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----- «Ο »------

Ό ζυγός της Αίγυπτον και ή έκ τούτον απελενΟέρωάις, έν tvπω και άντιτύπω. — «Ή Εκκλησία των πρωτοτόκων». —
«Γνίς άρτος, oi πολλοί έόμεν». — Ή άνά|ΐνη<Ης είναι είόέτι
αναγκαία.— Τίνες οννανται νά τελέβωόι τούτο. — Τίνες
οννανται νά νπηρετήόωόιν. — Διάταξις νπηρε<1ίας. — Περικοπαί έκ της Έγκνκοπαιδείας τον Μάκλιντοκ και Στρόγκ.
Και γάρ το πάό^α n|toSv έτνΟη Χριότος, ώάτε έορτάζωμεν
ιιη έν ζύμη παλαια, ρηδέ έν ζνιιη κακίας καί πονηριάς, αλλ*
έν άζυμοις ειλικρίνειας καί αλήθειας. (Α 7 ΚορινΟ. ε' 7,8)·
Άξιοσημείωτον μεταξύ των διαφόρων περιστατικών του τυ
πικού ’Ισραήλ ήτο τό Πάσχα. Ή έορτή τού Πάσχα έωρτάζετο
κατ’ έτος έπί έπτά ήμέρας, άρχίζουσα κατά την δεκάτην πέμπτην ημέραν τού πρώτου μηνός. Ή έορτή αύτη έξεπροσώπει yeνικώς μέν την άπελευθέρωσιν των υΙών ’Ισραήλ έκ τής δουλείας
τής Αίγυπτου, — άλλ’ είδικώς την έξαίρεσιν ή απαλλαγήν έκ
τού θανάτου των πρωτοτόκων του νΕθνους έκείνου κατά την δι
άρκειαν τής πληγής τού θανάτου, ήτις ήλθεν έπί των Αίγυπτίονν, καί ήτις ως τελευταία των πληγών, ήνάγκασεν έπί τέλους
αυτούς νά άπολύσωσι τούς Ίσραηλίτας έκ τής καταναγκαστικής
δουλείας. Ί ί απαλλαγή των πρωτοτόκων του ’Ισραήλ έγένετο
πρόδρομος τής άπελευθερώσεως όλοκλήρου τού *Έθγους ’Ισρα
ήλ, καί τής διά τής Έρυθρας θαλάσσης διελεύσεως αυτών εις
έλευθερίαν έκ τής αιχμαλωσίας τής Αίγυπτου. Δυνάμεθα όθεν
ευκόλως νά ϊδωμεν δτι τοιοΰτον έξαίσιον γεγονός ήθελεν έορτάζεσΟαι Ιδιαζόντως υπό τώΥ ’Ισραηλιτών, ώς στενώς συνδεόμενον μετά τής γεννήσεως τού νΕθνους αυτών καί ούτως εορτά
ζεται υπό τών ’Ιουδαίων μέχρι σήμερον. Τά μέλη τής Νέ
ας Κτίσεως ένδιαφέρονται περί τούτων τών συμβάντων, ώς ένδιαφέρονται περί πάντων τών έργων καί διατάξεων τού ουρα
νίου αυτών Πατρός, καί καθ’ όσον άφορρ τον τυπικόν αυτού
λαόν, τον ’Ισραήλ κατά σάρκα, καί καθ’ όσον άφορ$ δλόκληρον
τό άνθρο'>πινον γένος. Ά λλ’ ή Νέα Κτίσις έχει άκόμη βαθύτε·*
ρσν ένδιαφέρον είς τά έν Αίγύπτφ συμβάντα, έξ άπόψεως του
γεγονότος ότι ό Κύριος άπεκάλυψεν είς αυτούς τό «μυστήριον»
ότι τά είς τον φυσικόν ’Ισραήλ συμβάντα έχρησίμευσν όπως
428

ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΤΙΣΕΩΣ

429

άπεικονίσωσι καί προδιατυπώσωσι μεγαλείτερα πράγματα ακόμη
είς τό Θειον Σχεδίαν, έν σχέσει προς τον Πνευματικόν Ισ ρ α ή λ
— την Νέαν Κτίσιν.
Άναφορικώς προς τά πνευματικά αυτά πράγματα, ό Α πόστο
λος διακηρύττει δτι ό ψυχικός άνθρωπος ου δέχεται τά του πνεύ
ματος του Θ ε ο ύ ....κ α ί οΰ δύναται γνώναι δτι πνευματικώς άνακρίνεται* ήμϊν γάρ [τοίς νέοις κτίσμασι] άπεκάλυψεν ό Θεός διά
τού Πνεύματος. (Α ' Κορινθ. 6 ' 12,10). *0 Θεός μετεχειρίσθη τούς
Αποστόλους όργανά του, δπως μάς δθ)ση οδηγίας τινάς δι' ών,
νά δυνηθώμεν υπό την οδηγίαν του Ά γιου Πνεύματος, δπως έννοήσωμεν τά βάθη τού Θεού. Μία των οδηγιών τούτων εύρίσκεται είς τό επί κεφαλής τού παρόντος κεφαλαίου έδάφιον. ' Ακολούθούντες την ένδειξιν τού Αποστόλου, βλέπομεν καθαρώς δτι ό
'Ισραήλ κατά σάρκα ύπετύπου ολόκληρον τον λαόν τού Θε>ού —
πάντας δσοι επί τέλους θά γίνωσι λαός του, μέχρι τού τέλους τής
Χιλιετηρίδας* δτι οί Αιγύπτιοι παρίστων τούς αντιπάλους τού
λαού τού Θεού, τού Φαραώ, τού κυβερνήτου των, παριστώντος
τον Σατανάν, τον άρχοντα τού κακού καί τού σκότους, καί των
υπηρετών καί Ιππέων τού Φαραώ παριστώντων πεπτωκότας αν
θρώπους καί αγγέλους, οΐτινες συνεμάχησαν ή θά συμμαχήσωσι
μετά τού Σατανά ως αντίπαλοι κατά τού Κυρίου καί κατά τού
λαού αι’Γτού — τής Νέας Κτίσεως καί γενικώς τών οικείων τής
πίστεως. 'Ως ό λαός τού 'Ισραήλ έπόθει την έλευθερίαν αύτού καί
έστέναζεν υπό τούς έργοδιώκτάς του καί έν τούτοις ήσαν ασθενείς,
καί ανίκανοι νά άπελευθερο>σωσιν έαυτούς έκ *τ·ου ζυγού τής Aiγύπτου, εάν ό Κύριος δεν έπενέβαινεν υπέρ αυτών καί διώριζε καί
άπέστελλε τον Μωϋσήν όπιος γείνη ό έλευθερωτής των, ουτω
βλέπομεν τό ανθρώπινον γένος κατά τόν παρελθόντα καί παρόν
τα καιρόν συστενάζον καί συναγωνιών υπό τάς απαιτήσεις «τού
άρχοντος τού κόσμου τούτου» καί τών ύπεργατών αυτού, τής Α 
μαρτίας καί τού θανάτου. Αί έκατοντάδες aiiVai τών έκατομμυρίων τής άνθρωπότητος έχουσι σφοδράν έπιθυμίαν δι* έλευθερίαν
από τής δουλείας τής ύπό τάς αμαρτίας καί άδίΓναμίας αυτών,
ώς καί τής απαλλαγής αυτών έκ τής ποινής τούτων, τών πόνων
καί τού θανάτου. Ά λ λ ' άνευ θείας βοήθειας τό ανθρώπινον γένος
είναι άνίσχυρον. 'Ολίγοι αγωνίζονται έρρωμένως καί κατορθούσι
κάτι τι* άλλ’ ούδείς έλευθεροΰται. 'Ολόκληρος ή Α δαμιαία φυλή
είναι ύπό δουλείαν, ύπό την αμαρτίαν καί τόν θάνατον, καί ή μό
νη έλπίς αύτής είναι είς τόν Θεόν καί τόν άντιτυπικόν Μωϋσήν,
δστις ύπσχέθη δτι θέλει έλευθερώσει τόν λαόν αυτού κατά τόν
ώρισμένον καιρόν του — διαπερών αυτούς διά τής έρυθράς θα
λάσσης — παριστώσης τόν δεύτερον θάνατον, έν τφ δποίφ, ό
Σατανάς, καί πάντες οι συμπαθούντες ή συνδεόμενοι προς αυτόν
καί την πονηράν αυτού πορείαν, θέλουσιν αιωνίως έξοντωθη, *ώς
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τούτο ύπετυπο:>θη κατά τόν καταποντισμόν του Φαραώ καί των
δυνάμεων αυτού έν τη πραγμοδτική ’Ερυθρά θαλάσση. Ά λλ’ δ
λαός του Κυρίου «δεν θέλει άδικηθη υπό του δευτέρου θανάτου*.
Ή προηγουμένη είκών είναι ή γενική τοιαύτη, άλλ’ εντός ταυτης, και ώς μέρος αυτής, ήτο άλλη ειδική είκών, ήτις άφεώρα συχΐ τό ανθρώπινον γένος έν γένει καί τήν έκ τής δουλείας τής α
μαρτίας καί του θανάτου ελευθερίαν αυτού, άλλα μόνον είδικήν
τινα τάξιν μεταξύ αυτών — τους πρωτοτόκίους. ’Αντιστοιχούσαν
προς τούτους, ώς άντίτυπον τούτων, έφέραμεν τήν προσοχήν ημών
διά τού Θεόπνευστου λόγου, τήν έκκλησίαν τών πρωτοτόκων, ήτις είναι γεγραμμένη έν ούρανοΐς» — τήν Νέαν Κτίσιν. Έ ν τφ
τύπιρ, οί πρα>τότοκοι κατείχον είδικήν τινα θέσιν — ήσαν οί κλη*<
ρονόμοι* ειδικήν έπίσης θέσιν κατά τό δ,τι ύπέκειντσ εις είδικήν
δοκιμασίαν κατ’ έξαίρεσιν τών αδελφών αυτών. Ούτοι έγένοντο
υποκείμενοι εις θάνατον προ τής γενικής έξόδου, καί δταν ή έξο
δος έλαδε χώραν ούτοι, οί πρωτότοκοι είχον πάλιν είδικήν θέσιν
εις ταυτήν — ειδικόν τι έργον νά έργασθώσιν έν σχέσει πρός
τήν γενικήν άπελευθέρωσιν, διότι έγένοντο χωριστή τάξις, άντιπροσωπευομένη υπό τής φυλής τού Λευΐ. Ούτοι έχωρίσθησαν τώγ
άδελφών των, έγκαταλιπόντες όλοτελώς τήν έπί τής γής κληρο
νομιάν των, δπως συμφώνως πρός τήν Θείαν διάταξιν, γείνωσιν
οί διδάσκαλοι τών άδελφών των.
'Ό οίκος ούτος ή ή φυλή τού Λευΐ καθαρώς παριστφ τούς
οικείους τής πίστεως, οΐτινες αντιπροσωπεύονται έκ περιτροπής
-υπό τού προπαρασκευαστικού Βασιλείου 'Ιερατεύματος, οΐτινες έγκαταλείπουσι τήν έν γηΐνοις άγαθοϊς κληρονομιάν αυτών χάριν
τών άδελφών των, καί μετ’ όλίγον θέλουσιν άποτελέση πραγματικώς τό Βασίλειον 'Ιεράτευμα, τού όποιου Άρχιερευς είναι ό Κύ
ριος, καί οΐτινες θέλουσιν ευλογήσει, κυβερνήσει καί διδάξει τόν
κόσμον κατά τήν διάρκειαν τής Χιλιετηρίδος. 'Ως δε οί πρωτότο*
κοι τού ’Ισραήλ έν τή Αίγύπτφ ύπέκειντο είς θάνατον, άλλά διέφυγον αυτόν καί άπολέσαντες τήν γηΐνην αύπών κληρονομιάν έγέ
νοντο Ιερατείον, ούτως ή άντιτυπική ’Εκκλησία τών Πρωτοτόκων,
κατά τόν παρόντα καιρόν, ύπόκειται ήδη είς τόν δεύτερον θάναίτον,
έχοντες τήν δοκιμασίαν των δι’ αίωνίαν ζωήν ή αιώνιον θάνα
τον προ τού υπολοίπου τού άνθρωπίνου γένους, καί διαδαίνουσαν
έκ τού θανάτου είς τήν ζωήν διά τής άξίας τού αίματος τού Λυτρωτού, — τού θανάτου Αυτού.
Γενόμενοι μέτοχοι είς τήν χάριν τού Κυρίου άπαρνούνται, ή
θυσιάζουσι μετ’ αυτού, τήν γηΐνην κληρονομιάν, τήν γηΐνην μερί
δα, τήν γηΐνην ζωήν, δπως άποκτήσωσι τόν ουρανόν καί ζωήν έν
ά,φθονίςι». Ούτως ένφ οί άποτελοΰντες τήν ’Εκκλησίαν τών πρωτο
τόκων, τήν Νέαν Κτίσιν, «άποθνήσκουσιν ώς άνθρωποι», καί φαί
νονται ότι χάνουσι καί άπαρνούνται περισσότερον όσον άφορςί τά

