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Θρησκείες και Χριστός

1. Τι διδάσκουν οι διάφορες θρησκείες;

 Στα πλαίσια της ομιλίας αυτής δεν είναι δυνατό να 

συζητήσουμε τις λεπτομέρειες των θρησκειών

 Θα περιοριστούμε σε μια γενική εικόνα που είναι 

δημοφιλής σήμερα

2. Γνωστές παραβολές

 Την παραβολή του ελέφαντα και των 6 τυφλών 

 Την παραβολή του ‘όρους’

 Γιατί οι 2 αυτές παραβολές δεν βοηθούν και ποια 

παραβολή είναι πιο ταιριαστή
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Επικρατέστερη θρησκεία 
ανά κράτος
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https://contrib.pbslearningmedia.org/WGBH/sj14/sj14-int-religmap/index.html#



2015: Ο Χριστιανισμός η 
επικρατέστερη θρησκεία
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https://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/04/05/christians-remain-worlds-largest-

religious-group-but-they-are-declining-in-europe/



Η εικόνα γρήγορα αλλάζει! #4



Το κύριο πρόβλημα #4

Πρόβλημα που 

απαιτεί λύση

Η λύση βρίσκεται 

στην …

Βουδισμός Ο πόνος Aφύπνηση

Ινδουισμός Ο κύκλος της 

μετενσάρκωσης 

("σαμσάρα")

Moksha (πλήρη 

απελευθέρωση της ψυχής 

από τον επίγειο κόσμο)

Ισλάμ Η υπερηφάνεια Yποταγή

Ιουδαϊσμός Η εξορία Επιστροφή στον Θεό

Χριστιανισμός Η αμαρτία Σωτηρία, λύτρωση



Αναζητώντας 
τον Θεό –
1η παραβολή:

1 ελέφαντας, 
6 τυφλοί
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1 ελέφαντας – 6 τυφλοί:

Ηθικό δίδαγμα από αυτή την παραβολή:

 Ένας ελέφαντας:

▪ Όλες οι απόψεις είναι «αληθινές» - περιέχουν μέρος της 

αλήθειας

▪ Η αλήθεια δεν περιορίζεται σε μία μόνο θρησκεία

 Πρόβλημα:

• Τόση ανεκτικότητα που δεν λαμβάνει στα σοβαρά την 

εκάστοτε θρησκεία (τις αποκαλεί «τυφλές»)

• Στρέφεται ενάντια σε μια πολιτισμένη συζήτηση όπου οι 

συμμετέχοντες παραδέχονται ότι δεν συμφωνούν

• Ανεκτικότητα που επιβάλλεται, καταντάει αποκλειστική!
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Αναζητώντας τον Θεό:
2η παραβολή: Ορεινά μονοπάτια

#3

«Όλα τα μονοπάτια οδηγούν στον Θεό»

Ο Θεός κατοικεί στην κορυφή ενός απόκρημνου βουνού. Στη βάση του βουνού 

βρίσκονται άτομα που προσπαθούν να φτάσουν στην κορυφή ακολουθώντας 

διαφορετικά μονοπάτια. Κάποια μονοπάτια είναι ελικοειδή, άλλα ακολουθούν 

μια πιο άμεση διαδρομή. Τελικά όλα συγκλίνουν στον ίδιο σκοπό: την κορυφή



Ορεινά μονοπάτια:

Ηθικό δίδαγμα από αυτή την παραβολή:

 Αρκεί η ειλικρινής προσπάθεια:

▪ Είναι όλες οι θρησκείες ίδιες;

 Πρόβλημα:

• Ποιος περιμένει στην κορυφή - ένας, κανένας ή 

χιλιάδες θεοί;

• Η κοινή λογική αποκλείει όλες οι απαντήσεις να 

ισχύουν ταυτόχρονα

• Η παραβολή είναι μια βολική άποψη αυτών που δεν 

ενδιαφέρονται για τη θρησκεία, ή είναι απληροφόρητοι
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Αναζητώντας τον Θεό:
3η παραβολή: Ο λαβύρινθος
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Μπαίνοντας σ' έναν 

λαβύρινθο, έρχεσαι 

αντιμέτωπος με μια 

επιλογή: ποιο μονοπάτι 

πρέπει να ακολουθή-

σεις; Ο στόχος είναι να 

φτάσεις στο κέντρο του 

λαβύρινθου, αλλά ποιο 

μονοπάτι οδηγεί εκεί; 

Η πρόκληση είναι να βρεις το μοναδικό μονοπάτι που 

οδηγεί στο κέντρο.



