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Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΚΑΙ Ο ΕΚΔΟΤΗΣ 
ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Ο Robert Dick Wilson γεννήθηκε στις 4 Φεβρουαρίου 1856 στην Indiana 
της Pennsylvania. Σπούδασε στο Princeton University (τότε γνωστό ως College 
of New Jersey), αποκτώντας τους βαθμούς του Bachelor of Arts, Master of Arts 
και Ph. D. (Doctor of Philosophy). Ο Wilson ακολούθησε θεολογικές σπουδές 
στο Western Theological Seminary, Pittsburg, και ακολούθησαν δύο χρόνια 
σπουδών στις Σημιτικές γλώσσες στο πανεπιστήμιο του Βερολίνου.

Το 1900 τον κάλεσαν από τη διδακτική του θέση στο Western, στο Princeton 
Theological Seminary. Η σαρωτική απάντηση του Wilson σε ισχυρισμούς ότι 
η Παλαιά Διαθήκη είχε επηρεαστεί κατά πολύ από τη Βαβυλωνιακή θρησκεία, 
που δόθηκε το 1902, ήταν η αρχή της υπεράσπισης της Παλαιάς Διαθήκης που 
διήρκησε μέχρι το τέλος της ζωής του.

Με το ξέσπασμα της Συντηρητικής-Προοδευτικής αντιπαράθεσης στην Πρε-
σβυτεριανή εκκλησία, ο Dr. Wilson αποφάσισε να εγκαταλείψει το Princeton για 
να συνεργαστεί με τους J. Gresham Machen, Oswald T. Allis, Cornelius Van Til 
και άλλους για την ίδρυση του Westminster Theological Seminary. Εκεί υπηρέ-
τησε τον Κύριό του μέχρι το θάνατό του στις 11 Οκτωβρίου 1930.

****
Ο Edward J. Young είναι ένας από τους σπουδαιότερους Συντηρητικούς λό-

γιους της Παλαιάς Διαθήκης στην Αμερική. Τα έργα του περιλαμβάνουν τα “My 
Servants the Prophets, An Introduction to the Old Testament, Thy word is Truth, 
και Who Wrote Isaiah?”
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ

Από τότε που πρωτοεκδόθηκε, το Μία Επιστημονική Έρευνα της 
Παλαιάς Διαθήκης έχει αποτελέσει ένα πλεονέκτημα για τους συντηρητικούς 
σπουδαστές της Παλαιάς Διαθήκης. Τους έχει προμηθεύσει μία λόγια απάντηση σε 
πολλές από τις λόγιες επιθέσεις στην Παλαιά Διαθήκη. Για αρκετά χρόνια ωστόσο, 
η έκδοση αυτού του έργου σταμάτησε και ήταν σχεδόν αδύνατο να βρεθεί ακόμα 
και στα βιβλιοπωλεία μεταχειρισμένων βιβλίων. Ακόμη περισσότερο, συνεχείς 
ανακαλύψεις στην Εγγύς Ανατολή το κατέστησαν εν μέρη «απαρχαιωμένο».

H Moody Press επιθυμεί να εκφράσει την εκτίμησή της στη Harper & 
Brothers, για την άδεια επανέκδοσης αυτού του έργου. Η Press είναι ευγνώ-
μων επίσης στον Dr. Edward J. Young, καθηγητή της Παλαιάς Διαθήκης στο 
Westminster Theological Seminary για τις βελτιώσεις του.

Επιθυμώντας να αφήσει το έργο του Dr. Wilson ανέπαφο για το σύγχρο-
νο αναγνώστη, ο Dr. Young εκσυγχρόνισε την ουσία του θέματος με τη βοή-
θεια ενός εισαγωγικού κεφαλαίου, υποσημειώσεων και ευρετηρίων. Συνήθως 
οι υποσημειώσεις του αναθεωρητή ακολουθούνται από ένα «α». Έχει επίσης 
συμβάλει εκτενώς σε υπάρχουσες υποσημειώσεις. Ο αναγνώστης θα εκπλαγεί 
με το γεγονός ότι πρακτικά κανένα από τα συμπεράσματα του Dr. Wilson δεν 
έχει αλλαχτεί. Η πλειονότητα των νέων πληροφοριών βοήθησε στην ισχυρο-
ποίηση συμπερασμάτων του συγγραφέα. Νέες ανακαλύψεις παρέχουν επιπλέον 
υπόσταση και θεμελιώνουν την ακρίβεια της Παλαιάς Διαθήκης.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

Ο στόχος του παρόντος τόμου είναι να δείξει ότι οι λογικοί Χριστιανοί έχουν 
εύλογες αιτίες να συμπεράνουν ότι το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης το οποίο 
κατέχουμε είναι ουσιωδώς σωστό, και ότι στο αληθινό και προφανές νόημά του, 
δικαιούται να θεωρείται μέρος του «αλάθητου κανόνα της πίστης και της πρά-
ξης» που έχουμε στις Άγιες Γραφές.

Δεν έχω υπεισέλθει σε συζήτηση περί θαυμάτων και προφητείας, είτε ως 
προς την πιθανότητά τους είτε ως προς την πραγματικότητά τους. Όλοι όσοι 
πιστεύουν στην ενσάρκωση και στην ανάσταση οφείλουν να αποδεχτούν αυτή 
την πιθανότητα και αυτή την πραγματικότητα. Προσπαθώ μάλλον να καταδείξω 
ότι από όσα γνωρίζουμε, η Παλαιά Διαθήκη μπορεί να είναι και είναι αυτό ακρι-
βώς που οι συγγραφείς της ισχυρίζονταν ότι είναι, και αυτό που ο Χριστός και 
οι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης πίστευαν ότι είναι. Η θεωρία της κένωσης 
όσον αφορά στη γνώση του Κυρίου ως προς την Παλαιά Διαθήκη, αποδεικνύ-
εται, ελπίζω, περιττή, καθώς τα γεγονότα και οι αποδείξεις που υπάρχουν σε 
σχέση με την Παλαιά Διαθήκη υποστηρίζουν τη μαρτυρία του Ιησού.

Δεν έχω αναφερθεί εκτενώς σε χρονολογίες και γεωγραφία της Παλαιάς Διαθήκης, 
επειδή και στους δύο αυτούς τομείς της ιστορίας, τα γεγονότα δεν είναι επαρκώς 
θεμελιωμένα για να μας δώσουν αξιόπιστη μαρτυρία πάνω στις λεπτομέρειες 
των Βιβλικών αρχείων που πραγματεύονται αυτούς τους δύο σημαντικούς τομείς.

Όσον αφορά στα πρώτα κεφάλαια της Γένεσης, οι εξωβιβλικές πηγές που 
είναι τώρα γνωστές, δείχνουν ότι οι διάνοιες των ανθρώπων πριν από την εποχή 
του Αβραάμ ήταν σε μεγάλο βαθμό απασχολημένες με το ζήτημα της προέλευσης 
του σύμπαντος, και ότι η αφήγηση στη Γένεση είναι η μοναδική η οποία είναι 
αμιγώς μονοθεϊστική, και ότι είναι ανυπέρβλητα ανώτερη ορθολογιστικά από τις 
δέκα ή περισσότερες αφηγήσεις που έχουμε από την Αίγυπτο και τη Βαβυλώνα. 
Η Βαβυλωνιακή αφήγηση περί Κατακλυσμού επιβεβαιώνει την πιθανότητα ότι 
το Βιβλικό υπόμνημα περιγράφει ένα πραγματικό ιστορικό γεγονός, και, όπως 
ο Καθηγητής Sayce δήλωσε πριν από πολύ καιρό, δείχνει μέσω της παρόμοιας 
σύνθεσης των επονομαζόμενων J και P χειρογράφων της Πεντατεύχου ότι η ρι-
ζοσπαστική υπόθεση περί σύνθεσης της Βιβλικής αφήγησης του Κατακλυσμού 
μετά την αιχμαλωσία, είναι απόλυτα αντίθετη με τα γεγονότα. Ο χρόνος, η έκτα-
ση, και πολλές από τις συνθήκες του Κατακλυσμού είναι ακόμα αμφισβητούμε-
να, αλλά το ότι υπήρξε Κατακλυσμός πριν την εποχή του Αβραάμ και το ότι η 
αφήγηση του γεγονότος στη Γένεση είναι σωστή, υποστηρίζεται άφθονα στην 
ουσία της από τις αποδείξεις της 11ης πινακίδας της Βαβυλωνιακής αφήγησης 
(σ.τ.μ., του έπους του Γιλγαμές).

Η μέθοδος που ακολουθήθηκε μπορεί να αποκληθεί «η αποδεικτική μέθο-
δος», επειδή επιδίωξα να ακολουθήσω τους Νόμους της Απόδειξης όπως εφαρ-
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μόζονται σε έγγραφα που προσκομίζονται στο δικαστήριο. Προϋποθέτω ότι οι 
prima-facie1 αποδείξεις των χειρογράφων της Παλαιάς Διαθήκης εκλαμβάνο-
νται ως σωστές μέχρι να αποδειχτούν λανθασμένες. Υποστηρίζω επιπρόσθετα 
ότι οι αποδείξεις των Αιγυπτιακών, Βαβυλωνιακών και άλλων εξωβιβλικών χει-
ρογράφων και αφηγήσεων, επιβεβαιώνουν τις prima-facie αποδείξεις των Βι-
βλικών χειρογράφων γενικά, τόσο ως κείμενο όσο και ως νόημα, και ότι αυτό το 
κείμενο και το νόημα δεν μπορεί να διορθώνεται ή να αλλάζεται μόνο και μόνο 
για να εναρμονιστεί με τις απόψεις ανθρώπων τις εποχής μας. Το να απαιτού-
με να επιβεβαιώσουμε κάθε δήλωση οποιουδήποτε αρχαίου κειμένου (ή συγ-
χρόνου) πριν να είμαστε σε θέση να το πιστέψουμε, είναι σα να απαιτούμε το 
αδύνατο. Το περισσότερο που μπορούμε λογικά να απαιτήσουμε, είναι το να 
μπορεί τόσο ο συγγραφέας όσο και το ίδιο το σύγγραμμα να σταθεί στο τεστ 
της αξιοπιστίας οποτεδήποτε μπορούν οι δηλώσεις του να εξεταστούν στο φως 
άλλης μαρτυρίας, ίδιας ηλικίας και προέλευσης και ανάλογης αξιοπιστίας. Εξε-
ταζόμενο με αυτόν τον τρόπο, υποστηρίζω ότι το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης 
είναι εύλογα σωστό, ότι το νόημά του είναι γενικά ξεκάθαρο και αξιόπιστο, και 
ότι μπορούμε ως πιστοί και ως Χριστιανοί συνειδητά και εύλογα να πιστεύουμε 
ότι η Παλαιά Διαθήκη όπως την έχουμε, είναι αυτό που δηλώνει ότι είναι, αυτό 
που ο Χριστός και οι απόστολοι πίστευαν ότι είναι και αυτό που όλες οι εκκλη-
σίες πάντα δήλωναν ότι είναι — ο Λόγος του Θεού και ο αλάθητος κανόνας της 
πίστης και της πράξης.