Τ Η Σ Ν ΕΑΣ Κ Τ ΙΣΕ Ω Σ

431

γήϊνά πράγματα, παρ’ δτι πράττουσιν άλλοι, έν τούτοις, μ' δλον
δτι ό φυσικός άνθρωπος δεν έννοεϊ τούτο, ούτοι σώζονται έκ τον
θανάτου, καί ώς Βασίλειον Ηεράτευμα, μετά του Ά ρχιερέω ς αύΤών ’Ιησού, θέλουσι γείνει κοινωνοί της δόξης τιμής καί άφθαρσίας. Ούτοι, των όποιων ή έκ του θανάτου διαφυγή λαμβάνει χώ 
ραν κατά την διάρκειαν τής νυκτός του Ευαγγελικού τούτου αίώνος — πριν ή αύγάση ή χιλιετής πρωία, καί άνατείλει ό ήλιος
τής Δικαιοσύνης — μέλλουσι νά είναι οί αρχηγοί των δυνάμεων
του Κυρίου, διά νά έξαγάγωσιν αυτούς έκ τής δουλείας τής Α 
μαρτίας καί του Σατανά. Σημειοισατε ένταύθα πώς τούτο συμφω
νεί μέ την γ?νώσσαν τού ’Αποστόλου. (Ρωμ. η ' 22, 19). «Πάσα ή
κτίσις συστενάζει καί συνωδίνει άχρι τού νυν;» — «ή γάρ άποκαραδοκία τή ς κτίσεως την άποκάλυψιν των υίών τού Θεού άπεκδέχεται — περιμένουσα την πλήρη διάβαάτν τής ’Εκκλησίας των
Πρωτοτόκων κατά την ΙΙρώτην Ά νάστασιν, είς δόξαν,, τιμήν καί
αφθαρσίαν.
Ά λ λ ’ ήδη έτέρα τις μορφή τού τύπου είναι σπουδαία. "Οπως
έπιτευχθή ή διαφυγή Των Πρωτοτόκων, καί ή κατ’ ακολουθίαν
άπελευθέρωσις ολοκλήρου τού λαού τού Κυρίου έν τφ τύπψ, ήτο
άναγκαίον δπως σφαγή ό ’Αμνός τού Πάσχα, δπως τό αίμά του
ραντισθή έπί τού ανωφλιού καί των παραστατών τής θύρας τής
οικίας, δπως φαγωθή ή σαρξ του κοδτά τήν νύκτα έκείνην μετά
πικρών χόρτων καί όζύμου άρτου. Ούτως έκαστη οικία τού ’Ισρα
ήλ παρίστα τούς οικείους τής πίστεως, καί έκαστος αμνός παρίστα τον ’Αμνόν τού Θεού τον αϊροντα τήν αμαρτίαν τού κόσμου,
καί ό έν έκαστη οίκογενείφ πρωτότοκος παρίστα τον Χριστόν, Κε
φαλιάν καί Σώμα, τήν Νέαν Κτίσιν. Τά πικρά χόρτα παρίστων τά ς
δοκιμασίας καί θλίψεις καΤά τον παρόντα τούτον καιρόν, αίτινες
χρησιμεύουσιν δπως έπί μάλλον καί μάλλον κεντώσιν τήν δρεξιν
τών οικείων τής πίστεως διά τον ’Αμνόν καί τον άζυμον άρτον.
Έ π ί πλέον, έπειδή έκαστη οικογένεια εμέλλον νά φάγωσι μέ τήν
ράβδον είς τήν χείρα καί έζωσμένοι τάς όσφύας των δι’ οδοιπο
ρίαν, τούτο παρίστα δτι οί άντιτυπικοί πρωτότοκοι καί οικείοι τής
πίστεως, οϊτινες ούτω θά μετείχον τού ’Αμνού, διαρκούσης τής
νυκτός τού Ευαγγελικού τούτου αίώνος, θά ήσαν παρεπίδημοι καί
ξένοι έν τφ κόσμφ οίτινες θά κατενόουν τήν δουλείαν υπό τήν α
μαρτίαν καί τον θάνατον, καί θά είχον τήν έπιθυμίαν νά όδηγτιθώσιν υπό τού Κυρίου εις έλευθερίαν, έκ τής αμαρτίας καί δια
φθοράς — είς τήν έλευθερίαν τών Υιών τού Θεού.
Η Α Ν Α Μ Ν Η ΣΙΣ ΤΟΥ Κ Υ ΡΙΟ Υ ΗΜΩΝ.
ΤΗτο έν άρμονί# πρός τόν τύπον τούτον τής σφαγής τού Π α
σχαλείου αμνού κατά τήν δεκάτην τετάρτην ημέραν τού πρώτου
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μηνός — την προηγουμενην τής Ε ο ρ τή ς των επτά ήμερων του
Πάσχα, την έορταζομένην υπό των ’Ιουδαίων — τό οτι ό Κύριος
ήμών άπέθανεν, ως ό Ά ντιτυπικός Πασχάλειος ’Αμνός, «ό ’Αμνός
του Θού ό αίρων την αμαρτίαν του κόσμου». Κ ατ’ ουδένα άλλον
καιρόν δεν ήτο δυνατόν διά τον Κύριον ημών όπως τελείωση έν
τφ θανάτφ την θυσίαν την όποιαν ήρχισεν όταν ήτο τριάκοντα
ετών, έν τφ εις θάνατον βαππίσματι αυτού. 'Ως έπ τούτου, μ’ δλσν
δτι οί ’Ιουδαίοι πολλάκις έζήτησαν να συλλάβωσιν αυτόν, ούδείς
έθεσε χείρας επ’ αυτόν, διότι «ούπω έληλύθει ή ώρα αυτού». —
’Ιωάν, ζ ' 8,30.
Καθώς οί ’Ιουδαίοι διετάσσοντο όπως έκλέξωσι τον διά θυσί
αν αμνόν, κατά την δεκάτην ημέραν τού πρώτου μηνός, καί λάβωσιν αυτόν είς τάς οικίας των κατ’ εκείνην την ημερομηνίαν, ούτως
ό Κύριος ημών καταλλήλως προσέφερεν έαυτόν είς αυτούς κατ’
έκείνην την ημερομηνίαν, ό'τε, πέντε ήμέρας προ τού Πάσχα, είσήλθεν είς την πόλιν καθήμενος επί δνου, τού πλήθους κραυγά
ζοντας, « Ωσανά τφ Υίφ Δαβίδ, ευλογημένος ό ερχόμενος έν όνόμοτι Κυρίου!» «Είς τά ίδια ήλθε καί οί ίδιοι (ως έθνος) αυτόν ου
παρέλαβον δσοι δέ (άτομικώς) έλαβον αυτόν έδοοκεν αΰτοίς εξου
σίαν τέκνα Θεόν γενέάθαι». Τό έθνος διά τών άντιπροσώπων αυ
τού, τών κυβερνητών, αντί νά δεχθή αυτόν άπέρριψεν
αυτόν, καί άύτω συνεταυ^ίσθησαν έπί καιρόν μετά τού εχθρού.
’Εν τούτοις, διά τής χάριτος τού Θεού, τό αίμα τής Καινής Δια
θήκης είναι αποτελεσματικόν διά τον οίκον ’Ιακώβ, καί έπί δλων
τών έπιθυμούντων αρμονίαν προς τον Θεόν, καί έγένοντο μέτοχοι
τής αξίας τού ’Αμνού* — έν τούτοις ήρνήθησαν νά φάγωσιν έκ
τού άντιτυπικού ’Αμνού, καί άπώλεσαν την ευκαιρίαν τού νά γείνωσιν ως έθνος οί πρωτότοκοι, τό Βασίλειον Ίεράτευμα τό "Αγιον
"Εθνος, ό ιδιαίτερος λαός τού Μεσσίου· — άπώλεσαν την ευκαι
ρίαν τού νά γείνωσι μέλη τής Νέας Κτίσεως, μετ’ άφθονου ζωής
έν δόξη τιμή καί άφθαρσίφ* άλλά χαίρομεν, διότι πληροφορούμεθα
άλλαχού τών Γραφών οτι, μεθ’ δλα ταΰτα, θά έχωσιν ένδοξον εύκαιρίαν δπως δεχθώσι τον ’Αμνόν τού Θεού, όπως φάγωσιν, ίδιοποιηθώσι, την σάρκα του, την θυσίαν του, καί ουτω διαφύγωσι
την δουλείαν τής αμαρτίας καί τού θανάτου, υπό την οδηγίαν τού
Κυρίου καί τών πιστών αυτού άδελφών, τού Πνευματικού ’Ισραήλ,
τής άντιτυπικής ’Εκκλησίας τών Πρωτοτόκων---- Ρωμ. ια ' 11-26.
Κατά τό τέλος λοιπόν τής διακονίας τού Κυρίου ήμών, κατά
την 14ην ήμέραν τού πρώτου μηνός, κατά τίιν «αυτήν νύκτα καθ’
ήν παρεδόθη», καί ούτω κατά την αυτήν ημέραν έν ή άπέθανεν,
ώς ό άντιτυπικός ’Αμνός, ήτο δτι έώρτασεν Αυτός μετά τών μα
θητών αυτού τό τυπικόν Π άσχα τών ’Ιουδαίων — φαγών μετά
τώ ν διόδεκα ’Αποστόλων του τόν τυπικόν άμνόν, οστις παρίστα τόν
έαυτόν του, την θυσίαν έαυτού διά τάς άμαρτίας τού κόσμου, καί
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την «αληθή τροφήν» δια. της δυνάμεως τής όποιας καί μόνον απο
κτώνται ή ζωή, αι έλευθερίαι καί αΐ εύλογίαι των τέκνων του Θεού.
Τό νά φάγωσι τό δειπνον τούτο κατά τήν νύκτα την προηγουμέ
νων του θανάτου τού Κυρίου, καί έν τουτοις κατά την αυτήν ημέ
ραν, έγένετο δυνατόν διά του εθίμου των Ιουδαίων, οίτινες ήρχιζον έκάστην ημέραν, ούχί κατά τό μεσονύκτιον, αλλά την εσπέ
ραν. Ό Κύριος πασιφανώς διηυθέτησε πάσας τάς υποθέσεις του
'Ισραήλ έν συμφωνίςι προς τούς τύπους τούς όποίους ούτοι εμελλον νά τελώσιν.
’Ό ντω ν λοιπόν τού Κυρίου ημών καί τών Άποσπόλανν αυτού
'Ιουδαίων, γεγεννημένων υπό τόν νόμον, ήτα ύποχρεο>τικόν δι' αυ
τούς δπως έορτάσωσι τόν τύπον τούτον καί κατά τόν δέοντα και
ρόν, καί ήτο άφ' ου ούτως έτής>ησαν τό 'Ιουδαϊκόν δείπνον, τρά)γοντες τόν αμνόν μετ' άζύμου άρτου καί χόρτων, καί έπίσης πι
θανώς, ως έσυνειθίζετο, «μετά γεννήματος τής αμπέλου», ό'τε ό
Κύριος λαβών τεμάχιον έκ τού άζύμου άρτου καί έκ τού γεννή
ματος τής αμπέλου, τό όποιον άπέμεινεν έκ τού 'Ιουδαϊκού Δεί
πνου τού τύπου, — καθίδρυσε μεταξύ τών μαθητών του καί δι'
δλην την 'Εκκλησίαν του, τήν όποίαν ούτοι άντεπροσώπευον ( ’Ι 
ωάν. ιζ' 20), νέαν διάταξιν ή όπι>ία δι' αυτούς, ως τόν Πνευμα
τικόν 'Ισραήλ, τήν 'Εκκλησίαν τών πρωτοτόκων, τήν Νέαν Κτί
σην, θά έλάμβανε τήν θέσιν, ή ήθελεν άντικαταστήσει τό 'Ιουδαϊ
κόν Πασχάλειον Δειπνον. '() Κύριος ήμών δέν καθίδρυσεν άλ
λον τινα καί άνο)τερον τύπον τού Πάσχα. Τουναντίον, ό τύπος
έμελλε μετ' όλίγον νά άρχίση νά έκπληρώται, καί ως έκ τούτου
δέν θά ήτο έπί πλέον κατάλληλος δι’ έκείνους, οίτινες έδέχθησαν
τήν έκπλήρωσίν του. Η) Κύριος ήμών, ως άντιτυπικός 'Αμνός,
Εμελλε μετ' όλίγον νά θυσιασθή, ως καί ό 'Απόστολος εκφράζει
τούτο έν τφ είς τήν αρχήν του παρόντος κεφαλαίου έδαφίφ, «Τό
Πάσχα ήμών έτύθη Χριοτύς».
Ούδείς ό δεχόμενος τόν Χριοτόν ώς τόν Πασχάλειον 'Αμνόν,
καί ούτο) δεχόμενος ότι ι ό άνιίιιυιον Ελαβε τήν θέσιν τού τύπου,
θά ήδύνατο πλέον νά έιοιμάοη ;ιρεπόντως τυπικόν αμνόν νά φά7Ώ τούτον είς ανάμνησήν ιής τυπικής άπελευθερόίσεως. Τό άρϋόζον πράγμα Εκτοι: ε διά πάντος τούς πιστεύοντας είς τόν Ί η <Τούν ώς τόν άληΟη Ι ί α ο / ό Π ι ο ν 'Αμνόν θά ήτο διά τού αίματός
του ό ραντισμός τών π α ρ ι α π α ι ώ ν ιής θύρας τής καρδίας, «Ρεραντισμένοι τάς καρδίας άιιό ουνιιδησεοις πονηράς» [έκ τής παρούσης καταδίκης
συναισθανόμενοι διι αί άμαρτίαι των έξιλεώθησαν διά τού αϊμαιέκ, ίου, καί flu διά τού αίματός του έχουσι συγχο^ρησιν άμαι/ιιών], υύιοι uni λοιπού πρέπει νά φάγωσιν ή νά ιδιοποιηθώ σι ιήν άξίαν tot) Λυιρο>τού αυτών — τήν α
ξίαν τού άνθριύπου Χρκηου 'Ιησού, Ασιις Εδυικεν έαυτόν άντίλυτρον υπέρ πάντων. Διά πίοιτως πρέπει νά μετασχωσι ταυτης
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τής άξίας, καί συναισθανθώσιν δτι καθώς αΐ άμαρτιαι των έτέθησαν ^jri του Κυρίου, καί αυτός άπέθανεν υπέρ αυτών, ούτως
ή άξια καί ή δικαιοσύνη αυτού αποδίδονται εις αυτούς. Ταϋτα
τρώγουσιν ούτοι ή Ιδιοποιούνται διά πίστεως.
ΊΊάν, λοιπόν, το Δείπνον τού Κυρίου ήμών έλαβε την θέσιν τού
I Ιαοχαλιίου Δείπνου, μ* δλα ταύτα οΰχί ώς ανώτερος τις τύπος
διύιι ιό άντίτυπον εϊχεν αρχίσει — τι είναι τότε; ΆποκρινόΙ«ι Ι)α oil είναι ’Λνάμνηάις τού αντιτύπου — υπενθυμίζσυσα εις
ioiu . ακολούθους αυτού περί τής αρχής τής έκπληρώσεως τού άνΊίπυιικου Ιίάσχα.
Ουιοι, τό νά δεχθώμεν τον 'Αμνόν ήμών, καί άνακαλώμεν εις
μνήμην ιόν θάνατόν του δι* ημάς, σημαίνει προσδοκίαν, άναφο;ιρός την ύποσχεθείσαν άπελευθέρωσιν τού λαού τού Θεού,
κυΐ «ιυνιπως σημαίνει δτι οί έκτιμαχντες καί τελούντες την άνάμνηοιν νοημόνως, έν δσφ εύρίσκονται έν τφ κόσμφ, δεν θά ήναι
/κ ιού κόσμου* άλλ' δτι θά ώσιν ώς παρεπίδημοι. καί ξένοι,
οΤιινις άποβλέπουσιν ε’ις ορούς μάλλον επιθυμητούς, έλευθέρους
«λιό ι άς φθοράς καί θλίβεις καί την δουλείαν τού παρόντος και
ροί» ι ιμ βασιλείας τής 'Αμαρτίας καί τού Θανάτου. Ούτοι μει/χουσι τού αληθούς, τού άντιτυπικού άζύμου άρτου* ζητούσιν δπιος Γχωσιν αυτόν* έν τή καθαρότητί του, άνευ τής διαφθοράς