Γιατί ο λαβύρινθος είναι
πιο ταιριαστή παραβολή;

Επιτρέπει στους ταξιδιώτες να αναγνωρίσουν 

ομοιότητες και διαφορές. Μόνο ένα μονοπάτι οδηγεί 

στο κέντρο:

1. Δίνει αξία στην εξερεύνηση και την αυτό-ανακάλυψη. 

2. Αναγνωρίζει τις τρελά αντιφατικές απόψεις των 

θρησκειών. 

3. Ορισμένες διαδρομές κατευθύνονται προς την ίδια 

κατεύθυνση ή κινούνται παράλληλα μεταξύ τους. 

 Οι δρόμοι Μουσουλμάνων, Εβραίων και Χριστιανών κινούνται 

παράλληλα ως προς την πεποίθηση ότι ο Θεός είναι ένας.

 Ο Ινδουισμός και ο Βουδισμός είναι δρόμοι παράλληλοι όσον 

αφορά την πίστη στους νόμους του κάρμα και της 

μετενσάρκωσης. 
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Συμπεράσματα (1/2)

1. Η παραβολή «ελέφαντας και οι τυφλοί»

• Όλες οι θρησκείες οδηγούν στην αλήθεια … 

• Η κάθε θρησκεία προσφέρει μόνο επι μέρους αλήθεια

• Ανεκτική άποψη, αλλά δεν οδηγεί πουθενά

2. Η παραβολή «ορεινά μονοπάτια»

• Όλες οι θρησκείες οδηγούν στο θεό

• Όμως: Ποιος θεός/ποιοι θεοί βρίσκονται στην κορυφή

• Δεν παίζει ρόλο τι πιστεύεις, αρκεί να πιστεύεις 
(συγκρητισμός)

3. Η παραβολή του «λαβύρινθου»

• Πολλές οι επιλογές, και πολλοί οι δρόμοι, αλλά …

• Ένας μόνο δρόμος οδηγεί στο Θεό
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Συμπεράσματα (2/2)

 Ο Θεός της Βίβλου 

• Στέκεται πάνω από τον λαβύρινθο, γνωρίζει ποια 
μονοπάτια οδηγούν σε αδιέξοδο και ποια στο στόχο που 
είναι Αυτός. 

• Δεν είναι ικανοποιημένος με το να φωνάζει από επάνω 
για να μας καθοδηγήσει και να μας κατευθύνει.

• Κατεβαίνει στο επίπεδό μας στο (πρόσωπο του Χριστού -
«κατοικεί όλη η πληρότητα της Θεότητας» - Κολ 2/9) 
για να μας οδηγήσει. 

• Ο Ιησούς μπορεί να μας αποκαλύψει το μονοπάτι του 
Θεού που μας οδηγεί μέσα στο λαβύρινθο της ζωής.
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Απολογητική: Βοηθήματα
➢ Τα απολογητικά βιβλία του C.S. Lewis στα ελληνικά

➢ Βιβλία που συνιστώ:  
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Το Πρόβλημα του Πόνου
Εκδόσεις Λέκτωρ (2004)

Χριστιανισμός Απλώς
Μετάφρ. Ροβέρτου Χιλλ

(2019)

Michael Green: 

Θ’ Αστειεύεσαι, Βέβαια
Εκδόσεις Πέργαμος (1991)

J.P. Moreland, Tim Muehlhoff: 

The God Conversation
InterVarsity Press (2017)

Στα αγγλικά



Ενημέρωση
Παρακολουθείστε το 
ιστολόγιό μου

Δείτε και την ιστοσελίδα της 
«Νέας Ζωής». Εκεί θα βρείτε 
κείμενα και χρήσιμες 
πληροφορίες

https://newlifechurch.gr/
apologetics/
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Areopagus Briefs –

Απολογητική Ενημέρωση

https://areopagusbriefs.org



Το επόμενο θέμα 
απολογητικής

Αισθήματα, 

παραισθήσεις και 

η περί ψυχής έρευνα

9 Νοέμβρη, 8.30 μμ
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