
Η σύγχρονη πλάνη ηων Νικολαϊηών 
 
Σχεηηθές περηθοπές:  
 
Δθθλεζία Δθέζου 
Αποκ. 2:4 Όμως, έχω κάτι ενανηίον ζου, επεηδή άθεζες ηεν πρώηε ζου αγάπε. 5 Θυμήζου, λοηπόν, από πού 
ξέπεζες, θαη μεηανόεζε, θαη θάνε ηα πρώηα έργα· εηδάλλως, έρχομαη ζε ζένα γρήγορα, θαη ζα θηνήζω ηε λυχνία 
ζου από ηον ηόπο ηες, αν δεν μεηανοήζεης. 6 Έχεης, όμως, ηούηο, όηη μηζείς ηα έργα ηων Νηθολαϊηών, ηα οποία 
μηζώ θαη εγώ. 
 
Δθθλεζία Περγάμου 
Αποκ. 2:13 Ξέρω ηα έργα ζου, θαη πού θαηοηθείς, όπου είναι ο ζρόνος ηού ζαηανά· θαη θραηάς ηο όνομά μου, 
θαη δεν αρνήζεθες ηεν πίζηε μου, θαη ζηης εμέρες θαηά ηης οποίες υπήρχε ο Ανηίπας, ο πηζηός μου μάρηυρας, 
που θονεύζεθε θονηά ζας, όπου θαηοηθεί ο ζαηανάς. 14 Έχω, όμως, λίγα ενανηίον ζου, επεηδή έχεης εθεί 
κάποιους που θραηούν ηε δηδαζθαλία ηού Βαλαάμ, ο οποίος δίδαζθε ηον Βαλάθ να βάλεη ζθάνδαλο μπροζηά 
ζηους γηους Ηζραήλ, ώζηε να θάνε εηδωλόζυηα θαη να πορνεύζουν. 15 Έηζη θη εζύ, έχεης μερικούς που θραηούν 
ηε δηδαχή ηων Νηθολαϊηών· ηο οποίο μηζώ. 16 Μεηανόεζε· εηδάλλως, έρχομαη ζε ζένα γρήγορα, θαη ζα 
πολεμήζω ενανηίον ηους με ηε ρομθαία ηού ζηόμαηός μου. 
 
Δθθλεζία Θυάηεηρων 
Αποκ. 2:20 Έχω, όμως, λίγα ενανηίον ζου, επεηδή αθήνεης ηε γυναίθα, ηεν Ηεδάβελ, που λέεη ηον εαυηό ηες 
προθήηηζζα, να δηδάζθεη θαη να πλανάεη ηούς δούλους μου ζηο να πορνεύουν θαη να ηρώνε εηδωλόζυηα. 
 

x Ποηοί ήηαν οη Νηθολαΐηες; 
 
Νέο εγθυθλοπαηδηθό λεξηθό ηες Α.Γ. ηου Γ. Ε. Κωνζηανηηνίδε ζε απόδοζε Ν.Δ.:  
« …Καηά ηεν εποχή θαηά ηεν οποία ε χρήζε ηων εηδωλόζυηων ήηαν ηο γνώρηζμα ηες πηζηόηεηας ηων 
Φρηζηηανών, οη Νηθολαΐηες παρόηρυναν ηους Φρηζηηανούς να ζυναναζηρέθονηαη με ηους εηδωλολάηρες θαη όηη ε 
χρήζε ηων εηδωλόζυηων είναη άζχεηε με ηεν Φρηζηηανηθή δηδαζθαλία (Αποθ. 2:13-15). Ο ζυγχρωηηζμός ηων 
Φρηζηηανών με ηους εηδωλολάηρες θαη ε παρουζία ηους ζηα εηδωλολαηρηθά όργηα θαη ηελεηές, απεηλούζαν να 
εηζαγάγουν μερηθές από ηης εηδωλολαηρηθές αυηές ζυνήζεηες ενηός ηες Φρηζηηανηθής Δθθλεζίας.  Το όνομα 
Νηθόλαος είναη αθρηβής μεηάθραζε ηες εβραϊθής λέξεως Βαλαάμ. Νηθολαΐηαη λοηπόν είναη πηζηή απόδοζε ηου 
Βαλααμίηες.» 
 

Τα εηδωλόζυηα ήηαν όλα αυηά ηα θαγεηά που προέρχονηαν από ηης ζυζίες προς ηους ζεούς ηες ηόηε 
εποχής, ηα οποία θαλούνηαν θάνε αλλά θαη να ζυμμεηάζχουν ζηα ζυμπόζηα οη Φρηζηηανοί, θαζώς ηα ζυμπόζηα 
αυηά θαη οη ζυζίες, αποηελούζαν μέρος ηων θοηνωνηθών θαη επαγγελμαηηθών ηους υποχρεώζεων. Σηης οποίες 
ηελεηές θαη ηα ζυμπόζηα όηαν δεν ζυμμεηείχαν όχη απλά αποθλύονηαν θοηνωνηθά θαη επαγγελμαηηθά αλλά 
θηνδύνευαν να θαηεγορεζούν θαη ως ζηαζηαζηές ενάνηηα ζηεν λαηρεία ηων ζεών θαη να οδεγεζούν μέχρη θαη 
ζηον ζάναηο. Πηζανώς μία ηέηοηα περίπηωζε θαηαδίθες θαη ζανάηου να ανηημεηώπηζε θαη «ο Ανηίπας, ο πηζηός 
μου μάρηυρας» όπως αναθέρεη ο Κύρηος ζηεν εθθλεζία ηες Περγάμου. 
 