(ζύμης) των ανθρωπίνων θεωριών, μαρασμού, φιλοδοξιών, εγω
ισμού, κτλ. "Οπως ένδυναμούνται ουτω έν Κυρίφ καί τφ κράu ι ης Ισχύος Αυτού· Μετέχουσιν δ* έπίσης τών πικρών χόρτων
του δκογμού, συμφώνως προς τούς λόγους τού Διδασκάλου, δτι
ό δούλος δεν είναι ανώτερος τού Κυρίου αυτού, καί δτι, έάν
«υιός ό Κύριος έβλασφημήθη καί κατεδιώχθη καί άπερρίφθη,
πρέ/ιει καί ούτοι νά περιμένωσιν όμοίαν παρά τού κόσμου μετάχείρισιν, διότι ό κόσμος δεν γνωρίζει αυτούς, καθώς δεν έγνα')ρισεν Αυτόν. Ή μαρτυρία αυτού αληθώς είναι δτι ούδείς θά
γείνη δεκτός ύπ' αυτού, τού όποιου ή πιστότης δεν θέλει έφελ~
κύσει την δυσμένειαν τού κόσμου έπ' αυτόν. ΟΙ λόγοι του είναι
«3ίαΙ πάντες οί θέλοντες ζην εύσεβώς έν Χριστφ ’Ιησού διωχθησσνται» «Θά είπωσι πάν πονηρόν ρήμα καθ’ υμών ψευδόμενοι ένεκεν έμού. Χαίρετε, [τότε] καί άγαλλιάσθε, οτι ό μισθός,
υμών πολύς έν τοίς ουρανοίς». — Ματθ. ε' 11,12. 13' Τιμ
γ ' 12.
"Οταν ό Κύριος ήμών καθίδρυσε τό 'Αναμνηστικόν A fDcvov τό
όνομαζόμενον τό νΕσχατον Δείπνον, τούτο ήτο, ό)ς άνιοτέρω έξε1 11» 'νέ-ον σύμβολον, ό)κοδομημένον καί άναφερόμενον εΙς τόν
άμχιμον τύπον τού Πάσχα, μ* δλον δτι τούτο δεν άπετέλπ μέρος
ιησού, ιός δν ύπενθύμισις, ή άνάμνησις τού αντιτύπου. ‘Ως δέ άναγινοΜΓ><ο|Μ ν, «"Κλαβεν άρτον καί εύχαριστήσας έκλασε καί είπε·
«Λάβι i n φάγΓΤι;· τούτό μου έστι τό σώμα τό υπέρ υμών κλώμε-
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νον» [τούτο παριστ$ έμέ τον άντιτυπικόν ’Α μνόν παριστφ τήν
σάρκα μου.] Τούτο ποιείτε είς τήν έμήν άνάμνησιν». Ό φανερός
σκοπός του Κυρίου ήτο νά έντυπώση ε’ις τον νουν των οπαδών του
τό γεγονός δτι αυτός είναι ό άντιτυπικός Α μνός είς τούς άντιτυπικσυς πρωτοτόκους καί οικείους τής πίστεως. Ή φράσις· «Τούτο
ποιείτε εις τήν έμήν άνάμνησιν», σημαίνει δτι ό νέος ούτος "θεσμός
πρέπει διά τους ακολούθους νά λάβη τήν θέσιν του προγενεστέ
ρου, δστις πρέπει τώρα νά γείνη άχρηστος έξ αιτίας *τής έκπληρώσεως. «’Ωσαύτως κάί τό ποτήριον μετά τό δειπνήσαι λ έγω ν
«Τούτο τό ποτήριον ή Καινή Διαθήκη έστιν έν τφ έμφ αίματι»—
τό αίμα τής Διαθήκης — τό αίμα τό σφραγίζον τήν Καινήν Δια
θήκην, «Τούτο ποιείτε οσάκις εάν πίνητε, είς τήν έμήν άνάμνησιν». Δεν πρέπει δέ νά έννοήσωμεν τούτο ως σημαίνον τό νά κάμώμεν αυτό ασχέτως πρός χρόνον, τόπον, κλπ., άλλ’ ώς σημαίνον
ότι, όταν τού λοιπού γίνηται χρήσις τού ποτηριού τούτου καί άζυ
μου άρτου πρός εορτασμόν τού Πάσχα, τούτο έπρεπε νά θεωρήται έν πάση περιπτίόσει, ώς τελετή ούχί τού τύπου·, άλλα τού
άντιτύποθ. Καθώς δέ δεν θά ήτο νόμιμον, πρέπον ή τυπικόν νά
τελέση τις τό Πάσχα κατ’ άλλον καιρόν, εί μή κατά τον υπό
του Κυρίου ώρισμένον, ομοίως δέν είναι πρέπον νά τελέσωμεν
τό άντίτυπον κατ’ άλλον καιρόν, εί μή κατά τήν έπέτειον αυτού.
— Α ' Κορινθ. ια ' 23-25.
'Ο Άποοτολος προσθέτει επίσης δτι, «’Οσάκις γάρ έάν έσθίητε τόν άρτον τούτον καί τό ποτήριον πίνητε, τον θάνατον τού
Κυρίου καταγγέλλετε άχρις ού έλθη». (Α ' Κορινθ. ια ' 2G). Τού
το δεικνύει είς ημάς δτι οι μαθηταί ήννόουν καθαρώς δτι έκτοτε
ή ένιαυσία τελετή τού Πάσχα έπρεπε νά έχη νέαν σημασίαν είς
πάντας τούς άκολούθους τού Κυρίου· τού κεκλασμένου άρτου πα*
ριστώντος τό σώμα τού Κυρίου, και τού ποτηριού παριστώντος
τό αίμά του. Μ’ δλον δτι δ’ αύτη ή νέα διάταξις δέν έτέθη είς
τους άκολούθους του ώς νόμος, καί μ’ δλον δτι δέν συνεπήγε ί ο
διά τούτο ποινήν διά τήν αποτυχίαν τής δεούσης τηρήσεως αό·
τού, έν τουτοις ό Κύριος ημών καλώς έγνώριζεν δτι πάνιι ς οί
έμπιστευόμενοι είς αυτόν καί έκτιμώντες αυτόν ώς τόν άντιιυπικόν Πασχάλειον Α μνόν θά έχαιρον νά άναλάδιοσι τήν τέλεσιν
τής Άναμνήσεως, τήν όποίαν ούτος ύπαινίσσετο είς αυτούς.
Τούτο δέ και γίνεται άκόμη. Ή πίστις εις τό Ά ντίλυτρσν έξαιοολουθεϊ νά εύρίσκη τήν έξεικόνισιν αύτού είς τήν απλήν ταύτην
άνάμνησιν «άχρις ού έλθη» — ούχί μόνον μέχρι τής παρονόίας
του Κυρίου κατά τόν θερισμόν ή τό τέλος του αίώνος τούτου,
αλλά μέχρις ού κατά τήν διάρκειαν τής παρονθίος του συναχθώσιν είς αυτόν είς καθ’ είς οί πιστοί αύτού πέραν τού «Καταπετά
σματος» δπως λάβωσι μέρος είς πληρέστερον βαθμόν άκόμη, καί
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ώς ό Κυρίας ήμών διεκήρυξεν, όπως μετάσχωσιν αυτού «Καινού
έν τή Βασιλείς».
Ε ΙΣ ΑΡΤΟΣ ΕΝ ΣΩΜΑ ΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΕΣΜΕΝ.
«Το ποτιίριον της ευλογίας δ ενλογουμεν, oir^i κοινωνία
id ti. του αϊματος του Χοιβτον; Τον αοτον ον κλώμεν ού^ί
κυινω\ία του όώματος τον Χμιδτον έότίν; 'Ότι είς άρτος εν
<$ώμα οι πολλοί έ«ίμέν, οι γαρ πάντες εκ του ενός άρτον μετέχομεν». — Α' ΚοοινΟ. ι' 46,17.
Ό 'Απόστολος υπό την οδηγίαν του 'Αγίου Πνεύματος, θέτει
ένταύθα προ ήμών μίαν σκέψιν επί πλέον αναφορικώς προς την
υπό του Κυρίου ίδρυθεΐσαν Άνάμνησιν ταύτην. Δεν άρνείται,
αλλά δεβαιοΐ ότι πρωτίστως ό άρτος παριστφ τό τού Κυρίου θλαοθέν σώμα, τό θυσιασθέν υπέρ ήμών· καί ότι τό ποτήριον παριστφ
τό αίμα του, τό σφραγίζον την συγχοίρησιν ήμών. Ά λλ' ήδη, έπί
πλέον, δεικνύει δτι ήμείς ώς μέλη τής Έκκληβίας, μέλη του σώ
ματος του Χρίστου, οί μέλλοντες Πρωτότοκοι, ή Νέα Κτίσις,
γινόμεθα μέτοχοι μετά του Κυρίου ήμών είς τον θάνατον αυτού,
μέτοχοι είς την θυσίαν του, καί καθώς αλλαχού έξέθηκεν, απο
τελεί μέρος τής Διαθήκης ήμών τό νά άναπληρώσωμεν «τά υστε
ρήματα των θλίψεων του Χρίστου». (Κολ. α' 24). 'Ή σκέψις
ένταύθα είναι ή αυτή προς την έκφρασθεϊσαν διά τών λόγων, «Έβαπτίσθημεν είς τον θάνατον αύτου». Ούτως, ένφ ή σάρξ του
Κυρίου ήμών ήτο ό άρτος ό θλασθείς διά τον κόσμον, οί πιστοί
του Ευαγγελικού τούτου αίώνος, οί εκλεκτοί, ή Νέα Κτίσις, θε
ωρούνται ό>ς μέλη τού ένός τούτου άρτου «μέλη τού σώματος
τού Χριστού», καί ώς έκ τούτου κατά τήν κλάσιν τού άρτου, άφ*
ού άναγνωρίσιομεν αυτόν ώς τήν θυσίαν τού Κυρίου υπέρ ήμών,
πρέπει νά άναγνωρίσωμεν τούτον περαιτέρω ώς τήν κλάσιν ή τήν
θυσίαν όλοκλήρου τής Εκκλησίας, πάντων τών καθιερωμένων,
δπως ώσι νεκροί μετ' αυτού, δπως θλασθώσι μετ’ αυτού, δπως μετάσχοχπ τών παθημάτων του#
Λύτη είναι ή ακριβής σκέψις ή περιέχομενη έν τή λέξει «κοι
νοί νίρ» — κοινή συμμέτοχή. *Όθεν κατά πάντα ένιαύσισν έαριαιτμόν τής Άναμνήσεως ταύτης ούχί μόνον αναγνωρίζομε / δτι τό
θεμέλιον πασό)ν τών έλπίδων ήμών στηρίζεται έπί τής υπέρ
ιων αμαρτιών ήμών θυσίας τού Λυτρωτού ήμών, άλλ* άναζωπυρούμεν καί άνανεούμεν τήν καθιέρωση/ ήμών όπως «συναποθάvomi ν Γνα καί συζήσωμεν μετ' αύνού· — δπως συμπάθωμεν ίνα
καί συμβασιλεύσωμεν». — Πόσον έξόχως περιεκτική είναι ή έν
νοια της θεόθεν ίδρυθείσης τελετής ταύτης! Δέν έκτιμώμεν τά
σύμβολα άντί τής πραγματικότητος* βεβαίως ούδέν ήδύνατο νά
ήναι άπώτερον τού σκοπού τού Κυρίου ήμών, καί μάλλον άνάρG-.F.— 29
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μοστον έκ μέρους ημών. Ή εγκάρδιος ημών μετ' Αύτου συγκοι
νωνία η θρέψις της καρδίας δι* αυτού, ή έγκάρδιος επικοινωνία
μετά τών όμοιων μελών του σώματος, καί ή έκ καρδίας κατανόησις τής σημασίας τής Διαθήκης ήμών προς θυσίαν, είναι ή αλη
θής κοινωνία την οποίαν, εάν ειμεθα πιστοί, θέλομεν έκτελέσει
καθ’ ολον τό έτος — κλώμενοι καθ’ ήμέραν μετά του Κυρίου ή
μών, καί τρεφόμενοι διαρκώς διά τής άξίας αυτού, ένδυναμούμενοι έν Κυρίφ καί τφ κρατεί τής Ισχύος αυτού. Όποιαν εύλογί-*
αν άποκτώμεν διά τής τελέσεως τής Άναμνήσεως ταύτης! Ό 
ποιαν διαθέρμανσιν τής καρδίας δια περαιτέρω έκτίμησιν καί
αύξησιν ήμών εις ΐή ν χάριν καί την γνώσιν, καί διά περαιτέρο>
μετοχήν εις τά προνόμια τής διακονίας είς την όποιαν έκλήθημεν, ούχϊ μόνον δσον άφορ$ τό παρόν άλλ' όσον άφορφ τό μέλ
λον επίσης.
Δέον νά σημειωθή δτι ό 'Απόστολος περιλαμβάνει τό ποτήριον
διά τό όποιον ευχαριστούμεν τόν Θεόν. «Ούχί τούτο κοινω
νίαν [κοινή μετοχή] του αίματος του Χρίστου | έσ τι];» *Ώ! όποία
σκέψις — δτι δηλ. τό αληθώς καθιερωμένσν, πιστόν «μικρόν ποίμνιον» τής Νέας Κτίσεως, καθ' δλον τούτον τόν Ευαγγελικόν
αιώνα, ύπήρξεν ό Χριστός έν σαρκί, καί δτι τά ποβθήματα, αΐ
δοκιμασίαι καί δυσφημίαι καί τέλος ό θάνατος τούτων, ους ό Κύ
ριος έδέχθη καί άνεγνώρισεν ώς «μέλη του σώματός του» έν τή
σαρκί άπαντα θεωρούνται ώς μέρη τής θυσίας Λύτου, διότι είναι
συνδεδεμένοι μετ’ αύτου και ύπ' αυτόν, δστις είναι ή Κεφαλή
ήμών, ό Άρχιερεύς ήμών! Τις έννοών τήν θέσιν, τις έκτιμών
τήν πρόσκλησιν του Θεού δπως γείνη μέλος έν τή Έ κ κ λη ϋ ία
ταύτιι, καί δπως μετάσχη ακολούθως εις τήν θυσίαν μέχρι θανά
του το)ρα, καί είς τό ένδοξον εργον έν τφ μέλλοντι, δεν χαίρει
διότι έκρίθη άξιος νά ύποστή όνειδος διά τό όνομα του Χρίστου,
καί νά δαπανήση τήν ζωήν αύτου έν τή ύπηρεσίφ τής Ά ληθείας
ώς μέλος τής σαρκός καί τών όστέων αύτου; Τί σημαίνει δι’
οΰύτούς τό δτι «ό κόσμος ου γινώσκει ήμάς ώς ούκ όγνω αυτόν;»
(Α ' 'Ιω άν, γ ' 1). Τί σημαίνει δι' αυτούς καί &ν άκόμη άπολέσωσι τάς καλλιτέρας γήινους ευλογίας καί ώφελείας, έάν ώς
σώμα τού Χριστού κριθώσιν μόνον άξιοι συμμετοχής μετά του
Λυτρωτού είς τάς μελλούσας δόξας;
Καθ’ δσον ούτοι αύξάναυσιν εις τήν χάριν καί γνώσιν καί ζή
λον καθείς έξ αυτών ένδυναμούται δπως ζυγίζη καί κρίνη τό
πράγμα έξ άπόψεως τού 'Αποστόλου, ώς δτε έλεγεν άναφορικώς
προς γήινους εύνοίας καί ώφελείας, δτι «τά πάντα έζημιώθην καί
τίγούμαι σκύβαλα» καί, «Λογίζομαι γάρ δτι ούκ άξια τά παθήμα
τα του νύν καιρού προς τήν μέλλουσαν δόξαν άποκαλυφθήναι
είς ήιιάς». — Φιλιπ. γ ' 8 Ρωμ. η ' 18
Έ τέρα τις σκέψις παρουσιάζεται καθ' δσον άφορφ τήν άμοι-

