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διανοιών ημών διηνοίχθησαν, καί ήδη τά πάντα εις ήμάς φαίνον
ται μέ νέον φώς, ούτως ώστε τά πράγματα έκεϊνα τά όποια πρότερον ήγαπώμεν, τώρα τά μισοΰμεν, καί τά πράγματα τά όποια
πρότερον έμισούμεν, ήδη τά άγαπώμεν.
'Ό σον άφορά δμως άλλους συλλόγους καί εταιρείας, αιτινες
ούδέν τό θρησκευτικόν ένέχουσιν, λατρείας, διδασκαλίας, δόγμα
τα, καί διαφόρους πράξεις, άλλ* είναι απλώς ασφαλιστικοί έταιρεΐαι πρός αλληλοβοήθειαν, κα'ι αιτινες φέρουσι συνθήματα καί
σημεία πρός διάκρισιν, ή άναφορικώς πρός άλλους συλλόγους έργατών, καί έργατικάς ενώσεις πρός άλληλοβοήθειαν καί προστα
σίαν κατά πάσης αδικίας, καί διά την διατήρησιν των λογικών
ημερομισθίων, — δεν εχομεν νά είπωμεν ούδέν κατ’ αυτών,
Πάσαι αύται άξιούσιν δτι είναι ώργανωμέναι συμφώνως πρός τούς
δρους τής δικαιοσύνης, τούς όποιους καί ήμείς θά ήδυνάμεθα
νά έπιδοκιμάσωμεν. Πάσαι αύται άξιούσιν δτι ούδεμίαν πρόθεσιν
Εχουσιν, δπως παραβιάσωσι τούς νόμους, ανθρωπίνους ή Θείους.
*Ως έκ τούτου δεν βλέπομεν ούδεμίαν βάσιμον άντίρρησιν, δυναμένην νά έγερθή κατ’ αυτών,, έάν δι* οίονδήποτε λόγον τό
νέον κτίσμα ήθελεν εύρη άναγκαΐον, ή λυσιτελές τό νά γίνη μέ
λος τίνος έ ξ αυτών. Ή ίδια ημών εκλογή καί συμβουλή πρός
τούς άλλους, έ<ρ’ δσον τούτο θά ήδύνατο νά έφαρμοσθή πρακτικώς είς τάς περιπτώσεις αυτών, είναι νά σταθώσιν ελεύθεροι
από πάσης γηίνης όργανώσεως, δντες ήνωμένοι μόνον μετά τού
Κυρίου, καί μ ετ’ έκείνων οίτινες έχουσι τό πνεύμα αυτού· πάντε ς δμως γνωρίξομεν την πίεσιν, υπό την οποίαν ήλθον είς τό
είναι πάσαι αύται αί οργανώσεις, καί δτι έάν αύται δεν ύπήρχον, πολύ πιθανόν οί μισθοί των έργατών ήθελον είσθαι πολύ
χαμηλότεροι, παρ’ δ,τι είναι, ώ ς καί αί γενικαί αυτών συνθήκαι ήθελον είσθαι χείρισται.
Έ ν τούτοις καίτοι αίσθανόμεθα γενικήν τινα συμπάθειαν
πρός τόν σκοπόν τών συλλόγων τούτων, δέ δυνάμεθα νά ύποστηρίξωμεν πάσας τάς μεθόδους, τάς οποίας άκολουθούσιν ούτοι
ένίοτε, διότι πάντες δέον νά παραδεχθώσιν, ότι αί οργανώσεις
αύται μεταχειρίζονται την δύναμιν αυτών κατά τυρρανικόν τρό
πον. Πρέπει νά συμπαθώμεν πρός τόν γενικόν αυτών σκοπόν,
την άντίστασιν δηλαδή κατά τής πιέσεως, ήτις βεβαίως έπακολουθεί τήν συσσώρευσιν τού πλούτου καί τάς γενικάς τάσεις, υπό
τάς τοιαύτας περιστάσεις, είς τάς χεΐρας τών έγωϊστών, δπως
πείσωσι τούς πτωχούς μέχρι σημείου άντιστάσεως. Ή συμβου
λή ημών πρός αδελφούς ζώντας είς μέρη είς τά όποια κυβερνώσιν αί έργατικαί ένώσεις πρός συγκράτησιν υψηλών μισθών,
είναι δπως συνεισφέρωσιν είς τά έξοδα τής όργανιόσεως τό αύτό ποσόν, τό όποιον ήθελον συνεισφέρει, έάν ήσαν μέ
λη τής όργανώσεως ταύτης, καί μετά τής αύτής τακτι-
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κότητος, καί έν γένει να ύπακούωσιν εις τάς διατάξεις του
σωματείου εκείνου, έκτος εάν αΰται, άντίκεινται εις τήν συνείδησιν αυτών. Ά λλ’ δπως, εάν είναι δυνατόν, άποφεύγωσι
νά γίνωνται μέλη του σωματείου, έξηγουντες την θέσιν αυτών
κατά τινα βαθμόν, καθ’ δν χρόνον προσφέρουσι την συμμετο
χήν αυτών εις την συνεισφοράν του σωματείου. Τούτο δέ ήθε
λε κατάδειξη εις πάντας, δτι ή επιθυμία αυτών όπως άποφύγωσι τήν εγγραφήν αυτών ώς μελών δεν ήτο εγωιστική επιθυμία,
δπως άποφυγωσι χην ευθύνην τών εξόδων προς διατήρησιν τών
ευνοϊκών συνθηκών.
Έάν έν τούτοις ούδέν όλιγώτερον του νά γείνη μέλος του
σωματείου γίνηται δεκτόν υπό του σωματείου, ούδεμίαν παραγ
γελίαν έν ταϊς Γραφαϊς, ή άλλον τινα λόγον γνωρίζομεν, δστις
νά έμποδίζη τινά του νά γείνη μέλος σοηιατείου τίνος, — είδικώς δέ έάν έκ τής τοιαύτης αύτού πράξεως, του νά γείνη
μέλος τούτου,, έξαρτάται ό έπιούσιος αύτού άρτος. 'Υπό τοιαύτας συνθήκας άς γείνη τις μέλος, καί άς πληρόνη τήν ει
σφοράν αύτου τακτικώς, άλλ’ άς άποφεύγη τό νά παρευρίσκηται
εις τάς συνεδριάσεις, εκτός οσάκις θά έχη λόγον νά πιστεύη,
δτι δύναται νά λαλήση λόγον τινά έν καιρφ, δστις θά ήδύνατο
νά βοηθήση γενικώς τά συμφέροντα τού σωματείου, έν άρμονίφ
μετά τής ειρήνης καί τής δικαιοσύνης.
Έ ν περιπτώσει δέ άπεργίας, άς ύπακούση είς τήν διαταγήν
του σωματείου, δπως άποσυρθή από τήν εργασίαν, άλλ’ έν τούτοις
άς μή λάβη ούδέν μέρος είς οίονδήποτε πράγμα άντικείμενον
είς τάς έλευθερίας καί τά δικαιώματα τών άλλων, ή είς έπαναστατικόν τι κίνημα* τούτο δέ άς γείνη γνωστόν είς τούς αξιω
ματικούς τού σωματείου, ούτως ώστε νά μή σκεφθώσιν, δπως ζητήσωσι τήν υπηρεσίαν αυτού, είς τό τοιούτον ζήτημα.