 Δπηπρόζζεηα ζε πολλά από ηα ζυμπόζηα αυηά εθηός από ηης ηελεηουργηθές ζυζίες θαη προζθορές θαη 
ηεν βρώζε ηων εηδωλόζυηων αθολουζούζαν όργηα πορνείας με υπερέηρηες (γνωζηές θαη ως εηαίρες από ηεν 
αρχαηόηεηα) ή θαη υπερέηες, που θαηά ηεν θοηνωνηθή ζυνείδεζε ηες ηόηε εποχής αυηό ήηαν θάηη ηο ενηελώς 
θυζηολογηθό. 
 
 Γη’ αυηό ηον λόγο ο Λόγος ηου Θεού αναθέρεηαη θαη ζηα εηδωλόζυηα θαη ζηεν πορνεία γηαηί ηο ένα 
οδεγούζε ζηο άλλο. 
 

Ζ λαηρεία ηων ξένων ζεών ζηε Π.Γ. επέζυρε ηόζο ηεν ζυμμεηοχή ζε ζυζίες όζο θαη ηεν πορνεία , ηα 
δηάθορα όργηα που αθολουζούζαν ή προεγούνηαν (βλέπε Σολομώνηας, Αχαάβ - Ηεδάβελ, Μαναζζής). 
 

x Βαζηθά ζηοηχεία ηες δηδαζθαλίας ηων Νηθολαϊηών: 
 
«…δηδάζθουν να ηρώνε εηδωλόζυηα…» υπήρχε μία μεζοδηθή δηδαζθαλία που είχαν αναπηύξεη οη άνζρωποη 
αυηοί που έλεγε ηα εξής: 



1. Δθόζον πίζηεψες είζαη ελεύζερος δεν χρεηάδεηαη να αθολουζείς ηες ενηολές ηες Π.Γ. αλλά θαη 
γενηθόηερα θανόνες, «με» θαη «πρέπεη», «δεν είζαη πλέον υπό Νόμον». 

2. Ζ αμαρηία δεν επερεάδεη ηο ζώμα ζου αλλά ηεν ψυχή ζου θαη ηο Πνεύμα ζου, επομένως όηαν είζαη ηου 
Κυρίου θαη ε θαρδηά ζου είναη θαζαρή, δεν έχεη ζεμαζία ηη θάνεης με ηο ζώμα ζου. 

3. Οη αμαρηίες ζου θαλύπηονηαη από ηεν «Φάρε ηου Θεού», ε οργή ηου ζεού ήηαν γηα ηεν Π.Γ. θαη ηώρα όηη 
αμαρηία θαη να θάνεης ο Θεός ηεν ζυγχωρεί. 

4. Γηαζηρέβλωναν ηα λόγηα ηου Απ. Παύλου, δελαδή ηον Λόγο ηου Θεού θαη δηθαηολογούζαν ηεν βρώζε 
ηων εηδωλόζυηων θαη γενηθόηερα ηης παραπάνω απόψεης ηους. 
 

Οι απανηήσεις ηου Λόγου ηου Θεού 
 
Οη απανηήζεης ηου Λόγου ηου Θεού ζηεν πλάνε ηων Νηθολαϊηών είναη εθηενείς. Φαίνεηαη, όηη ηουλάχηζηον 2 

επηζηολές, ε Β’ Πέηρου θαη ηου Ηούδα, γράθηεθαν γηα να ανηημεηωπίζουν ηα πρώημα ζηάδηα ηες πλάνες αυηής. 
Αναθορές γίνονηαη θαη ζηεν επηζηολή Β’ Προς Τημόζεον, ζηεν επηζηολή Προς Τίηον, ζηεν επηζηολή ηου Ηαθώβου 
αλλά θαη ζηεν Αποθάλυψε όπου γίνεηαη θαη ε αποθάλυψε ηες πλάνες αυηής με ηο όνομά ηες από ηον ίδηο ηον 
Κύρηο. Δάν λοηπόν ο Λόγος ηου Θεού αζχολείηαη ηόζο επηζηαμένα με ηον θίνδυνο ηες πλάνες από ηέηοηες 
δηδαζθαλίες, δεν ζα έπρεπε να θάνουμε θαη εμείς ηο ίδηο ζήμερα ζε ανάλογες θαηαζηάζεης θαη να εθηζηούμε ηεν 
προζοχή ηων γύρω μας θαη πρώηηζηα ηου εαυηού μας; 
 
Περί ελευθερίας 
 
2 Πέη. 2:19 οη οποίοη ηούς υπόζχονηαη ελευζερία, ενώ οη ίδηοη είναη δούλοη ηες δηαθζοράς· δεδομένου όηη, από 
όποηον θάποηος πέθηεη νηθεμένος, γίνεηαη θαη δούλος ηου. 20 Δπεηδή, αν, αθού απέθυγαν ηα μολύζμαηα ηου 
θόζμου, δηαμέζου ηες επίγνωζες ηου Κυρίου θαη Σωηήρα, ηου Ηεζού Φρηζηού, μπλέχηεθαν ξανά ζ' αυηά θαη 
πέθηουν νηθεμένοη, έγηναν ζ' αυηούς ηα ηελευηαία χεηρόηερα από ηα πρώηα. 21 Δπεηδή, ήηαν θαλύηερα ζ' αυηούς 
να με γνωρίζουν ηον δρόμο ηες δηθαηοζύνες, παρά, αθού τον γνώρηζαν, να θάνουν πίζω από ηεν άγηα ενηολή 
που ηους παραδόζεθε. 22 Συνέβεθε δε ζ' αυηούς εθείνο ηες αλεζηνής παροημίας: «Ο ζθύλος γύρηζε ξανά ζηο 
δηθό του ξέραζμα»· θαη: «Το γουρούνη, αθού λούζηεθε, γύρισε ξανά ζηο θύληζμα ηου βούρθου».  
 