438

ΤΟ ΠΑΣΧΑ

δαίαν άγάπην, συμάθειαν καί ενδιαφέρον, ατινα πρέπει νά πρωτεύωσι μεταξύ πάντων των μελών του ενός τούτου σώματος
τού Κυρίου. Έ φ ’ δσον τό πνεύμα τού Κυρίου έπί μάλλον και μάλ
λον άρχει έν ταϊς καρδίαις ημών θά κάμη ημάς δπως χαίρωμεν
έν πάση περιπτώσει νά κάμωμεν τό καλόν εις πάντας τούς άνθρυιπους έφ’ δσον έχομεν ευκαιρίαν, αλλί ιδιαιτέρως είς τούς
οικείους της πίστεως. Έ φ ’ δσον αΐ συμπάΟειαι ημών αΰξάνοακτι
καί έξαπλούνται προς δλον τό άνθριοπινον γένος, πρέπει Ιδιαι
τέρω ς νά αύξάνωσι προς τον Κύριον, καί συνεπώς, ιδιαιτέρως
επίσης προς εκείνους τούς οποίους αυτός αναγνωρίζει, οίτινες
Εχουσι τό πνεύμα του, καί οιτινες ζητούσι νά βαδίσωσιν είς τά
ίχνη αυτού. Ό Απόστολος δεικνύει δτι τό ποσόν της αγάπης
ημών διά τον Κύριον θά δεικνύηται διά τής αγάπης προς τούς
άδελφούς, τά δμοια μέλη τού σόηιατος αυτού- Έ ά ν ή αγάπη ήμών θά είναι τοιαύτη όίστε νά ύπομένη τά πάντα καΐτ νά ύποφέρη πάντα δσον άφορφ άλλους, πόσον περισσότερον θά άλτ)θεύη
τούτο δσον άφορφ τά δμοια ταύτα μέλη τού αυτού σο^ματος, άτινά είσιν τόσον στενώς ήνωμένα προς ήμάς διά μέσου τής Κε<ραλής ήμών! Ούδέν παράδοξον δθεν δτι ό ’Απόστολος Ιω ά ννη ς
διακηρύττει δτι μία τών κυρίων αποδείξεων τής διαβάσεως ήμών
£κ τού θανάτου προς την ζωήν είναι τό δτι άγαπώμεν τούς α
δελφούς. (Α ' ’Ιωάν, γ ' 14). Π ράγματι, ένθυμούμεθα δτι, 6 ’Α
πόστολος Παύλος όμιλών περί τής ύφ’ ήμών άναπληρώσεως τώ ν
υστερημάτων τών παθημάτων τού Χριστού, προσθέτει «υπέρ τού
σόηχατος αυτού δ έστιν ή ’Εκκλησία». — Κολ. α ' 24
Ί Ι αυτή σκέψις έκφράζεται πάλιν διά τών λόγων, «Καί ήμείς
όφείλομεν υπέρ τών αδελφών τάς ψυχάς θείναι». (Α ' ’Ιωάν, γ '
1 (>), ’Οποία άδέλφωσις δηλοΰται ουτω! Πού αλλαχού ήθέλομεν
έλπίσει δτι θά ευρωμεν τοιαύτην αγάπην διά τούς άδελφούς, ήτις
θά κατέθετε αυτήν τήν ζωήν ύπέρ αυτών; Δεν όμιλούμεν τώ ρα
περί τού πώς δ Κύριος ένδέχεται νά εύαρεστηθή δπως έφαρμόση τήν θυσίαν τής ’Εκκλησίας, ώς αυτή παρίσταται έν τφ «τρά^.
ΥΦ τού Κυρίου» — ώς μέρος τώ ν θυσιών τής ημέρας τού ’Ε ξι
λασμού. Σημειούμεν απλώς μόνον μετά τού ’Αποστόλου, τό γε
γονός, δτι καθ’ δσον άφορφ ημάς, ή θυσία, ή κατάθεσις τής ζω
ής, θά γείνη κυρίως διά τούς αδελφούς — έν τή ύπηρσίρι αυτών·
ή διά τον κόσμον υπηρεσία ανήκει κυρίως είς τον μέλλοντα αιώ
να, τήν Χιλιετηρίδα. ’Υπό τάς παρούσας περιστάσεις, ό καιρός,
τά τάλαντα, ή έπιρροή, καί τά μέσα ήμών, είναι κατά τό μάλ
λον καί ήττον υποθηκευμένα είς άλλους (τήν σύζυγον, τά τέκνα
ή γέροντας γονείς, ή άλλους έξαρτωμένους έξ ήμών), καί ύποχρεούμεθα επίσης διά τήν δι’ ήμάς προμήθειαν τώ ν «χρειωδών»,
καί έπίσης τήν πράξιν τών «εύσχημόνων» καί «καλών ένώπιον
πάντων τών άνθρώπων». Ώ ς έκ τούτου εύρίσκομεν δτι ολίγον σχε-
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τικώς απομένει είς τήν διάθεσιν ημών διά θυσίαν, όλίγον συγκριτικώς δπως καταθέσωμεν διά τούς αδελφούς* καί τούτο το όλί
γον ό κόσμος καί ή σαρξ καί ό πονηρός συνεχώς προσπαθούσαν
δπως τό διεκδικήσωσι παρ’ ημών, καί δπως το άποσπάσωσι τής
θυσίας είς ήν καθιερώσαμεν αυτό.
Ή υπό τού Κυρίου εκλογή τής Εκκλησίας, κατά τήν διάρ
κειαν τού παρόντος καιρού οπότε έπικρατεϊ τό κα^όν, είναι προς
τόν σκοπόν δπως αί περικυκλούσαι περιστάσεις άποδείξωσι τό ποσόν τής είς αυτόν καί τούς ίδικούς του αγάπης καί άφοσιώσεως.
Έ ά ν ή αγάπη ήμών είναι ψυχρά, αί απαιτήσεις τού κόσμου, τής
σαρκός καί τού ’Εχθρού θά ήναι παρά πολύ δι* ήμάς, καί θά
προσελκύωσι τόν καιρόν, τήν επιρροήν καί χρήματα ήμών. Ε ξ
άλλου, έν ή άναλογίρ ή διά τόν Κύριον αγάπη ήμών είναι ισχυ
ρά καί θερμή, έν τή αυτή αναλογίά θά χαίρωμεν δπως θυσιάζω-*
μεν ταΰτα είς αυτόν — ούχί μόνον δπως δώσωμεν τό πλεονάζον
τής ένεργείας, καί επιρροής καί περιουσίας ήμών καταθέτοντες
ταύτα έν τή ύπηρεσίρ τών αδελφών, καθ’ δσον εύρίσκομεν ευ
καιρίαν, άλλ’ έπιπροσθέτως αυτό τό πνεύμα τής προς τόν Κύριον
άφοσκοσεως θέλει παρορμήσει ήμάς δπως περικόπτωμεν μέχρις οι
κονομικών, λογικών όρίων, τάς άξιιόσεις τού οϊκου καί τής οικο
γένειας, καί Ιδίως έαυτών, δπως έχωμεν περισσότερον διά νά
θυσιάσωμεν επί τού θυσιαστηρίου τού Κυρίου. 'Ως ό Κύριος ήμών
έπί τρία καί ήμισυ έτη έθυσίαζε τό σώμα αυτού, καί έπί τρία
καί ήμισυ έτη έδιδε τό αίμά του, τήν ζωήν του, καί τάς θυσίας
ταύτας έτελείωσε μόνον είς τόν Γολγοθάν, ούτω καί ήμεϊς* ή κατάθεσις τής ζωής ήμών διά τούς αδελφούς είναι είς μικρά πράγ
ματα έξυπηρετήσεως αυτών, είτε σωματικώς, είτε πνευματικώς,
τής πνευματικής υπηρεσίας ούσης ύψηλοτέρας, καί, ώς έκ τούτου,
σπουδαιοτέρας. Εκείνος δέ δστις ήθελε κλείσει τ ά σπλάγχνα αυ
τού είς τόν αδελφόν οντα εις πρόσκαιρον ανάγκην ήθελεν άποδειχθή δτι δεν έχει τό Πνεύμα τού Κυρίου άρχον έν τή κ^ρδίφ
του είς δέοντα βαθμόν.
Η ΑΝΑΜ ΝΗΣΙΣ Ε ΙΣ Ε Τ Ι ΑΝΑΓΚΑΙΑ.
Ή αρχική έόρτασις τής άναμνήσεως τού θανάτου τού αγα
πητού ήμών Λυτρωτοΰ (μετά τής ακόμη μεγαλετέρας σημασίας
τής προσδοθείσης είς αυτήν υπό τού 'Αγίου Πνεύματος διά τού
’Αποστόλου, ώς περιλαμβανούσης τήν συμμετοχήν ή κοινωνίαν ή
μών μετ’ αυτού έν τή θυσίρ αυτού), έγένετο ώς είδομεν, είς Ιδι
αιτέραν ήμερομηνίαν — τήν δεκάτην τετάρτην ήμέραν τού πρό}του μηνός κατά τόν ’Ιουδαϊκόν {υπολογισμόν. Καί ή αυτή ήμερομηνία, τήν όποιαν εύρίσκομεν διά τής ίδας μεθόδου τού ύπολογισμού, είναι ακόμη προσήκουσα καί δεν δύναται είμή νά εχη ίσχύν
διά πάντας οϊτινες έρωτώσι περί τών «αιωνίων τριβών», καί έπι-
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θυμούσι νά βαδίσωσιν έν αύθαίς. Αυτή ή ένιαύσιος άνάμνησις τού
•θανάτου του Κυρίου κ?νπ. ώς καθιδρύθη υπό του Κυρίου ημών καί
έτηρείτο υπό τής Εκκλησίας των πρώτων χρόνων, άνέζησε τε
λευταίως μεταξύ των ερχόμενων είς τό φως τής Παρούσης ’Α
λήθειας. Δεν είναι θαυμοστόν λοιπόν δτι έφ’ δσον ή αληθής σημα
σία του συμβολικού Δείπνου του Κυρίου έξέλιπεν ή πρός την ενι
αύσιον (*) τέλεσιν αυτού συνδεδεμένη όρθότης έπίσης ήμελήθη.
Τούτο ακόμη άπλαύστερον κατανοεϊται καθ’ δσον έρχόμεθα νά
έννοήσωμεν την Ιστορίαν τού πράγματος εχουσαν ώς εξής. Άφ*
ου οί ’Απόστολοι και οί αμέσως μετ’ αυτούς διδάσκαλοι έκοιμήθησαν — περί τήν τρίτην εκατονταετηρίδα — ό Ρωμαιοκαθολι
κισμός άπέκτα έπιρροήν έν τή Έκκλησί^. Μία των ψευδοδιδασκαλιών του ήΐο καί τό δ,τι, ένφ ό θάνατος τού Χριστού άξήλειψε
τήν παρελθούσαν ενοχήν, δέν ήδύνατο έν τούτοις νά αντιστάθμι
ση τάς προσωπικάς παραβάσεις άφ’ ού ό πιστός έχει έλθει είς συσχέτισιν προς τον Χριστόν — μετά τό βάπτισμά του, άλλ’ δτι ήτο
αναγκαία νέα θυσία υπέρ τοιοΰτων αμαρτιών. Έ πί τής βάσεως
ταύτης τής πλάνης έστηρίχθη ή διδασκαλία τής άναιμάκτου θυσί
ας ήτις, ώς μέχρι τούδε έξηγήσαμεν λεπτομερώς, έθεωρεΐτο ώς
νέα θυσία τού Χριστού διά τάς ιδιαιτέρας αμαρτίας τού ατόμου,
διά τό οποίον ή αναίμακτος έγένετο* — τής νέας ταυτης θυσίας
τού Χριστού παρισταμένης ώς λογικής διά τής άξιώσεως δτι ό
λειτουργών Ιερεύς είχε τήν δΰναμιν δπως μεταβάλη τον άρτον
και οίνον εις πραγματικόν σώμα καί αίμα τού Χριστού* καί δτι,
συνεπώς, θραύων τήν οπτιαν, θυσιάζει τον Κύριον έκ νέου διά
(*) Τό Εβραϊκόν έτος αρχίζει τήν άνοιξιν, με τήν προ)την έμφάνισιν τής Νέας Σελήνης μετά τήν Εαρινήν ’Ισημερίαν. *Η δεκάτη τετάρτη ήμερα άριθμεΐται ευκόλως, άλλα δέν πρέπει νά
συγχέη|ται μέ τήν εβδομάδα τής εορτής, — ήτις ήρχιξε τήν δεκάτην πέμπτην καί έξηκολούθη κατά τάς επτά άκο?^ούθους ήμέρας — τήν ’Ιουδαϊκήν Εορτήν. ’Εκείνη ή έβδομάς των άζυ
μων, ή έορταξομένη υπό των ’Ιουδαίων μετά χαράς, άνταποκρίνεται προς ολόκληρον τό μέλλον τού Χριστιανού, είδικώς παριο^τώσα ολόκληρον τό έτος μέχρι τής επομένης τελέσεως τού δεί
πνου του Κυρίου. Διά τον ’Ιουδαίον ή θυσία τού αμνού ήτο μέσον
διά τήν έόρτασιν έναρξις τής εορτής τής έβδομάδος, ήτις έκάλει
τήν ιδιαιτέραν αυτού προσοχήν. ΤΙ άνάμνησις ημών άναφέρεται
είς τήν σφαγήν τού ’Αμνού, καί ώς έκ τούτου άνήκει είς τήν
δεκάτην τετάρτην τού μηνός Νισάν (τού πρώτου μηνός). Έ πί
πλέον πρέπει νά ένθυμώμεθα δτι διά τής μεταβολής τής άριθμήσεως τής ήμέρας, ή νΰξ τής δεκάτης τετάρτης τού μηνός Νισάν
ήθελεν άνταποκρίνεσθαι είς δ,τι ήδη όνομάζομεν έσπέραν τής δεχάτης τρίτης*
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τάς αμαρτίας ίο υ ατόμου διά τό όποιον Ετελεΐτο ή αναίμακτος
θυσία. Έ δ είξ α μ εν ήδη ότι, εκ? τής Θείας άπόψεως, ή διδασκαλία
αυτή και πράξις ήτο απεχθής εις τά δμματα του Κυρίου — ήτο
τό δδέλνγμα τής Ερημώσεως. — Δανιήλ ια ' 31, ιβ ' 11. ( * )
’Ή -ψευδοδιδασκαλία εκείνη έπέφερεν έρήμωσιν, καί επί τά
Ιχνη ταΰτης έπηκολούθησαν μετέπ ειτα αί πολυπληθείς πλάνας
τής Ε κκλη σ ία ς, ή μεγάλη αποστασία, ήτις άπετέλεσε τό Ρω μαϊ
κόν σύστημα — τον κυριοότατον πάντων των ’ Αντίχριστω ν. Α ι
ών μ ετ ’ αΙώνα παρήρχσντο, με την θεωρίαν ταύτην Επικρατούσαν, Ισχύουσαν απανταχού τού χριστιανικού κόσμου, μέχρις ού
κατά την δεκάτην εκτην εκατονταετηρίδα, τό μέγα τής Ά ναμορφώσεως κίνημα ήρχισε νά διεγείρη άντίστασιν, καί άναλόγως ήρχισε νά άνευρίσκη τάς αλήθειας, αιτινες Εκρι'>βησαν κατά την δ ι
άρκειαν των σκοτεινών αιώνων υπό τάς αψευδείς διδασκαλίας καί
ψ ευδείς ενεργ εί ας τού ’Αντίχριστου. Καθόσον δέ Επιπρόσθετον
φως έχαρίζετο είς τούς Ά ναμορφω τάς, όσον άιρορρ όλόκληρον
την μαρτυρίαν τού Λόγου τού Θεού, επί τοσούτον τό φως τούτο
π εριείχε καθαρωτερας απόψεις περί τής θυσίας τού Χριστού, καί
ήρχισαν νά βλέπωσιν οτι ή Παπική θεω ρία καί πράξις τής αναί
μακτου ήτο πράγματι «τό βδελυγμα τής Ερημοίσεως», ώστε άπηρνήθησαν αυτό, κατά διαφόρους βαθμούς άποφασιστικότητος.
Ή Ε κ κ λ η σ ία τής ’Α γγλία ς άνεθεώρησε τό προσευχητάριόν της
κατά τό 1552 καί άπέβαλε τότε την λέξιν ’ Αναίμακτος θυσία.
Ή συνήθεια τής Λ ειτουργίας έλαβε πραγματικώς την θέσιν
τή ς ετήσιας χελέσεως τού ’Αναμνηστικού Δείπνου τού Κυρίου, διό
τ ι αι αναίμακτοι θυσίαι Εγίνοντο κατά βνχνά διαστήματα, προς
τόν σκοπόν νά καύαρίζωσι τον λαόν έπανειλημμένως από τών
αμαρτιών των. Ώ ς δέ οί Ά ναμορφω ταί είδον την πλάνην τού
το!) προσεπάθησαν νά Επιστρέψωσιν είς την άρχικήν απλότητα
τού προπτου θεσμού, καί άπεκήρυξαν την Ρωμαϊκήν Λ ειτουργίαν
ώς ούσαν άνάρμοστον τέλεσ ιν τού Άναμνηομτ κοΰ Δείπνου τον Κ υ
ρίου. Έ ν τούτοις μή βλέποντες τήν στενήν συγγένειαν τού τύπου
τού Πάσχα καί τού αντιτύπου του, τού θανάτου του Κυρίου ήτ
μών, καί οτι τό Δείπνον ήτο ’ Λ νόιτνηθις τού αντιτύπου, δεν έσχον
τή ν ορθήν Ιδέαν δ'τι τούτο δέον νά τελ ή τα ι κατά τήν ώρισμένην
Επέτειόν του. 'Ως Εκ τούτου εύοίσκομεν οτι, μεταξύ τών Διαμαρτυρομένων, τινές τελούσι τούτο κατά μήνα, άλλοι κατά τριμηνίαν,
καί άλλοι κατά τέσσαρας μήνας — έκάστης Εκκλησίας ποιούσης
χρήσιν τής Ιδίας αυτής κρίσεως — τών «Μ αθητώ ν» τελούντων
τούτο εβδομαδιαίος, Ενεκα παρεξηγήσεως τών Γραφώ ν, όμοιας’
προς τήν παρεξήγησιν τούτων όσον άφορ$ τό βάπτισμα. Ούτοι
βασίζουσι τήν εβδομαδιαίαν αυτών τελετήν τον δείπνου Επί tcov