Στον τίτλο χρησιμοποιώ τη φράση «Επιστημονική Έρευνα» διότι προσπαθώ 
να κρίνω τα χειρόγραφα της Παλαιάς Διαθήκης υπό το φως των γεγονότων που 
γνωστοποιούνται σε έγγραφα των εθνών που περιέβαλαν και επηρέασαν το λαό 
του Ισραήλ κατά τη διάρκεια της ιστορίας του από τον Αβραάμ ως τον Έσδρα. 
Επίσης, αποτόλμησα να χρησιμοποιήσω τον όρο επιστημονική όχι μόνο διότι 
αυτά τα συμπεράσματα βασίζονται σε γνώση, αλλά διότι μετά τις εισαγωγικές 
σελίδες, παρουσιάζω τις αποδείξεις μεθοδικά, πραγματευόμενος το κείμενο, τη 
γραμματική, το λεξιλόγιο και την ιστορία με μία λογική αλληλουχία κατά την 
κρίση μου. Τα αποτελέσματα κάποιων από τις μελέτες μου, όπως αυτά των ξενι-
κών λέξεων στο Εβραϊκό κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης και της θρησκείας του 
Ισραήλ, δεν έχουν ακόμη εκδοθεί ολοκληρωμένα. Εάν ευαρεστηθεί ο Κύριος 
στο να μου χαρίσει τη ζωή και να μου δώσει υγεία, ευελπιστώ στο μέλλον να 
εκδώσω τα αποτελέσματα των κόπων μου σε αυτά και άλλα θέματα.

1 Λατινικός όρος του «εκ πρώτης όψεως». Μία prima-facie υπόθεση παρουσιάζει 
επαρκείς αποδείξεις για τον κατήγορο ώστε να κερδίσει την υπόθεση ελλείψει υπε-
ράσπισης ή επιπρόσθετων αποδείξεων από τον κατηγορούμενο.
(Retrieved from “http://www. law. cornell. edu/wex/index. php/Prima_facie”).



vi

***
Θα βοηθούσε τους λιγότερο καταρτισμένους από τους αναγνώστες μου, εάν 

εξηγούσα γιατί αφιέρωσα τόσο χώρο στην ανάλυση του κειμένου, της γραμμα-
τικής και του λεξιλογίου.

Όσον αφορά στο κείμενο ή στη γραπτή μορφή των χειρογράφων της 
Παλαιάς Διαθήκης όπως συντάχθηκαν από τους συγγραφείς τους, είναι προ-
φανές ότι εάν δεν έχουμε ακριβή αντίγραφα των πρωτότυπων χειρογράφων, θα 
είναι αδύνατο να είμαστε σίγουροι ότι κατέχουμε την κάθε λέξη των προφητών 
που συνέγραψαν ή ενέκριναν αυτά τα συγγράμματα. Στην ανάλυση του κειμέ-
νου λοιπόν, η προσπάθειά μου συνίσταται στο να καταδείξω από τις αποδείξεις 
των χειρογράφων, των αποδόσεων και των επιγραφών, ότι είμαστε επιστημονι-
κά πεπεισμένοι ότι κατέχουμε ουσιαστικά το ίδιο κείμενο που βρισκόταν στην 
κατοχή του Χριστού και των αποστόλων και, όσο είναι δυνατό να γνωρίζει ο 
οποιοσδήποτε έως τώρα, το ίδιο με αυτό που συνεγράφη από τους αρχικούς 
συνθέτες των χειρογράφων της Παλαιάς Διαθήκης.

Όσον αφορά στη γραμματική, εφόσον οι κριτικοί χρονολογούν τα χειρόγρα-
φα σε μεγάλο βαθμό από τη μορφή και τη σύνταξη της γλώσσας, είναι απαραί-
τητο να καταδείξουμε ότι η μορφή και η σύνταξη είναι άσχετες σαν αποδείξεις 
όσον αφορά στο χρόνο συγγραφής ενός χειρογράφου.

Όσον αφορά στο λεξιλόγιο, εφόσον όλα τα γενικά σχολιολόγια και οι εισα-
γωγές της Παλαιάς Διαθήκης ή αυτά που αφορούν σε συγκεκριμένα βιβλία ή 
χειρόγραφα της Παλαιάς Διαθήκης, είναι γεμάτα από συμπεράσματα που βασί-
ζονται στην προέλευση ή στην έννοια των Εβραϊκών λέξεων, τόσο ως προς το 
χρόνο, τόπο, συγγραφή (σ.τ.μ. με την έννοια της συγγραφικής πατρότητας) όσο 
και ως προς τη σημασία αυτών των βιβλίων ή χειρόγραφων, είναι απαραίτητο 
να ερευνήσουμε την ιστορία της Εβραϊκής γλώσσας και των συγκεκριμένων 
λέξεων φερόμενων ως αποδείξεις, για να διαπιστώσουμε εάν αυτές οι λέξεις 
όντως αποδεικνύουν αυτό που ισχυρίζονται ότι αποδεικνύουν, σε σχέση με την 
προέλευση και το περιεχόμενο των βιβλίων ή χειρογράφων.

Ίσως σε αυτό το σημείο θα ήταν καλό επίσης να αναφέρουμε τις συντηρη-
τικές και ριζοσπαστικές απόψεις ως προς το χρόνο συγγραφής των βιβλίων της 
Παλαιάς Διαθήκης.

Οι ριζοσπαστικοί ισχυρίζονται, γενικά, ότι ο Κανόνας δεν ολοκληρώθηκε 
μέχρι περίπου το 100 π.Χ., και συγκεκριμένα:
1. Ότι τα πρώτα έξι βιβλία, δηλαδή, η Πεντάτευχος και ο «Ιησούς του Ναυή» 

συντέθηκαν από τουλάχιστον δώδεκα εκδότες, από πέντε ή περισσότερα 
αλλά βιβλία (J, E, D, H, και P), τα οποία συνεγράφησαν από το 900 έως το 
450 π.Χ., παρόλο που, με εξαίρεση τον Έσδρα, οι συγγραφείς και οι εκδότες 
αυτών των πέντε βιβλίων είναι το ίδιο άγνωστοι στην ιστορία ως προς το 
όνομα, χρόνο ή προέλευση. Οι πηγές των πληροφοριών τους είναι επίσης 
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άγνωστες στην ιστορία και συνεπώς κανείς δεν μπορεί να βασιστεί στην 
αξιοπιστία οποιασδήποτε δήλωσης της Εξατεύχου. Τα βιβλία του Μωυσή 
είναι απλά μία μυθολογική και μπερδεμένη αφήγηση της προέλευσης του 
λαού και των διατάξεων του Ισραήλ.

2. Ότι το βιβλίο των Κριτών «μετά βίας αποτελεί καθαρή ιστορία», αλλά «πι-
θανώς παραδόσεις διατηρημένες ανάμεσα στις μεμονωμένες φυλές», και ότι 
πήρε τη σημερινή του μορφή «από ένα χέρι εξαρτημένο από το χειρόγραφο 
P», με άλλα λόγια μετά το 450 π.Χ. Η πλειοψηφία των κριτικών τώρα παρα-
δέχεται ότι το μεγαλύτερο μέρος των βιβλίων Σαμουήλ και Βασιλέων είναι 
από γνήσιες πηγές καταγραμμένες την περίοδο ή λίγο μετά τα γεγονότα που 
περιγράφουν. Τα βιβλία Ρουθ και Εσθήρ είναι ρομαντικές ιστορίες, ειδύλλια 
ή ιστορικά μυθιστορήματα. Τα βιβλία Χρονικών, Έσδρα και Νεεμία έχουν 
κάποια ιστορικά στοιχεία. Τα υπόλοιπα δημιουργήθηκαν για τον ένα ή τον 
άλλο λόγο, κυρίως για να εξυψώσουν την ιερατική κάστα.

3. Όσον αφορά στους Ωσηέ, Αμώς, Αβδιού, Ναούμ, Αββακούμ, Σοφονία, 
Αγγαίο, Μαλαχία, Ιεζεκιήλ και το μεγαλύτερο μέρος του Ιερεμία, τα συ-
μπεράσματα των ριζοσπαστικών κριτικών που αφορούν στη συγγραφή και 
στη χρονολόγηση δεν διαφέρουν σημαντικά από αυτά των συντηρητικών. 
Ο Ιωνάς και ο Ιωήλ τοποθετούνται μετά την αιχμαλωσία. Ο Μιχαίας και 
ο Ζαχαρίας διαιρούνται σε τρία μέρη και διασκορπίζονται σε τρεις ή πε-
ρισσότερους αιώνες. Ο Ησαΐας έχει δώδεκα ή περισσότερους συγγραφείς, 
διασκορπισμένους σε τέσσερις αιώνες. Σε όλα τα βιβλία οτιδήποτε μοιάζει 
με πρόβλεψη, αυστηρώς αποκλείεται και αποδίδεται σε κάποιον άγνωστο 
εκδότη της εποχής ή μεταγενέστερης του γεγονότος. Το βιβλίο του Δανιήλ 
λόγω των αποκαλύψεων του, τοποθετείται περίπου στα μέσα του δευτέρου 
αιώνα π.Χ.

4. Όσον αφορά στα αλλά βιβλία, οι ριζοσπαστικοί κριτικοί ομόφωνα δηλώ-
νουν ότι οι Θρήνοι δεν συνεγράφησαν από τον Ιερεμία, ούτε οι Παροιμίες, 
ο Εκκλησιαστής και το Άσμα Ασμάτων από τον Σολομώντα. Μερικά μέρη 
των Παροιμιών και ολόκληρος ο Εκκλησιαστής προσδιορίζονται από πολ-
λούς σε Περσικούς και Ελληνιστικούς χρόνους. Όσο για τους Ψαλμούς, οι 
περισσότεροι κριτικοί τώρα αρνούνται ότι ο Δαυίδ συνέγραψε έστω μέρος 
τους, και πολλοί κριτικοί τοποθετούν τους Ψαλμούς μετά την αιχμαλωσία 
και αποδίδουν πολλούς από αυτούς στην περίοδο των Μακκαβαίων. Το βι-
βλίο του Ιώβ γενικά τοποθετείται στον έκτο αιώνα π.Χ.
Από την άλλη μεριά, η συντηρητική θέση είναι, γενικά, ότι ο Κανόνας των 

βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης είχε συμπληρωθεί τον πέμπτο αιώνα π.Χ., πριν 
τον τερματισμό της διαδοχής των προφητών. Όσο για συγκεκριμένα τμήματα 
της Παλαιάς Διαθήκης, οι απόψεις τους είναι:
1. Ότι η Πεντάτευχος όπως υπάρχει είναι ιστορική και είναι από την εποχή του 

Μωυσή, και ότι ο Μωυσής ήταν ο πραγματικός της συγγραφέας μολονότι 
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είναι πιθανό να έχει αναθεωρηθεί και διορθωθεί από μεταγενέστερους εκ-
δότες, με τις προσθήκες να είναι εξίσου θεόπνευστες και αληθινές όπως η 
υπόλοιπη.

