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                                                            ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

          Θα γνωρίζετε ίσως, ότι τα πρώτα 300 χρόνια, ο Χριστιανισμός υπέστη πολλούς 
διωγμούς. Πολλοί αυτοκράτορες, όπως ο Νέρων, ο Κόμοδος, ο Δομιτιανός κ.α , είχαν 
προσχωρήσει στα μυστήρια του Μίθρα ή τον Γνωστικισμό, που σημαίνει ότι ήταν 
σατανιστές. Ήδη αντιλαμβάνεστε και γιατί διώχθηκε ο Χριστιανισμός. Οι διωγμένοι 
αναγκάστηκαν να κάνουν κρυφές συγκεντρώσεις και να έχουν κρυφά κείμενα. Αλλά και με 
την επικράτηση του Χριστιανισμού, τα κείμενα δεν θα έχαιραν καλής μεταχείρισης από τους 
αυτοκράτορες (θα τα έπαιρναν για επίδειξη) και παρέμειναν κρυφά. 

 

               Η ΠΡΟΣ ΑΒΓΑΡΟ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ  

 

     Μερικοί από σας θα υποθέσετε, ότι ο 19ος τόμος των Ελλήνων Πατέρων Εκκλησιαστικών 
Συγγραφέων (ΒΕΠΕΣ) του επισκόπου Καισαρείας Ευσεβίου τον του Παμφίλου μαθητή, 
επανεκδόθηκε από την Αποστολική Διακονία της εκκλησίας της Ελλάδος, κάτω από την 
επιρροή του Αγίου Όρους (εκτός του ανωτέρου τόμου, το βιβλιοπωλείο της Αποστολικής 
διακονίας έχει επετειακή προσφορά, 65 τόμους ΒΕΠΕΣ στην τιμή των 310 ευρώ , αλλά 
αρχαίο κείμενο μόνο). Από αυτόν τον τόμο θα είναι τα περισσότερα εδώ. 

    Ο Άβγαρος ήταν βασιλέας Εδέσσης Συρίας και αν μετάφρασα σωστά έπασχε από 
ξηροδερμία. Στέλνει ταχυδρόμο με επιστολή προς τον Ιησού, που του λέει ότι άκουσε περί 
αυτού και των ιαμάτων που κάνει χωρίς φάρμακα και βότανα και ότι βλέπουν τυφλοί κλπ. 
Του αναφέρει ότι θα είσαι θεός που κατέβηκες, ή υιός θεού και έχει πληροφορίες ότι οι 
Εβραίοι θα τον κακώσουν. Του ζητά να έρθει να τον γιατρέψει.  

    Ο Ευσέβειος Καισαρείας αναφέρει ότι οι επιστολές φυλάσσονται στα δικά μας αρχεία και 
εγώ παραθέτω την επιστολή του Χριστού προς τον Άβγαρο, από εκείνα τα αρχεία 
δημοσιευθείσα από τον Ευσέβειο, αυτολεξί: 

   «μακάριος εί πιστεύσας εν εμοί, μη εωρακώς με. Γέγραπται γαρ περί εμού «τους εωρακότας 
με μη πιστεύειν εν εμοί», και «ίνα οι μη εορακότες με αυτοί πιστεύσωσι και ζήσονται». Περί ού 
έγραψάς μοι ελθείν προς σε, δέον εστί πάντα δι’ ά απεστάλην ενταύθα, πληρώσαι ούτως 
αναληφθήναι προς τον απιστείλαντά με, και επειδάν αναληφθώ, αποστελώ σοί τινα των 
μαθητών μου, ίνα ιάσηταί σου το πάθος και ζωήν σοι και τοις συν παράσχηται». 



     Όπως είδατε υπέροχη Ελληνική γλώσσα , αλλά θα αναρωτιέστε χάθηκαν εκείνα τα αρχεία 
και αν όχι ποιος τα έχει. Φυσικά όχι οι παπικοί. Παραθέτουμε την ερμηνεία. 

     «Είσαι μακάριος που πίστεψες σε μένα , χωρίς να με έχεις δει. Γιατί έχει γραφεί για μένα 
«αυτούς που  με είδαν δεν θα με πιστέψουν» και «για να με πιστέψουν αυτοί που δεν με είδαν 
και θα ζήσουν». Περί αυτού δε που μου έγραψες να έλθω σε σένα, είναι πρέπον αυτά για τα 
οποία αποστάλθηκα εδώ,  να εκπληρώσω  και μετά την εκπλήρωση έτσι να αναληφθώ προς 
αυτόν που με απέστειλε και επειδή θα αναληφθώ, θα σου αποστείλω κάποιο από τους 
μαθητές μου, για να σε γιατρέψει από αυτό που πάσχεις και ζωή σε σένα και τους γύρω σου 
να δώσει». 

     Την προς Άβγαρο επιστολή αναφέρει ο Κ. Παπαρηγόπουλος στην ιστορία του Ελληνικού 
έθνους (περίπου το 1130 μ. Χ. την κρατούσε ασεβής ευνούχος αυτοκράτορας σε λιτανεία , 
επί παρατεταμένης ξηρασίας). 