( *) Τόμ. Β ' κεφ. Θ ', καί Τόμ. Γ ' κεφ. Δ '
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λεγομένων είς τά ς Π ράξεις των 'Αποστόλων, δτι δηλαδή ή άρχέγονος Ε κκλησία συνήρχετο κατά την πρώτην ημέραν τής έβδο
μάδος, καί είχε «τήν κλάσιν του άρκτου» κατά τά ς τοιαύτας συ
ναθροίσεις. — Π ράξ. β ' 42, 46. η ' 17.
'Ως θά ίδωμεν καί πάλιν είς τό περί Σαββάτου έπόμενον κεφάλαισν, αί τοιαΰται εβδομαδιαίοι τελεταί δεν ήσαν αναμνήσεις
του θανάτου του Κυρίου, άλλα, τουναντίον, ήσαν at λεγόμενοι
άγάπαι, αναμνηστικοί τής Ά ναστάσεως αυτού, καί τω ν διαφό
ρων κλάσεων του άρτου τάς οποίας άπήλαυσαν μετ’ αΰτοΰ έπι
πολλάς πρώτας τής Έ βδομάδος, κατά τάς τεσσαράκοντα ήμερος
τά ς πρό τής άναλήψεως Αυτού. Ή άνάμνησις των κλάσεων τού
των του άρτου, καθ’ άς 7*ιν·οίγτ]σαν οί οφθαλμοί αυτών καί έγνώρισαν αυτόν, πιθανώς ώδήγησεν αυτούς όπως συνέρχωνται έκάστην
πρώτην τής έβδομάδος έκτοτε, καί ουδόλως άπίθανον δτι ώδήγη
σεν αυτούς δπως έχωσι τοιαύτα κοινωνικά γεύματα, τήν κλάσιν
του άρτου. 'Ω ς ήδη παρετηρήσαμεν, τό ποτήριον ουδέποτε άναφέρεται έν σχέσει προς ταύτα, ένφ, πάντοτε, δταν γίνεται λόγύς
του Δείπνου τού Κυρίου, τούτο κατέχει επίσης σπουδαίαν θέσιν
ώς καί ό άρτος.
Τ ΙΝ Ε 2 ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ Τ Ε Λ Ε Σ Ω Σ Ι ΤΟ ΔΕΙΠΝ Ο Ν ;
Άποκρινόμεθα πρώ τιστος οτι ούδείς πρέπει νά κοινωνή δστις
δέν έχει πεποίθησιν είς τό αίμα τού Χριστού ώς τήν υπέρ αμαρ
τιώ ν θυσίαν. Ούδείς πρέπει νά κοινωνή εκτός εάν έχη διά πίστεως επί των παραστατών τής θύρας καί τού ανωφλιού τού γήινου
αυτού σκηνώματος τό αίμα τού καθαρισμού, τό οποίον λαλεΐ εΐρήνην είς ήμάς αντί νά κράζη δι* έκδίκησιν καθώς έκαμε τό αίμα
τού νΑ6ελ. (Έ β ρ . ιβ ' 24). Ούδείς πρέπει νά τελέση τήν συμβο
λικήν εορτήν, εκτός έάν έχη έν τή καρδίφ τΟυ τήν αληθή εορτήν,
καί έάν εχη δεχθή τον Χριστόν ώς ζωοδότην αυτού. Έ κ το ς τού
του ούδείς πρέπει νά κοινωνή έκτος έάν ήναι μέλος τού ενός σώ
ματος, τού ενός άρτου, καί έάν έχη λογαριάση, τήν ζωήν του, τά
αίμά του, ώς θυσιάζόμενα μετά τού Κυρίου, έν τφ αύτφ ποτηρίφ.
''Υπάρχει ένταύθα καθαρά διαφορά, ούχί μόνον μεταξύ των πιστών
καί άπιστων, άλλ’ επίσης καί μεταξύ των καθιερωμένων καί μή
τοιοάτων. Έ ν τούτοις ή διαφορά αύτη πρέπει νά γείνη υπό τού ίδίο(υ ατόμου—έφ* δσον ή όμολογία του είναι καλή καί μαρτυρείται.
λογικώς ώς τοιαύτη υπό τής έζωτερικής συμπεριφοράς αυτού.
Δεν ανήκει είς έν μέλος νά ήναι ό κριτής άλλου, αίτε είς αυτήν
τήν Εκκλησίαν νά κρίνη, έκτός, έάν ελθη ένώπιον αυτής ή ύπόθεσις συμφώνως πρός τούς έν τφ λόγφ τού Θεού εκτεθειμένους
κανόνας. "Αλλως οί πρεσβύτεροι, ή οί αντιπρόσωποι τής Ε κκλη
σίας, πρέπει νά θέσωσι ένώπιον τών συναθροιζόμενων τούς ορούς;
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αυτούς καί συνθήκας — (1) πίστιν εις τό αίμα, καί (2) καί καθιέρωσιν εις τον Κύριον καί την υπηρεσίαν του, ακόμη καί μέχρι
θανάτου. Πρέπει τότε ούΐοι νά προσκαλέσωσι πάντας οίτινες σκέ
πτονται ούτως, καί είναι καθιερωμένοι, όπως λάβωσι μέρος εις
την τελετήν τού -θανάτου τού Κυρίου καί εαυτών. Ή πρόσκλησις
όβτη, ό)ς καί πάσαι αί άλλαι αί σχετιζόμεναι πρός ταύτηγ ^ήν
τελετήν, πρέπει νά διατυπω-θώσι τόσον περιεκτικώς, ώστε νά μη
άφίνωσι,ν υπόνοιαν περί Έκκλησι αστικών διακρίσεων. Πάντες
δέον νά γείνο>σιν εύπρόσδεκτοι δπως ?,ά(κοσι μέρος, ασχέτως πρός
την πίστιν αυτών καί άριιονικότητα είς άλλα ζητήματα, έάν ήναι
πλήρως σύμφωνοι άναφορικώς πρός ταύτας τάς -θεμελιώδεις
άλινθείας — τήν άπολύτρωσιν διά τού πολυτίμου αίματος, καί τήν
πλήρη αυτών μέχρι θανάτου καθιέρωσιν, δασιζομένην έπί ταύτης
τής δικαιώσεως.
Ε νταύθα αρμόζει δπως μελετήσωμεν τούς λόγους τού ’Απο
στόλου :—
«'Ός αν έύθίη τον άοτον ίί πίνη τό ποτήοιον τον Κνοίον
άναξίως, ένοχος είίται τον (ίοόματος καί τον «ϊιιατος τον Κνρίον. Δοκιμαστώ οέ άνθρωπος ίαντόν, καί όντως έκ τον άρτον
έόθιέτω καί έκ τον ποτηοίον πινέτω, ό γόο έύθίων καί πίνων
άνηξίως, κρΐιια έαντω έόθίε* καί πίνει μη οιακρίνων τό όώμα
τον Κνρίον. — Λ' Κορινθ. ία' 27-<2ί).
*11 αποτροπή τού ’Αποστόλου ένταύθα φαίνεται νά ήναι εναν
τίον τής αμελούς τελέσεως τής άναμνήσεως ταύτης, ήτις ήθελε
μεταβάλλει ταύτην είς συμπόσιον, καί έναντίον τής προσκλήσεως
είς ταύτην προσώπων άνευ διακρίσεως. Αύτη δεν είναι τοιούτον
συμπόσιαν. Είναι σεμνή Άνάμνησις, προωρισμένη μόνον διά τά
μέλη τού «σοόματος» τού Κυρίου· καί δστισδήποτε δεν διακρίνει
τούτο, δστισδήποτε δεν διακρίνει δπι ό άρτος παραττφ τήν σάρκα
του ’Ιησού, καί δτι τό ποτήριον παριστρ τό αίμά του, θά ήτο υπό
κατάκρισιν έάν έλάμδανε μέρος, — ούχί καταδίκην, — άλλά κα
τάκρισιν ένώπιον τού Κυρίου καί κατάκρισιν επίσης έν τή έαυτού
συνειδήσει. "Οθεν πας πριν ή μετάσχη τούτων τών έμβλημάτων,
πρέπει νά άποφασίσπ δι’ έαυτόν, έάν πεστεύη καί έμπιστεύηται εις
τό θλάσθέν σώμα, καί χυθέν αίμα τού Κυρίου ήμών, δτι ταύτα είνε
ή απολυτρωτική τιμή αυτού, καί κατά δεύτερον λόγον, έάν έκαμε
ή δχι τήν καθιέρωσιν παντός, ϊνα ούτω θεωρηθή ώς μέλος τού
«ένός σδηιατος».
Σημειοόσαντες ποιοι άποκλείονται, καί ποιοι έχουσιν είσοδον
είς τήν τράπεζαν τού Κυρίου, δλέπομεν δτι παν αληθές μέλος τής
Έ κκληά ίας, εχη τό δικαίωμα νά λαμβάνη μέρος, έκρ:ός έάν τό
δικαίωμα τούτο άποκλεισθή είς αυτόν διά δημοσίας πράξεως όλοκλήρου τής Εκκλησίας, συμφοόνως πρός τον διά τούτο τεθέντα
κανόνα υπό τού Κυρίου. (Ματθ. ιη' 15-17). Πάντες οι τοιούτοι
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δύνανται νά κάμνωσι τήν τελετήν* πάντες οΐ τοιούτοι θά έπιθυμωσι βεβαίως νά κάμνωσι την τελετήν — θά έπιθυμώσι βεβαίως νά
συμμορφιοθώσι προς την παραίνεσιν του Κυρίου* «Φάγετε έξ αυ
τού, πίετε έξ αυτού πάντες». Θέλουσι δε κατανοήσει δτι εάν δεν
φάγωμεν τήν σάρκα του Υιού του ανθρώπου, και πίωμεν τδ αίμά
του, δέν έχομεν ζωήν έν έαυτοΐζ* καί δτι, έάν αληθώς έχωσι γείνει. μέτοχοι, διά τε τής καρδίας καί του νού των, τής άξίας τής
θυσίας του Κυρίου, καί τής ζωής αύτου, το νά τελώσι τήν άνάμνησιν καί όμολογώσι τούτο ενώπιον άλλήλων καί ενώπιον του
Κυρίου είναι προνόμιον καί εύχαρίστησις.
ΤΙΝΕΣ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΥΓΙΗΡΕΤΗΣΩΣΙΝ.
Ή ψευδής διδασκαλία τής Αναίμακτου θυσίας, καί ή δημι
ουργία έν τή Έκκλησίμ τάξεως δνομαζομένης κλήρου, δπως έκτελώσι ταύτην ώς καί όμοιας υπηρεσίας, έχει δημιουργήσει τοιαύτην βαθειαν έντύπωσιν έπί του κοινού νοός, ώοτε οί Διαμαρτυρόμενοι μάλιστα μέχρι ταύτης τής ημέρας ύποστηρίζουσιν δτι ή πα
ρουσία «κεχειροτονημένου ίεροκήρυκος» δπως ζήτηση ευλογίαν καί
ποοεδρεύση είς τοιαύτην αναμνηστικήν τελετήν είναι άπολύτως α
ναγκαία, καί δτι διάφορός τις ένέργεια ήθελεν είσθαι Ιεροσυλία.
Πόσον έντελώς έσψαλμένη είναι ολόκληρος αυτή ή θεωρία θέλει
άναγνωρισθή πολύ ευκόλως όταν άναλογισθώμεν δτι πάντες οι
έχοντες τό προνόμιον νά μετέχωσι τής άναμνήσεως ταύτης, είναι
καθιερωμένα μέλη του «Βασιλείου 'Ιερατεύματος» — ■ ένός έκα
στου έξ αυτών έντελλομένων υπό τού Κυρίου όπως κηρύξωσι τον
λόγον του, άναλόγως προς τά τάλαντα καί ευκαιρίας των, καί
'τελείως προκεχειρισμένων δπως έκτελώσιν έπίσης οίανδήποτε υ
πηρεσίαν διά τήν οποίαν είναι Ικανοί, είς αυτόν καί είς τά μέλη
τού σώματός του, καί, έν τφ όνόματι αυτού, είς άλλους. «Πό,ντες
υμείς αδελφοί έστέ», είναι δ κανών τού Κυρίου, καί δεν πρέ
πει νά λησμονώμεν τούτο, όταν έχωμεν κοινωνίαν μετ' αυτού, καί
έορτάζωμεν τό άπολυτρωτικόν αυτού έργον καί τήν μετ’ αυτού
Επικοινωνίαν ήμών, ώς καί τήν μετ’ άλλήλων, ώς μέλη τού σώ
ματός του.
Έ ν τούτοις είς πάσαν μικράν συνάθροισιν τού λαού τού Κυρί
ου, είς πάσαν μικράν ’Εκκλησίαν, ή σώμα τού Χριστού, ώς ήδη
κατεδείξαμεν, α Γραφαί διδάσκουσιν δτι πρέπει νά ύπάρχη τάξις,
καί δτι μέρος τής τάξεως ταύτης είναι δτι πρέπει νά ύπάρχωσι*4
«πρεσβύτεροι έν πάση Έκκλησίςε». Μ1 δλον δτι έκαστον μέλος τής
Εκκλησίας, τής Νέας Κτίσεως έχει άρκούσαν χειροτονίαν πα
ρά του Κυρίου ούτως ώστε νά έπιτρέπηται είς αυτόν όπως λαμβάνη μέρος έν σχέσει προς τό αναμνηστικόν ΔεΙπνον, έν τούτοις
ή Εκκλησία, έκλέγουσα πρεσβιπέρους, δεικνύει δτι ούτοι πρέ-
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πει νά ώσιν αντιπρόσωποι όλσκλήρου τής Εκκλησίας, άναφορικώς
προς τοιαΰτας υποθέσεις ώς αυτή. 'Ως έκ τούτου τό χρέος τής
διατάξεως καί υπηρεσίας εις την άνάμνησιν ταΰτην περιέρχεται
εις αυτούς ώς υπηρεσία, εις ήν ήδη έξελέγησαν υπό τής Ε κκλη 
σίας.
Ή διακήρυξις Ιτού Κυρίου ημών, «ού γάρ είσι δύο ή τρεις
συνηγμένοι είς τό έμόν όνομα εκεί ε£μι εν τφ μέσφ αυτών»· —
δεικνύει είς ήμάς πειστικώς, οτι οπουδήποτε είναι δυνατόν τούτο,
ή άνάμνησις αΐύτη πρέπει νά τελήται έν κοινωνίφ μετ’ άλλων με
λών του σώματος. 'Η άναφερομένη ευλογία έσκόπει όπως σύρη
προς άλληλα τά μέλη, οΰχί μόνον κατά ταύτην την ένιαύσιον συνάθροισιν, άλλά καί οποτεδήποτε ήτο δυνατόν. "Οπου δήποτε δύο
ή τρεις συνέρχονται νά ζητήσωσι ταύτην την ύπόσχεσιν, οντος
αδυνάτου ή δυσχερούς τής συναθροίσεως μετά περισσοτέρων, εχουσι τό προνόμιον τής τελέσεως, τής άναμνήσεως ώς πλήρης
Εκκλησία μάλιστα καί όπου εν άτομον ακόμη εύρίσκεται μη δυνάμενον νά συνέλθη μετ’ άλλων, συμβουλεύομεν όπως ή πίστις του
έκταθή αρκούντως ίσχυρώς προς τον Κύριον όπως άπαιτήση *τήν
ύπόσχεσιν — θεωρών τον Κύριον καί τόν εαυτόν του ώς δύο.
Συμβουλεύομεν επίσης όπως μή έπιτραπή ϊνα τοιαύτη αναπό
φευκτος άπομόνωσις έμπωδίση τινά τής ένιαυσίας τελετής τής με
γάλης περί αμαρτίας θυσίας, καί τής είς ταύτην μετοχής ήμών
μετά τού Κυρίου* συμβουλεύομεν άκόμη όπως τό μεμονωμένον τού
το άτομον προμηθευθή άρτον (άζυμον άρτον εάν είναι εύκολον —
π. χ. ώς δίπυρον τής σόδας, ή κοινόν τοιούτον) καί γένημα τής
αμπέλου (χυμόν σταφυ?νής ή σταφίδος ή οίνον*) καί όπως κάμη
την τελετήν έν πνευματική κοινωνίφ μετά τού Κυρίου καί τών
λοιπών μελών τού σώματος, από τών όποιων είναι έξ ανάγκης
κεχωρισμένος.
(*) Καθ’ όσον δυνάμεύα νά κρίνωμεν, ό Κύριος ήμών μετεχειρίσθη οίνον είς δν ή ζύμωσις είχε τελεσθή, όταν ίδρυσε ταύτην
την άνάμνησιν. "Εχοντες όμως ύπ’ όψιν ότι, επειδή δεν τίθεται
ή λάξις οίνος, είμή «γέννημα τής αμπέλου», καί εχοντες έπίσης
ύπ* οψιν τό γεγονός οτι ή έξις τού αλκοολισμού εχει άποκτήσει
τόσην μεγάλην καί κακήν δύναμιν έν ταΐς ήμέραις ήμών, πιστεύομεν ότι εχομεν τήν έπιδοκιμασίαν τού Κυρίου μεταχειριζόμενοι μή
έξυμωμένον χυμόν οταφυλής ή σταφίδος, είς τόν όποιον έάν εί
ναι εύκολον δυνάμεθα νά προσθέσωμεν σταγόνας τινάς έζυμωμένου οίνου, οίΤτως, ώστε νά ικανοποιήσωμεν τήν συνείδησιν έκεί*
νων, οιτινες θεωρούσιν ότι ή ύπακοή είς τό παράδειγμα τού Κυρί
ου ήθελεν απαιτήσει τήν χρήσιν έξυμωμένου οίνου. Κ ατ’ αυτόν τόν
τρόπον δέν υπάρχει κίνδυνος εις τινα τών έν Κυρϊφ αδελφών, μά
λιστα καί εις τόν μάλλον αδύνατον κατά σάρκα.
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Άφ* ου ό Κύριος δεν έθεσε Κανόνα η διάταξιν της τελετής
δέν ανήκει είς ήμάς νά πράξωμεν τούτο· — έν τούτοις πιστεύομεν δτι δυνάμεθα προσηκόντως νά ύποδείξωμεν όποια τελετή τής
Άναμνήσεως ταύτης συνιστάται ώς μετριόφρων λογική καί έν
τάξει. ΙΙράττσντες τούτο δέν προτιθέμεθα νά κάμωμεν κανόνα ή
νόμον, άλλ’ όπως βοηθήσωμεν προς μετριόφρονα άποψιν τού πράγ
ματος τινάς, οιτινες είχον συνηθίσει μέ έπεξειργασμένας τελετάς, και άλλους, οιτινες δέν είχον συνηθίσει ουδόλως νά Ιτελώσι
ταύτην. "Οθεν αΐ γνώμαι ημών ας θεωρηθώσιν απλώς ώς νύξεις
υποκείμενοι είς τοιαύτας τροποποιήσεις, όποιαι ήθελον θεωρηθή
κατάλληλοι. Αύται δέ είναι αί εξής*
1) Ή έναρξις τής λατρείας δι* ενός ή περισσοτέρων ύμνων,
καταλλήλων διά τήν περίστασιν — σεμνού πνεύματος, καί έλκύοντος τον νουν προς τήν Άνάμνησιν ταύτην.
2) Προσευχή διά τήν Θείαν ευλογίαν επί τής συναθροίσεως,
καί Ιδιαιτέρως επί τών μελλόντων νά λάβωσι μέρος, ενθυμούμε
νοι επίσης κατ’ αυτήν μέλη τού αυτού σώματος γνωστά καί άγνω
στα, είς δλον τον κόσμον, καί είδικώς τούς τελουντας ταύτην
τήν Άνάμνησιν καί τήν επέτειον αυτής.
3) Ό προϊστάμενος πρεσβύτερος άς ανάγνωση άφήγησιν εκ
τής Γραφής περί τής αρχικής ιδρύσεως τής Άναμνήσεως ταύ-