2. Ότι τα βιβλία Ιησούς του Ναυή, Κριτές, Ρουθ, Σαμουήλ και Βασιλέων συ-
ντέθηκαν από γνήσιες και αξιόπιστες πηγές, μολονότι, στην περίπτωση 
τουλάχιστον του βιβλίου των Βασιλέων, δεν είχαν ολοκληρωθεί πριν το 
575 π.Χ. περίπου.

3. Ότι τα βιβλία των προφητών Ωσηέ, Ιωήλ, Αμώς, Ιωνάς, Μιχαίας και Ησαΐας 
όλα γράφτηκαν περίπου ή πριν το 700 π.Χ. Τα βιβλία Αβδιού, Ναούμ, Αβ-
βακούμ, Σοφονίας, πριν το 600 π.Χ. Ιερεμίας, Θρήνοι και Ιεζεκιήλ μεταξύ 
650 και 550 π.Χ. Δανιήλ, Αγγαίος και Ζαχαρίας μεταξύ 550 και 500 π.Χ. 
Και το βιβλίο του Μαλαχία τον 5ο αιώνα π.Χ.

4. Ότι υπάρχουν εύλογες και επαρκής αιτίες για να συμπεράνουμε ότι οι επικε-
φαλίδες των Ψαλμών είναι ως σύνολο σωστές, ότι είναι πιθανό όλοι οι Ψαλ-
μοί να γράφτηκαν πριν το 400 π.Χ., ότι ο Εκκλησιαστής και το Άσμα Ασμά-
των και το μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου των Παροιμιών μπορεί, απ’ ότι 
ξέρουμε, να έχει γραφτεί από τον Σολομώντα. Ότι τα βιβλία Εσθήρ, Έσδρα, 
Νεεμία και Χρονικών γράφτηκαν πριν το 400 π.Χ. και το βιβλίο του Ιώβ το 
550 π.Χ. ή νωρίτερα. ***
Ολοκληρώνοντας, επιτρέψτε μου να επαναλάβω την πεποίθησή μου ότι 

κανείς δεν γνωρίζει αρκετά ώστε να καταδείξει ότι το αληθές κείμενο της 
Παλαιάς Διαθήκης στην αληθή του ερμηνεία δεν είναι αληθές. Οι αποδείξεις 
που έχουμε στην κατοχή μας με έχουν πείσει ότι «πολυμερῶς καὶ πολυτρόπως 
πάλαι ὁ θεὸς λαλήσας τοῖς πατράσιν ἐν τοῖς προφήταις» (Εβρ. 1:1), ότι η 
Παλαιά Διαθήκη στην Εβραϊκή όντας «Θεόπνευστη» έχει «με τη μοναδική του 
φροντίδα και πρόνοια διατηρηθεί καθαρή σε όλους τους αιώνες» και ότι, όταν η 
σοφία των ανθρώπων και ο νόμος του Θεού ομοίως είχαν αποτύχει να σώσουν 
την ανθρωπότητα, στο πλήρωμα του χρόνου, όταν όλες οι προετοιμασίες είχαν 
ολοκληρωθεί, ο Θεός έστειλε το Γιο του να καταδικάσει την ανθρώπινη σοφία 
και να απολυτρώσει αυτούς που βρίσκονταν κάτω από το Νόμο. Ευχαριστίες 
ας δοθούν στον Θεό για τα «Άγιά» του. Ακόμη περισσότερες ευχαριστίες για 
την «ανεκδιήγητη δωρεά» της αγάπης Του, ο οποίος έφερε ζωή και αθανασία να 
φωτίσουν το Ευαγγέλιό Του.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ΖΩΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΟΥ ROBERT DICK WILSON
Περιστασιακά, ο Θεός δίνει στην εκκλησία του έναν άνθρωπο με ασυνήθι-

στα χαρίσματα, βαθιά ευλάβεια και αληθινή ενόραση. Τέτοιος άνθρωπος ήταν ο 
εκλιπών Robert Dick Wilson. O Dr. Wilson έζησε σε καιρούς κατά τους οποίους 
η Παλαιά Διαθήκη υπόκειτο σε μερικές από τις δριμύτερες επιθέσεις και κριτικές 
που δέχτηκε ποτέ. Ο ίδιος υπήρξε ευλαβής Χριστιανός και θλιβόταν για αυτές τις 
επιθέσεις. Είχε επίσης κατανόηση της φύσης τους και ένιωθε την ανάγκη να τις 
αντικρούσει. Και είχε τη θεόδοτη ικανότητα να ορθώσει ανάστημα στην πρόκλη-
ση την οποία αυτές οι επιθέσεις συνέθεταν, αποδεχόμενός την και προσπαθώντας 
να απαντήσει.

Ο Wilson γεννήθηκε στις 4 Φεβρουαρίου 1856, στην Indiana, Pennsylvania. 
Οι φοιτητικές του σπουδές έλαβαν χώρα στο College of New Jersey το οποίο 
αργότερα έγινε γνωστό ως Princeton University. Το 1876 έλαβε το βαθμό του 
bachelor of arts, τον οποίο ακολούθησε το 1879 ο βαθμός του master και το 1886 
ο βαθμός του doctor. Στο Western Theological Seminary στο Pittsburgh, o Wilson 
ακολούθησε θεολογικές σπουδές και στη συνέχεια στο πανεπιστήμιο του Βερο-
λίνου στη Γερμανία για δύο χρόνια, κυρίως επικεντρώθηκε στη μελέτη των Ση-
μιτικών γλωσσών.

Με αυτή την εκπαίδευση και προετοιμασία, ο Wilson ήταν έτοιμος να βυθι-
στεί στο έργο της ζωής του, την υπεράσπιση της Παλαιάς Διαθήκης ως Λόγο του 
Θεού. Μεγάλες αποστολές απαιτούν άντρες καλά προετοιμασμένους, και αυτοί 
τους οποίους ο Θεός κραταιά χρησιμοποίησε μέσα στην Εκκλησία Του, συχνά 
υπήρξαν άντρες των οποίων η προετοιμασία και η εκπαίδευση υπήρξε επιμελής. 
Η μελέτη Λατινικών και Ελληνικών, σε συνάρτηση με τις πλήρεις σπουδές στη 
θεολογία και την μετέπειτα εκπαίδευση στις Σημιτικές γλώσσες, υπήρξαν ένα 
ισχυρό θεμέλιο για τις μετέπειτα μελέτες του Dr. Wilson. Επιπρόσθετα, κατείχε 
άψογα τη Γερμανική, χωρίς την οποία σήμερα είναι αδύνατο να κανείς αξιόλογη 
εργασία στον τομέα της μελέτης της Παλαιάς Διαθήκης.

Στο Western ήταν που ο Wilson ξεκίνησε να διδάσκει, πρώτα ως εκπαιδευτής 
και στη συνέχεια ως καθηγητής. Το 1900 τον κάλεσαν στο Princeton Theological 
Seminary. Εκεί βρέθηκε σε μία ατμόσφαιρα διανοούμενης πιστότητας προς τη 
Βίβλο, κάτι το οποίο ανέκαθεν χαρακτήριζε αυτό το εκπαιδευτήριο. Συντάχθηκε 
με τη θέση αντρών όπως ο Joseph Addison Alexander και ο William Henry Green, 
και συνέχισε αυτή την πορεία βυθίζοντας τον εαυτό του αμέσως στην ένθερμη και 
διανοούμενη υπεράσπιση της Παλαιάς Διαθήκης.

Το έτος 1902 ο Friedrich Delitzsh, γιος του σπουδαίου Βιβλικού λόγιου Franz 
Delitzsh, έδωσε μία διάλεξη μπροστά στον Κάιζερ της Γερμανίας στην οποία 
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ισχυρίστηκε ότι η Παλαιά Διαθήκη επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από τη θρη-
σκεία της Βαβυλώνας. Στις εναρκτήριες εργασίες του Princeton Seminary το 
1902, ο Dr. Wilson ήταν ο ομιλητής και παρουσίασε μία σαρωτική απάντηση στον 
Delitzsh. Αυτή η διάλεξη δεν ήταν παρά μόνο η αρχή, εφόσον σε όλη του τη ζωή 
ο Wilson συνέχισε μία διαρκή υπεράσπιση της Παλαιάς Διαθήκης.

Είναι φυσικά αδύνατο για έναν άνθρωπο να εξετάσει διεξοδικά όλα τα ερω-
τήματα που περιλαμβάνονται στη μελέτη των Γραφών και ο Dr. Wilson το γνώρι-
ζε αυτό. Σαν συγκεκριμένο τομέα ειδίκευσης επέλεξε το βιβλίο του Δανιήλ. Αυτή 
ήταν μία ευτυχής επιλογή, μιας και αυτό το βιβλίο έχει δεχθεί έντονα πυρά. Σύμ-
φωνα με τον Ιησού Χριστό (Ματθ. 24:15) ένας συγκεκριμένος προφήτης ονόματι 
Δανιήλ προέβλεψε το βδέλυγμα της ερημώσεως. Αυτή η δήλωση ωστόσο, απο-
τελεί αναπόσπαστο κομμάτι του βιβλίου του Δανιήλ, έτσι ώστε εάν ο προφήτης 
διατύπωσε αυτή τη προφητεία, πρέπει να διατύπωσε και το υπόλοιπό της.

Η Βιβλική θέση, παρά την μαρτυρία του Ιησού, με κανένα τρόπο δεν έγινε 
καθολικά αποδεκτή. Πολλοί αρνούνται ότι συγγραφέας του βιβλίου του Δανιήλ 
είναι ο Δανιήλ. Αντιθέτως εγέρθηκε ο ισχυρισμός ότι το βιβλίο συνεγράφη κατά 
τη διάρκεια του 2ου αιώνα π.Χ. Υποτίθεται ότι συνεγράφη για να εμψυχώσει τους 
Ιουδαίους στην εξέγερση τους τον καιρό των Μακκαβαίων. Ο Wilson επέδειξε 
τεράστια μάθηση εναντιούμενος σε αυτή τη μη βιβλική άποψη περί της προέλευ-
σης του βιβλίου. Μία σειρά λόγιων άρθρων άρχισαν να εμφανίζονται, και το 1917 
ένας τόμος με τίτλο Μελέτες στο Δανιήλ. Μέχρι το τέλος της ζωής του αυτός ο 
πιστός υπηρέτης του Θεού έγραφε προς υπεράσπιση του βιβλίου του Δανιήλ.