ΦΙΛΟΠΡΑΓΜΩΣΥΝΗ ΑΓΑΘΗ ΤΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΙ
«Τό περιεργάζεσθαι τά άλλότρια», έλέγχεται αύστηρώς υπό
τού ’Αποστόλου, ώς τελείως άσυνεπές προς τον νέον νούν τής
νέας κτίσεως. (Α' Τιμοθ. ε ' 13. Α ' Πέτρ. δ ' 15). Φιλοπράγμων είναι ό άνθρωπος έκεϊνος, δστις περιεργάζεται τάς {αποθέ
σεις τών άλλων, πρός τάς οποίας ούδεμίαν έχει σχέσιν. Καί «οι
υΙοί τού αΐώνος τούτου» ακόμη είναι αρκετά σοφοί έν τή εαυ
τών γενεφ, δπως διακρίνωσιν, δτι κατά τό βραχύ διάστημα τής
παρούσης ζωής, άνθρωπος έχων νούν ύγιαίνοντα, μόλις έχει και
ρόν νά έξετάση τάς Ιδίας έαυτού υποθέσεις καταλλήλως, καί δτι
έάν ήθελε δώση άρκετήν προσοχήν είς τάς υποθέσεις τών άλλων,
ώστε νά ήναι εις τελείαν κατάστασιν νά δώση συμβουλήν όρθήν,
καί νά άναμιχθή είς τάς Ιδιαιτέρας αυτών υποθέσεις βεβαίως ήθε-
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λε κατά τινα βαθμόν άμελήση τάς Ιδίας εαυτού υποθέσεις. Πο
λύ δέ περισσότερον πρέπει τά νέα χτίσματα, άτινα εχουσιν άποκυηθή υπό του Κυρίου, είς πνεύμα νοός ύγιαίνοντος, νά συναισθανθώσι την αλήθειαν ταύτην, καί επί πλέον νά κατανοήσωσιν, ότι
αυτοί έχουσι πολύ όλιγώτερον καιρόν από τον κόσμον, όπως άναμιχθώσιν είς τάς υποθέσεις των άλλων, διότι ό καιρός αυτών δεν
είναι ίδικύς των, επειδή εχουσι τελείως καθιερώση τον καιρόν, ε
πιρροήν, τάλαντα, τό παν αυτών, εις τον Κύριον καί τήν υπηρε
σίαν Αΰτον.
Οί τοιούτοι καί δταν ακόμη εχωσι φυσικήν τινα ελλειψιν
νοός ύγιαίνοντος επί τού ζητήματος τούτου, θέλουσιν έξαναγκασθή είς τήν ορθήν κατεύθυνσιν υπό τών παραγγελιών τών Γρα
φών, καί υπό τής συναισθήσεως, οτι ό καιρός είναι βραχύς, όπο)ς έκπληρώσωσι τήν θυσίαν αυτών, ήν άνέλαβον. Πρέπει επίσης
νά κατανοήσωσιν δτι ό Χρυσούς κανών ό νόμος τής νέας κτί
σεως, απαγορεύει παν τό συγγενές προς τήν φιλοπραγμωσύνην.
Βεβαίως ούτοι δεν ήθελον, όπως οι άλλοι άναμιχθώσιν είς τάς
ιδίας έαυτών υποθέσεις, ομοίως δέ πρέπει καί ούτοι νά είναι έξ
ϊσου προσεκτικοί νά πράττωσιν είς τούς άλλους, δπως θά ήθελον
οί άλλοι νά πράξωσι προς αυτούς. Έ ν τούτοις ό ’Απόστολος
συνησθάνετο, δτι τό γενικόν κοσμικόν πνεύμα είναι αντίθετον τού
του, καί διά τούτο συμβουλεύει τούς αγίους δπως σπουδάσωσιν,
μάθωσι καί έξασκηθώσι κατά τήν διεύθυνσιν ταύτην.. Οί λόγοι τού
Αποστόλου είναι· «Φιλοτιμήσθε ήσυχάζειν, καί πράσσεΐΥ τά ί
δια». — Α ' Θεσ. δ ' 11.
Ή φυσική αύτη διάθεσις τού νά φροντίζη τις περί τών υπο
θέσεων τών άλλων, καί νά τείνη χείρα προς διόρθωσιν αυτών, καί
νά προσπαθή δπως έκβάλη κάρψη έκ τών όφθαλμών τών αδελ
φών, άμελών νά έκβάλη τα ύια έκ τών ιδίων εαυτού όφθαλμών,
ώς ό Κύριος έξεικόνισε τούτο, (Ματθ. ζ ' 3-5) ένίοτε προσβά
λει τό νέον κτίσμα υπό ειδικήν τινα μορφήν Τό νέον κτίσμα νο
μίζει δτι £χει «καθήκον» νά συμβουλεύση, νά έρευνήση, νά έξακριβώση, νά έπιπλήξη, καί νά έλέγξη. Καθόσον δέ περιστρέφει
τό πράγμα τούτο είς τήν διάνοιαν του, πείθει εαυτόν, δτι έάν
δέν πράξη ούτως, ήθελεν είσθαι άμαρτία, καί τοιουτοτρόπως γί
νεται πολυπράγμων ή όχληρός άγαθή τή συνειδήσει, ούτως είπεΐν,
ουτινος ή φιλοπραγμιοσύνη είναι διττώς ισχυρά καί έπιθετική,
ενεκα τής κακώς πεπληροφορημένης καί πεπλανημένης αυτού συνειδήσεως. Ούτοι οίτινες συχνάκις είναι αγαθοί καί ειλικρινείς
άνθρωποι, αληθή νέα χτίσματα, εμποδίζονται υπό τού έλαττώματος τούτου, είς παν δ,τι προσπαθούσι νά πράξωσιν είς τήν
υπηρεσίαν τού Κυρίου. "Εκαστος εξ ημών πρέπει νά λάβη έαυτόν άνά χείρας, καί νά μάθη νά έφαρμόζη τούς κανόνας τής δι
καιοσύνης καί τής αγάπης, τούς όποιους ήδη ύπεδείξαμεν. ΠρέG .F .— 36
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πει να έκπαιδεύση την συνείδησιν αυτού, όπως διακρίνη μεταξύ
τού αδελφικού καθήκοντος καί τής φιλοπραγμωσύνης* καθόσον δέ
αί παρατηρήσεις ημών έξικνούνται, ή πλειονότης τού λαού τού
Κυρίου, καθώς καί ή τού κόσμου ήθελον έπιπλήττει, ελέγχει, ευ
ρίσκει σφάλματα, καί ήθελον έξετάζη εις πολύ όλιγώτερον βαθ
μόν, έάν έξετίμων τούς κανόνας τής δικαιοσύνης, καί τής αγάπης,
ώς ούτοι περιλαμβάνονται έν τφ Χρυσφ κανόνι, καί έφαρμόζονται
εις τάς υποθέσεις τής ζωής καί εις την μετά των άλλων συσχέτισιν αυτών.
"Ηθελεν είσθαι ασφαλές, νά έξετάζωμεν άναφορικώς προς
οΐονδήποτε πράγμα, τό όποιον καλεί την προσοχήν ημών κατά
την διεύθυνσίν ταύτην, — Είναι ίδική μου έργασία τούτο; Έ ν
τή μετά τού κόσμου επικοινωνία ημών, θέλομεν εύρη γενικώς,
δταν έξετάσωμεν τό πράγμα προσεκτικώς, ότι δεν ανήκει εις
ημάς νά έπιπλήττωμεν ή νά έλέγχωμεν αυτούς. Η μ ε ίς έκλήθημεν παρά τού Κυρίου, καί παρεμερίσαμεν έκ τής πορείας τού
κόσμου, όπως βαδίσωμεν είς την στενήν ατραπόν.
Τ ού
το
είναι ίδική μας έργασία. Ή μεις έπιθυμούμεν δπως ό κόσμος
άφήση ημάς ήσύχους, ίνα άκολουΟήσωμεν τόν Κύριον, ομοίως
δέ καί ημείς πρέπει νά άφήσωμεν τόν κόσμον ήσυχον είς τάς υ
ποθέσεις του, άπευθύνοντες τό ευαγγελικόν άγγελμα προς αυτούς,
καί προς τούς «έχοντας ώτα διά νά άκαύωσιν». Ό κόσμος μή
κληθείς υπό τού Κυρίου, καί μή είσελθών είς τήν «στενήν οδόν»
εχει τό δικαίωμα νά έκλέγη τήν ίδιαν εαυτού οδόν, ώς επίσης
έχει τό δικαίωμα νά άναμένη, δπως μή άναμιγνυόμεθα ήμεις
είς τάς υποθέσεις αυτού, καθώς ημείς δέν έπιΟυμούμεν, δπως
αυτός άναμιχθή είς τάς υποθέσεις ημών. Τούτο δέ δεν θέλει
παρεμποδίση τό φως ημών από τού νά λάμπη, καί νά έξασκώμεν
τοιουτοτρόπως έμμεσον έπιρροήν έπ'ι τού κόσμου, καί συνεχή
τοιαύτην, καίτοι ακόμη δέν έλέγχομεν ή άλλως πως άναμιγνυόμεθα είς τάς υποθέσεις τών άλλων.