Γαλ. 5:13 Δπεηδή, εζείς, αδελθοί, προζθλεζήθαηε ζε ελευζερία· μονάχα, με μεταχειρίζεστε ηεν ελευζερία γηα 
αθορμή ηες ζάρθας, αλλά με ηεν αγάπε υπερεηείηε, ως δούλοη, ο ένας ηον άλλον. 
 
 Παραηερούμε λοηπόν όηη ε ελευζερία ζηεν οποία μας προζθάλεζε ο Φρηζηός δεν είναη αόρηζηε ή 
ζεωρεηηθή, ούηε οδεγεί θαη επαγγέλλεηαη άζωηε δωή με πνευμαηηθό περπάηεμα ζηο περίπου. Ζ ελευζερία ηου 
Φρηζηού έγθεηηαη ζηο γεγονός όηη πλέον δεν ζε δεζμεύεη ε αμαρηία θαη οη επηζυμίες ηες, «όηη μπορείς να θάνεης 
χωρίς ηεν αμαρηία», όηη δεν χρεηάδεηαη να αθολουζείς ηυπολαηρίες θαη ζυζίες γηα να θαζαρηζηείς από ηης 
αμαρηίες ζου αλλά εθόζον ζε θαζάρηζε ο Φρηζηός με ηεν προζθορά ηου είζαη απαλλαγμένος θαη από ηεν 
δύναμε ηου να ξαναπέζεης θαη να ξανααμαρηήζεης όπως έθανες πρην ηου αθηερώζεης ηεν δωή ζου. 
 Το «πρην» λοηπόν με ηο «μεηά» ηου πηζηού ανζρώπου, δεν έχεη θαμία ζχέζε θαη είναη ενηελώς 
δηαθορεηηθό, εξαηηίας ηες ελευζερίας. Οη Νηθολαΐηες όμως ζυνέχεαν ηεν έννοηα ηες προ-Φρηζηού δωής με ηεν 
μεηά-Φρηζηό δωή, θαζώς χάρηδαν ηο αθαηαλόγηζηο εξαηηίας ηες ελευζερίας εν Φρηζηώ! 
 
Περί αμαρηίας σώμαηος και πνεύμαηος 
 
Ιούδ. 1:8 Παρόμοηα θη αυηοί, βλέπονηας όνεηρα, ηε μεν ζάρθα μολύνουν, ηεν δε θυρηαρχηθή εξουζία 
θαηαθρονούν, θαη αξιώματα δόξας βλαζθεμούν. 
Μαηθ. 12:33 Ή θάνηε ηο δένηρο θαλό, θαη ηον θαρπό ηου θαλόν· ή θάνηε ηο δένηρο ζαπρό, θαη ηον θαρπό ηου 
ζαπρόν· επεηδή, από ηον θαρπό γνωρίδεηαη ηο δένηρο. 34 Γεννήμαηα οχηάς, πώς μπορείηε να μηλάηε θαλά, ενώ 
είζηε πονεροί; Δπεηδή, από ηο περίζζευμα ηες θαρδηάς μηλάεη ηο ζηόμα. 35 Ο θαλός άνζρωπος βγάδεη ηα θαλά 
από ηον θαλό ζεζαυρό ηες θαρδηάς· θαη ο πονερός άνζρωπος βγάδεη ηα πονερά από ηον πονερό ζεζαυρό. 
 
Μαηθ. 7:15 Προζέχεηε δε από ηους ψευδοπροθήηες, που έρχονηαη ζε ζας με ενδύμαηα προβάηων, από μέζα 
όμως είναη αρπαθηηθοί λύθοη. 16 Θα ηους γνωρίζεηε από ηους θαρπούς ηους· μήπως μαδεύουν ζηαθύληα από 
αγθάζηα ή ζύθα από ηρηβόληα; 17 Έηζη, θάζε θαλό δένηρο θάνεη θαλούς θαρπούς· ενώ ηο ζαπρό δένηρο θάνεη 
θαθούς θαρπούς. 18 Γεν μπορεί ένα θαλό δένηρο να θάνεη θαθούς θαρπούς ούηε ένα ζαπρό δένηρο να θάνεη 
θαλούς θαρπούς. 19 Κάζε δένηρο που δεν θάνεη θαλό θαρπό θόβεηαη θαη ρίχνεηαη ζηε θωηηά. 20 Δπομένως, 
από ηους θαρπούς ηους ζα ηους γνωρίζεηε.  
 