Το να σκεφτούμε ότι η υπεράσπιση της πίστης από τον Dr. Wilson περιορι-
ζόταν στην αίθουσα διδασκαλίας, θα ήταν αδικία για αυτόν. Ανόμοια με πολλούς, 
o Wilson ενδιαφερόταν βαθιά για τη δογματική καθαρότητα της Εκκλησίας στην 
οποία ανήκε, και την οποία με επίσημο όρκο υποσχέθηκε να υπερασπίζεται. Το 
εκπαιδευτήριο στο οποίο δίδαξε είναι επί μακρών γνωστό για την απαρέγκλι-
τη πιστότητά του στη Βίβλο. Στους κόλπους της Εκκλησίας ωστόσο, υπήρχαν 
μοντερνιστές και συγκριτιστές δογμάτων και άλλοι οι οποίοι δεν ήθελαν το εκ-
παιδευτήριο να βασίζεται ασυμβίβαστα στη Βίβλο, αλλά μάλλον να εκπροσωπεί 
ολόκληρη την Εκκλησία.

Αυτοί οι αντιτιθέμενοι στην υψηλή πιστότητα του Princeton στις Γραφές, επι-
βλήθηκαν. Τι έπρεπε να κάνει ο Dr. Wilson; Έπρεπε να παραμείνει στο Princeton 
και απλά να περιορίσει τις προσπάθειες διδασκαλίας του, μέσα στην αίθουσα 
διδασκαλίας; Υπήρξαν κάποιοι που έκαναν ακριβώς αυτό. Ο Wilson ωστόσο δεν 
ήταν ένας από αυτούς. Η οσιότητα στο Χριστό και στο Λόγο του, είχαν την πρώ-
τιστη επίδραση πάνω του. Έτσι λοιπόν, μαζί με τους J. Gresham Machen, Oswalt 
T. Allis, Cornelius Van Til και άλλους, πρωτοστάτησε στη δημιουργία ενός νέου 
εκπαιδευτηρίου, του Westminster, στη Φιλαδέλφεια. Εκεί συνέχισε με αμείωτο 
ζήλο μέχρι το θάνατό του στις 11 Οκτωβρίου 1930.

Η πένα του Wilson ήταν μονίμως πολυάσχολη. Το μεγαλύτερο μέρος των 
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γραπτών του ήταν τεχνικής φύσης, αφορώντας στον ειδικευμένο στη μελέτη 
της Παλαιάς Διαθήκης. Υπήρξε ωστόσο ένα φυλλάδιο το οποίο γράφτηκε για το 
μέσο Χριστιανό αναγνώστη και το οποίο λόγω της πλατιάς επίδρασής του και 
της πραγματικής αξίας του, θα πρέπει να τύχει ειδικής μνείας. Αυτό το φυλλάδιο 
είχε τον τίτλο Είναι η Ανώτερη Κριτική Λόγια; και μεταφράστηκε στα Σουηδικά, 
Πορτογαλικά, Ολλανδικά, Γαλλικά, Κινέζικα, Κορεάτικα, και Γιαπωνέζικα. Σε 
αυτή την εργασία ο Wilson εξέφραζε την πεποίθηση του ότι πολλοί από όσους 
επιτίθεντο στο Λόγο του Θεού δεν λάβαιναν υπόψη τους τα γεγονότα. Με άλλα 
λόγια δεν χρησιμοποιούσαν μεθόδους πραγματικά λόγιες.

Μέχρι το τέλος της ζωής του ο Dr. Wilson παρέμεινε πιστός στη Βίβλο ως τον 
αλάθητο Λόγο του Θεού. Μιλώντας στους σπουδαστές του λίγο πριν πεθάνει, ο 
Wilson δήλωσε: «Έχω κάνει αμετάβλητη συνήθεια μου να μην αποδέχομαι ποτέ 
μία ένσταση για μία δήλωση της Παλαιάς Διαθήκης χωρίς να την υποβάλω στην 
πιο διεξοδική έρευνα, γλωσσολογικά, και με βάση τα γεγονότα. Αν διαπιστώσω 
ότι αυτός που προβάλει την ένσταση βασίζεται σε μία γενική θεωρητική αντίλη-
ψη όπως η άρνηση των θαυμάτων ή η άρνηση της προβλέπουσας προφητείας, 
απλά χαμογελώ και τον παραπέμπω στο τμήμα Θεολογίας, για να μάθει ποιος και 
τι είναι ο Θεός της Βίβλου. «Ο καθήμενος εν ουρανοίς θέλει γελάσει» μαζί τους 
και το ίδιο θα κάνω και εγώ. Αλλά εάν κάποιος πιστεύει στην πιθανότητα ή βεβαι-
ότητα θαυματουργών γεγονότων όπου ο Θεός εργάζεται, αλλά αποκλείεται από 
την πίστη ότι η Βίβλος είναι μία Θεϊκή αποκάλυψη λόγω αμφιβολιών που βασί-
ζονται σε υποτιθέμενες ιστορικές, επιστημονικές ή φιλολογικές αποδείξεις, τότε 
θεωρώ καθήκον μου να κάνω το καλύτερο που μπορώ για να αποδείξω ότι αυτές 
οι υποτιθέμενες αποδείξεις είναι μη σχετικές, ατελέσφορες και λανθασμένες».2

Στις 11 Οκτωβρίου 1930, ο Wilson πάρθηκε στον Κύριο. Δύο εβδομάδες 
νωρίτερα στις εναρκτήριες εργασίες του σεμιναρίου είχε απευθύνει λίγα λόγια 
χαιρετισμού στους νέους σπουδαστές. Ξαφνική ασθένεια τον κατέλαβε και μετα-
φέρθηκε στο Presbyterian Hospital στη Φιλαδέλφεια. Εκεί άφησε την τελευταία 
του πνοή ένας μεγάλος Χριστιανός μαχητής και υπερασπιστής της Πίστης.

Το Μία Επιστημονική Έρευνα της Παλαιάς Διαθήκης είναι ένα έργο στο 
οποίο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των ερευνών του Dr. Wilson. Σχεδόν 
κάθε δήλωση του βιβλίου βασίζεται σε μακρόχρονη και υπομονετική έρευνα. Για 
αυτό, ίσως το βιβλίο να είναι λίγο δύσκολο στην ανάγνωση. Η ανάγνωση του 
ωστόσο θα αποζημιώσει πλουσιοπάροχα αυτόν που επιθυμεί να κατανοήσει ποσό 
ισχυρές είναι οι αποδείξεις οι οποίες επιβεβαιώνουν την Παλαιά Διαθήκη.

Είναι απαραίτητο να πούμε δύο λόγια σε σχέση με το ότι αυτό το έργο δεν δια-
βάζεται εύκολα. Η Παλαιά Διαθήκη γράφτηκε στην Εβραϊκή, μία γλώσσα που όχι 
μόνο γράφεται και διαβάζεται από τα δεξιά προς τα αριστερά, αλλά επίσης γρά-
φεται με ένα αλφάβητο τετράγωνων χαρακτήρων. Αυτοί οι χαρακτήρες αντιπρο-

2 Christianity Today, Vol. 1, No. 2, June, 1930, σελ. 5
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σωπεύουν μόνο σύμφωνα. Τα φωνήεντα καταδεικνύονται από μικρά σημάδια που 
τοποθετούνται μεταξύ, πάνω και κάτω από τα σύμφωνα. Στην Εβραϊκή γλώσσα 
διακρίνονται επιρροές από διάφορες πηγές, με αποτέλεσμα να μπορεί να ειπωθεί 
ότι είναι μία μεικτή γλώσσα. Το αποτέλεσμα είναι ότι τα Εβραϊκά εμφανίζονται 
να έχουν πολλές εξαιρέσεις σε κάθε σχεδόν κανόνα και καθίστανται δύσκολη 
γλώσσα για να μάθεις. Είναι αλήθεια ότι ικανότητα οπτικής ανάγνωσης Εβραϊκής 
πρόζας μπορεί να αποκτηθεί σε περίπου ένα χρόνο, αλλά η ικανότητα ανάγνωσης 
ολόκληρης της Παλαιάς Διαθήκης επιτυγχάνεται μόνο κατόπιν μακρόχρονης και 
επίπονης εργασίας. Ο Dr. Wilson είχε μάθει αυτή τη δύσκολη γλώσσα.

Κάποιος που επιθυμεί να κάνει εμπεριστατωμένη εργασία πάνω στην 
Παλαιά Διαθήκη πρέπει να γνωρίζει Εβραϊκά — αυτό είναι αυτονόητο. Θα υπο-
βοηθούνταν σημαντικά όμως στην επιδίωξη του αυτή εάν κατείχε επαρκή γνώση 
μερικών γλωσσών και διαλέκτων συγγενών της Εβραϊκής. Λέγεται ότι ο Wilson 
ήταν γνώστης περίπου 45 γλωσσών και διαλέκτων συμπεριλαμβανομένης της 
Αρμενικής. Σήμερα η λίστα θα ήταν μεγαλύτερη, εφόσον πρέπει να ληφθούν 
υπόψη η Ουγκαριτική γλώσσα καθώς επίσης τα Ακκαδικά τoυ Nuzi (ή Nuzu· Ακ-
καδικά Gasur· σημερινό Yorghan Tepe, Ιράκ, δες Γλωσσάριο) και Mari (σημερινό 
Tell Hariri, Συρία, δες Γλωσσάριο).

Μόνο κάποιος που έχει κάνει παρόμοια εργασία ο ίδιος, μπορεί να εκτιμή-
σει την τρομερή ποσότητα μόχθου την οποία αντιπροσωπεύουν οι σελίδες που 
ακολουθούν. Αλλά οποιοσδήποτε διαβάσει τις επόμενες σελίδες προσεκτικά θα 
διαπιστώσει σύντομα ότι η Παλαιά Διαθήκη μπορεί να τύχει λόγιας υπεράσπισης 

και ότι ο Robert Dick Wilson ήταν 
ένας από τους εξέχοντες λόγιους υπε-
ρασπιστές της. Λόγω της δικής του 
επίπονης έρευνας πολλοί έχουν ενι-
σχυθεί στην πίστη τους και πολλοί δι-
άκονοι έχουν κηρύξει με περισσότερο 
ζήλο και αφοσίωση απ’ ότι θα έκαναν 
σε διαφορετική περίπτωση. Διότι σε 
ανθρώπους σαν τον Wilson, ανθρώ-
πους που δεν φοβήθηκαν τη σκληρή 
εργασία, που δεν αποδείχτηκαν φυ-
γόπονοι μπροστά στα δύσκολα προ-
βλήματα και που είναι πρόθυμοι να 
πάρουν μέρος στη μάχη με τον εχθρό, 
έχει χτίσει ο Θεός την Εκκλησία Του. 
Είθε ο τριαδικός Θεός να δοξάζεται 
για το ότι έδωσε στους ανθρώπους 
Του ένα τέτοιο μεγάλο μαχητή όπως 
ήταν ο Robert Dick Wilson.O Robert Dick Wilson στο Grove 