*Όταν πρόκηται περί έργασίας, εις τήν οποίαν οίκονομικώς
ένδιαφερόμεθα, δέν ήθελεν είσθαι βεβαίως φίλοπραγμωσύνη, είς
τάς υποθέσεις τών άλλων, άλλα μέριμνα περί τών Ιδίων ημών
υποθέσεων, καί καλόν θά ήτο δπως άποδίδωμεν τήν κατάλληλον
προσοχήν είς τοιούτόν τι ζήτημα. Ά λ λ * ούτε θά ήτο φιλαπραγμωσύνη δι* ένα γονέα, όταν λαμβάνη γνώσιν καί δίδη οδηγίας
σχετικώς προς πάσας τάς υποθέσεις αΐτινες διεκπεραιούνται έν τή
οίκογενείςι καί τφ οίκιρ. ’Αλλά καί ενταύθα δμως, τα προσωπικά
δικαιώματα έκαστου μέλους τής οικογένειας πρέπει νά αναγνω
ρίζονται καί νά λαμβάνωνται ύπ’ δψιν. Ό σύζυγος καί πατήρ
τής οικογένειας, αναγνωριζόμενος ώς κεφαλή καί αρχηγός αυ
τής έν τή έξουσίρ, δέον νά μεταχειρίξηται τήν εξουσίαν ταύτην
μέ μετριόφρονα αγάπην καί συνετήν διάκρισιν. Ή άτομικότης
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τής συζύγου, α! όρέξεις αυτής καί αΐ προτιμήσεις, πρέπει νά τυγχάνωσι της μερίμνης αύτοΰ, καί ώς αντιπρόσωπος αύτοΰ, πρέπει
νά περιβληθή διά πλήρους δυνάμεως καί έξουσίας έν τή ίδίφ έαυτής σφ αίρα ώς βοηθός αυτού καί οικοφύλαξ. Έ ν τή άπουσίφ δέ
αύτοΰ, αύτη δέον νά άντιπροσωπεύη τήν εξουσίαν αύτοΰ τελεί
ως σχετικώς προς πάσας τά ς υποδέσεις τής οικογένειας. 'Ο 
μοίως καί εις τά τέκνα, άναλόγως προς τήν ηλικίαν αυτών, πρέ
πει νά άναγνωρισθή κατά λογικόν τινα βοθμόν άτομικότης τις
καί προσωπικότης εις τάς υποδέσεις αυτών, τον γονέως απλώς
έξασκοΰντος τήν εξουσίαν καί έπίβλεψιν εις τά τοιαυτα πράγμα
τα, τά οποία ήθελον συνεργήσω εις τήν τάξιν καί τήν άνάπαυσιν
τού οϊκου, καί εις τήν άρμοδίαν άνάπτυξιν των μελών αύτοΰ εις
διανοητικά, ηθικά, καί φυσικά ζητήματα. Τ ά τέκνα δέον νά διδαχθώσι πρωιμως νά μή ένοχλώσιν άλληλα, ούτε νά φιλοπραγμωνώσι καί πειράζωσι τά πράγματα άτινα άνήκουσιν εις τούς
άλλους, αλλά νά σέβωνται τά δικαιώματα άλλήλων, καί νά φέρωνται εύγενώς καί γενναιοφρόνως προς άλληλα, συμφώνως πρός
τον Χρυσοΰν κανόνα.
Ούδαμοΰ αλλαχού καθίσταται σπουδαιοτέρα ή κατά τής φιλοπραγμωσύνης συμβουλή αυτή, δοον έν τή έκκλ?7 σίςι. Οί αδελ
φοί πρέπει ταχέως νά μάθωσιν έκ του Λόγου του Θεού, δσον καί
έκ τής διδασκαλίας καί του παραδείγματος των πρεσβυτέρων,
δτι δεν είναι θέλημα Θεού, νά άναμιγνύωνται είς τάς υποθέσεις
των άλλων, ούτε νά συζητώσι περί άλλήλων, άλλ’ οτι ένταύθα
ώς καί αλλαχού έφαρμόζεται ό Θείος κανών, «νά μή βλασφημώσιν
(κακολογώσιν) ούδένα.» Ή φιλοπραγμωσύνη, — τό νά σκεπτώμεθα δηλαδή καί νά όμιλώμεν περί των ιδιωτικών υποθέσεων
των άλλων, περί των όποιων δέν ένδιαφερόμεθα αμέσως — οδη
γεί είς τήν κακολογίαν, καί τήν συκοφαντίαν, καί γεννφ οργήν,
κακίαν, μίσος, μάχην, καί διάφορα άλλα έργα τής σαρκός καί του
Σατανά, καθώς ό ’Απόστολος καταδεικνύει. (Κολ. γ ' 5-10). Τοι
ουτοτρόπως συμβαίνει, ώστε νά φυτεύονται μικρά σπέρματα συ
κοφαντίας, καί νά αύξανωσι μεγάλαι ριζαι πικρίας, διά των ό
ποιων πολλοί μιαίνονται. Π άντες δσοι εχουσι τον νέον νουν άναγνωρίζουσι βεβαίως τήν θανατικήν ενέργειαν του κακού τούτου,
καί πάντες ούτοι πρέπει νά ώσιν υπογραμμοί μεταξύ τών οικο
γενειών αυτών, καί τών πλησίον των. Ό κοσμικός νους δύναται
νά κατανοήση, δτι ό φόνος καί ή κλοπή είναι πράγματα πονηρά,
άλλ’ απαιτείται μεγαλητέρα άντιληψις δικαιοσύνης ίνα έκτιμήση
τό πνεύμα τού Θείου νόμου, — ό'τι δηλαδή ή συκοφαντία είναι
δολοφονία τού χαρακτήρος, καί τό νά ύποσκάπτη τις τό καλόν
όνομα του πλησίον τον, υπό οίανδήποτε πρόφασιν είναι κλοπή.
Οί έχοντες τό πνεύμα του κόσμου, κατανοούσι τό ζήτημα τούτο
έν τινι βαθμψ, τά δέ αίσθήματά του έκφράζονται διά τών λόγων
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του ποιητοΰ* «"Οστις κλέπτει τό βαλάντιόν μου, κλέπτει ραβδισμούς.......... έκείνος δμως όστις υπεξαιρεί τό καλόν μου όνομα,
κλέπτει εκείνο, τό οποίον αύτόν μέν δέν πλουτίζει, εμέ δέ α
φήνει πράγματι πτωχόν».
«ΕΥΛΟΓΟΥΝΤΕΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ, ΚΛΙ ΚΑΤΑΡΩΜΕΝΟΙ ΤΟΥΣ
ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ».
Ούδέν τό θαυμαστόν, έάν ό ’Απόστολος ’Ιάκωβος, όρίζη την
γλώσσαν, ώς άτίθασσον μέλος, μεστήν θανατηφόρου φαρμάκου.
Ούδέν τό -θαυμαστόν, έάν λέγη ότι αυτή τροχίζει τον τροχόν
τής φύσεως! Ούδέν τό θαυμαστόν έάν λέγη, ότι αύτη είναι τό
δυσκολώτερον μέλος του σαηιατος ημών, τό όποιον δυνάμεθα νά
κυβερνήσωμεν. (Ίά κ . Γ ' κεφάλ.). Τις δέν έσχε πείράν τινα επί
τού ζητήματος τούτου; Τις δέν γνωρίζει ότι τό ήμισυ τουλάχιστον
των δυσκολιών τής ζωής οφείλονται ε’ις την ακράτειαν τής γλώσσης; ότι οί βεβιασμένοι καί δριμεΐς λόγοι, προύξένησαν πολέμους,
οιτινες έστοίχισαν εκατομμύρια χρημάτων, καί έκατοντάδας χιλι
άδων ανθρωπίνων υπάρξεων; 'Ό τι οί τοιούτοι λόγοι είναι αί αίτίαι τού ήμίσεως των δικών, καί ότι ούτοι είναι ή αιτία τού ήμίσεως καί πλέον τών οικιακών ήμών θλί-ψείον, αίτινες προσέβαλλον τό γένος ήμών κατά τά παρελθόντα (5,000 έ'τη! Ό ’Απόστολος
λέγει τά εξής άναφορικώς προς την γλώσσαν* «Έ ν αυτή εύλογούμεν τον Θεόν καί Πατέρα, καί έν αύτη καταρώμεθα (αδικούμεν, βλάπτομεν, δυσφημούμεν) τους ανθρώπους, τούς καθ*
όμοίωσιν Θεού γεγονότας. Ού χρή άδελφοί μου ταύτα γίνεσθαι».
