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Μια	ειλικρινη� ς	προ� σκληση	προς	καλοπροαι�ρετους	πιστου� ς,	ω� στε	να	αρχι�σουν	να

ΑΠΛΕΣ		ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ

Η	μοίρα	του	Ιούδα;
Ο Ιούδας κρεμάστηκε; Επέστρεψε τα χρήματα;
Ποιος αγόρασε τον αγρό του αίματος;

Ματθαίος

Λουκάς
Πράξεις

Ο Ιούδας πετάει
τα χρήματα στο Ναό

Κρεμιέται Οι ιερείς αγοράζουν
ένα χωράφι με τα χρήματα

Ο Ιούδας
κρατάει τα χρήματα

Ο Ιούδας αγοράζει
ένα χωράφι

Πέφτει και
σκοτώνεται

Κάτω	από	το	Σταυρό;
Ήταν οι γυναίκες αρκετά κοντά στο σταυρό
για να μπορεί ο Ιησούς να μιλάει μαζί τους;

Πρώτα	3	Ευαγγέλια: Τα πρώτα 3 ευαγγέλια
λένε πως οι γυναίκες

κοίταγαν από μακριά,
κατά τη ρωμαϊκή

συνήθειαΙωάννης:

Αντιφάσεις υπάρχουν σαφώς στην Καινή Διαθήκη. Ωστόσο οι “απλές αντιφάσεις” είναι
το μικρότερο πρόβλημα που έχουν οι πασχάλιες αφηγήσεις, όπως φαίνεται και από τα επόμενα τμήματα.

“Θεέ µου, .
Θεέ µου,
ἱνατί µε

ἐγκατέλιπες;”

“Ὁ Θεός µου  .
ὁ Θεός µου,

εἰς τί µε
ἐγκατέλιπες;”

“Πάτερ,
εἰς χεῖράς σου
παρατίθεµαι

τὸ πνεῦµά µου”
“Τετέλεσται”

Τελευταία		Λόγια
Μένουμε		ή		φεύγουμε;
Ζητήθηκε από τους μαθητές να πάνε στη Γαλιλαία για να συναντήσουν
τον Ιησού; Πήγανε τελικά ή έμειναν στα Ιεροσόλυμα;

Μάρκος	&	Ματθαίος:
Λουκάς	&	Ιωάννης:

Από τους μαθητές ζητήθηκε να πάνε στη
Γαλιλαία στα δύο πρώτα ευαγγέλια και εκεί
συνάντησαν τον Ιησού κατά το Ματθαίο.

Στο Λουκά και τον Ιωάννη δεν τους λέει κανείς
να πάνε και μένουν στα Ιεροσόλυμα, όπου

συναντούν τον Ιησού.

Επίσκεψη	στον	Τάφο		-		Ποιος;		Τι;		Πότε;		Πού;		
Οι γυναίκες είδαν τον Ιησού πριν ή αφού είχαν πει στους μαθητές πως ο τάφος
ήταν άδειος; Τους το είπαν καν; Τον Ιησού τον είδαν;

Ιωάννης

Ματθαίος
Μάρκος
Λουκάς

ΜατθαίοςΜάρκος

Λουκάς

Ματθαίος	&	Λουκάς

Οι γυναίκες πάνε
στον τάφο

Οι γυναίκες βρίσκουν
τον τάφο άδειο

Οι γυναίκες βλέπουν
άνδρες/αγγέλους

Η Μαρία η Μαγδαληνή
πηγαίνει στον τάφο

Η Μαρία
βρίσκει τον τάφο

άδειο

Η Μαρία
γυρνάει για να

ενημερώσει
τους μαθητές

Οι μαθητές πηγαίνουν
στον τάφο μαζί

με τη Μαρία
και μετά γυρνάνε

σπίτι τους Πριν Έπειτα

Η Μαρία
βλέπει αγγέλους

Οι γυναίκες φεύγουν
και δε λένε τίποτα σε κανένα Οι μαθητές

πηγαίνουν
στη Γαλιλαία και

δεν πάνε ποτέ στον τάφο

Οι γυναίκες
πηγαίνουν

να ενημερώσουν
τους μαθητές Οι μαθητές πηγαίνουν

στον τάφο και
ποτέ δεν φεύγουν

από τα Ιεροσόλυμα

Ποιος		ήταν		στον		Τάφο;	
Ποιον βρήκανε στον τάφο οι γυναίκες;
Έναν άνδρα, δύο άνδρες, έναν άγγελο
ή δύο αγγέλους; Τον Ιησού τον είδαν
καθόλου; Λουκάς:

Ματθαίος:

Έντυσαν οι Ρωμαίοι τον Ιησού
με πορφύρα;

Πραγματικά		Χρώματα;
Ο Ματθαίος διαφωνεί με το Λουκά

και ισχυρίζεται πως οι Ρωμαίοι
έντυσαν τον Ιησού στα κόκκινα,

το χρώμα του εγκλήματος,
όχι στα πορφυρά,

το χρώμα των βασιλέων.

Ως		αμνός		επί		σφαγή;

Πρώτα	3	Ευαγγέλια:
Ιωάννης:

Έμεινε ο Ιησούς σιωπηλός μπροστά
στον Πόντιο ΠΙλάτο
(εκπληρώνοντας την προφητεία του Ησαΐα);

Στον Ιωάννη ο Ιησούς
μιλά αρκετά με τον

Πιλάτον και θίγει
κάποια θεολογικά

ζητήματα

Αλήθειες		για		τα
Ευαγγέλια

Τα Ευαγγέλια είναι γραμμένα
.ανώνυμα

Τα Ευαγγέλια δεν περιέχουν
 συγγραφής.χρονολογία

Τα Ευαγγέλια γράφτηκαν
στα , όχι σταΕλληνικά
Αραμαϊκά που μιλούσαν οι
μαθητές.
Τα Ευαγγέλια  ισχυρίζονταιδεν
πως είναι αυτόπτεις μαρτυρίες
και δεν είναι γραμμένα
στο α΄ πρόσωπο.
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2 ΤΟΠΙΚΟΙ		ΘΡΥΛΟΙ		&		ΕΞΟΦΘΑΛΜΕΣ		ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ
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Γραμμένο
μετά από
40 χρόνια
διηγήσεων

Βασική		Διήγηση{ {

Ω ς  τ ο  π α λ α ι ό τ ε ρ ο  ε υ α γ γ έ λ ι ο ,  ο  Μ ά ρ κ ο ς 
χρησιμοποιήθηκε ως πηγή  από τους άλλους 
ευαγγελιστές, που πρόσθεσαν στοιχεία στη βασική 
αφήγηση. Οπότε οι διηγήσεις της Σταύρωσης και της 
Ανάστασης του Μάρκου είναι οι παλιότερες, αλλά κι 
αυτές  μετά τα γραμμένες περίπου 40 χρόνια
γεγονότα.

Μια σειρά γλαφυρών ιστοριών εμφανίζονται σε ένα  και  δεν εμφανίζεται στην παλαιότερημόνο ευαγγέλιο καμία
διήγηση που έγραψε ο Μάρκος. Φαίνεται πως πιθανώς προστέθηκαν αργότερα θρύλοι που αναπτύχθηκαν

σε συγκεκριμένες περιοχές. Είναι πολύ καλοί , τόσο που φαντάζουν ως ως αφήγηση εξόφθαλμες παραλείψεις
για τους άλλους συγγραφείς που δεν τις συμπεριέλαβαν. Χρόνος για την ανάπτυξη θρύλων υπήρχε,

αφού το πρώτο ευαγγέλιο του Μάρκου δεν γράφτηκε παρά  μετά το πρώτο Πάσχα,40 χρόνια
ενώ τα υπόλοιπα ευαγγέλια γράφτηκαν μετά το Μάρκο.