City Bible Conference το 1909
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I 
Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Στον κοινό νόμο της Αγγλίας ο οποίος ακολουθείται στις περισσότερες 
Αμερικανικές κοινοπολιτείες, το νομικό τεκμήριο είναι ότι ο κατη-
γορούμενος είναι αθώος ενός υποτιθέμενου εγκλήματος μέχρις ότου 
αποδειχτεί ένοχος. Μπορεί να αποκληθεί το αποδεικτικό σύστημα της 

νομικής επιστήμης. Σε αντιδιαστολή προς αυτό, είναι το ανακριτικό σύστημα 
στο οποίο ο κατηγορούμενος θεωρείται ένοχος εκτός εάν μπορεί να αποδείξει 
την αθωότητα του. Αυτά τα δύο συστήματα έχουν τους υποστηρικτές τους όταν 
αφήνουμε το πεδίο νομικής αντιπαράθεσης και μπαίνουμε σε αυτό της Βιβλικής 
φιλολογίας και ιστορίας. Αυτοί που υποστηρίζουν την ανακριτική μέθοδο κατη-
γορούν τους συγγραφείς των βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης για αναχρονισμούς, 
ασυνέπειες, απάτες, παραχάραξη και εσφαλμένες δηλώσεις, και με τόλμη προ-
καλούν τον οποιονδήποτε να αποδείξει ψευδείς τις κατηγορίες τους. Οι επίδοξοι 
υπερασπιστές των συγγραφέων βρίσκονται κατά πολύ στη θέση κάποιου που θα 
υπερασπιζόταν ένα φίλο πιασμένο στις δαγκάνες της Ισπανικής Ιεράς Εξέτασης.1 
Δεν θα αποκτούσε πρόσβαση στον κατηγορούμενο, ούτε ο κατηγορούμενος θα 
είχε κάποιο μέσο επικοινωνίας μαζί του εκτός μέσω των ιδίων των ανακριτών. 
Έτσι λοιπόν, ο Μωυσής, ο Ησαΐας και ο Ιωνάς αδυνατούν να επικοινωνήσουν 
με εμάς που θα τους υπερασπιζόμασταν. Και αυτοί που τους κατηγορούν, ή κα-
τηγορούν τα συγγράμματά τους για διαστρεβλώσεις και ψεύδη, παρερμηνεύουν 
τα λόγια τους, στιγματίζουν τις προθέσεις τους, αξιώνουν ότι η δικιά τους γνώμη 
συνιστά μαρτυρία και αναγγέλλουν καταδικαστική ετυμηγορία. Αποκηρύσσουν 
ως αντιεπιστημονική οποιαδήποτε προσπάθεια των υπερασπιστών να αποδεί-
ξουν την αληθινότητα και την αρμονία των χειρογράφων. Καθιστούν τους εαυ-
τούς τους κατήγορους, μάρτυρες, ένορκους και δικαστές, και αποκαλούν μη 
λόγιους και παραδοσιακούς (έκφραση χλευασμού!) όλους όσους αρνούνται να 
αποδεχτούν την ετυμηγορία τους. Αναφωνούν δυνατά: Στην πυρά το βιβλίο και 
όλοι οι υπερασπιστές του!

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ
ΓΕΝΕΣΙΣ 14

Ένα από τα εξέχοντα παραδείγματα της ανακριτικής μεθόδου κριτικής είναι 
το 14ο κεφάλαιο της Γένεσης όπου βρίσκουμε την αφήγηση της εκστρατείας 
του Χοδολλογομόρ ενάντια στους βασιλείς των Σοδόμων και των Γομόρρων. 
Για αυτή την εκστρατεία και την νίκη του Αβραάμ, ο Wellhausen λέει ότι «απλά 

1 Δες Emil Reich, The Failure of the Higher Criticism of the Bible.
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είναι απίθανο». Όταν καταδεικνύεται ότι οι βασιλείς της Βαβυλώνας είχαν 
πραγματοποιήσει παρόμοιες εκστρατείες φτάνοντας ως τη Μεσόγειο την εποχή 
του Lugal-zaggizi και του Σαργών του 1ου (περ. 3000 π.Χ.)2 και την εποχή του 
Χαμουραμπί (2000 π.Χ.)3 και ότι την εποχή του Χαμουραμπί υπήρχαν βασιλείς 
με τα ονόματα Αριώχ, Τιδάλ (Θαργάλ) (δες Γλωσσάριο) και με τουλάχιστον το 
πρώτο μέρος του ονόματος Χοδολλογομόρ,4 ότι ένας άντρας με το όνομα Άβραμ 
αναφέρεται ακόμα από το 1950 π.Χ.,5 οι κριτικοί απαντούν ότι κάποιος άγνω-
στος Ιουδαίος αρχαιολόγος κάποια στιγμή μεταξύ του 900 και του 300 π.Χ., ο 
οποίος έτυχε να βρίσκεται στη Βαβυλώνα, επινόησε αυτή τη μικρή ιστορία προς 
εκθειασμό του Αβραάμ και κατάφερε να πείσει τον Έσδρα και το Νεεμία, ή 
κάποια μεταγενέστερη Ιουδαϊκή αρχή προ του 280 π.Χ. (όταν και έγινε η μετά-
φραση των Ο΄),6 να αποδεχτεί αυτό το επινόημα και να το συμπεριλάβει μεταξύ 
των αρχείων των Ιουδαίων, οι οποίοι έκτοτε το θεωρούν ως αυθεντική ιστορία.

Υπέρ του ιστορικού χαρακτήρα αυτής της αφήγησης έχουμε τις αποδείξεις 
ότι συμφωνεί με το χρόνο και τον τόπο, ότι τα ονόματα ορισμένων πρωταγωνι-
στών είναι γνωστά ως ονόματα ατόμων που ζούσαν την εποχή του Χαμουραμπί, 
ότι τα ονόματα των τριών βασιλιάδων που συμμάχησαν με τον Χοδολλογομόρ 
έχουν αναγνωριστεί ως βασιλείς της εποχής του Χαμουραμπί, ότι το Ελάμ είχε 
την ηγεμονία της Δυτικής Ασίας εκείνη την εποχή και ποτέ μετέπειτα, ότι εκ-
στρατείες τέτοιου τύπου ήταν συνηθισμένες από το 4000 π.Χ. έως την εποχή 
των Περσών και ότι στρατεύματα της Ανατολής έχουν επανειλημμένως τραπεί 
σε φυγή από αιφνίδια επίθεση κατώτερων δυνάμεων.7

Εναντίον του ιστορικού χαρακτήρα αυτής της αφήγησης έχουμε τον ισχυ-
ρισμό του Wellhausen και άλλων κριτικών της εποχής μας (μόνο 4.000 χρόνια 
περίπου μετά την υποτιθέμενη εκστρατεία!) ότι η εκστρατεία είναι «απλά απί-
θανη», και ότι είναι πιθανό ότι η αφήγηση επινοήθηκε (ή παραποιήθηκε) από 
κάποιον άγνωστο, σε χρόνο άγνωστο, με τρόπο άγνωστο, και έγινε αποδεκτή ως 
αληθινή ιστορία από κάποιους ανθρώπους άγνωστους, σε χρόνο άγνωστο, για 
λόγους άγνωστους. Ούτε ένα δείγμα απόδειξης ως προς το χρόνο, τον τόπο, τη 
λογική, την ψυχολογία, τη γλώσσα ή τα έθιμα, δεν έχει παρουσιαστεί εναντίον 

2 King, A History of Summer and Akkad, 197, 360.
3 Jeremias, The Old Testament in the Light of the Ancient East, I, 317, 322.
4 Π.χ., Kudur-Maburg, και Kudur-Nahundu. Δες King, The Letters and Inscriptions of 

Hammurabi, I, LV
5 Δες αξιόλογες συζητήσεις του Γένεσης 14 στους Clay, Light on the Old Testament 

from Babel, 125 – 143 και Pinches, The Old Testament in the Light of Historical 
Records of Assyria and Babylonia, σελ. 148.

6 Ή, πιθανώς, πριν το 400 π.Χ., την ύστατη ημερομηνία στην οποία θα μπορούσαν οι 
Σαμαρείτες να αποκτήσουν τη δική τους Πεντάτευχο.

7 Δες Reich. όπ. π., σελ. 81, Sayce PSBA, 1918, και Pilter PSBA, XXXV, 205 – 216.
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του χειρογράφου. Οι prima-facie αποδείξεις του χειρογράφου υποστηρίζονται 
από τις περιστασιακές αποδείξεις. Αλλά ένας Γερμανός καθηγητής λέει ότι είναι 
«απλά απίθανη». Βρετανοί ακόλουθοι αντηχούν «απλά απίθανη» και οι Αμε-
ρικανοί αντηχούν ξανά «απλά απίθανη». Και αυτός ο ισχυρισμός αποκαλείται 
«εγγυημένο αποτέλεσμα επιστημονικής κριτικής»!8

8 Οι αποδείξεις ως προς το Γένεσης 14, μπορούν να βρεθούν στους Hommel, The 
Ancient Hebrew Tradition, σελ. 146 – 200· Albert T. Clay, Light on the Old Testament 
from Babel, σελ. 125 – 143· Alfred Jeremias, The Old Testament in the Light of the 
Ancient Past, σελ. 314 – 324· Pinches, The Old Testament, etc· King, The Letters and 
Inscriptions of Hammurabi, I, σελ. 49 ff., III, 68 ff., 6 – 11, 237· Schorr, Urkunden des 
Alt-babylonischen Zivil-und-Prozesrechts, σελ. 589, 591, 595, 612· Pilter, Proceedings 
of the Society of Biblical Archaeology, του 1913 και 1914· και σε πολλές διαλέξεις 
του καθηγητή Sayce.

Από τότε που πέθανε ο Dr. Wilson, υπάρχει όλο και περισσότερο η τάση για 
αναδιοργάνωση του ιστορικού φόντου του Γένεσης 14. Στη λεπτομερή μορφή του, ο 
πρώτος στίχος αντιστοιχεί στο στυλ των αρχαίων σφηνοειδών χρονικών. Σε γλωσσο-
λογική βάση (δες υποσημείωση 12, σελ. 34) η ταυτοποίηση του Αμραφέλ με τον 
Χαμουραμπί πρέπει τώρα να εγκαταλειφθεί. Με βάση τη χρονολόγηση που τα προ-
σφάτως (1935) ανακαλυφθέντα έγγραφα από το Mari (σημερινό Tell Hariri, Συρία) 
επιβάλλουν, ο Χαμουραμπί πρέπει να χρονολογηθεί γύρω στο 1728 π.Χ., αρκετά 
αργότερα από την εποχή του Αβραάμ.

Ο Αριώχ (Ariok) είναι το ίδιο όνομα με το Arriwuku, επίσης γνωστό από το Mari. 
Αυτό δεν αποδεικνύει ότι αυτά τα δύο πρόσωπα είναι το ίδιο, αλλά απλά ότι αυτό το 
όνομα μπορεί να ήταν ευρέως διαδεδομένο. Το όνομα Χοδολλογομόρ είναι Ελαμιτικό 
και σημαίνει «υπηρέτης του Lagamar», μιας Ελαμιτικής θεότητας. Ένας Ελαμίτης 
βασιλιάς κάλλιστα θα μπορούσε να φέρει αυτό το όνομα. Ο Tidal μας υπενθυμίζει το 
Χετταϊκό όνομα Tudhalia, αλλά δεν προκύπτει από αυτό ότι τα γεγονότα που περι-
γράφονται στο Γένεσης 14 πρέπει να τοποθετηθούν στο 17ο αιώνα π.Χ.