(έδάφιον 9ον), Ό Χριστιανός, όστις έφθυισεν απλώς είς τό σημείον τού νά μή κλέπτη τον γείτονά του, ή νά μή φονεύη αυτόν,
άλλ* όστις λεηλατεί τον πλησίον αυτού διά τής γλιόσσης του,
—τραυματίζουν, ή φονεύων, ή κλέπτων την φήμην αυτού, τό
καλόν αυτού όνομα, — είναι χριστιανός, όστις έκαμε πολύ μικράν πρόοδον, είς την εύθείαν οδόν, καί όστις εύρίσκεται ακόμη
πολύ μακράν τής καταστάσεως τής ουρανίου Βασιλείας.
Πάντες γνωρίζουσιν, όπόσον δύσκολον πράγμα είναι τό νά
δαμάση τις την γλώσσαν, ακόμη καί όταν άναγνωρίσωμεν την
πονηράν αυτής διάθεσιν έν τή πεπτωκυίμ ήμών φύσει. *Ως έκ
τούτου καλούμεν τήν προσοχήν ήμών είς τήν μόνην κατάλληλον
μέθοδον όπως χαλιναγωγήσωμεν καί περιστείλωμεν τήν γλώσσαν,
δηλαδή διά μέσου τής καρδίας. Ό εμπνευσμένος λόγος διακη
ρύττει, ότι «έκ τού περισσεύματος τής καρδίας, τό στόμα λαλεί».
^Οντος δέ τούτου αληθούς, έπεται ότι όταν έχωμεν μεγάλην δυ
σκολίαν μέ τήν γλώσσαν ήμών, τούτο προέρχεται διότι ή καρδία
ήμών δέν είναι έξ ολοκλήρου ευθεία* καί ότι καθόσον διορθώνωμεν
τήν καρδίαν ήμών, θά εχωμεν όλιγωτέραν δυσκολίαν είς τό νά
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κυδερνήσωμεν την γλώσσαν ήμών. Τά χείλη εκείνα, τά οποία συ
νεχώς λαλούσι χλευαστικώς, περί των άλλων, δεικνΰουσι ύπερήφανον ,ύψηλόφρονα, αυταρχικήν, καί εγωιστικήν κατάστασιν
καρδίας. Τα χείλη εκείνα, τά οποία συνεχώς κακολογουσι τους
άλλους, είτε αμέσως, είτε δι’ υπαινιγμών δεικνύουσιν δτι ή καρδία, ή όπισθεν των χειλέων εύρισκομένη δεν είναι καθαρά, δέν
είναι πεπληρωμένη διά του πνεύματος τής αγάπης του Κυρίου,
— διότι, «ή αγάπη κακόν δέν εργάζεται είς τον πλησίον» οΰτε
καί κατά σκέψιν ακόμη. « Ή αγάπη δέν διαλογίζεται τό κακόν».
Ή αγάπη δέν επιτρέπει εις έαυτήν νά σκεφθή τό κακόν κατά τί
νος. Μάλλον θά έκλινεν υπέρ αΰτοΰ έν περιπτώσει αμφιβολίας,
καί θά έσκέπτετο καλόν μάλλον ή τό κακόν.
Ή έγωϊστική αγάπη συνήθως είναι λίαν ισχυρά είς άπαν
τό (Ανθρώπινον γένος, ώστε νά έμποδίση την γλώσσαν, από του
νά λαλή οτιδήποτε προς Ιδίαν εαυτού ζημίαν. Ή ορθή όμως καί
άνευ εγωισμού αγάπη, ήτις θά ήγάπα τον πλησίον ώς έαυτήν,
ήθελεν είσθαι έξ ίσου ακόυσα είς τό νά λαλήση κακόν κατά τίνος
πλησίον ή αδελφού, ή νά ρίψη ακόμη υπαινιγμόν τινα κατά, τής
διαγιογής αύτού, καθ’ δν τρόπον ήθελεν είσθαι απρόθυμος είς τό
νά λάβη τοιαύτην τινά πορείαν καθ’ έαυτής. Παρατηρουμεν λοι
πόν, έξ οιασδήποτε άπόψεως καί εάν έξετάσιομεν τό ζήτημα, δτι
τό σπουδαιότερον πράγμα, διά την νέαν κτίσιν, είναι νά απόκτηση
τήν τελείαν αγάπην έν τή καρδίςι αυτού. Τούτο δέ άναφορικώς
προς τόν Θεόν ήθελε διεγείρη ?)μάς είς μεγαλήτερον ζήλον, καί
ένέργειαν, καί αυτοθυσίαν, όπως συνεργασθώμεν έν τή Θείφ υπη
ρεσία, τή υπηρεσία τής αλήθειας. ‘Όσον δέ άφορα τούς άνθρώπους, τούτο ήθελε διεγείρη ήμάς, ούχί μόνον είς τό νά φερώμεθα προς αυτούς δικαίως καί μετ’ αγάπης, αλλά καί νά σκεπτώμεθα καί νά όμιλώμεν εύσπλάγχνως περί πάντων οσον δυνάμεθα. Τούτο είναι τό άγιον Πνεύμα, διά τό όποιον 6 Λυτρωτής
ήμών παρήγγειλεν είς ήμάς νά προσευχώμεθα, καί περί τού οποί
ου διεκήρυξεν δτι ό Ουράνιος ήμών Πατήρ είναι πολύ περισσό
τερον πρόθυμος, όπως δώση είς ήμάς, παρ’ ό'σον είναι οί επίγει
οι γονείς πρόθυμοι, είς τό νά δώσωσιν επίγεια αγαθά δόματα είς
τά τέκνα αντώ ν ή δέ ειλικρινής προσευχή διά τό πνεύμα τούτο
τού αγιασμού, τό πνεύμα τής αγάπης, συνεπάγεται ένθερμον επι
θυμίαν καί αγώνα, δπως έν λόγω, σκέψει καί πράξει ή αγάπη
έκχύνεται διά μέσου πασών των λεωφόρων τής ύπάρξεως ήμών.
Τοιουτοτρόπως θέλομεν γείνη τέκνα τού Πατρός ήμών τού έν
τοίς Ούρανοΐς, καί θέλομεν λαγισθή άξιοι τής αγάπης Αύτού,
καί πάντων τών πολυτίμων πραγμάτων, άτινα ύπεσχέθη καί έχει
διαφύλαξη διά τούς αγαπώντας Αυτόν.
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Ή Νέα Κτίσις, ένόσψ εύρίσκεται συσχετισμένη προς τά θνη
τά ταΟτα σώματα, έχει διά μέσου αυτών κοινωνικήν συνάφειαν
μετά των ανθρώπων και συνεπώς κοινωνικός τινας εΰΟυνας. *0
νέος νους φυσικώς επιζητεί την μετά τών άλλων νέων νοών επι
κοινωνίαν, και έφ ’ 6'σον αυξάνει εις τάς χάριτας τής αλήθειας,
ευρίσκει εαυτόν επί μάλλον καί μάλλον άποξενωμένον από τάς
κοινωνικός σχέσεις, σκοπούς, φιλοδοξίας, φιλολογίαν καί διάφορα
θέματα συζητήσεως. Π αρά πολλοΐς δε εγείρεται τό έξης ερώτη
μα· Μέχρι ποίου βαθμού πρέπει τό νέον κτίσμα, τό όποιον εχει
θεωρηθή νεκρόν ώς προς τά επίγεια ζητήματα, συμφέροντα, κλπ.,
νά τηρή τάς σχέσεις αυτού προς τούς σαρκικούς αυτού φίλους,
— τούς μή άφιερωθέντας* Τούτο είναι ζήτημα, τό όποιον χρήζει
σοβαράς καί επιμελούς έξετάσεως έκ μέρους παντός ατόμου·
επειδή δε πάντοτε δύο άνθρωποι δεν έχουσιν ακριβώς τάς ιδίας
περιπτώσεις, έπομένως ουδέ μία συμβουλή δύναται νά δοθή ήτις
νά έφαρμόζηται εις πασας τάς περιστάσεις.