 



Περί ηης Χάρης ηου Θεού 
 
Ιούδ. 1:4 Δπεηδή, μερηθοί άνζρωποη εηζχώρεζαν λαζραία, οη οποίοη είχαν από ηον παληό θαηρό προαναγγελζεί 
ζ' αυηή ηεν θαηαδίθε, αζεβείς, που μεηαζηρέθουν ηε χάρε ηού Θεού μας ζε αζέλγεηα, θαη αρνούνηαη ηον μόνο 
δεζπόηε Θεό θαη Κύρηό μας, ηον Ηεζού Φρηζηό.  
 
Τίη. 2:11 Δπεηδή, θανερώζεθε ε ζωηήρηα χάρε ηού Θεού προς όλους ηούς ανζρώπους, 12 ε οποία μάς 
δηδάζθεη να αρνεζούμε ηεν αζέβεηα θαη ηης θοζμηθές επηζυμίες, θαη να δήζουμε με ζωθροζύνε θαη με 
δηθαηοζύνε θαη με ευζέβεηα ζηον παρόνηα αηώνα, 
 
Περί ηων ειδωλόθυηων και ηων Λόγων ηου Παύλου 
 
2Πέη. 3:15 Καη ζεωρείηε ζωηερία ηε μαθροζυμία ηού Κυρίου μας· όπως ζας έγραψε θαη ο αγαπεηός μας 
αδελθός Παύλος, ζύμθωνα με ηε ζοθία που ηου δόζεθε, 16 θαζώς θαη ζε όλες ηης επηζηολές ηου, μηλώνηας γη' 
αυηά μέζα ζ' αυηές· ανάμεζα ζηα οποία είναη θαη μερηθά δυζνόεηα, ηα οποία οη αμαζείς θαη αζηήρηθηοη 
ζηρεβλώνουν, όπως θαη ηης υπόλοηπες γραθές, γηα ηε δηθή ηους απώλεηα.  
 
1Κορ. 10:18 Βλέπεηε ηον Ηζραήλ θαηά ζάρθα· αυηοί που ηρώνε ηης ζυζίες, δεν είναη θοηνωνοί ηού ζυζηαζηερίου; 
19 Τη λέω, λοηπόν; Όηη ηο είδωλο είναη θάηη; Ή, όηη ηο εηδωλόζυηο είναη θάηη; Όχη· 20 αλλά, εθείνα που ζυζηάδουν 
ηα έζνε, ηα ζυζηάδουν ζηα δαημόνηα, θαη όχη ζηον Θεό· θαη δεν ζέλω, εζείς να γίνεζηε θοηνωνοί ηων δαημονίων. 
21 Γεν μπορείηε να πίνεηε ηο ποηήρη ηού Κυρίου θαη ηο ποηήρη ηων δαημονίων· δεν μπορείηε να είζηε μέηοχοη ζηο 
ηραπέδη ηού Κυρίου θαη ζηο ηραπέδη ηων δαημονίων. 
 
 

ΟΙ ΣΗΜΔΡΙΝΟΙ ΝΙΚΟΛΑΪΤΔΣ 
 
Ζ θηλοζοθία ηους θαη ε ηδεολογία ηους ηαυηίδεηαη ζε πολλά, αν όχη ζε όλα, με αυηή ηεν δηδαζθαλία ηων 
Νηθολαϊηών ηόηε. 
 
Γηδάζθουν ηεν βρώζε ηων ζεμερηνών εηδωλοζύηων ενώπηων ηων ζεμερηνών εηδώλων 
 
Δρώηεζε: Ποηα είναη ηα ζεμερηνά είδωλα; 
 
Απανηήζεης: (Γώζηε ηεν δηθή ζας απάνηεζε) 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
 
1. Δίδωλα ζηεν ηελεόραζε – θηνεμαηογράθο – ηαηνίες - εζοποηοί 
2. Δίδωλα ζηεν μουζηθή – χορό 
3. Δίδωλα ζηον αζλεηηζμό (ποδοζθαηρηζηές – μπαζθεημπολίζηες θ.α.). 
4. Δίδωλα ζηεν Μόδα, ε οποία εθθράδεηαη εθηός από ηης παζαρέλες αλλά θαη από ηον ζύγχρονο 

θαλληηεχνηθό θόζμο, ηεν λεγόμενε Show Biz. Γελαδή ε μόδα εθθράδεηαη θαη από ηους ανζρώπους ηες 
ηελεόραζες, ηους εζοποηούς, ηους ηραγουδηζηές θαη ηους αζλεηές. 

Σηεν ζεμερηνή εποχή ηα είδωλα είναη οη άνζρωποη που θηνούνηαη ζηους προαναθερζένηες χώρους θαη 
δηδάζθουν έναν ηρόπο δωής μαθρηά από ηο ζέλεμα ηου Θεού. Δίναη ουζηαζηηθά ε έθθραζε ηου θοζμηθού 
πνεύμαηος θαη θρονήμαηος. 
 Άρα ένας χρηζηηανός που υηοζεηεί ηης πραθηηθές θαη ηον ηρόπο δωής ηων ζύγχρονων εηδώλων, 
ουζηαζηηθά ηα λαηρεύεη. Με άλλα λόγηα ηρώεη από ηα εηδωλόζυηα ηων ζυζηών ηου θόζμου θαη ζυμμεηέχεη ζηεν 
λαηρεία ηους, ζηης ηελεηουργίες ηους θαη αποδέχεηαη ηα ήζε ηους αθόμα θαη εάν δεν ηο έχεη ζυνεηδεηοποηήζεη 
πλήρως. 
 Οη ζύγχρονοη λοηπόν Νηθολαΐηες δηδάζθουν όηη δεν υπάρχεη θανένα πρόβλεμα ζηο να ονομάδεηαη θανείς 
Φρηζηηανός θαη ηαυηόχρονα να ηρώεη θαη να πίνεη αυηά ηα που ηου ζερβίρουν ηα ζύγχρονα είδωλα ηες 
ηελεόραζες, ηου θηνεμαηογράθου – ηαηνηών, ηες μουζηθής θαη ηες μόδας (εμθάνηζε) θαη όχη μόνο, αλλά θαη 
πολλά από αυηά μπορεί να ηα χρεζημοποηήζεη ο πηζηός, γηα ηεν «δόξα ηου Θεού»! 
 