Η έλλειψη ονόματος του 5ου Χαναναίου βασιλιά είναι δείγμα γνησιότητας, μιας 
και ένας παραχαράκτης δεν θα επέτρεπε να υπάρξει τέτοια παράληψη. (Στίχος 2).

Στην προέλαση των βασιλιάδων της ανατολής προς την Κάδης, περίπου 100 χλμ. 
νότια της Νεκράς Θάλασσας, μπορούμε να διακρίνουμε μία προσπάθεια ελέγχου της 
πολιτικά σημαντικής εμπορικής οδού που εκτεινόταν ως την Ερυθρά Θάλασσα και 
συνεπώς ως την Αίγυπτο. Η ιστορικότητα της αφήγησης καταδεικνύεται περαιτέρω 
με την αναφορά στους Ρεφαείμ, κάτι το οποίο παλαιότερα χρησιμοποιούνταν ως από-
δειξη εναντίον της ιστορικότητάς της. Η φράση mt. rpi (άνθρωπος της Rephi) έχει 
τώρα ανακαλυφθεί στην Ουγκαριτική. Οι Χορραίοι επίσης, που κάποτε θεωρούνταν 
απόδειξη του μη ιστορικού χαρακτήρα της αφήγησης, μπορούν πιθανώς να ταυτοποι-
ηθούν με τους κατοίκους της Ουρ (Hurrians) της 2ης χιλιετηρίδας π.Χ. που εγκατα-
στάθηκαν στην περιοχή του άνω Τίγρη. Στο Γένεσης 14 η λέξη μπορεί να εξελίχθηκε 
σε γενικό προσδιορισμό όλων των πρώτων κατοίκων της Παλαιστίνης. Το νούμερο 
318 των «εκπαιδευμένων αντρών» του Άβραμ, είναι δείγμα ακρίβειας, καθώς οι επι-
στολές της Amarna μας πληροφορούν ότι αυτό περίπου ήταν το μέγεθος μιας επιδρο-
μικής εκστρατείας. Η πορεία που ακολούθησε ο Άβραμ καταδιώκοντας τους βασιλείς 
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Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΟΤΗΤΑΣ
Σε αντιδιαστολή με την ανακριτική μέθοδο, είναι αυτή που θεωρεί έναν άν-

θρωπο αθώο μέχρι να αποδειχτεί ένοχος. Εφαρμόζοντάς την στα έγγραφα, προ-
χωρεί με την προϋπόθεση ότι ένα έγγραφο είναι αυτό που δηλώνει ότι είναι, μέ-
χρι να αποδειχθεί ότι δεν είναι. Έτσι, η προϋπόθεση είναι ότι ο αποκαλούμενος 
Νόμος της Αγιότητας (Λευιτικό 17 – 26) ήταν έργο του Μωυσή επειδή δεκαεφτά 
φορές σε αυτά τα κεφάλαια λέγεται ότι ο Γιαχβέ μίλησε στο Μωυσή λέγοντάς 
του τα λόγια που ακολουθούν στην επόμενη ενότητα και επειδή ο Νόμος αρχί-
ζει με τη δήλωση: «Και ο Γιαχβέ μίλησε στον Μωυσή λέγοντας: Μίλησε στον 
Ααρών και στους γιους του και σε όλους τους γιους του Ισραήλ και πες τους: 
Αυτό το πράγμα διέταξε ο Γιαχβέ» (American Standard Version), και τελειώνει 
με την υπογραφή (26:46): «Αυτά είναι τα προστάγματα και οι κρίσεις και οι νό-
μοι τους οποίους έκανε ο Γιαχβέ μεταξύ του ιδίου και των γιων του Ισραήλ στο 
όρος Σινά μέσω του Μωυσή». Η επιγραφή και η υπογραφή αναφέρουν το μέρος, 
το θέμα, τον ομιλούντα, τους μεσολαβητές και αυτούς στους οποίους απευθύνε-
ται αυτός που μιλάει. Τα περιεχόμενα των κεφαλαίων μοιάζουν να δίνουν υπό-
σταση στη δήλωση της επιγραφής και της υπογραφής.

Το ζήτημα λοιπόν είναι ξεκάθαρο. Οποιοσδήποτε επιτεθεί επιτυχώς στην 
ακρίβεια αυτού του εγγράφου, πρέπει να αποδείξει είτε ότι δεν υπάρχει ο Γιαχβέ, 
είτε ότι δεν μπορεί να απευθυνθεί ή να μιλήσει στον άνθρωπο, είτε ότι δεν υπήρ-
χε ο Μωυσής ή ο Ααρών, είτε ότι ο Γιαχβέ δεν μίλησε στο Μωυσή, είτε ότι δεν 
υπήρχαν οι Ισραηλίτες εκείνο τον καιρό, είτε ότι ο Νόμος δεν δόθηκε στο Σινά. 
Η ακρίβειά του δεν μπορεί να προσβληθεί άμεσα με επίθεση στη γλώσσα του, 
εφόσον το έγγραφο δεν υποστηρίζει ότι αρχικά γράφτηκε στα Εβραϊκά. Ούτε το 
να καταδείξουμε ότι δεν αναφέρεται,9 ή παρατηρείται για 400 ή 1.000 χρόνια 

έχει απορριφθεί ως μη ιστορική, αλλά τώρα είναι γνωστό ότι έχει βρεθεί μία σειρά 
οχυρών κατά μήκος αυτής της διαδρομής, πράγμα που θα την καθιστούσε ιδανική 
για το σκοπό του Άβραμ. Η λέξη που αποδίδεται «εκπαιδευμένοι άντρες» (hanîkîm) 
έχει βρεθεί σε Αιγυπτιακά κείμενα προσδιορίζοντας ακόλουθους οπλαρχηγών. Όλες 
αυτές οι λεπτομέρειες ξεκαθαρίζουν ότι το Γένεσης 14 δεν μπορεί πλέον να θεωρείται 
μη ιστορικό.

9 O κώδικας του Χαμουραμπί δεν αναφέρεται σε κανένα γνωστό έγγραφο εκτός του 
ίδιου του κώδικα. Εκτός των αποσπασμάτων των Σαδδουκαίων (Zadokite fragments) 
δεν υπάρχει απόδειξη ύπαρξης της σέκτας των Σαδδουκαίων ούτε της πρακτικής των 
κανόνων τους. Μεταξύ των ευρημάτων της Νεκράς Θάλασσας (δες Παράρτημα 2c) 
βρέθηκαν αποσπάσματα των εγγράφων των Σαδδουκαίων. Ως αποτέλεσμα αυτής της 
ανακάλυψης, τώρα γνωρίζουμε περισσότερα για τη σέκτα των Σαδδουκαίων από όσα 
ήταν γνωστά τις ημέρες του Dr. Wilson. Φαίνεται να υπάρχει μία μικρή ένσταση ως 
προς το αν τα έγγραφα που βρέθηκαν στη Νεκρά Θάλασσα τοποθετήθηκαν εκεί από 
μέλη της ίδιας σέκτας με αυτή για την οποία μιλούν τα χειρόγραφα των Σαδδουκαίων. 
Για μία εισαγωγή στο όλο θέμα ο αναγνώστης μπορεί να συμβουλευτεί τον H. H. 
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αφότου γράφτηκε αποδεικνύει ότι δεν υπήρχε. Ούτε ακόμα το να καταδείξει 
κανείς ότι πριν την εποχή του Έσδρα οι εντολές του Νόμου της Αγιότητας πα-
ραβιάζονταν και το άκρως αντίθετο εφαρμοζόταν. Ούτε θα αποδείκνυε ότι τα 
έγγραφα σαν σύνολο δεν προέρχονταν από το Μωυσή αν οι κριτικοί, ακόμη 
και ως αυτόπτες μάρτυρες, καταδείκνυαν ότι συγκεκριμένα μέρη του Νόμου 
δεν προέρχονταν από αυτόν, εφόσον οι ίδιοι δέχονται την αυθεντία των βιβλίων 
Αμώς και Ιερεμίας ως σύνολο, παρότι υποστηρίζουν ότι υπάρχουν παρεμβολές 
σε αυτά τα βιβλία.10 Ούτε το αν θα μπορούσε να αποδειχθεί ότι δεν έγραψε με 
το ίδιο του το χέρι, θα αποδείκνυε ότι ο Νόμος της Αγιότητας δεν δόθηκε από 
τον Μωυσή.11 Επιπρόσθετα, το να επιβεβαιώσουμε ότι το ίδιο είδος επιχειρή-

Rowley, The Zadokite Fragments and the Dead Sea Scrolls, Oxford, 1952.
10 Σύγκρινε το τελευταίο τμήμα του Ευαγγελίου του Μάρκου.
11 Οι κριτικοί επαναλαμβάνουν το γεγονός ότι στην Πεντάτευχο δεν λέγεται ότι ο 