Ό ’Απόστολος συμβουλεύει ήμάς, νά μή έχωμεν κοινωνίαν
μετά τών κακοποιών, μετ’ έκείνων τών οποίων τά έργα άναγνωρίζομεν, δτι είναι ακάθαρτα· καί νά έχωμεν σχέσεις συμφώ
νους προς τόν νέον ημών νουν. Ή τοιαύτη πορεία ήθελεν άπο6ή άναντιρρήτως προς όφελος ημών, διότι πρώτον, ή τοιαύτη
σχέσις δεν ήθελεν ένθαρρύνη συνεχώς τάς πεπτωκυίας ημών
βρέξεις, καί τάς φυσικάς καί διεφθαρμένος ημών τάσεις· καί
δεύτερον, διότι ή πορεία αυτή ήθελε τά μάλιστα βοηθήση ημάς
εις τάς προσπάθειας ήμών δπως άκολουθήσωμεν τήν εντολήν
του Αποστόλου, ϊνα σκεπτώμεθα, όμιλώμεν, καί θέτωμεν εις
ποάξιν, «υσα άληθή, δσα σεμνά, δσα δίκαια, δσα αγνά, δσα
προσφιλή, δσα εύφημα, εϊ τις αρετή καί ει τις έπαινος». —
Φιλιπ. δ ' 8.
Έ ν τούτοις πρέπει εννοείται νά ένδιαφερώμεθα δι* εκείνους
οίτινες συνδέονται προς ήμάς διά τών δεσμών του αίματος πε
ρισσότερον ή διά τό ανθρώπινον γένος γενικώς. Τοιουτοτρόπως
λοιπόν, έάν τό πνεύμα τού Κυρίου όδηγή καί παροτρύνη ήμάς,
δπως ώμεν φιλάγαθοι καί εύγενείς προς τήν ανθρωπότητα έν
γένει, τούτο θά έσήμαινεν δτι τά αισθήματα ήμών προς τούς
συγγενείς ήμών πρέπει νά τυγχάνωσι τής δεούσης έκ μέρους
ήμών μερίμνης καί νά άποβαίνωμεν, άναλόγως προς τάς ευκαι
ρίας ήμών, έπιβοηθητικοί προς αυτούς. Έ ν τούτοις, δέν ήθελεν
είσθαι σοφόν, συμφώνως προς τήν κρίσιν ήμών, ούτε ήθελεν εϊσθαι έν άρμονίς* προς τάς διδασκαλίας τών Γραφών, ούτε έν
ουμφωνίρ. προς τά παραδείγματα άτινα αΐ ΓραφαΙ θέτουσιν
ενώπιον ήμών περί τής διαγωγής τού Κυρίου ήμών καί τής δια
γω γής τών ’Αποστόλων, έάν ημείς συνήπτομεν λίαν ειδικήν
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καί στενήν κοινωνίαν προς τούς κατά σάρκα καί επιγείους ήμών
συγγενείς· ή νά δεχώμεθα αυτούς καί νά φερώμεθα προς αυ
τούς καλλίτερον, ή έξ Ισου καθώς φερόμεθα προς τούς οι
κείους της πίστεως. Ε νταύθα έξαιρούμεν εκείνους έκ των στε
νών ημών συγγενών, οϊτινες θά είχον αξιώσεις από ήμάς, συμψώνως προς τούς λόγους τού ’Αποστόλου, «Εί τις των Ιδίων ού
προνοεϊ.......... ήρνηται την πίστιν». (Α ' Τιμ. ε ' 8). Έ ν γένει
δέ πρέπει νά έφαρμόζωμεν τούς λόγους τού ’Αποστόλου* «κάμνετε τό καλόν πρός πάντας, μάλιστα δέ προς τούς οικείους τής
πίστεως». ’Αμέσως μετά τούς οικείους τής πίστεως πρέπει νά
έρχωνται οί περισσότερον άπομεμακρυσμένοι συγγενείς ήμών.
Ό προφανής σκοπός τού Κυρίου ήμών ήτο νά συνάθροιση
τούς ακολούθους αυτού, ώς νέαν οικογένειαν, ώς νέον οίκον, «τον
οίκον τής πίστεως». Ώ ς έκ τούτου εύρίσκομεν την συχνάκις έπαναλαμβανομένην παραγγελίαν καί ένθάρρυνσιν πρός άμοιβαίαν έπικοινωνίαν, πρός άλληλοβοήθειαν καί συχνάς συναθροίσεις,
μετά τής ύποσχέσεως, ότι όπου είναι δύο ή τρείς συνηγμένοι έν
τφ όνόματι τού Κυρίου, ήθελεν είσθαι και Ούτος είδικώς παρών
μεταξύ αυτών, όπως παρέχη εις αυτούς ευλογίαν τινά, καί ότι
ό λαός αύτού δέν πρέπει νά λησμονή όπως συνέρχηται. Ή πορεία
τού Κυρίου ήμών είναι έν πλήρει συμφωνίφ πρός την ειδικήν
ταύτην έντολήν την όποιαν αυτός έδωσεν εις τον οίκον τής
πίστεως, διότι εύρίσκομεν, ότι, όταν έτέλεσεν τό τελευταίον
Πασχάλειον Δείπνον, τό όποιον έμελλε νά τελεσθή ύφ’ έκάστης
οικογένειας χωριστά, (*Έξ. ι6 ' 1-21) ό Κύριος συνήλθε μετά των
δώδεκα αύτού αποστόλων, ώς χωριστή οικογένεια — κεχωρισμένοι έξ όλων αύτών τών συγγενών, καί Αύτός έκ των Ιδικών του.
Τήν αύτήν σκέψιν, εύρίσκομεν έν τοϊς λόγοις αύτού, όπόταν
έπληροφορήθη, ότι ή μήτηρ αύτού καί οί αδελφοί ήσαν έξωθεν,
έπιθυμούντες νά τφ όμιλήσωσιν, Ούτος άπήντησε λέγω ν «Τις
έστιν ή μήτηρ μου, καί τίνες είσιν οί αδελφοί μου; *Όστις γάρ
άν ποιήση τό θέλημα του ΙΙατρός μου τού έν ούρανοϊς αύτός
μου αδελφός, καί αδελφή, καί μήτηρ μου έστιν». — Ματθαίου
ΐβ ' 47-50.

Άκολουθούντες ούτως τό Θειον παράδειγμα, πρέπει νά άναμένωμεν όπως εύρωμεν τά αισθήματα ήμών καί τό ένδιαφέρον
περισσότερον έστραμμένα πρός τά συνάδελφα μέλη τού «σώματος
τού Χριστού», τούς συντρόφους ήμών έν τή νέφ κτίσει. Τούτο
όμως δέν πρέπει νά έννοηθή ότι άκυροι καθ’ οίονδτμιοτε βαθμόν,
τήν αύστηροτάτην κοσμιότητα μεταξύ τών φύλων έν τή νέφ
κτίσει* άλλ’ ούτε καί σημαίνει, ότι ό άπιστος σύζυγος, ή σύζυγος
πρέπει νά παραμελήται, όπως παρέχωμεν τον χρόνον τούτον καί
τήν έπικοινωνίαν πρός τούς έχοντας τόν νέον νούν. Τούναντίον, ή ύποχρέωσις έκάστου, είναι πρός τόν σύντροφον αύ-
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του, — νά προσεχή όπως οΰτος μΐ] στερηθή πάσης άνακουφίσεως, προνομίου καί τής καταλλήλου επικοινωνίας καί σχετίσεως. Έ ν τούτοις τούτο δέν σημαίνει υποταγήν μέχρι τυρρανίας, ητις ούόεμίαν θά έπέτρεπε λογικήν πρόνοιαν, δπως συμμορφωθή προς τήν Θείαν εντολήν, «μή έγκαταλείπετε την έπισυναγω γήν εαυτώ ν,...........καί τοσοϋτο) μάλλον, δσφ βλέπετε τήν
ημέραν πλησιάζουσαν» — Έ β ρ. Γ 25.