    Είδατε ήδη ότι ο Ιησούς έγραφε και μερικοί μήπως πρέπει να αναρωτηθείτε, όσοι 
διαβάσατε το «ΠΕΡΙ ΘΕΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ» του Διονυσίου Αρεοπαγίτου, ότι το περί 
θεολογίας κεφάλαιο που δίδασκε ο σεπτός ιεράρχης Ιερόθεος στην Αθήνα, γράφηκε από τον 
Ιησού (θα υπάρχουν και άλλα κεφάλαια). Τώρα πλέον θα έχετε αντιληφθεί μερικά, γιατί τα 
κείμενα του Διονυσίου δημοσιεύτηκαν περίπου το 530 μ. Χ. και μάλιστα από αιρετικό 
επίσκοπο. 

 

                          ΠΡΩΤΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΡΩΜΗΣ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ Ο ΛΙΝΟΣ 

 

     Ο Κλήμης επίσκοπος Ρώμης αναφέρει, ότι πρώτος επίσκοπος Ρώμης ήταν ο Λίνος. Ο 
Ευσέβιος κατηγορηματικός, μετά την μαρτυρία Πέτρου και Παύλου, πρώτος επίσκοπος 
Ρώμης κληρούται ο Λίνος. Και ποιο κατηγορηματικά, οι Πέτρος και Παύλος ήταν 
επισκοπεύοντες και πρώτος επίσκοπος ο Λίνος.  

 

                                ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ 

 

    Ο Ευσέβιος αναφέρει, ότι πρώτο γράφηκε στην Εβραϊκή το κατά Ματθαίο ευαγγέλιο επί 
Νέρωνος και πριν μαρτυρήσουν οι Πέτρος και Παύλος (κάπου το 63 μ. Χ.) . Δεύτερο το κατά 
Μάρκο τον εξ εθνών (προφανώς Έλληνα), τρίτο το κατά Λουκά (Έλληνα γιατρό) και τέταρτο 
το κατά Ιωάννη (Έλληνα προσήλυτο). Όλα γράφηκαν στην Ελληνική. Η Αποκάλυψη 
γράφηκε από τον μαθητή Ιωάννη και ήταν από το 120 μ. Χ. περίπου μέσα στα ιερά κείμενα 
(η Αποκάλυψη μιλά για τον αντίχριστο και δημοσιοποιήθηκε από τότε).  

    Δεν αμφισβητώ ότι υπήρχε πηγή (quelle), δηλαδή σημειώσεις των αποστόλων, από τις 
οποίες καταγράφηκαν τα ευαγγέλια, ιδιαίτερα από τον Μάρκο και τον Λουκά, που δεν ήσαν 
από τους 12 μαθητές (ήσαν από τους 70). Αυτή η πηγή, στα χέρια ποιών είναι, των 
καθολικών; 

                  



                            ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ 

 

     Ο Παύλος στην περί Τιμόθεο επιστολή του μιλάει για την ψευδώνυμη γνώση. Ο Ειρηναίος 
επίσκοπος Λουγδούνου (Λυών, 2ος αιώνας), γράφει το «έλεγχος και ανατροπή της 
ψευδωνύμου γνώσεως». Η ψευδώνυμη γνώση είναι ο Γνωστικισμός και οι αιρέσεις μάστιζαν 
τον Χριστιανισμό τα πρώτα χρόνια. Ο Επιφάνειος επίσκοπος Σαλαμίνας Κύπρου στο 
ΠΑΝΑΡΙΟ, αναφέρει 82 περίπου αιρέσεις. Ο Ιουστίνος (2ος αιώνας και ο Ευσέβιος 4ος 
αιώνας, αναφέρουν σύνταγμα κατά των αιρέσεων. Ρωτάμε τους καθολικούς, μήπως έχουν 
αυτό το σύνταγμα και την προς Άβγαρο επιστολή; Τότε ας διεκδικήσουν τα πρωτεία! Μήπως 
έχουν το τρυβλίο (άγιο δισκοπότηρο) και το ποτήριο του μυστικού δείπνου; Τότε ας 
διεκδικήσουν τα πρωτεία!                        

 

                                ΛΙΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΓΔΟΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟ   

 

    Όπως θα αντιλαμβάνεστε ο Χριστιανισμός με την πάροδο του χρόνου, υπέστη επιδράσεις 
από τους αυτοκράτορες. Μία όγδοη οικουμενική σύνοδος θα τα διορθώσει τα λίγα αυτά, 
αλλά και θα είναι απόδειξη ότι οι σύνεδροι, τίθενται ενάντια στον σχεδιασμένο αντίχριστο, 
που από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια προελέχθη. Ίσως θα είναι η νίκη, σε ένα σχεδιασθέντα 
και μη επερχόμενο αντίχριστο.  

    Όσοι ενδιαφερθείτε για μία ενδεχόμενη οικουμενική σύνοδο, συμβουλευτείτε αυτούς που 
μαθήτευσαν, στους Άγιο Παΐσιο και Άγιο Θεόκλητο τον Διονυσιάτη.                