τηζ*
4) Ο ίτος, ή άλλος τις Πρεσβύτερος, άς έκθέση τήν ύπόθεσιν, τύπον καί άντίτυπον, είτε προχείρως όμιλών, ή εάν θέλη,
άναγινώσκων τοιαύτην έπεξήγησιν τής δλης ύποθέσεως, όποια
π.χ. ή προηγουμένη πραγματεία.
5) Καλών τήν προσοχήν είς τό γεγονός δτι ό Κύριος ημών
ηύλόγησε τον άρτον πριν ή τόν κόψη, ό διευθύνων άς προσκαλέση αρμόδιόν τινα αδελφόν δπως ζητήση τήν ευλογίαν επί τού άρ
του — ή εάν δέν είναι άλλος τις αρμόδιος παρονν, είμή αυτός,
— πρέπει νά έπικαλεσθή τήν Θείαν ευλογίαν έπί τού άρτου καί ε
πί τών μελλόντων νά μετάσχωσι τούτου, δπως διανοιχθώσιν οί
οφθαλμοί τής διανοίας αυτών προς έκτίμησιν ή κατανόησιν τού
βάθους τής σημασίας τήν όποιαν έχει ούτος, καί δπως δλοι οί
λαμβάνοντες μέρος εχωσιν ευλογητήν κοινωνίαν μετά τού Κυρίου
κατά τήν χρήσιν τού συμβόλου τούτου τής σαρκός του, καί δπως
άνανεόϋσωσι τήν καθιέρωσιν εαυτών είς τό νά συνθλασθώσι μετ’
αυτού.
6)
"Επειτα άς κϋπη έν τών διπύρων, ή τεμαχίων τού άζύμου άρτου, άπαγγελλομένων συνάμα τών λόγων τού Κυρίου· «Τού
το έστι τό σώμα μου τό υπέρ υμών κλώμενον»· καί είς εκ τών α
δελφών, ή αυτός ό προϊστάμενος, δύναται νά προσφέρη τόν δίσκον

ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΤΙΣΕΩΣ

447

είς τούς παρόντας, η έάν ή συνάθροισις είναι μεγάλη, περισσότε
ροι δίσκοι δννανται νά προσφερθώσιν υπό δυο, τεσσάρων, εξ, η
οίουδήποτε αναγκαίου αριθμού καθιερωμένων αδελφών.
7) Έ φ > δσον τά εμβλήματα ταύτα περιφέρονται μεταξύ των
αδελφών είναι καλόν όπως τηρήται σιωπή, έκτος τών βραχέων
παρατηρήσεων, έπικαίρων άναφορικώς προς την έννοιαν τού άρ♦του, καί πώς τρεφόμεθα υπό τού Κυρίου· — μ ’ δλον δτι γενικώς
θά ήτο κίαλόν δπως τούτο γείνη υπό τού διευθύνοντος ή άλλου
τινός, δταν έξηγή την έννοιαν τής τελέσεως γενικώς, πρό τής
διαμοιράσεως, δπως μη διαταράσσηται ή κοινωνία τών λαμβανόντων μέρος.
8) ’Έ πειτα πρέπει νά ζητηθή ευλογία έπί τού ποτηριού, καθώς
άναγινώσκομεν δτι ό Κύριος «λοβών τό ποτήριον καί εύχαριστήσας» έδωκεν είς τούς μαθητάς. Ακολούθως δΰναται νά προσκληθη
αδελφός τις διά ταύτην την προσευχήν τής ευχαριστίας καί έπίκλησιν τής ευλογίας τού Κυρίου έπί τών λαμβανόντων μέρος, καν
τούτο έπίσης πρέπει νά προσφερθή έν ήσυχίφ.
9) Ά φ ’ ου ούτω τελεκόση ή λατρεία, συμβουλεύομεν δπως μέ
χρι τέλους άκουλουθηθή ή πορε·ία τού Κυρίου καί τών ’Αποστό
λων, — δπως ψαλή ύμνος τις κατά τό τέλος, καί ή συνάθροισις
διαλυθή ούτως — άνευ τελικής προσευχής. Συμβουλεύομεν ώσαύτω ς δπως οί συνήθεις χαιρετισμοί, έρωτήσεις περί υγείας, κλπ.
άναβληθώσι, καί δπως έκαστος μεταβή είς την οικίαν του άποφεύγων δσον τό δυνατόν παν τό όποιον θά ήδύνατο νά διαταράξη τάς σκέψεις καί κοινωνίαν του, καί δπως δσον τό δυνατόν έκασΐτος ζητή νά έξακολουθή κοινωνών, ούχί μόνον κατά την νύκτα
εκείνην, αλλά καί την ακόλουθον ημέραν, ένθυμούμενος την πεί
ραν τού Κυρίου έν Γεθσημανή, καί την ανάγκην αυτού διά βοήθειαν καί συμπάθειαν, ώς έπίσης τό γεγονός δτι έκαστον μέλος
τού σώματος αυτού δύναται νά έχη περιστάσεις Γεθσημανικάς, καί
έ'χη ανάγκην παρηγοριάς καί βοήθειας από τούς συμμαθητάς του.
Περί τού Διδασκάλου είναι γεγραμμένον δτι «ούδείς έκ τώ ν
λαών ήτο μετ’ αυτού» — σύδείς Ικανός δπως συμπαθήση προς αυ
τόν κατά την (οραν τής δοκιμασίας. 'Ως προς ημάς δμως υπάρ
χει διαφορά. ’Έχομεν δμοια μέλη τού σώματος, ομοίως βεβαπτισμένα είς θάνατον, ομοίως δεσμευμένα δπως θραυσθώσιν ώς μέλη
τού ενός άρτου, γενόμενα εύπρόσδεκτα καί χρισθέντα διά τού
αυτού 'Αγίου Πνεύματος. Καί καθώς ένθυμούμεθα τούτο, άς ζητήσωμεν θερμότερον όπως δυνάμεθα νά έρχόμεθα αρωγοί είς τά
λοιπά μέλη τού σδιματος, ένθυμούμενοι δτι, δ,τι δήποτε γίνεται είς
τό έλάχιστον μέλος τού σο)μοππ>ς, γίνεται είς την Κεφαλήν, καί
έκτιμάται ύπ’ αυτού. Δυνάμεθα καταλλήλως νά ένθυμηθώμεν κατά
τον αυτόν καιρόν τό παράδειγμα τού Πέτρου — την θερμήν του
ορμήν ώς δούλου τού Κυρίου, καί δμως την αδυναμίαν του κατά
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την στιγμήν τής δοκιμασίας, και τήν ανάγκης ήν είχεν των προ
σευχών καί τής βοήθειας του Κυρίου. «Έγώ δέ έδεήθην περί σου
ινα μή έκλίπη ή πίστις σου». Το νά ένθυμώμεθα τούτο θά δύναται
νά χρησιμεύση ώς ειδική βοήθεια είς ημάς, καθώς άναμφιβόλως ήτο
ακολούθως είς τον ’Απόστολον Πέτρον* τούτο θέλει καταστήσει,
ημάς ίκανωτέρους νά άποβλέπωμεν είς τον Κύριον διά «χάριν είς
εύκαιρον βοήθειαν.
Θά είναι καλόν όπως ένθυμηθώμεν συγχρόνως τον ’Ιούδαν, καί
δτι ή πτώσίς του προήλθεν έ'νεκα έγο^ϊσμού — φιλοδοξίας, πλεο
νεξίας, καί έφ’ όσον ένθυμούμεθα ότι διά ταύτης τής θύρας ‘τού
έγωϊσμου ό Σατανάς έπί μάλλον καί μάλλον είσήλθεν είς αυτόν,
δύναται τούτο νά μάς (k/ηθήση όπως άγρυπνώμεν, μήπως ομοί
ως πέσωμεν είς παγίδα τού εχθρού* μήπως ένεκα σκέψεώς τί
νος, άρνηθώμεν τον άγοράσαντα ημάς Κύριον μήπως ποτέ,
έν οίρδήποτε έννοίςι τού λόγου*, προδόσωμεν τον Κύριον ή τους
άδελφϋύς του, ή τήν ’Αλήθειαν του. *Άς εχωμεν είς τον νουν
ημών καθ' δλην τήν ακόλουθον ημέραν τά παθήματα τού Κυρί
ου ημών ουχί μόνον δπως συμπαθήσωμεν ακόμη σιροδρότερον προς
Αυτόν, άλλ* έπιπροσθέτως όπως μή παραξενευώμεθα διά τάς
πυρίνας δοκιμασίας, αιτινες δυνατόν νά έπιτραπώσι νά έλθωσιν
είς ημάς ώς ακολούθους αυτού, άλλ’ δπως άκολουθήσωμεν αυτόν
μέχρι τέλους καί κρατώμεν έν τή μνήμη ήμών τούς επιθανάτιους
λόγους αυτού, «Τετέλεσται»· καί κατανοήσωμεν δτι τούτο έσήμαινε πλήρωσιν τής υπέρ ήμών περί αμαρτίας προσφοράς, ού
τως ώστε νά συναισθανώμεθα εαυτούς τεθαραπευμένους διά τών
πληγών αυτού, καί συναισθανώμεθα δτι ζή αιωνίως παρίσταται υ
πέρ ήμών, καί βοηθή ημάς έν παντί καιρω χρείας.
Ή εισαγωγή τής ’Αναίμακτου θυσίας, καί ή συχνή τέλεσις
ταύτης, ήθελεν ύποτεθή δτι έχει τελείως ακυρώσει τήν κατ’ έτος
τελετήν τού θανάτου τού Κυρίου κατά τήν επέτειον ταύτης· αλλά
δεν είναι ούτως. Ή αρχική συνήθεια τής προντης ’Εκκλησίας, δπως
τελή το μέγα κεντρικόν γεγονός, καί τό κύριον θεμέλιον τής ύπάρξεώς της, έξηκολούθησε, καί4;οι ή τέλεσις τού δείπνου κατά τον
κατάλληλον αυτού καιρόν έπαυσε, παραγκωνισθείσα υπό τών ποπληθών θυσιών τής ’Αναίμακτου τελετής — καί ούτως ή άνάμνησις αύτη έχασε τήν σημασίαν της.
Έπί αιώνας έσυνηθίζετο νά ύπολ>σγίζωσι τήν ημερομηνίαν τής
σταυρώσεως τού Κυρίου ήμών κατά τό ’Ιουδαϊκόν ήμερολόγιον,
ώς ήδη έξηγήσαμεν αυτό* άλλ’ ακολούθως, ένεκα τής επιθυμίας
τού νά άπομακρυνθώσιν δσον τό δυνατόν περισσότερον από τούς
’Ιουδαϊκούς θεσμούς, καθιδρύθη μεταβολή είς τήν μέθοδον τής
ύπολογίσεως τής ήμερομηνίας τού θανάτου τού Χριστού, τού Πά
σχα ήμών. Ή Οικουμενική Σύνοδος τής Νίκαιας έθέσπισεν δπως
έκτοτε τό Πάσχα τελήται κατά τήν Παρασκευήν μετά τήν πρώ-
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την Πανσέληνον της έαρινής Ισημερίας. Τούτο ουχί μόνον ώρισεν
δπως ή τελετή του 'θανάτου του Κυρίου ημών γίνεται γενικώς
κατά Παρασκευήν την καλουμένην «Μεγάλην Παρασκευήν», άλλ’
επίσης έξησφάλισε δπως σπανιώτατα πράγματι ή τελετή αυτή
συμπέση ακριβώς μετά τήν ’Ιουδαϊκήν τελετήν του Πάσχα. *Άς
ένθυμώμεθα δέ δτι ή διαφορά κατά τήν μέθοδον τής ύπολογίσεως είναι δτι, οι Ιουδαίοι περιέμενον ώς άκόμη καί σήμερ,ον
πράττουσι τούτο, μέχρι τής εαρινής Ισημερίας, καί άρχίζουσι
τον μήνά των, κατά τήν πρώτην μετά ταυτα νέαν Σελήνην, καί
τελουσι τό Πάσχα κατά τήν Πανσέληνον, ή δεκάτην τετάρτην
ημέραν. Ή μεταβολή αΰτη έχει κατά καιρούς διαφοράν σχεδόν
ενός μηνός μεταξύ τών δύο τρόπων τής ύπολογίσεως.
Δέν ανήκει εις ημάς νά εϊπωμεν ποια είναι ή καλλίτερα μέθοδος
αλλά προτιμώμεν δπως ύποστηρίξωμεν εκείνην, τήν οποίαν έτήρησεν ό Κύριος ήμών καί οί ’Απόστολοι ουχί όμως με δουλοφροσύνην, ήτις ήθελε μάς κάμει νά αίσθανώμεθα δτι πράττομεν
αμάρτημα εάν έλανθάνομεν εις τούς υπολογισμούς ήμών, κοί
έκάμαμεν τήν τελετήν εις λελανθασμένην ήμερομηνίαν, αλλά
μέ Ικανοποίησιν δτι προσεπαθήσαμεν νά ακολουθήσου μεν δσον τό
δυνατόν έπιμελώς τήν θείαν διάταιξιν, ιόν υπογραμμόν. ‘'Ισως
τις ήθελεν υποθέσει δτι θά ήτο καλλίτερον άκόμτ) δπως όρίσωμεν
τήν ήμερομηνίαν κατά τό σύγχρονον ήμερολύγιον ήμών — π.χ.
τήν Ιδην Απριλίου ή τήν Ιην ’Απριλίου, ή άλλην τινά ήμερομη
νίαν — καί τότε πάντες οί άλλοι υπολογισμοί Οά ήσαν περιττοί.
Άποκρινόμεθα δτι ό Κύριος προδήλως είχε λόγον νά διατάξη
τό ’Ιουδαϊκόν ήμερολόγιον καθώς έκαμε, καί προτιμώμεν εις τού
το τό ζήτημα δπως εξακολουθήσουμε ν νά αναγνωρίζω μεν τήν διάταξίν του.
Κατ’ ιδιαιτέραν έννοιαν βλέπομεν δτι, καθώς δ ήλιος ήτο
τό σύμβολον τής πνευματικής Βασιλείας του Θεού, ή σελήνη εί