Ο		Πιλάτος		νίπτει		τας		χείρας

ΜΑΤΘΑΙΟΣ
+50		ε�τη		μετα�		την		ανα�σταση

ΛΟ
ΥΚ

ΑΣ
+5
5		
ε�τ
η		
με
τα
�		τ
ην
		α
να
�στ

ασ
η

ΙΩΑΝΝΗΣ
+60		ε�τη		μετα�		την		ανα�σταση

Ο Πιλάτος έκανε όντως τόσο  το ότι έπλυνε τα χέρια μεγάλο ζήτημα
του; Μόνο κατά το Ματθαίο. Και μόνο ο Ματθαίος καταγράφει το 
ότι οι Εβραίοι δέχτηκαν να είναι  και αυτοί και οι καταραμένοι
απόγονοί τους. Ωστόσο αυτά τα  θα ήταν μελοδραματικά στοιχεία
γνωστά σε όλους τους συγγραφείς, αν είχαν όντως συμβεί.

Ο	κλειστός	τάφος	&	η	Φρουρά
Κανένα ευαγγέλιο δεν τα καταγράφει αυτά εκτός από το Ματθαίο. 
Αυτή η διάνθιση, όπως και η παράδοση του λογχισμού του Ιησού, 
μάλλον  στη σκεπτικιστική άποψη πως το είχε σκοπό να απαντήσει
σώμα είχε κλαπεί.

μετάφραση στα Ελληνικά: EvanT
JerichoBrisance.com

Ο		λογχισμός
Λογχίστηκε ο Ιησούς στα πλευρά για να βεβαιωθεί πως είχε πεθάνει; 
Όχι, εκτός κι αν διαβάζεις τον Ιωάννη, το τελευταίο ευαγγέλιο που 
γράφτηκε. Ίσως αυτή η ιστορία  στην είχε σκοπό να απαντήσει
σκεπτικιστική αντίρρηση πως ο Ιησούς απλά είχε λιποθυμήσει στο 
σταυρό και δεν είχε πεθάνει.

Μαγικές		Δυνάμεις
Μπορούσε ο Ιησούς  μέσα σε να περάσει μέσα από τοίχους
κλειδωμένα δωμάτια, να κάνει τον εαυτό του αγνώριστο και να ρίξει 
στο έδαφος το πλήθος που τον συνέλαβε μόνο με τη φωνή του; Οι 
ισχυρισμοί του Ιωάννη εγείρουν ένα ενδιαφέρον ερώτημα: αν ο 
Ιησούς μπορούσε να περάσει μέσα από τοίχους, γιατί έπρεπε καν 
να αποκυλιστεί η πέτρα από τον τάφο;

Πάσα		στον		Ηρώδη
Έστειλε ο Πιλάτος τον Ιησού στον Ηρώδη για να αποφύγει να τον 
καταδικάσει; Μόνο ο Λουκάς αναφέρει αυτή την ενδιαφέρουσα 
υπεκφυγή δημόσιας του Πιλάτου, παρά το γεγονός της  μεταφοράς 
του κρατούμενου και της καθυστέρησης στη διαδικασία καταδίκης 
και σταύρωσης.

Ανάληψη
Αναλήφθηκε ο Ιησούς στους Ουρανούς; Παρόμοιες αναφορές 
υπάρχουν και αλλού στην Καινή Διαθήκη, αλλά μόνο ο Λουκάς 
καταγράφει την Ανάληψη ως  στο οποίο ήταν δραματικό γεγονός
παρόντες ο ι  μαθητές.  Απορε ίας άξ ιον πώς ο ι  υπόλοιπο 
ευαγγελιστές το θεώρησαν ως  που άξιζε να παράπλευρο γεγονός
παραληφθεί από τις διηγήσεις τους.

OYTEKOYBENTA

3 ΑΝΕΠΙΒΕΒΑΙΩΤΕΣ		ΑΡΛΟΥΜΠΕΣ		

4 ΑΛΛΑ		ΠΑΡΑΔΟΞΑ		ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

5 ΤΡΟΠΟΙ		ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

4.	ΥΠΕΡΒΟΛΕΣ

5.	ΜΠΟΥΡΔΕΣ

Το Σαββατοκύριακο του πρώτου Πάσχα περιλαμβάνει μερικά πολύ μεγάλα, εξωφρενικά γεγονότα. Εν αντιθέσει με τα
ιδιωτικά περιστατικά παραπάνω, αυτοί οι ισχυρισμοί  βάσει των ιστορικών καταγραφών τηςμπορούν να ελεγχθούν

εποχής. Δεδομένης της τοπικής σημασίας του , όλοι οι σημαίνοντες Εβραίοι και Ρωμαίοι της περιοχήςΠέσαχ
 στα Ιεροσόλυμα εκείνη την περίοδο. Η σιωπή τωνβρίσκονταν

ιστορικών πηγών για αυτούς τους ισχυρισμούς
είναι πράγματι πολύ κακό σημάδι. 