Γευη. 12:1 ΑΥΤΑ είναι ηα δηαηάγμαηα θαη οη θρίζεης, που ζα προζέχεηε να εθηελείηε, ζηε γε που ο Κύρηος ο 
Θεός ηων παηέρων ζου δίνεη ζε ζένα γηα να ηεν θλερονομήζεης, όλες ηης εμέρες που δείηε επάνω ζηε γε. 2 Θα 
θαηαζηρέψεηε όλους ηους ηόπους, όπου ηα έζνε, που ζα θυρηεύζεηε, λάηρευαν ηους ζεούς ηους, επάνω ζηα 
ψελά βουνά, θη επάνω ζηους λόθους, θαη θάηω από θάζε πυθνό δένηρο. 3 Καη ζα θαηεδαθίζεηε ηους βωμούς 
ηους, θαη ζα ζυνηρίψεηε ηης ζηήλες ηους, θαη ζα θαηαθάψεηε με θωηηά ηα άλζε ηους, θαη ζα θαηαθόψεηε ηα 
είδωλα ηων ζεών ηους, θαη ζα εξαλείψεηε ηα ονόμαηά ηους από εθείνο ηον ηόπο. 4 Γεν θα κάνεηε έησι σηον 
Κύριο ηον Θεό σας· 5 αλλά, ζηον ηόπο που ο Κύρηος ο Θεός ζας εθλέξεη από όλες ηης θυλές ζας, γηα να βάλεη 
εθεί ηο όνομά ηου, ζηεν θαηοηθία ηου ζα τον δεηήζεηε, θη εθεί ζα έρζεηε· 6 θαη εθεί ζα θέρεηε ηα ολοθαυηώμαηά 
ζας, θαη ηης ζυζίες ζας, θαη ηα δέθαηά ζας, θαη ηης προζθορές ηων χερηών ζας, που υψώνονηαη, θαη ηης ευχές 
ζας, θαη ηης αυηοπροαίρεηες προζθορές ζας, θαη ηα πρωηόηοθα ηων βοδηών ζας θαη ηων προβάηων ζας· 7 θαη 
εθεί ζα ηρώηε μπροζηά ζηον Κύρηο ηον Θεό ζας, θαη ζα ευθραίνεζηε, εζείς θαη οη οηθογένεηές ζας, ζε όζα 
επηβάλεηε ηα χέρηα ζας, ζε ό,ηη ο Κύρηος ο Θεός ζου ζε ευλόγεζε. 8 Γεν θα κάνεηε σύμθωνα με όλα όσα 
εμείς κάνουμε σήμερα εδώ, κάθε ένας ό,ηι θανεί αρεσηό σηα μάηια ηου. 9 Δπεηδή, δεν ήρζαηε αθόμα ζηεν 
ανάπαυζε, θαη ζηεν θλερονομηά, που ο Κύρηος ο Θεός ζας δίνεη ζε ζας. 
 
2Βασ. 17:8 Καη περπάηεζαν ζηα νόμημα ηων εζνών, που ο Κύρηος είχε εθδηώξεη μπροζηά από ηους γηους 
Ηζραήλ, θαη σ' εκείνα ηων βαζηληάδων ηού Ηζραήλ, που είχαν ζεζπίζεη. 9 Καη οη γηοη Ηζραήλ, θρυθά, έθαναν 
πράγμαηα που δεν ήσαν με ευζύηεηα μπροζηά ζηον Κύρηο ηον Θεό ηους, θαη έθηηζαν γηα ηον εαυηό ηους ψελούς 
ηόπους ζε όλες ηης πόλεης ηους, από πύργο θυλάθων μέχρη πόλε οχυρή. 10 Καη έζηεζαν γηα ηον εαυηό ηους 
αγάλμαηα θαη άλζε επάνω ζε θάζε ψελό λόθο, θαη θάηω από θάζε πράζηνο δένηρο. 11 Καη εθεί ζυμίαδαν 
επάνω ζε όλους ηούς ψελούς ηόπους, όπως θαη ηα έζνε που ο Κύρηος είχε εθδηώξεη από μπροζηά ηους· θαη 
έθαναν πράγμαηα πονερά γηα να παροργίδουν ηον Κύρηο· 12 θαη λάηρευζαν ηα είδωλα, για ηα οποία ο Κύρηος 
ηους είχε πεη: Γεν ζα θάνεηε αυηό ηο πράγμα. 13 Καη ο Κύρηος δηαμαρηυρήζεθε ενανηίον ηου Ηζραήλ, θαη 
ενανηίον ηού Ηούδα, δηαμέζου όλων ηων προθεηών, όλων εθείνων που έβλεπαν, λέγονηας: Δπηζηρέψηε από 
ηους πονερούς ζας δρόμους, θαη ηερείηε ηης ενηολές μου, ηα δηαηάγμαηά μου, ζύμθωνα με όλο ηον νόμο, που 
είχα προζηάξεη ζηους παηέρες ζας, θαη ηον οποίο ζας έζηεηλα δηαμέζου ηων δούλων μου ηων προθεηών. 14 
Όμως, αυηοί δεν υπάθουζαν, αλλά ζθλήρυναν ηον ηράχελό ηους, όπως ηον ηράχελο ηων παηέρων ηους, που 
δεν πίζηεψαν ζηον Κύρηο ηον Θεό ηους. 15 Καη απέρρηψαν ηα δηαηάγμαηά ηου, θαη ηε δηαζήθε ηου, που είχε 
θάνεη μαδί με ηους παηέρες ηους, θαη ηης δηαμαρηυρίες ηου, που είχε δηαμαρηυρεζεί ενανηίον ηους· και πήγαν 
πίσω από ηη μαηαιόηηηα, και μαηαιώθηκαν, και πίσω από ηα έθνη που είναι ολόγυρά ηους, για ηα οποία 
ο Κύριος ηους είχε προσηάξει, να μη κάνουν όπως εκείνα. 
 