«ΠΑΝΤΑΣ ΤΙΜΗΣΑΤΕ».
«'Ως έλεύθεροι, καί μή ώς επικάλυμμα εχοντες τής κα
κίας τήν ελευθερίαν,, άλλ’ ώς Θεοΰ δούλοι. Π άντας τιμήσατε.
Τήν αδελφότητα αγαπάτε. Τον Θεόν φοδείσθε. Τον Βασιλέα
τιμάτε». «Ά πόδοτε πάσι τάς όφειλάς, τφ τον φόρον, τον φόρον, τφ τό τέλος, τό τέλος, τφ τον φόβον, τόν φόβον, (σεβα
σμόν) τφ τήν τιμήν, τήν τιμήν, μηδενί μηδέν όφείλετε, εί μή αγά
πην». — Α ' Πέτρ. 6 ' 16,17. Ρωμ. ιγ ' 7,8.
Τό νέον κτίσμα, έλευθερωθέν από των αντιζηλιών καί φιλο
δοξιών του θελήματος τής σαρκός, καί έμπνεόμενον υπό τών γεν
ναιόδωρων καί πλήρη χαρίτων παρορμήσεων του Α γίου Πνεύμα
τος, ούδεμίαν ευρίσκει περίστασιν προς ύπερηφάνιαν, καί πλεο
νεκτικήν ζηλοτυπίαν, αίτινες θά παρημπόδιζον τήν ορθήν έκτιμησιν, τών καλών ιδιοτήτων τής καρδίας, ή του νοός τών άλλων.
Τό νέον κτίσμα ιιετά χαράς θά άνεγνώριζε καί θά ώμολόγει
τελείως καί έλευθέρως τά γήϊνα δικαιώματα καί τάς αξιώσεις
τών άλλων, — διότι τά ίδια εαυτού δικαιώματα καί τάς αξιώσεις,
αίτινες είναι γήινου είδους, τάς άπηρνήθη χάριν τών πνευματι
κών, τών ουρανίων. Οί τοιούτοι ήθελον είσθαι φυσικώς ειλικρινέ
στατοι, είς τό νά άναγνωρίζωσι, τούς μεγάλους τού κόσμου τού
του, καί τά μάλιστα υπήκοοι είς τάς απαιτήσεις τού νόμου, καί
είς αυτόν τόν νόμον, έκτος έάν ούτοι εύρίσκωνται έν άντιθέσει
προς τάς ουρανίους απαιτήσεις καί έντολάς. ’Ολίγοι, έάν μή ού6είς έκ τών έπιγείων κυβερνητών τών ημερών ημών, θά άστοχήσωσιν εις τό νά άναγνωρίσωσι τόν "Υπατον Δημιουργόν, καί
άποδώσωσι τήν θψίστην υποταγήν είς τάς έντολάς αυτού. 'Ω ς
έκ τούτου τό νέον κτίσμα, πρέπει νά εύρίσκηται μεταξύ τών τά
μάλιστα νομοταγών τού παρόντος χρόνου, — νά μή ώσι φιλόνεικοι, ταραχοποιοί, καί νά μή εύρίσκωσι σφάλματα παρά τοίς
άλλοις. Είναι αληθές, οτι ούτοι βλέπουσι πολύ καθαρονιερον από
τούς άλλους αίτιας καί λόγους προς άνεύρεσιν σφαλμάτων, —
βλέπουσιν άτελείας εις πάσας τάς παρούσας διατάξεις, αίτινες εχουσιν ώς βάσιν τόν νόμον τού εγωισμού. ’Αλλά βλέπουσιν έπίσης, διά τών όφθαλμών τής διανοίας αυτών, οίτινες έφωτίσθησαν υπό τού Θείου Λόγου, δτι ή ανθρώπινη έξέγερσις καί έπανάστασις είναι αρκετά ανίσχυρος, όπως έπιφέρη τήν άναγκαίαν
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μεταβολήν βλέπουσιν δτι καί άν ήδύναντο ακόμη ο! άνθρωποι
•να έπιτελεσωσι δεκάκις καλλίτερον του δ,τι σήμερον έπιτελούσιν, ή θεωρούνται ικανοί νά έπιτελεσωσι,, ήθελεν άπέχη πολύ τής
τελειότητος την οποίαν ό Κύριος δεικνύει εις ημάς, και ενθαρ
ρύνει ήμάς είς τό νά πιστεύωμεν, οτι θέλει επιφέρει κατά τόν
ώρισμένον αύτού καιρόν, υπό την ένέργειαν τής Βασιλείας Αύτοΰ,
— την κατάστασιν εκείνην, καθ’ ήν τό θέλημα του Θεού θά γίνηται έπί τής γής, ως γίνεται είς τόν ουρανόν.

Συναισθανόμενον την αδυναμίαν των ανθρωπίνων προσπα
θειών, τό νέον κτίσμα κατέχει τό πνεύμα τού ύγιαίνοντος νοός, σχετικώς προς τάς παρούσας συνθι'ικας, τό όποιον άλλοι,
οίτινες βλέπουσιν όλιγώτερον αύτού, δεν έχουσιν. Τό νέον κτίσμα
δύναται νά ίδη, οτι καί ή χειριστή ακόμη μορφή τής ανθρώπινης
κυβερνήσεως, καί ή μάλλον αυθαίρετος κατάχρησις τής δυνάμεως
καί τής εξουσίας διά τήν διατήρησιν τού νόμου καί τής τάξεως, είναι πολύ καλλιτέρα, παρ’ δ,τι ήθελεν εϊσθαι ή ελλει-ψις νό
μων καί ή αναρχία. νΕμαθεν έπίσης, οτι ό μέγας ’Ιεχωβά, ένδιαφέρεται είς τάς υποθέσεις ταύτας, καί δτι ό καιρός αύτού καί
ό τρόπος, είναι τά μόνα σοφά καί κατάλληλα μέσα, δπως έπιφέρη τά ποθούμενα αποτελέσματα. Τό νέον κτίσμα είναι επομέ
νως υπομονητικόν, πλήρες χαράς καί έλπίδος, καθώς ό Απόστο
λος ’Ιάκωβος έκφράζεται λέγων* «μακροθυμήσατε α δελφ οί....
ή παρουσία τού Κυρίου ήγγικεν». (Ίάκ. ε' 8). Ή Βασιλεία αύ
τού μέλλει νά φέρη δικαιοσύνην καί εύλογίαν είς ολόκληρον τόν
κόσμον τής άνθρωπότητος.
Τό νέον κτίσμα έπίσης άκούει τό άγγελμα τού Κυρίου, «μή
άγανάκτει διά τούς πονηρευομένους», — έν καιρφ τφ δέοντι θέλουσιν άποκοπή. (Ψαλμ. λ ζ' 1,2). 'Ω ς έκ τούτου, καθ’ δν χρό
νον οί άλλοι δυνατόν νά νομίζωσιν δτι είναι σπουδαΐον τό νά συξητώσι περί των διαφόρων χαρακτήρων τής πολιτικής περί κα
λής κυβερνήσεως, περί οικονομικών κλπ., αύτό τούναντίον ανα
γνωρίζει δτι ό Θεός προείπε τήν παρούσαν κατάστασιν, καί δτι
ή Ά πόφασις Αύτού έξεφράσθη ήδη κατά τών παρόντων συστη
μάτων τού εγωισμού, «ΜΕΝΕ, ΜΕΝΕ, ΘΕΚΕΛ, ΟΥ-ΦΑΡΣΙΝ»
— Έζυζίσθης έν τή πλάστιγγι, καί εύρέθης έλλιπής». (Δαν.