ΣΕΙΣΜΟΣ		ΚΑΤΑ		ΤΗ		ΣΤΑΥΡΩΣΗ

3		ΩΡΕΣ		ΣΚΟΤΟΣ		ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΤΙΚΑ	

ΣΧΙΣΜΕΝΟ		ΠΑΡΑΠΕΤΑΣΜΑ

ΝΕΚΡΟΙ		ΠΕΡΠΑΤΟΥΝ		ΣΤΟ		ΔΡΟΜΟ

2ος	ΣΕΙΣΜΟΣ	ΤΟ	ΠΡΩΙ	ΤΟΥ	ΠΑΣΧΑ

Διεξοδικε�ς
Ιστορικε�ς
Αναφορε�ς

Θρησκευτικε�ς
Ηρωικε�ς
Ιστορι�ες

Αν περιστατικά, όπως ο σεισμός ή οι ζωντανοί-νεκροί, είχαν όντως συμβεί κατά τη 
διάρκεια του Πάσχα,  ή/και πολιτικές ομάδες πάρα πολλές θρησκευτικές σέκτες θα 
μπορούσαν να διεκδικήσουν τους οιωνούς αυτούς και να τους ερμηνεύσουν προς 
όφελός τους –όπως συμβαίνει και σήμερα με τις “προφητείες”. Τέτοια περιστατικά θα 
μπρούσαν να είχαν χρησιμοποιηθεί ως σημάδια από τους Εσσαίους, τους Παγανιστές, 
κ.λπ. Το γεγονός ότι κανείς δεν τα αναφέρει υποδηλώνει πως ήταν μάλλον  που μύθοι
αναπτύχθηκαν συγκεκριμένα σε χριστιανικές ομάδες στο διάστημα  το 40-60 ετών μετά
θάνατο του Ιησού.

Ακόμα και αν παρακάμψουμε τις αντιφάσεις, τις τοπικές παραδόσεις και τιςοφθαλμοφανείς θρυλικές διανθίσεις,
υπάρχουν ακόμα σημεία στη διήγηση που εγείρουν ερωτήματα.

ΓΙΑΤΙ		ΟΙ		ΓΥΝΑΙΚΕΣ		ΠΗΓΑΝ		ΚΑΝ		ΣΤΟΝ		ΤΑΦΟ;
Αν ο τάφος ήταν κλεισμένος με βαριά , με ρωμαϊκή  και φρουρούμενος από  ώστε να μην μπορεί κανείς πέτρα σφραγίδα στρατιώτες,

να μπει μέσα, πώς νομίζανε πως θα αποκτούσαν πρόσβαση στο σώμα του Ιησού; Γιατί έκαναν καν τον κόπο να πάνε;

ΓΙΑΤΙ		ΒΡΕΘΗΚΕ		Ο		ΤΑΦΟΣ		ΑΝΟΙΧΤΟΣ;
Αν ο Ιησούς μπορούσε να περάσει μέσα από τοίχους και να εμφανιστεί μέσα σε κλειδωμένα δωμάτια, γιατί όλες οι διηγήσεις δείχνουν 
την πέτρα κυλισμένη στην άκρη σαν να βγήκε ο Ιησούς από μέσα; Ο τάφος θα έπρεπε να είναι ανοιχτός για να  άλλοι μετακινήσουν
το σώμα του, αλλά όχι για να βγει ο ίδιος ο Ιησούς.

