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     Όπως αναφέρει ο Παπαρρηγόπουλος στην ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, 
υπήρξαν Επίσκοποι αιρετικοί, που διέταξαν την καύση των Ευαγγελίων στις περιοχές τους 
και αντικατάστασή τους. Ήταν οι μοναδικές φορές που κάηκαν τα Ευαγγέλια και μόνο από 
αιρετικούς; θα δούμε εδώ πως και γιατί κάηκαν τα πρωτοευαγγέλια και αλλοιώθηκαν. Πηγή 
….τα ευαγγέλια και οι επιστολές! Και το αξίωμα ότι ο Ιωάννης ήταν αρχιπρεσβύτερος των 
Ναζιραίων (κατά τον Σουΐδα, Ναζιραίοι οι αφοσιωμένοι και οι αφιερωμένοι στον θεό). 

 

                        Ο ΠΑΠΙΑΣ «ΔΕΙΧΝΕΙ» ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 

     Ο Παπίας ήταν σύγχρονος των Αποστόλων και μαθητής του Ιωάννη. Κείμενά του σώζει ο 
Ευσέβιος Καισαρείας, ο αρχιπρεσβύτερος των Ναζιραίων, την εποχή του. Ο Παπίας αναφέρει 
το Ευαγγέλιο του Μάρκου και του Ματθαίου (στην Αραμαϊκή) και ότι ήταν μαθητής του 
Ιωάννη, συνεπώς έμμεσα μαρτυρεί το Ευαγγέλιό του. Και βέβαια θα συμφωνείτε, ότι αν 
πρωτοϋπήρχαν τα τρία Ευαγγέλια, θα υπήρχε και του Λουκά. Θυμίζουμε ότι από τους 
κώδικες που σώζονται σήμερα, ο αρχαιότερος χρονολογείται το 150 μ.Χ. και είναι 
απόσπασμα του κατά Ιωάννη (το αναφέρει ο Π. Τρεμπέλας στο ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΑΙ 
ΜΕΛΕΤΑΙ 5ος τόμος). Δεν σώζεται τίποτε πιο πριν. Τι έγινε και δεν υπάρχουν αρχαιότεροι 
κώδικες, αφού ο Παπίας μαρτυρεί τα τέσσερα Ευαγγέλια; Οι Χριστιανοί σώζουν λείψανα 
ακόμη και του Ιωάννη του Προδρόμου και δεν έσωσαν τους κώδικες; 

 

                 Ο ΙΗΣΟΥΣ ΑΝΑΘΕΤΕΙ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟΝ ΙΩΑΝΝΗ 

 

     Επειδή ο Ιωάννης αναφέρει …..και εγώ Ιωάννης ο πρεσβύτερος, οι σκεπτικιστές ανέφεραν 
ότι ο συγγραφέας της Αποκάλυψης αλλά και του Ευαγγελίου, ήταν κάποιος πρεσβύτερος 
Ιωάννης, ενώ ο Ιωάννης ο θεολόγος και μαθητής ήταν επίσκοπος Εφέσου. Η αλήθεια είναι 
ότι ο Ιωάννης έπρεπε να αναφέρει ότι ήταν πρωτοπρεσβύτερος και στην Αποκάλυψη θα 
αναφέρει 24 πρεσβυτέρους. Δεν ήταν κατ’ ανάγκη ιερείς, αλλά αξίωμα στους Ναζιραίους. 
Και ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης, ήταν ο συγγραφέας του Ευαγγελίου και της Αποκάλυψης. 

     Ο Ιωάννης στ Εαγγέλιό του ΚΑ 19 αναφέρει. 