ε ' 25-28). ’Εννοεί δτι ή έπί τού πράγματος τούτου κρίσις τού
Θεού, ώς αύτη έκφράζεται έν ταίς Γραφαίς, είναι ορθή καί άναλλοίωτος* περιμένει δέ μεθ’ υπομονής δπως δ Κύριος έπιφέρει τήν
μεταβολήν τών πραγμάτων, συμφώνως προς τό Θειον Αύτού
θέλημα, καί τάς εύσπλάγχνους αύτού υποσχέσεις. Καίτοι δέ άκόμη παρατηρεί δτι τό θέλημα τούτο θά έπιφέρη μεγάλην θλύψιν έπί
τού κόσμου, δμως τό νέον κτίσμα έπαναπαύεται έπί τών Θεί
ων ύποσχέσεων, καί «άφήνει είς τάς χεϊρας τού Χριστού τάς
κλείδας τής αύριον». Συναισθάνεται, δτι οί λόγοι του, ή αΐ σκέ-
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ψεις του, ή αΐ πράξεις του δέν θά ήδύναντο νά μεταβαλλοχΛ
τά τελικά αποτελέσματα, καί ή καρδία του επαναπαύεται διά της
πίστεως είς την σοφίαν καί την δύναμιν του Θεού. *0 Προφή
της όμιλών περί τής νέας κτίσεως σχετικώς προς τον έπικρεμάμενον καιρόν τής θλίψεως, λέγει προσφυέστατα· «Αύτη (ή
Σιών) δέν -θέλει σαλευθή,» — ή έμπιστοσύνη αυτής καί ή
πίστις είναι καλώς έστερεωμένα, ούχί έπί τής άγνοιας καί εύπιστίας, αλλά έπί τού ζώντος καί διαμένοντος Λόγου τού Θεού.
— Ψαλμός μστ' δ.
Ούτε θεωρεί ή Νέα Κτίσις άναγκαΐον νά έκφοβίζη τον κό
σμον, ή σοφόν όπως προσπαθή νά πράττη ούτως, σχετικώς προς
την έπερχομένην θλίψιν. Πρώτον πάντων ένθυμείται εκείνο τό
οποίον ό Κύριος ημών είδικώς διεκήρυξεν, δτι «ούδείς έκ τών
ασεβών θέλει νοήση». (Δαν. ιβ' 10)* Ε νθυμείται έπίσης, δτι
ή δυστυχής, στενάζουσα κτίσις, έχει αρκετά νά ύποφέρη έν τή
καθημερινή αυτής χορηγίρ, χωρίς νά άναμένη καί την έπερχο
μένην ακόμη θλίψιν, την όποιαν δέν θά ήδύνατο νά άποφύγη,
καί δτι «αρκετόν τή ήμέρφ ή κακία αυτής». Έ ν φ λοιπόν ούτοι
δέν πρέπει νά συστέλλονται δπως άναγγέλωσιν όλύκληρον την
βουλήν τού Θεού» εις πάντας τούς παρέχοντας τεκμήρια δτι έχουσιν εύήκοα ώτα, έν τούτοις, πρέπει σακρρόνως καί καταλλήλως νά
άποφεύγωσι νά σπαταλώσι τάς ένεργείας αυτών καί νά διεγείρωσι την όργήν έκείνων οΐτινες δέν έκτιμώσι τον Κύριον καί τον
Λόγον Αυτού. Ούτοι δέν πρέπει νά ρίπτωσι τούς μαργαρίτας
αυτών έμπροσθεν τών χοίρων, αλλά πρέπει νά εχωσιν έν έαυτοίς
την άνωθεν καταβαίνουσαν σοφίαν, — ήτις είναι πρώτον καθα
ρά, έπειτα ειρηνική, ευπειθής, πλήρης έλέους καί καλών καρπών.
— Ίά κ . γ ' 17.
Τό νά τιμώμεν τούς ανθρώπους, νά σεβώμεθα αυτούς άναλόγως πρός τόν χαρακτήρα αυτών, ή τό υπούργημα, καί τό νά
ύπακούωμεν είς τούς νόμους, δέν σημαίνει αναγκαίος οτι πρέπει
νά συμμετάσχωμεν μετά τού κόσμου είς τά διάφορα υπουργήματα
τής κυβερνήσεως. Νόμος τις έψηφίσθη οστις επιβάλλει είς πάν
τας τους ανθρώπους νά ψηφίζωσιν. "Οπουδήποτε έπιβληθή ό νό
μος ούτος, τά νέα κτίσματα, υποκείμενα υπό τόν νόμον τούτον,
πρέπει νά άποδώσωσιν ύπακοήν είς τούτον, χωρίς νά μεμψιμοιρώσιν. Έξασκοΰντα δέ την ύποχρέωσιν ταύτην, πρέπει νά μεταχει
ρίζονται δσον δύνανται καλλίτερον την κρίσιν αυτών, καί νά
'ψηφίζωσιν υπέρ έκείνων, οίτινες θεωρούνται ώς οΐ άριστοι υπο
ψήφιοι. Έ ν τφ μεταξύ δμως, έάν δέν ύπάρχη τοιαύτη τις άπαίτησις, ή συμβουλή ημών είναι, δπως τηρήσωσιν αύστηράν ουδετε
ρότητα, άναφορικώς πρός τά πολιτικά, καί νά άποφεύγωσιν εν
τελώς τήν ψηφοφορίαν. 01 λόγοι ημών διά τούτο είναι οί εξής:
(1) Δέν δυνάμεθα νά έλπίζωμεν δτι θά εύρωμεν είς τι έκ-
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λογικόν δελτίον, πρόσωπα εντελώς κατάλληλα διά τό υπούργημα,
συμφιόνως προς τον κανόνα τής κρίσεως ημών.
(2)
Δεν δυνάμεθα να έλπίζωμεν, ότι αί ψήφοι ήμών ήθελο
£χη οιαινδήποτε έπιρροήν επί τών αποτελεσμάτων τής εκλογής.
(3)
'Όσοι έκ τής νέας κτίσεως αναμιγνύονται εις τά πολιτ
κά, καί εις τά διάφορα αυτών έπεχειρήματα, ούχί μόνον εύρίσκουσιν, δτι ό καιρός αυτών καταναλίσκεται εις αυτά, άλλα και
αί ένέργειαι αυτών επίσης καί τά υλικά μέσα, — πάντα τών
όποιων είναι καθιερωμένα εις τον Κύριον, είς ουράνια πράγμα
τα, όπως προαγάγωσιν, διά τής διακηρύξεως, τά χαράς ευαγγέ
λια. Ούχί δέ μόνον τούτο, αλλά καί αί διάνοιαι αυτών θέλουσιν
άπορροφηθή κατ’ ανάγκην μετά τών πολιτικών τούτων συμφερόν
των μέχρι τοιούτου βαθμού, ώστε νά έμποδίσωσι κατά μέγα βαθ
μόν τάς ιδιαιτέρας αυτών σκέψεις καί μελέτας επί τών καλλιτέρων πραγμάτων, — σχέσιν αυτών μετά τού Κυρίου.
(4)
Εκείνοι οΐτινες ψηφίζουσιν άτομόν τι, ή ομάδα, είναι κα
τά τό μάλλον ή ήττον υποχρεωμένοι νά ύποστηρίξωσι τά αποτε
λέσματα τής εκλογής, εάν παραστή άνάγκη διά τού ξίφους καί
τού δπλου. Καίτοι δέ είναι αληθές, δτι πας πολίτης, υπό τον
νόμον εύρισκόμενος, δυνατόν νά προσκληθή νά υπεράσπιση διά
τού ξίφους καί τού δπλου τούς νόμους καί τά συστήματα είς τά
όποια ζή, έν τούτοις, δστις λαμβάνει ενεργόν μέρος είς τάς έκλογάς, αναλαμβάνει είδικώτερον ηθικήν ύποχρέωσιν καί ευθύνην
διά τά αποτελέσματα καί την γενικήν πορείαν τής κυβερνήσεως,
τήν όποιαν ούτος έβοήθησεν δπως άναλάβη την αρχήν. Ή προτιμωτέρα λοιπόν στάσις ήμών, — ή στάσις ή μάλλον τιμώσα
τόν Κύριον, καί ή μάλλον όρθή διά τήν κοινωνίαν καί δι* ήμάζ
αυτούς— θά ήτο εκείνη τήν οποίαν αί Γραφαί ύποδεικνύουσιν, ή τών
παροίκων καί τών ξένων. (Ψαλμ. λ θ ' 12. Α ' Πέτρ. β ' 11).