Δθεσ. 4:17 Αυηό, λοηπόν, ζας λέω θαη δηαθερύηηω δεμόζηα εν Κυρίω, να με περπαηάηε πλέον, όπως 
περπαηούν θαη ηα υπόλοηπα έζνε, μέζα ζηε μαηαηόηεηα ηου νου ηους, 18 ζθοηηζμένοη ζηε δηάνοηα, θαζώς είναη 
απαλλοηρηωμένοη από ηε δωή ηού Θεού, εξαηηίας ηες άγνοηας που είναη μέζα ηους, εξαηηίας ηες πώρωζες ηες 
θαρδηάς ηους· 19 οη οποίοη θαζώς έχουν γίνεη αναίζζεηοη, παρέδωζαν ηον εαυηό ηους ζηεν αζέλγεηα, γηα να 
εργάδονηαη αθόρεζηα θάζε αθαζαρζία. 20 Δζείς, όμως, δεν μάζαηε έηζη ηον Φρηζηό, 21 επεηδή ηον αθούζαηε, 
θαη ηον δηδαχζήθαηε, όπως είναη ε αλήζεηα ζηον Ηεζού· 22 να αποβάλεηε από πάνω ζας ηον παληό άνζρωπο, 
αυηόν θαηά ηεν προεγούμενε δηαγωγή, που θζείρεηαη ζύμθωνα με ηης απαηελές επηζυμίες· 23 θαη να 
ανανεώνεζηε ζηο πνεύμα ηού νου ζας, 24 θαη να νηυζείηε ηον θαηνούργηο άνζρωπο, που θηίζηεθε ζύμθωνα με 
ηον Θεό, με δηθαηοζύνε θαη οζηόηεηα ηες αλήζεηας. 25 Γη' αυηό, αθού απορρίψεηε ηο ψέμα, «μηλάηε αλήζεηα θάζε 
ένας με ηον πλεζίον ηου»· επεηδή, είμαζηε μέλε ο ένας ηού άλλου. 
 
 Ο Λόγος ηου Θεού είναη ξεθάζαρος θαη ηο Πνεύμα ηου Λόγου ηου Θεού μηλάεη ζε θάζε εηληθρηνή θαρδία 
που έχεη εθδήηεζε γηα ηο ζείο ζέλεμα. 
 
 Παραδείγμαηα: 

Δηδηθά γηα ηεν μουζηθή θαη ηα όργανα που πολλές θορές χρεζημοποηούνηαη γηα ηεν υμνωδία ηου προζώπου 
ηου Θεού μερηθοί ρωηάνε: «Καη ηί έχουν ηα νηραμς θαη ε ελεθηρηθή θηζάρα; Όργανα όπως ηα άλλα είναη, που μας 
λέεη ο Λόγος ηου Θεού γηα ηα θύμβαλα θαη γηα ηα ηύμπανα θαη ηης θηζάρες ζηους ψαλμούς». Αυηά ηα όργανα 
όμως είναη ηα ζεμερηνά εηδωλόζυηα ηες μουζηθής που λαηρεύεηαη ο Σαηανάς θαη ηα δαημόνηα. Ο Λόγος ηου Θεού 
μας λέεη αθόμα μηα θορά ξεθάζαρα: 1Κορ. 10:19 Τη λέω, λοηπόν; Όηη ηο είδωλο είναη θάηη; Ή, όηη ηο εηδωλόζυηο 
είναη θάηη; Όχη· 20 αλλά, εθείνα που ζυζηάδουν ηα έζνε, ηα ζυζηάδουν ζηα δαημόνηα, θαη όχη ζηον Θεό· θαη δεν 
ζέλω, εζείς να γίνεζηε θοηνωνοί ηων δαημονίων. 21 Γεν μπορείηε να πίνεηε ηο ποηήρη ηού Κυρίου θαη ηο ποηήρη 
ηων δαημονίων· δεν μπορείηε να είζηε μέηοχοη ζηο ηραπέδη ηού Κυρίου θαη ζηο ηραπέδη ηων δαημονίων. 
 
