίζεται σε άγγελο φωτός». 

Γαλ. 1:8 «Αλλά, και αν εμείς ή άγγελος από τον ουρανό κηρύττει σε σας ένα 

άλλο ευαγγέλιο, παρά εκείνο που σας κηρύξαμε, ας είναι ανάθεμα». 

Γαλ. 1:9 «Όπως είχαμε πει πρωτύτερα, λέω και τώρα ξανά: Αν κάποιος 

κηρύττει σε σας ένα άλλο ευαγγέλιο, παρά εκείνο που παραλάβατε, ας είναι 

ανάθεμα». 

Τίτ. 3:4 - 7 «Όταν, όμως, φανερώθηκε η αγαθότητα και η φιλανθρωπία τού 

Σωτήρα μας Θεού, όχι από έργα δικαιοσύνης, που εμείς πράξαμε, αλλά σύμφωνα 

με το έλεός του μας έσωσε, διαμέσου λουτρού παλιγγενεσίας και ανακαίνισης του 

Αγίου Πνεύματος, το οποίο ξέχυσε επάνω μας πλούσια, διαμέσου τού Ιησού 

Χριστού τού Σωτήρα μας·  ώστε, αφού δικαιωθήκαμε διαμέσου τής χάρης εκείνου, 

να γίνουμε κληρονόμοι σύμφωνα με την ελπίδα τής αιώνιας ζωής. 

 

 

                                                                                                       Με Αγάπη Χριστού 

                                                                                                      Γεώργιος Σαλαμβάς                        

                                                                                                              01/06/2018 
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-Τα εδάφια που χρησιμοποιήθηκαν από το Ιερό Κοράνιο είναι από μεταφράσεις στην 

Αγγλική από το διαδίκτυο και ελεύθερη μετάφραση  στα Ελληνικά.  Τα  εδάφια διαφέρουν 

από μετάφραση σε μετάφραση. 

-Χρησιμοποιήθηκε ακόμα,  Ελληνική μετάφραση Αλία Ρεχμάν κ Λώρις Άρντζ των εκδώσεων 

ISLAM INTERNATIONAL PUBLICATIONS LIMITED,   υπό την αιγίδα του  ΧΑΖΡΑΤ ΜΙΖΡΑ ΤΑΧΗΡ 

ΑΧΜΑΝΤ. 

- Tα εδάφια που χρησιμοποιήθηκαν από την Αγία Γραφή είναι από  την μετάφραση των 

εκδόσεων Πέργαμος στην δημοτική. 

-Tα εδάφια που χρησιμοποιήθηκαν στο αρχαίο κείμενο είναι  το τελευταίο κριτικό κείμενο 

της Καινής Διαθήκης SBLGNT 

- Οι πληροφορίες για τον Μωάμεθ είναι   από,    http://antiairetikos.blogspot. 

Τα ερμηνευτικά σχόλια του Κορανίου: 

http://islamicstudies.info/tafheem.php?sura=3&verse=42&to=49 
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