ναι τό σύμβολον τής Διαθήκης τού Νόμου, καί του λαού δστις
ήτο υπό τήν Διαθήκην εκείνην τού Νόμου. Ουτω δέ υπήρξεν ει
δική σκοπιμότης εις τό νά σταυρωθή ό Κύριος ήμών ύπ’ αυτών
ακριβώς κατά τήν Πανσέληνον, καί προδιάταξις τού Κυρίου δ
σον άφορφ τον καιρόν, ούτως ώστε δέν ήδύναντο νά συλλάβωσιν
αυτόν πρότερον, μολονότι έπεθύμουν νά πράξωσι τούτο, «δτι ουπω έληλύθει ή έυρα αυτού» (’Ιωάν, ζ ' 30, η' 20). Ή σταύρωσίς του κατά την πανσέληνον, καί τό γεγονός δτι ή σελήνη α
μέσως ήρχισε να έλαττούται, δεικνύει μάθημα οτι ό ’Ισραήλ τό
τε έπέφερεν έφ’ εαυτών ώς έθνος θείαν άπόρριψιν διά τινα και
ρόν, συμβολιζομένης τής άπορρίψεως ταύτης διά τής έλαττώσεως τής Σελήνης ήτις παρίτσα τήν έθνικήν παρακμής των.
Έπισυνάπτομεν ένταύθα σχετικά τινα τεμάχια άνεγνωρισμένου
κύρους, έπιβεβαιωτικά τών προηγουμένων ώς τά εξής:—
ΕΚ ΤΗ Σ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΝΚ ΛΙΝΤΟΚ ΚΑΙ
ΣΤΡΟΓΚ
«ΑΙ έκκλησίαι τής μικράς ’Ασίας έτέλουν τήν άνάμνησιν τού
θανάτου τού Κυρίου κατά τήν ήμέραν, τήν αντιστοιχούσαν προς
τήν δεκάτην τετάρτην τού μηνός Νισάν? καθ’ ήν ήμέραν σύμφω
νο ς προς τήν γνώμην ολοκλήρου τής αρχαίας ’Εκκλησίας, έλα-
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βε χώραν ή σταύρωσις. At έκκλησίαι της Δύσεως (Ρώμης), έξ
άλλον, εξ^αν τήν γνώμην δ η ή σταύρωσις έπρεπε νά έωρτάζετο κατ' έτος κατά τήν ειδικήν ημέραν τηο έβδομάδος, καθ’ ήν
συνέβη, δηλ. τήν Παρασκευήν ........ * ΑΙ εκκλησιαι τής Δΰσεως
έθεώρουν τήν ημέραν του θανάτου του Χρίστου ώς ημέραν πέν
θους, και δεν έτελείωνον τον καιρόν τής νηστείας μέχρι τής
ημέρας τής άναστάσεως. ΑΙ έκκλησίαι τής Μικράς *Ασίας έξ άλ
λου έθεώρουν τον θάνατον του Χρίστου εξ ολοκλήρου ώς άπολύτρωσιν του ανθρωπίνου γένους καί έτελείωνον την ημέραν τής
νηστείας των κατά τήν ώραν του θανάτου του Χρίστου, κατά
τάς τρεις το απόγευμα, καί αμέσως μετά ταΰτα έτέλουν τάς άγόπας καί το Δείπνον τον Κυρίου, Άμςρότερα τά μέλη (ή τε ’Α
νατολική ’Ορθόδοξος καί Δυτική Εκκλησία) έκράτησαν τό όνο
μα ΓΙάσχα, διά τοϋ οποίου άλλοτε μέν τάς είδικώς έορτασίμους
ήμέρας τής έβδομάδος ταύτης, καί άλλοτε πάλιν ολόκληρον τήν
έβδομάδα τήν αναμνηστικήν του ΙΙάσχα.
Ή πρώτη σοβαρά ερις μεταξύ των μερίδων τούτων έν τή αρ
χαία Έκκλησίφ ήρχισε κατά τό 196 μ.Χ., δταν ό επίσκοπος Βί
κτωρ τής Ρώμης έξέδωκεν εγκύκλιον προς τούς κυριωτέρονς
επισκόπους τής Εκκλησίας, ζητών παρ' αυτών όπως καλέσωσι
Συνόδους είς τάς διαφόρους αυτών έπαρχίας καί είσαγάγωσι
τό Δυτικόν έθος (τό έθος δηλ. του νά έορτάζωσι κατά Παρα
σκευήν καί Κυριακήν, αντί τής ακριβούς ημέρας, 14ης καί 16ης
τού Νισάν). Τινές συνεμορφώθησαν προς τήν αίτησιν, άλλ* οι
του Πολυκράτους τής Εφέσου συγκληθεΐσα Σύνοδος ήρνήθη
διαρρήδην, καί ένέκρινε τήν επιστολήν του επισκόπου Πολύκρο
τους, οστις προς ύπεράσπισιν τής ’Ασιατικής συνήθειας, παρέπεμπε τον Βίκτωρα είς τό κύρος των ’Αποστόλων Φιλίππου καί
Ίωάννσυ, είς τόγ Πολύκαρπον καί είς επτά έκ των συγγενών
του οίτινες προ αυτού υπήρξαν έπίσκοποι τής Εφέσου.
Μέχρι τούτου ή άμφισβήτησις μεταξύ τής ’Ασιατικής καί τής
Δυτικής ’Εκκλησίας (τής Ρώμης) άφεώρα μόνον δύο ζητήματα,
ήτοι (1) έάν έπρεπε νά έορτάζηται ή ήμερα τής έβδομάδος, ή
ή ημέρα του μηνός καθ’ ήν συνέβη ό θάνατος του Χρίστου· (2)
έάν ή νηστεία έπρεπε νά καταργηθή. ήδη ήγέρθη τρίτον ζήτη
μα προς φιλονεικίαν δσον άφορ$ τον καιρόν καθ’ δν πράγματι
συνέπιπτε ή 14η του Νισάν. Πολλοί των πατέρων τής ’Εκκλη
σίας είναι τής γνώμης ότι συμφώνως προς τήν αρχικήν άρίθμησιν των ’Ιουδαίων μέχρι τού χρόνου τής καταστροφής τής 'Ιε 
ρουσαλήμ, ή 14η τού μηνός Νισάν, πάντοτε υπήρξε μετά τήν
εαρινήν ισημερίαν, καί δτι μόνον συνεπείς τής κακής άριθμήσεως υπό των μετά τούτα ’Ιουδαίων ή δέκατη τέταρτη τού μη
νός Νισάν συνέπιπτε κατά καιρούς προ τής Ισημερίας. ®Όθεν ε
πόμενον όπως ή δεκάτη τετάρτη τού Νισάν, ήτις ώριζε δι’ άμφότερα τά μέρη έν τη έκκλησή τον καιρόν τον Πάσχα νά εί
ναι πάντοτε μετά τήν ισημερίαν.
Επειδή τό ’Ιουδαϊκόν έτος είνε σεληνιακόν καί ή δεκάτη τε
τάρτη τού Νισάν είναι πάντοτε ήμερα πανύελήνον, οί χριστια
νοί οίτινες παρεδέχθησαν την άνω αστρονομικήν θεωρίαν, δπότεδήποτε ή δεκάτη τετάρτη τοϋ Νισάν συνέπιπτε προ τής ίση-
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μέριας, θά έώρταξον τον θάνατον τον Χρίστου ένα μήνα άργότερον του ’Ιουδαϊκού Π άσχα. ’Επειδή δέ οι Χριστιανοί δεν ήδυναντο νά βασισθώσιν επί πλέον επί του ’Ιουδαϊκού ημερολο
γίου, έπρεπε νά κάμωσι τούς Ιδιους αυτών υπολογισμούς περί
του χρόνου του Πάσχα. Οί υπολογισμοί ούτοι συχνάκις διέφερον
εν μέρει ένεκα των ήδη έκτεθέντων αιτίων, εν μέρει δέ επειδή
ή ημερομηνία τής ισημερίας, ώρίζετο υπό τινων μεν κατά τήν
δεκάτην όγδόην, ύπ’ άλλων δέ κατά τήν 21 ην Μαρτίου. Ή Σύ
νοδος τής Ά ρλεσίας, κατά το 314, προσεπάθησεν όπως καθιδρύση τό ομοιόμορφον, αλλά φαίνεται δτι οΐ κανόνες αυτής δεν
εσχον μέγα αποτέλεσμα. Τό ζήτημα δθεν συνεζητήθη καί πά
λιν υπό τής οικουμενικής Συνόδου τής Νίκαιας, ήτις έθέσπισεν
δπως τό Π άσχα έωρτασθή απανταχού τής Εκκλησίας μετά τήν
Ισημερίαν, κατά τήν Παρασκευήν μετά τήν 14ην τού Νισάν. Έ λήφθη επίσης φροντίς δπως ή ’Εκκλησία τής ’Αλεξάνδρειάς
ώ ς ούσα μάλλον διακεκριμένη εις τήν αστρονομίαν, ειδοποιεί
κατ’ έτος τήν Εκκλησίαν τής Ρώμης κατά ποιαν ημέραν τής
νουμηνίας νά έορτάζη τό Πάσχα, δπως ή ’Εκκλησία τής Ρώμης
είδοποιήση πάσας τάς εκκλησίας τού κόσμου. ’Αλλά καί αύταί
οι κανόνες τής Συνόδου τής Νίκαιας δέν έσταμάτησαν πάσαν
διαφοράν, καί άπέκειτο εις τον Διονύσιον Έ ξίγκοους δπως ε!~
σαγάγη βαθμηδόν όμοιόμορφον έθος έν τή άρχαίφ έκκλησίφ·
χώραί τινες, ώς ή Μεγάλη Βρετανία, δέν έγκατέλιπον τό άρχαίον έθος των παρά μετά μακράν άντίστασιν. Κ ατά τον καιρόν
τού Καρολομάγνου, φαίνεται δτι καθιδρύθη τό όμοιόμορφον [ώς
πρός τήν τήρησιν δηλ. τής Παρασκευής καί τήν παράβλεψιν
τού υπό των ’Ιουδαίων υπολογισμού τής ήμέρας τής Πανσέλη
νου] καί [έκτοτε] ούοέν ίχνος [τής τηρήσεως] ενρίβκεται της
δέκατης τέταρτης, της έορτάβεως οιιλ. κατά την πραγματι
κήν ημέραν — την δεκάτην τετάρτην τού Νιδάν κατά την
ΙΙανβέληνον μετά τίιν^ εαρινήν ισημερίαν.
Ή υπό τού Γρηγορίου τού X III, αναθεώρησις τού ημερολο
γίου γενικώς διετήρησε τήν 'Διονυσιακήν έποχήν αλλά καθώρισεν ακριβέστερον τήν Πανσέλι^νον τού Πάσχα, καί έλαβε έπιμελή πρόνοιαν δπωξ άποφύγη μέλλουσαν παρεκτροπήν τού ημε
ρολογίου άπό τον αστρονομικόν χρόνον. ’Αλλά καί διά τούτων
τω ν λεπτομερών υπολογισμών, τό Π άσχα τών Χριστιανών, έναντίον τών κανόνων τής Νίκαιας συμπίπτει ένίοτε μετά τού ’Ιου
δαϊκού Πάσχα.
Ή αυτή συγγραφή άναφορικώς πρός τήν λέξιν Π Α ΣΧ Α, λέ
γει τά εξή ς: Τούτο ήτο ή Αντιπροσωπευτική εορτή τού έτους
καί έν ταύτη τή μοναδική θέσει ίστατο έν σχέσει πρός τήν πε
ριτομήν ώς τό δεύτερον μυστήριον τής Ε βρα ϊκή ς ’Εκκλησίας.
(νΕξοδ. ιβ ' 44). Δυνάμεθα νά ίδωμεν τούτο τό συμβάν είς τά
Γαλγαλα όταν ό ’Ιησούς τού Ναυή άναθεωρών τήν θείαν διαθή
κην, έώρτασε τό Π άσχα αμέσως μετά τήν περιτομήν τού λαού.
’Αλλ’ ή φύσις τής συγγένειας τήν όποιαν είχον πρός άλλήλας
αί δύο αύται τελεταί δέν άνεπτύχθη τελείως μέχρις ου τά αν
τίτυπα αυτών έξεπληρώθησαν,^ καί τό Δεΐπνον τού Κυρίου έλαβε
τήν θέσιν του ως μυσταγωγική} εορτή τού έκλεκτού λαού τού Θεού»,