 
 
 



Το εηδωλόζυηο δεν θάνεη θαθό ζηο ζώμα μας απαραίηεηα, αλλά ζηεν ψυχή μας θαη ζηο πνεύμα μας. 
 
Το εηδωλόζυηο θρέας, ζηεν ηόηε εποχή, ε ζύγχρονε μουζηθή θαη ηα παρεμθερή ζχήμαηα, ηα μουζηθά 

όργανα που χρεζημοποηούνηαη θαη δεμηουργήζεθαν γηα αυηή όπως ηα νηραμς, ε αίζουζα ηου θηνεμαηογράθου 
θαη πολλά άλλα παρόμοηα, ζαν ζηοηχεία δεν είναη αμαρηία από μόνα ηους, αλλά από ηεν ζηηγμή που αυηά 
προζθέρονηαη ζηα είδωλα θαη λαηρεύεηαη ο Σαηανάς θαη ηα δαημόνηα είναη εηδωλόζυηα. Τα εηδωλόζυηα αυηά 
οδεγούν ζηεν λαηρεία ηων ψεύηηθων ζεών θαη ζηεν πνευμαηηθή πορνεία που είναη ε απομάθρυνζε από ηον Θεό 
θαη ε υηοζέηεζε ηου θοζμηθού θρονήμαηος. 

Το να λες όηη «εμένα ηα εηδωλόζυηα δεν με πεηράδουν θαη δεν υπάρχεη πρόβλεμα να ηα ηρώω γηαηί δεν ηα 
ηρώω ζαν εηδωλόζυηα αλλά ζαν ανηηθείμενο που είναη ηο χρεζημοποηώ γηα ηεν δόξα ηου Θεού ή γηα ηεν 
εξυπερέηεζή μου» αθολουζείς ηεν δηδαζθαλία ηες ανηίζηοηχες πλάνες ηων Νηθολαϊηών ζηεν ζεμερηνή εποχή. 

Το να δηδάζθεης όηη «δεν υπάρχεη πρόβλεμα ζηο να ηρώμε εηδωλόζυηα, δελαδή π.χ. να παραθολουζούμε 
ηελεόραζε, να ζυμμεηάζχουμε ζηα πάρηη ηου θόζμου, να δηαζθεδάδουμε όπως ο θόζμος, να αθούμε θαη να 
χρεζημοποηούμε ηεν μουζηθή που χρεζημοποηεί ο θόζμος θαη λαηρεύεη ηους ζεούς ηου» θ.α. ουζηαζηηθά 
δηδάζθεης ηεν δηδαζθαλία ηων Νηθολαϊηών. 

Παρ. 28:10 Δθείνος που αποπλανάεη ηους ευζείς ζε θαθό δρόμο, αυηός ζα πέζεη ζηον ίδηο ηου ηον λάθθο· οη 
άμεμπηοη, όμως, ζα θλερονομήζουν αγαζά.  

Δάν θάποηος νομίδεη όηη απλά ζα μείνεη ζηεν βρώζε ηων εηδωλόζυηων θαη δεν ζα πορνεύζεη, ουζηαζηηθά 
εξαπαηά ηον εαυηό ηου θαη παίδεη με ηεν αμαρηία θαη ηον δηάβολο… Ζ Αγία Γραθή μας προεηδοποηεί: Γαλ. 6:7 
Με πλανηέζηε· ο Θεός δεν εμπαίδεηαη· επεηδή, ό,ηη αν ζπείρεη ο άνζρωπος, αυηό θαη ζα ζερίζεη· 8 γηα ηον λόγο 
όηη, αυηός που ζπέρνεη ζηε ζάρθα ηου, ζα ζερίζεη από ηε ζάρθα θζορά· αλλά, εθείνος που ζπέρνεη ζηο 
Πνεύμα, ζα ζερίζεη από ηο Πνεύμα αηώνηα δωή. 
 Ζ προηροπή ηου Λόγου ηου Θεού: 1Ιωάν. 5:18 Γνωρίδουμε όηη θαζένας που έχεη γεννεζεί από ηον Θεό 
δεν αμαρηάνεη· αλλ' αυηός που γεννήζεθε από ηον Θεό δηαθυλάηηεη ηον εαυηό ηου, θαη ο πονερός δεν ηον 
αγγίδεη. 19 Γνωρίδουμε όηη είμαζηε από ηον Θεό· θαη ολόθλερος ο θόζμος είναη ζηεν θυρηαρχία ηού πονερού. 20 
Ξέρουμε, όμως, όηη ο Υηός ηού Θεού ήρζε, θαη μας έδωζε νόεζε γηα να γνωρίδουμε ηον αλεζηνό· θαη είμαζηε ζε 
ενόηεηα με ηον αλεζηνό, με ηον Υηό ηου, ηον Ηεζού Φρηζηό· αυηός είναη ο αλεζηνός Θεός, θαη ε αηώνηα δωή. 21 
Παηδάθηα, θυλάξηε ηον εαυηό ζας από ηα είδωλα. Αμήν.  
 
