
Τµήµατα του 26ου κεφαλαίου του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου 

Τρία µικρά τεµάχια παπύρου, όχι µεγαλύτερα από το µέγεθος που έχουν τα συνήθη 
γραµµατόσηµα, έδωσαν νέα ώθηση στην επιστηµονική έρευνα των κειµένων της Καινής ∆ιαθήκης, 
που έρχεται στις µέρες µας να ενισχύσει την αξιοπιστία των ιερών συγγραφέων της. 

Πρόκειται για µικρά τµήµατα του 26ου κεφαλαίου του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, που βρέθηκαν 
στη Βόρεια Αίγυπτο και ήταν γνωστά στους ειδικούς από τις αρχές ακόµη του αιώνα µας. Όσοι όµως 
τα χρονολογούσαν, τα τοποθετούσαν γύρω στο 200 µ.Χ.  

Στις µέρες µας ο Carsten Peter Thiede, διευθυντής του Ινστιτούτου Βασικής Επιστηµολογικής 
Έρευνας στο Padeborn της Γερµανίας, ένας Γερµανός ειδικός στη µελέτη των αρχαίων χειρογράφων 
σε παπύρους, υποστηρίζει ότι οι πάπυροι του Ευαγγελίου του Ματθαίου είναι τουλάχιστον 100 
χρόνια αρχαιότεροι. Επισκέφθηκε την Οξφόρδη, όπου φυλάσσονται τα τρία µικρά τεµάχια, και έκανε 
τη δική του προσπάθεια χρονολογήσεως. Η εργασία του δεν ήταν εύκολη. Η µέθοδος µε τον 
άνθρακα -14 δε µπορούσε να χρησιµοποιηθεί διότι θα κατέστρεφε του παπύρους, επειδή ήταν πολύ 
µικροί. Ο Thiede χρησιµοποίησε τη Συγκριτική Παλαιογραφία για να καταλήξει στα συµπεράσµατά 
του. Μελέτησε τον ιδιαίτερο τρόπο γραφής των κειµένων., τον σύγκρινε µε τη γραφή άλλων 
χρονολογηµένων ήδη χειρογράφων και διαπίστωσε ότι αυτός που έγραψε πάνω στους παπύρους 
χρησιµοποίησε έναν τύπο γραφής όρθιων ελληνικών γραµµάτων, που ήταν σε κοινή χρήση τον 1ο 
αιώνα π.Χ. και που άρχισε να εγκαταλείπεται λίγο µετά την εποχή του Χριστού.  

Ενώ οι προηγούµενες γνώµες, οι σχετικές µε το χρόνο γραφής των Ευαγγελίων, στηρίζονταν στο 
περιεχόµενό τους, η µελέτη του Γερµανού ειδικού δίνει την πρώτη ισχυρή εξωτερική απόδειξη για 
την ορθή χρονολόγηση του αρχαίου κειµένου. Ο Thiede τοποθετεί τη συγγραφή του κατά Ματθαίον 
Ευαγγελίου λίγο πριν ή λίγο µετά το 70 µ.Χ.  

Αυτή η µετάθεση της συγγραφής του Ευαγγελίου σε ακόµη παλαιότερη εποχή, δηλαδή στα πρώτα 
αµέσως µετά την εποχή του Χριστού χρόνια, αυξάνει ασφαλώς την αξιοπιστία των ιερών κειµένων. 
∆ιότι την εποχή της συγγραφής του Ευαγγελίου ζούσαν ασφαλώς πολλοί ακόµη αυτόπτες µάρτυρες 
της ζωής και του έργου του Χριστού. Και αυτό υπογραµµίζει την αυθεντικότητα των Ευαγγελίων και 
ενισχύει την πίστη µας ότι τα κείµενα της Αγίας Γραφής αποτελούν αξιόπιστες µαρτυρίες και 
αδιαµφισβήτητες εκθέσεις γεγονότων, που µας παρέδωσαν οι συγγραφείς οι οποίοι έγραψαν: «ο 
ακηκόασιν, ο εωράκασιν τοις οφθαλµοις αυτών, ο εθεάσαντο και οι χείρες αυτών εψηλάφησαν» (Α΄ 
Ιωάν. α΄ 1).  

Οπωσδήποτε τα συµπεράσµατα του Thiede καταφέρουν ένα ισχυρό ράπισµα στον αδιέξοδο 
ορθολογισµό των χωρίς πνεύµα και ζωή «θεολόγων» της ∆ύσεως, που η φιλελεύθερη κριτική τους 
πάνω στα κείµενα της Αγίας Γραφής έφτασε να υποστηρίζει ότι «οι συγγραφείς των ευαγγελίων σε 
επισφαλείς αναµνήσεις µακρινών γεγονότων ή σε κατασκευασµένες ιστορίες».  

∆ικαιολογηµένα, λοιπόν, οι Times του Λονδίνου είπαν ότι ο Thiede είναι ο «ο άνθρωπος που 
µπορεί να αλλάξει την αντίληψή µας για το Χριστιανισµό», εννοώντας προφανώς την εσφαλµένη 
αντίληψη των ορθολογιστών της ∆ύσης για το Χριστιανισµό.  

Ο Ulrich Victor, κλασικός φιλόλογος στο Γερµανικό Πανεπιστήµιο του Humboldt, υπογράµµισε ότι 
«το πρόβληµα είναι, ότι η διαπίστωση του Thiede ανατρέπει όλο το θεολογικό κατεστηµένο». 
(Υπονοείται ασφαλώς και εδώ το αρνητικό θεολογικό κατεστηµένο της ∆ύσης). Οι φιλελεύθεροι 
θεολόγοι, σηµειώνει, έχουν απορρίψει τελείως «οτιδήποτε δεν τους αρέσει», σαν µια µεταγενέστερη 
παράδοση , πολύ αποµακρυσµένη από την εποχή του Χριστού.  

Είναι φιλελεύθεροι. Ελεύθεροι όµως δεν είναι από τις αµφιβολίες, το σκεπτικισµό και τις 
προκαταλήψεις τους. Και γι’ αυτό απορρίπτουν ό,τι δεν τους αρέσει, επιχειρούν να… 
αποµυθοποιήσουν την Αγία Γραφή και να κόψουν στα µέτρα τους την αλήθεια του Θεού.  

Ό,τι θα µείνει όµως από µια τέτοια παράτολµη και βέβηλη διαδικασία δε θα έχει βέβαια καµία 
σχέση µε τη σώζουσα αλήθεια του Θεού. Που την υπερασπίζονται τελευταία και τα µικρά τεµάχια 
παπύρου µε κείµενα από το Ευαγγέλιο, που έγραψε ο µαθητής και απόστολος του Κυρίου, ο άγιος 
Ευαγγελιστής Ματθαίος.  
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