ΗΤΑΝ		Ο		ΠΙΛΑΤΟΣ		ΟΝΤΩΣ		ΔΙΣΤΑΚΤΙΚΟΣ		ΝΑ		ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΕΙ		ΤΟΝ		ΙΗΣΟΥ;
Η ιστορία είναι ξεκάθαρη: ο Πιλάτος είχε φήμη αδίστακτου, βίαιου και σκληρού ανθρώπου, γεγονός που εν τέλει του στοίχησε και τη 

θέση του -ωστόσο είναι ιδιαίτερα διστακτικός και ανησυχεί για θέματα δικαιοσύνης για ένα ασήμαντο ταραχοποιό;

Τι μπορεί να κάνει κάποιος με τα διλήμματα και τα ερωτήματα που εγείραμε; Πώς μπορεί να αντιμετωπίσει
τις βιβλικές ιστορίες του πρώτου Πάσχα; Να μερικοί τρόποι που εφαρμόζουν ερευνητές, αλλά και απλοί άνθρωποι...

Βγάλε αυτά τα προβλήματα από το μυαλό 
σου.  να διαβάζεις τα ευαγγέλια Συνέχισε
όποως παλιά. Μίλα για την προσωπική σου 
πίστη ασχέτως για το τι έχεις μάθει για τη 
Βίβλο. Αγνόησε ανθρώπους που λένε πως 
υπάρχουν αντιφάσεις. Συνέχισε να μελετάς 
μόνο  σου.ομοϊδεάτες

Ανακάτεψε όλα τα ευαγγέλια μαζί για να 
φτιάξεις ένα , γνωστό και 5ο μεγα-ευαγγέλιο
ως “η αληθινή ιστορία”. Χρησιμοποίησε 
τ η ν  τ ε χ ν ι κ ή  τ η ς   τ ι ς ε ν α ρ μ ό ν ι σ η ς ,
λεπτομέρειες και την αλλαγή ορισμών για 
να λε ιάνε ις  τα προβλήματα κα ι  τους 
παραλογισμούς. Συνέχισε να επιμένεις 
δογματικά πως δεν υπάρχουν αντιφάσεις 
στη Βίβλο.

Συρρίκνωσε τους ισχυρισμούς σου. Παραδέξου τα 
προβλήματα των κειμένων και εγκατέλειψε την 
απόπειρα εναρμόνισής τους. Χρησιμοποίησε την 
ιστορική μέθοδο για να βρεις τον κοινό πυρήνα 
όπου οι ιστορίες  Δήλωσε πως ο επικαλύπτονται.
μεγάλος ισχυρισμός  της  ανάστασης ε ίνα ι 
αληθινός ,  αν και  εμπεριέχεται  σε κε ίμενα με 
σημαντικά  ακρίβειας και αξιοπιστίας.προβλήματα

Δες  τα  ευαγγέλ ια  ως  που ηρωικές  ιστορ ί ες
φούσκωσαν με τον καιρό, απεικονίζοντας έναν όλο 
και σημαντικότερο Ιησού και αντικατοπτρίζοντας 
μύθους διαφόρων ομάδων πιστών. Αναλογίσου 
πως ο πραγματικός Ιησούς ήταν μάλλον ένα απλό 
άτομο, αλλά μετά από 40 χρόνια προφορικής 
παράδοσης και άλλα 30 ευαγγελικών διηγήσεων, η 
θρησκευτική κοινότητα  το θρύλο του, υπερέβαλε
όπως συμβαίνει και με άλλες θρησκευτικές φιγούρες.

Θεώρησε τον Ιησού ως μυθική φιγούρα, σαν τον 
Ηρακλή. Ξεκίνησε να γράφεται ένα μυθιστόρημα για 
ένα χαρακτήρα και  αργότερα οι  αναγνώστες 
κατέληξαν να πιστεύουν πως οι αλληγορίες ήταν 
κυριολεκτικά αληθινές. Αναγνώρισε πως δεν έχουμε 
αξιόλογα ιστορικά στοιχεία για τον Ιησού που δεν 
προέρχονται από τη θρησκευτική του κοινότητα.

Για τα Ελληνικά: EvanT © 2015 onthewaytoithaca.wordpress.com