Μωυσής την συνέγραψε, εκτός συγκεκριμένων τμημάτων της, όπως η κατάρα στον 
Αμαλήκ, οι Δέκα Εντολές και κάποια άλλα συγκεκριμένα τμήματά της, σαν να είναι 
αυτό ατράνταχτο επιχείρημα κατά της Μωσαϊκής αυθεντίας του Νόμου. Μπορεί κά-
ποιος λοιπόν να ισχυριστεί ότι ο Χαμουραμπί δεν μπορεί να αποκληθεί συγγραφέας 
του νόμου που φέρει το όνομά του εάν δεν τον έχει γράψει πραγματικά με το ίδιο 
του το χέρι; Παρ’ όλα αυτά το μνημείο ξεκάθαρα αποδίδει τη δημιουργία του στον 
Χαμουραμπί με τα λόγια του επιλόγου (Col. 41:59 – 67): «Στις ημέρες που πρόκειται 
να έρθουν, για όλους τους μελλοντικούς καιρούς, είθε ο βασιλιάς της χώρας να τηρεί 
τα λόγια ευθύτητας τα οποία έγραψα πάνω στο μνημείο μου». Ή μήπως δεν μπορεί 
ο Σενναχειρείμ (Sennacherib) να αποκληθεί συγγραφέας του κυλίνδρου № 103.000, 
εάν αυτός ο ίδιος δεν τον χάραξε; Παρ’ όλα αυτά ο κύλινδρος αρχίζει με το όνομα 
και τους τίτλους του και είναι γεμάτος από τα λόγια και τις πράξεις του καταγραμμέ-
να σε πρώτο πρόσωπο, ενικό αριθμό. «Εγώ διαμόρφωσα μία αναμνηστική πλακά», 
«Εγώ την έστησα», «Εγώ έστειλα τα στρατεύματά μου». Είναι όλο «Εγώ», «Εγώ», 
«Εγώ», «Δικό μου», «Δικό μου», «Δικό μου», από την αρχή ως το τέλος· και όμως 
είναι βέβαιο ότι ποτέ δεν έγραψε ούτε μία λέξη με το ίδιο του το χέρι. Ή ο Δαρείος 
ο Μέγας (Darius Hystaspis) δεν είναι ο συγγραφέας της επιγραφής της Μπεχιστούν 
(βλ. Γλωσσάριο, λήμμα Μπεχιστούν) (Behistun Inscription), της οποίας οι προτά-
σεις είναι κυρίως στο τρίτο πρόσωπο και της οποίας σχεδόν κάθε τμήμα αρχίζει με 
τα λόγια «Αυτό είπε ο Δαρείος ο βασιλιάς»; Τι θέμα για το πινέλο του ζωγράφου! Ο 
Δαρείος, ο Πέρσης Αχαιμενίδης, βασιλιάς της Βαβυλώνας και των εθνών, βασιλιάς 
της Άνω και της Κάτω Αιγύπτου, επάνω σε μία σκαλωσιά, με το καλέμι στο αριστερό 
του χέρι και το σφυρί στο δεξί, να λαξεύει πάνω στον άφθαρτο βράχο το χρονικό 
των επιτευγμάτων του με την ευλογία του Ahura-mazda! Και τι θα πούμε για τους 
Τούθμωσης I και III, και τους Ραμσής II, III και XIII, και τον Σισάκ και τους Θε-
γλάθ-φελασάρ I και III και τους Ναβουχοδονόσορ Ι και ΙΙ και άλλους, των οποίων 
τα πολυάριθμα και λεπτομερή χρονικά έχουν διατηρηθεί; Πρέπει να υποθέσουμε ότι 
ο Μωυσής δεν μπορούσε να καταγράψει τις σκέψεις του, τα λόγια του και τις πρά-
ξεις του με τον ίδιο ακριβώς τρόπο με τον οποίο τις κατέγραφαν οι αρχαιότεροι, οι 
σύγχρονοι και οι μεταγενέστεροί του; Records of Assyria and Babylonia, σελ. 148.
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ματος που χρησιμοποιήθηκε σε σχέση με το Νόμο της Αγιότητας αποδεικνύει 
επίσης ότι ο Μωυσής ήταν ο συγγραφέας του Νόμου της Διαθήκης στο Έξοδος 
20 – 24, του Δευτερονομίου και άλλων εγγράφων της Πεντατεύχου και ότι αυτά 
τα έγγραφα δεν μπορούσαν να έχουν τον ίδιο συγγραφέα, δεν θα αποδείκνυε ότι 
ο Μωυσής δεν ήταν ο συγγραφέας του Νόμου της Αγιότητας. Διότι εάν ο Γιαχβέ 
ήταν η πραγματική πηγή όλων των νόμων όπως τα έγγραφα δηλώνουν, τότε 
οποιαδήποτε εμφανής ασυνέπεια ανάμεσα στα χειρόγραφα θα πρέπει να είναι 
δυνατό να εναρμονιστεί ή θα πρέπει να οφείλεται σε λάθη κατά τη μετάδοση ή 
τουλάχιστον δεν θα πρέπει να πλήττει τη συνεπεία των νόμων, εάν όλα γράφτη-
καν κατά τη διάρκεια της ζωής του Μωυσή, εν αντιθέσει με το αν ειπώθηκαν σε 
ευρέως απέχουσες μεταξύ τους χρονικές περιόδους. Και εάν όλα γραφτήκαν από 
τον Μωυσή και αυτός απλά τα απέδιδε στο Γιαχβέ, αυτό θα αφαιρούσε το όνει-
δος των λεγόμενων ασυνεπειών από τους ωμούς του Έσδρα και των μετέπειτα 
Ιουδαίων και θα το έβαζε στους ώμους του Μωυσή. Γιατί να υποθέσουμε ότι ο 
Μωυσής απέφυγε όλες τις ασυνέπειες, ενώ ο Έσδρας και όλοι οι πολυάριθμοι 
άγνωστοι αλλά επιδέξιοι συγγραφείς οι οποίοι υποτίθεται ότι συνέταξαν την Πε-
ντάτευχο τις διατήρησαν ή τις εισήγαγαν; Φαίνεται παράξενο το γεγονός επί-
σης, ότι οι Φαρισαίοι και οι Ραβίνοι που προσπαθούσαν να τηρούν όλους τους 
νόμους της Πεντατεύχου, και πράγματι πίστευαν ότι το έκαναν αυτό, απέτυχαν 
να εντοπίσουν σε αυτούς τους νόμους αυτές τις ασυνέπειες οι οποίες στους ση-
μερινούς κριτικούς φαίνονται τόσες πολλές, ακατανόητες και μη εναρμονίσημες.

Ούτε υπάρχει κάτι στο Νόμο της Αγιότητας το οποίο δεν θα μπορούσε να 
είχε γραφτεί 1.500 χρόνια πριν το Χριστό ή επίσης 500 χρόνια πριν το Χριστό. 
Πράγματι, με πολύ δυσκολία μπορούμε να συλλάβουμε μία ανθρώπινη κοινω-
νία τόσο ακατάρτιστη ώστε να μην μπορεί να κατανοήσει όλες τις εντολές του 
Νόμου. Δεν χρειάζεται δικηγόρος για να εξηγήσει την απλή, ξεκάθαρη και σαφή 
γλώσσα του· και έχει να κάνει με καθημερινά ζητήματα όπως το στράγγισμα του 
αίματος, τις σχέσεις των φύλων και υποχρεώσεις προς τους γονείς, τους ξένους 
και τον Θεό.12 Ούτε μπορεί να καταδειχτεί ότι υπάρχουν γεωγραφικές ή αρχαι-

12 Τα ακόλουθα είναι ανάλυση του Νόμου της Αγιότητας: 16, η μέρα της Εξιλέωσης· 
17, νόμοι περί αίματος· 18, νόμοι περί αιμομιξίας και λαγνείας· 19, 20, νόμοι άγιας 
διαγωγής όπως ο φόβος προς τους γονείς (19:3), απόρριψη των ειδώλων (στ. 4), προ-
σφορά αποδεκτών θυσιών ειρήνης (στ. 5 – 8), βοήθεια των φτωχών (στ. 9, 10), απα-
γόρευση κλοπής, ψέματος και απάτης (στ. 11, 12), εκμετάλλευση του εργαζόμενου 
(στ. 13), συμπεριφορά προς τους ανάπηρους (στ. 14), διαστρέβλωση κρίσης (στ. 15), 
συκοφαντία και μίσος προς το συνάνθρωπο (στ. 16, 17), εκδίκηση (στ. 18), διασταύ-
ρωση ζώων σπόρων και υφασμάτων (στ. 19), μοιχεία (στ. 20 – 22), βρώση άγιων 
φρούτων (στ. 23 – 25), ή αίματος (στ. 26), ή ακρωτηριασμός (στ. 27, 28), ή πορνεία 
(στ. 29), βεβήλωση Σαββάτου ή του αγιαστηρίου (στ. 30), μίανση του εαυτού τους 
λόγω επαφής με πνευματιστές, κ.λπ. (στ. 31), σεβασμός προς τους ηλικιωμένους και 
τους ξένους (στ. 32), αδικία στα μέτρα και στο ζύγι (στ. 35, 36), προσφορά απογό-
νων στον Μολόχ (20:1 – 5), μάγοι (στ. 6), κατάρα προς τους γονείς (στ. 9), μοιχεία 
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ολογικές αναφορές στο Νόμο της Αγιότητας οι οποίες είναι ασύμβατες με την 
εποχή του Μωυσή. Ούτε μπορεί να καταδειχτεί ότι η έννοια της Αγιότητας είναι 
τέτοια, που δεν θα μπορούσε να είναι γνωστή στον Μωυσή, ή ότι είναι τόσο 
διαφορετική από το πνεύμα των χειρογράφων JE, D και P ώστε όλα αυτά να 
μην μπορούν να προέλθουν από το γόνιμο μυαλό ενός ανθρώπου, μιας εποχής.13 
Εκεί όπου οι ιδέες διαφορετικών χειρογράφων είναι ίδιες και εκφράζονται με 
τον ίδιο τρόπο, μπορούν φυσικά να προέρχονται από τον ίδιο συγγραφέα. Εκεί 
όπου οι ιδέες διαφοροποιούνται στη φρασεολογία αλλά ουσιαστικά είναι ίδιες, 
δεν είναι απαραίτητα ένδειξη διαφορετικού συγγραφέα.14 Εκεί όπου τα θέματα 
είναι ίδια και οι ιδέες που εκφράζονται διαφέρουν, ο συγγραφέας ενδέχεται να 
άλλαξε γνώμη14α ή να είχε διαφορετικές περιστάσεις ή συνθήκες υπόψη. Ο Μω-
άμεθ άλλαξε τις απόψεις του περί γάμου και άλλων θεμάτων και άλλαξε τους 
νόμους έτσι ώστε να ταιριάζουν στις αναθεωρημένες απόψεις του. Η κατάσταση 
των Μουσουλμάνων άλλαξε αφότου επισκέφτηκε τη Μεδίνα και ιδιαίτερα αφό-
του ξεκίνησε να κατακτήσει τον κόσμο· έτσι, ξεκίνησε να κάνει νέους νόμους 
για την αναμενόμενη αυτοκρατορία του.

Ούτε, τελικά, είναι η γλώσσα τέτοια ώστε να υποδεικνύει εποχή ασύμβατη 
με αυτή του Μωυσή. Ομολογουμένως, σε αυτό το συγκεκριμένο έγγραφο υπάρ-
χουν λέξεις και φράσεις οι οποίες απαντούν αλλού σπάνια ή ποτέ. Αλλά αυτό 
δεν αποτελεί απόδειξη ηλικίας ή συγγραφικής πατρότητας, αλλά απλά θέματος, 
σκοπού και μεθόδου. Πουθενά αλλού στην Παλαιά Διαθήκη δεν πραγματεύεται 
πλήρως το θέμα της αγιότητας. Ο στόχος του συγγραφέα είναι να διασφαλίσει 
την αγιότητα του λαού και τη βασίζει στην αγιότητα του Θεού. Ως εκ τούτου 
και η συχνή χρήση των φράσεων: «Εγώ ο Γιαχβέ είμαι άγιος», «Εγώ είμαι ο 

(στ. 10 – 21)· 21 και 22, νόμοι περί αγιότητας ιερέων· 23, γιορτές· 24, 25, διάφοροι 
νόμοι όπως περί λαδιού για το λυχνοστάτη (στ. 1 – 4), περί άζυμου άρτου (στ. 5 – 9), 
βλασφημίας (στ. 10 – 16), και η αρχή της ανταπόδοσης (στ. 17 – 22)· 26, επίλογος.