«επιστραφείς δε ο Πέτρος, βλέπει τον μαθητήν ον ηγάπα ο Ιησούς ακολουθούντα, ός και 
ανέπεσεν εν τω δείπνω επί το στήθος αυτού και είπε. Κύριε τις εστίν ο παραδιδούς σε; τούτον 
ιδών ο Πέτρος λέγει τω Ιησού. Κύριε, ούτος δε τι; λέγει αυτώ ο Ιησούς. Εάν αυτόν θέλω μένειν 



έως έρχομαι ,τι προς σε;συ ακολούθει μοι. Εξήλθεν ουν ο λόγος ούτος εις τους αδελφούς ότι ο 
μαθητής εκείνος ου αποθνήσκει. Και ουκ είπεν αυτώ ο Ιησούς ότι ουκ αποθνήσκει, αλλ’ εάν 
αυτόν θέλω μένειν έως έρχομαι, τι προς σε;» 

«Αφού γύρισε ο Πέτρος προς τα πίσω, βλέπει τον μαθητή που αγαπούσε ο Ιησούς να 
ακολουθεί, ο οποίος ανέπεσε στον δείπνο στο στήθος του Ιησού και είπε. Κύριε ποιός θα σε 
παραδώσει; και αφού τον είδε ο Πέτρος λέγει στον Ιησού. Κύριε αυτός δε τι (θα κάνει); λέγει 
δε προς αυτόν ο Ιησούς, εάν θέλω αυτός να μένει (ισχύσει) έως ότου θα έρθω, τι σε αφορά;  
(δεν είναι δικό σου θέμα). Και εξήλθε ο λόγος στους αδελφούς (τους Χριστιανούς, τότε 
λέγονταν αδελφοί), ότι ο μαθητής εκείνος (ο Ιωάννης), δεν θα πεθάνει, αλλά εάν αυτόν θέλω 
να παραμείνει έως να έλθω (δευτέρα παρουσία), τι σε νοιάζει; Και δεν είπε ο Ιησούς ότι δεν 
θα αποθάνει , αλλά εάν θέλω αυτόν να ισχύσει έως να έλθω, τι σε νοιάζει;» 

    Βλέπουμε λοιπόν με λίγο καθαρή ματιά, ότι αν και ο Ιησούς είπε στον Πέτρο, εσύ είσαι ο 
Πέτρος και σε αυτή την Πέτρα θα οικοδομήσω τον οίκο μου, εδώ διασαφηνίζει ότι οι θέσεις 
του Ιωάννη θα παραμείνουν μέχρι την δεύτερη παρουσία για τον Χριστιανισμό (και ας 
πεθάνει).        

 

                       Ο ΓΝΩΣΤΙΚΙΣΜΟΣ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ  

 

     Στο site είναι δημοσιευμένα και στην εφημερίδα δημοσιεύτηκαν , ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΓΝΩΣΤΙΚΙΣΜΟΣ και ΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ. Εκεί εμπεριστατωμένα αναπτύξαμε 
ότι τα πρώτα χρόνια ο Χριστιανισμός , ήταν μορφή Γνωστικισμού. Όμως ο Σίμων ο μάγος 
διατυπώνει μορφή Γνωστικισμού, όπου άλλος (και εκπεσμένος) είναι ο δημιουργός του 
κόσμου και άλλος ο πατέρας νομοθέτης θεός. Κατά τον Ιησού ο πατέρας θεός, ο Βυθός, είναι 
ο ποιητής των πάντων, ορατών και αοράτων και όπως διδάσκονταν και στα Ελευσίνεια 
μυστήρια, η ΠΤΩΣΗ ήταν η αιτία να εισέλθει το κακό στον κόσμο. Και για τον Γνωστικισμό 
του Σίμωνος, ο Παύλος προς Τιμόθεο θα τον ονομάσει ψευδώνυμη γνώση. Και οι οπαδοί του 
Σίμωνος προσπαθούσαν να διεισδύσουν μέσα στου Χριστιανούς.  

 

           Ο ΑΡΧΙΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΙ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ 

 

Και διατάζει την καύση των ευαγγελίων, εκτός του δικού του και τελευταίου (105 μ. Χ.). 
Τώρα τα Ευαγγέλια θα ξαναγραφούν με Εβραϊκές γενεαλογίες του Ιησού και αντιφάσεις 
μεταξύ τους. Ο Ιωάννης διατυπώνει ότι Ο ΛΟΓΟΣ ΣΑΡΞ ΕΓΕΝΕΤΟ, δηλαδή θεοποιεί τον 
άνθρωπο Ιησού και διαμορφώνει την εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος. Και οι Γνωστικισμοί 
πέφτουν στην πυρά, από τον βλάκα και αβάπτιστο αυτοκράτορα Κωνσταντίνο.                              