Λύζεης… 
α) Μεηάνοηα (γενού δελωηής θαη μεηανόεζον).  
β) Ζ ρομθαία ηού ζηόμαηός μου. 
γ) Ο Φηνεές. 
δ) Ζ μεηαθορά ηες λυχνίας  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
Το περηζηαηηθό ηες πλάνες ηου λαού Ηζραήλ από ηεν ζυμβουλή ηου Βαλαάμ θαη ο δήλος ηου Φηνεές. 

 
Αρ. 25:1 ΚΑΗ ο Ηζραήλ έμεηνε ζηε Σηηηείμ· θαη ο λαός άρχηζε να πορνεύεη με ηης ζυγαηέρες ηού Μωάβ· 2 οη 
οποίες προζθάλεζαν ηον λαό ζηης ζυζίες ηων ζεών ηους· θαη ο λαός έθαγε, θαη προζθύνεζε ηους ζεούς ηους. 3 
Καη ο Ηζραήλ προζθολλήζεθε ζηον Βέελ-θεγώρ· θαη άναψε ε οργή ηού Κυρίου ενάνηηα ζηον Ηζραήλ.  

4 Καη ο Κύρηος είπε ζηον Μωυζή: Πάρε όλους ηους αρχεγούς ηού λαού, θαη θρέμαζέ ηους μπροζηά ζηον 
Κύρηο, θαηάνηηθρυ ζηον ήληο· γηα να ζεθωζεί από ηον Ηζραήλ ε θλογερή οργή ηού Κυρίου.  

5 Καη ο Μωυζής είπε ζηους θρηηές ηού Ηζραήλ: Φονεύζηε θάζε ένας ηους δηθούς ηου ανζρώπους, 
εθείνους που προζθολλήζεθαν ζηον Βέελ-θεγώρ.  

6 Καη δέζηε, ένας από ηους γηους Ηζραήλ ήρζε θέρνονηας ζηα αδέλθηα ηου μία γυναίθα Μαδηανίηηζζα, 
μπροζηά ζηον Μωυζή, θαη μπροζηά ζε ολόθλερε ηε ζυναγωγή ηων γηων Ηζραήλ, θαζώς έθλαηγαν ζηε ζύρα ηες 
ζθενής ηού μαρηυρίου. 7 Καη όηαν το είδε ο Φηνεές, ο γηος ηού Δλεάδαρ, γηου ηού Ααρών, ηου ηερέα, ζεθώζεθε 
από ηο μέζον ηες ζυναγωγής, θαη παίρνονηας ζηο χέρη ηου ένα μηθρό δόρυ, 8 πήγε πίζω από ηον άνζρωπο ηον 
Ηζραελίηε ζηε ζθενή, θαη δηαπέραζε θαη ηους δύο, θαη ηον άνζρωπο ηον Ηζραελίηε, θαη ηε γυναίθα μέζα από ηεν 
θοηληά ηες. Καη ε πλεγή ηων γηων Ηζραήλ ζηαμάηεζε. 

9 Κη εθείνοη που πέζαναν ζηεν πλεγή ήζαν 24.000.  
10 Καη ο Κύρηος μίλεζε ζηον Μωυζή, λέγονηας: 11 Ο Φηνεές, ο γηος ηού Δλεάδαρ, γηου ηού Ααρών, ηου 

ηερέα, απέηρεψε ηον ζυμό μου από ηους γηους Ηζραήλ, θαζώς έδεηξε δήλο γηα μένα ανάμεζά ηους, θαη έηζη δεν 
εξολόζρευζα ηους γηους Ηζραήλ μέζα ζηε δελοηυπία μου· 12 γη' αυηό, πες τους: Γέζηε, εγώ ηου δίνω ηε δηαζήθε 
μου ηες εηρήνες· 13 θη αυηή ζα είναη ζ' αυηόν θαη ζηο ζπέρμα ηου ύζηερα απ' αυηόν, δηαζήθε αηώνηας ηεραηείας· 
επεηδή, ζηάζεθε δελωηής υπέρ ηου Θεού ηου, θαη έθανε εξηλέωζε γηα ηους γηους Ηζραήλ. 

14 Καη ηο όνομα ηου Ηζραελίηε που ζαναηώζεθε, εθείνου που ζαναηώζεθε μαδί με ηε γυναίθα ηε 
Μαδηανίηηζζα, ήταν Εημβρί, γηος ηού Σαλού, άρχονηα επίζεμες οηθογένεηας ανάμεζα ζηους Συμεωνίηες.15 Καη ηο 
όνομα ηες γυναίθας ηες Μαδηανίηηζζας, που ζαναηώζεθε, ήηαν Φαζβί, ζυγαηέρα ηού Σουρ, αρχεγού λαού, από 
επίζεμε οηθογένεηα ζηε Μαδηάμ.  

16 Καη ο Κύρηος μίλεζε ζηον Μωυζή, λέγονηας: 17 Πολεμάηε ηους Μαδηανίηες, θαη παηάξηε ηους· 18 
επεηδή, αυηοί ζας πολεμούν με ηης δοληόηεηές ηους, με ηης οποίες ζας δοληεύηεθαν ζηεν υπόζεζε ηου Φεγώρ, 
θαη ζηεν υπόζεζε ηες Φαζβί, ηες ζυγαηέρας ηού Μαδηανίηε άρχονηα, ηες αδελθής ηους, που ζαναηώζεθε ηεν 
εμέρα ηες πλεγής γηα ηεν υπόζεζε ηου Φεγώρ.  
 
 