13 Oι κριτικοί χωρίζουν τα πρώτα έξι βιβλία της Βίβλου (τη λεγόμενη Εξάτευχο) σε 
πέντε κύρια χειρόγραφα· το χειρόγραφο του Δευτερονομιστή δηλώνεται με το γράμ-
μα D· το χειρόγραφο που χρησιμοποιεί το Γιαχβέ (Jehovah) ως το όνομα του Θεού, 
με το γράμμα J· το χειρόγραφο που χρησιμοποιεί το Ελοχίμ (Elohim) με το E· το 
ιερατικό χειρόγραφο με το γράμμα P· και ο Νόμος της Αγιότητας με το γράμμα H. Το 
JE χρησιμοποιείται για τα τμήματα όπου το J και το E είναι άρρηκτα συνυφασμένα.

14 Π.χ στο Κοράνι ο Μωάμεθ αναφέρεται πέντε διαφορετικές φορές στο μέσο με το 
οποίο καταστράφηκαν τα Σόδομα και τα Γόμορρα. Μόνο στις δύο από αυτές η γλώσ-
σα είναι ίδια.

14α Η φράση «ο συγγραφέας ενδέχεται να άλλαξε γνώμη» είναι ατυχής, εφόσον είναι 
ασύμβατη με τη μεγάλη εκτίμηση στη θεοπνευστία της Βίβλου του Dr. Wilson. Οι 
ανθρώπινοι συγγραφείς των Γραφών ήταν υπό την επίβλεψη του Αγίου Πνεύματος 
όταν έγραφαν έτσι ώστε αυτό που έγραφαν ήταν αυτό το οποίο επιθυμούσε Αυτός 
να γράψουν. Δεν άλλαζαν γνώμη.
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Γιαχβέ», και «Εγώ είμαι ο Γιαχβέ ο οποίος σε αγιάζω». Εφόσον αυτή η αγιότητα 
διασφαλιζόταν από την υπακοή στο νόμο του Γιαχβέ, έχουμε τη συχνή νουθεσία 
να περπατούν, ή να τηρούν τα νομοθετήματα και τις κρίσεις του Γιαχβέ· και τις 
προειδοποιήσεις του Θεού ότι θα στρέψει το πρόσωπό του εναντίον τους και ότι 
θα εξοστρακιστούν εάν βεβηλώσουν το όνομά του, το αγιαστήριο ή τα Σάββα-
τα. Όσο για λέξεις που εμφανίζονται μόνο σε αυτό το κείμενο, ή σπάνια αλλού, 
αυτό είναι χαρακτηριστικό κάθε χειρογράφου και σχεδόν κάθε κεφαλαίου της 
Παλαιάς Διαθήκης.15 Όσο για τον ισχυρισμό ότι συγκεκριμένες τεχνικές εκφρά-
σεις16 υποδεικνύουν διαφορετικό συγγραφέα και εποχή από τα άλλα χειρόγραφα 
της Πεντατεύχου, είναι τελείως αστήριχτος από άμεσες αποδείξεις και ενάντια 
στην αναλογία (σ.τ.μ. δηλαδή, σε ανάλογα παραδείγματα).17 Το γεγονός ότι στο 
νόμο της Αγιότητας η λέξη για τον άνθρωπο επαναλαμβάνεται στις προτάσεις με 
την έννοια του «οποιοσδήποτε»18 και το ότι αυτή η φράση απαντά έντεκα φορές 
στο H και τρεις φορές στο P αλλά ούτε μία φορά στο JE ή στο D ερμηνεύεται 
εν μέρει από το γεγονός ότι τα JE και D είναι γραμμένα κυρίως στο δεύτερο 
πρόσωπο και τα H και P στο τρίτο. Επιπρόσθετα, δεν είναι ξεκάθαρο ότι η έν-
νοια του «οποιοσδήποτε» όπως εκφράζεται με την επανάληψη της λέξης για τον 
άνθρωπο είναι ακριβώς ίδια με αυτή που εκφράζεται από άλλες λέξεις και συν-
δυασμούς. Και τέλος, η αναλογία δείχνει ότι τέτοιες διαφοροποιήσεις δεν είναι 
απαραίτητα ένδειξη διαφορετικού συγγραφέα ή χρόνου συγγραφής.19

Έχουμε λοιπόν καταδείξει ότι οι ιδιαιτερότητες του H δεν αντιτίθενται στη 
Μωσαϊκή συγγραφή. Αλλά τι θα πούμε για συγγραφή από κάποιον άλλο και όχι 
από το Μωυσή; Είναι πιθανό ότι ένας πλαστογράφος θα χρησιμοποιούσε επα-
νειλημμένως φράσεις, οι οποίες απαντούν σπάνια ή καθόλου, σε χειρόγραφα τα 

15 Δες σελ. 71 και επόμενα.
16 Όπως οι חםן ,דאש και ח׳מע (LOT 49).
17 Έτσι λοιπόν τα κείμενα (ή νόμοι) των Οιωνών που εκδόθηκαν από τον Dennefeld 

(Babylonisch-Assyrische Geburts-Omina, Leipzig, 1914), έχουν έντεκα λέξεις που 
δεν απαντούν πουθενά αλλού, οι οποίες υποδηλώνουν μέρη του ανθρώπινου σώμα-
τος και περίπου είκοσι άλλες νέες λέξεις η νέες έννοιες λέξεων.

שיא שיא 18
19 Έτσι, στο Geburts-Omina του Dennefeld υπάρχουν πέντε διαφορετικοί τρόποι έκφρα-

σης της έννοιας του «ενός» και του «άλλου». Δες την εισαγωγή του, σελ. 22, 23. Οι 
παραπάνω παρατηρήσεις βασίζονται στις ιδιαιτερότητες του H όπως παρουσιάζονται 
στο Literature of the Old Testament, σελ. 49, 50, του Dr. Driver. Tα ίδια επιχειρήματα 
που χρησιμοποιεί τo LOT για να αναιρέσει την ενότητα της Πεντατεύχου, θα αναιρού-
σαν επίσης την ενότητα του Κορανίου. Στο μεγάλο έργο του Μωάμεθ έχουμε την ίδια 
ποικιλία στη χρήση ονομάτων για τον Θεό, διπλότυπα, συνώνυμα, αντιφάσεις, hapax 
legomena και περίεργες ή δημοφιλείς εκφράσεις. Παρ’ όλα αυτά όλοι αποδέχονται την 
ενότητα ως προς τη συγγραφή του Κορανίου! Δες το άρθρο μου στο PTR του 1919 "The 
Use of ‘God’ and ‘Lord’ in the Koran".
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οποία θα αναγνώριζαν ως έργο του συγγραφέα τον οποίο πλαστογραφούσε; Δεν 
θα είχε ο δημιουργός ενός ψευδεπίγραφου, ο οποίος σκόπευε να αναγνωριστεί 
το σύγγραμμά του ως αυθεντικό έργο του συγγραφέα του οποίου το όνομα συνέ-
δεσε ψευδώς με το σύγγραμμά του, την προνοητικότητα ή την κοινή λογική να 
αποφύγει όσο το δυνατόν περισσότερο όλες τις ενδείξεις αναγνωρίσιμων διαφο-
ροποιήσεων από τα αποδεκτά πρωτότυπα του συγγραφέα του οποίου το όνομα 
σφετεριζόταν; Το να προσπαθήσει κάποιος να αποδείξει μία πλαστογραφία με 
το να καταδείξει ότι ο υποτιθέμενος συγγραφέας δεν υπήρξε ποτέ, ή ότι οι ημε-
ρομηνίες των γεγονότων και οι ιδιαιτερότητες της γλώσσας είναι λανθασμένες, 
είναι δίκαιο και σύμφωνο με το νόμο της απόδειξης·20 αλλά το να περιμένει κα-
νείς να πιστέψουμε ότι ο πλαστογράφος ενός χειρογράφου το οποίο προοριζόταν 
να γίνει αποδεκτό ως αυθεντικό, θα το έκανε να διαφέρει γλωσσικά επανειλημ-
μένως, φορτικά και άσκοπα σε σχέση με ένα άλλο χειρόγραφο του συγγραφέα 
τον οποίο προσπαθούσε να μιμηθεί ή να παραστήσει ψευδώς, είναι ενάντια τόσο 
στην κοινή λογική όσο και στον κοινό νόμο.

ΝΟΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΕΝΤΑΤΕΥΧΟ
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Ως προς τα υπόλοιπα τμήματα της Πεντατεύχου, υπάρχουν ισχυρά τεκμήρια 
ότι είναι έργο του Μωυσή· καθώς βλέπουμε ότι οι συλλογές των νόμων, όσο 
μεγάλες ή μικρές είναι ή όποιο θέμα και αν πραγματεύονται, οι οποίες βρίσκο-
νται στο χειρόγραφο E αποδίδονται σταθερά στο Μωυσή. Ο επονομαζόμενος 
Κώδικας της Διαθήκης στο βιβλίο της Εξόδου 19 – 24 λέει στον πρόλογο ότι ο 
Μωυσής ανέβηκε προς τον Θεό στο όρος Σινά και ότι ο Θεός του είπε: «Αυτά 
είναι τα λόγια που πρέπει να πεις στους γιους του Ισραήλ» (19:2 – 6). Έτσι «ο 
Μωυσής κατέβηκε στο λαό και τους είπε» (19:25) τα λόγια του κεφαλαίου 20 
και τις κρίσεις των κεφαλαίων 21 – 23. Κατόπιν στο κεφάλαιο 24 μας λέγεται ότι 
ο Μωυσής αφηγήθηκε στο λαό όλα τα λόγια και τις κρίσεις του Κυρίου (στ. 3) 
και ότι κατέγραψε όλα τα λόγια του Κυρίου (στ. 4) και στη συνέχεια διάβασε 
το βιβλίο της διαθήκης στο λαό· και ο λαός είπε: «Όλα όσα είπε ο Κύριος θα τα 
εκτελούμε και θα είμαστε υπάκουοι» (στ. 7).

Με παρόμοιο τρόπο το βιβλίο του Δευτερονομίου αποδίδεται στο Μωυσή 
ξανά και ξανά. Έτσι λοιπόν ξεκινάει: «Αυτά είναι τα λόγια που είπε ο Μωυσής 
σε όλο τον Ισραήλ στην περιοχή του Ιορδάνη στην έρημο… στη γη του Μωάβ» 
(στ. 1 – 5). Ξανά στον επίλογο, στο 29:1 μας λέγεται: «Αυτά είναι τα λόγια της 
διαθήκης τα οποία ο Κύριος διέταξε στο Μωυσή να συνάψει με τους γιους του 
Ισραήλ στη γη του Μωάβ εκτός (ή επιπρόσθετα) από τη διαθήκη που είχε συνά-

20 Σύγκρινε το σπουδαίο επιχείρημα του Bentley ενάντια στην αυθεντικότητα των επι-
στολών του Φάλαρι στο βιβλίο του Dissertations upon the Epistles of Phalaris.