Οί ξένοι πρέπει νά ύπακούωσιν είς τούς νόμους, ούτω καί ημείς.
Οί ξένοι δύνανται νά ζητώσι προστασίαν από τούς νόμους, ούτω
καί ημείς. Οί ξένοι δμως δεν θεωρούσιν έαυτούς υποχρεωμένους,
νά πολεμήσωσι κατά τού ίδιου εαυτών Βασιλέως, διότι άναγνωρίζουσι πρωτίστως υποταγήν είς αυτόν* καί ήμείς θά προτιμώμεν
νά εύρισκώμεθα είς τήν αυτήν θέσιν, δσον δυνάμεθα, διότι, «δέν
μετέστημεν έκ τής βασιλείας τού κόσμου τούτου είς τήν Βασιλεί
αν τού αγαπητού Υιού τού Θεού; — έν τή έμβρυώδει αυτής καταστάσει; — Κολασ. α ' 13.
Δέν είμεθα υπήκοοι τού Μεγάλου Βασιλέως; Δέν είναι δέ αί
βασιλεΐαι τού κόσμου τούτου κατά τό μάλλον ή ήττον συσχετισμέ
νοι πρός τόν «ά'ρχοντα τού κόσμου τούτου» καί πρός τόν έαυτού
νόμον τού έγωϊσμοΰ; Δέν είμεθα λοιπόν ξένοι καί παρεπίδημοι
ένταΰθα, καί κατά τινα βαθμόν αλλοδαποί καί πάροικοι; Είναι ύπερόχως ορθόν δι* ημάς, δπως άγαπώμεν καί έκτιμώμεν πάντα κα-
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λόν νόμον, καί πάντας τούς ύπηρέτας των γηΐνων νόμων, καί νά
χαίρωμεν, διότι τό μεγαλήτερον μέρος τής νέας κτίσεως ζή ύπό
τάς υψίστας μορφάς των πολιτικών κυβερνήσεων, αίτινες δυνα
τόν νά εύρεθώσιν έν τφ κόσμφ σήμερον, καί νά έκτιμώσι τούτο,
ώς ευλογίαν καί εύνοιαν Θεού. 'Ως έκ τούτου δεν έπικρίνομεν τήν
γενέτειραν ημών χώραν τούς κυβερνήτας αυτής, ή τούς νόμους
της, άλλα καί τούτο δεν σημαίνει, ύτι πρέπει νά πολεμήσωμεν,
δι’ όπλων σαρκικών, ούτε ότι πρέπει νά αύξήσωμεν τάς εΰθύνας
ημών διά τής εκλογής των αρχόντων.
Είναι αληθές ότι ή κυβέρντισις δυνατόν πάντοτε νά μη έξαιρή
εκείνους οίτινες είναι κατά τού πολέμου, ώστε νά μή λάβωσι μέ
ρος εις αυτόν, καίτοι φιλάγαθός τις προμήθεια τού είδους τού
του, καί πρόνοια έγένετο κατά τό παρελθόν ύπέρ εκείνων, οίτινες
καθώς ήμεΐς, πιστεύουσιν, ότι ύ πόλεμος είναι άδικος· δηλαδή οι
Φίλοι, ή οί Κουακέροι, εξαιρούνται, έκ τής στρατιωτικής ύποχρεώσεως, δι* ειδικών νόμων υπέρ αυτών. Έ ν τούτοις δυνατόν
νά απαιτητή παρ’ ημών, νά έκτελέσωμεν τήν στρατιωτικήν ημών
θητείαν, είτε ψηφίζομεν, είτε ούχί· έάν δέ ήθελεν άπαιτηθή τού
το παρ’ ημών, θά εϊμεθα ύποχρεωμένοι νά ιιπακούσωμεν εις τάς
ύπαρχούσας εξουσίας, καί νά θεωρήσωμεν, ότι ή πρόνοια τού Κυ
ρίου έχει έπιτρέψη τήν στρατολογίαν, καί ότι Αυτός είναι ικανός
νά μετατρέψη τούτο προς τό καλόν ημών καί των άλλων. Έ ν
τοιαύτη περιπτώσει, δέν πρέπει νά νομίσωμεν ότι είναι σφάλμα
νά κάμωμεν εξηγήσεις τινάς εις τούς καταλλήλους αρμοδίους
αξιωματικούς, καί νά ζητήσωμεν τήν μεταφοράν ημών είς το
ιατρικόν ή νοσοκομειακόν σώμα, ένθα αΐ ύπηρεσίαι ημών θά έγίνοντο μέ τήν πλήρη συγκατάθεσιν τών συνειδήσεων ημών· — έάν
όμως μεθ’ όλα ταύτα έξαναγκασΰώμεν νά ύπηρετήσωμεν είς τάς
τάξεις καί νά πυροβολήσωμεν, ημείς δέν πρέπει νά θεωρήσωμεν
ύποχρέωσιν όπως πυροβολήσωμεν τούς όμοιους ημών.
TO NEON ΚΤΙΣΜΑ ΚΑΙ ΑΙ ΗΘΙΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
Παν μέλος τής νέας κτίσεως, πρέπει κατ’ ανάγκην, νά συμπα
θή ποός τήν ηθικότητα, τήν δικαιοσύνην, τήν αγνότητα, καί τήν
αγαθότητα παντός είδους. Πρέπει νά έπιθυμή όπως είναι, ούχί
μόνον έν τή καρδίςι, αλλά καθόσον προοδεύει είς τούτο, τούτο
ασφαλώς θέλει όδηγή αυτόν, όπως είναι καθαρός τό πρόσωπον καί
τά ένδύματα, τούτο δέ θέλει περιλαμβάνει ούχί μόνον τήν έξωτερικήν αυτού ένδυμασίαν, άλλ’ επίσης καί τό στόμα αυτού. Έ ν
τούτοις οί τοιούτοι δέν θά διαπράξωσι τό σφάλμα, τό όποιον ό
κόσμος διαπράττει, τό νά θεωρώσι δηλαδή εκείνο τό οποίον θέτουσιν είς τό στόμα αυτών περισσότερον ιιολύνον, ή τούς λόγους οΓτινες εξέρχονται έξ αυτού. Ή καθαρότης τής καρδίας, θέλει όδη-
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γήση πρός την καθαρότητα καί την αλήθειαν, των χειλέων αυ
τού ,καί έπομένως θέλει όδηγήση αυτόν όπως προσεχή σχετικώς
πρύς έκεΐνο τό όποιον θά φάγη, πρός εκείνο τό όποιον θά πίη,
καί τι θέλει ένδυθή· — ΐνα δοξάση τον Θεόν έν τφ σώματι καί
τφ πνεύματι, άτινα είναι του Κυρίου. Δέν εναπόκειται είς ήμάς
όπίος θέτωμεν είς τούς άλλους δεσμά καί χαλινούς, οίτινες δεν
ι ύρίσκονται είς τον Λόγον τού Θεού. 'Έκαστον μέλος τής νέας
κτίσεως, δέον νά άναγνωρίζη, όσον δΰναται περισσότερον, ότι ή
ύποσχεσις τής άφιερώσεως αυτού, θίγει πάσαν πράξιν τής ζωής
αυτού. Έάν έπομένως ούτος έχει τάσιν πρός την λαιμαργίαν, ή
την μέθην, ή άλλην τινα τοιούτου είδους ακάθαρτον συνήθειαν,
ανήκει είς αυτόν νά έξετάση μετά προσοχής καί προσευχής, έάν
δοξάζη τον Κύριον έν πάσι, καί έάν μεταχειρίζηται την έπιρροήν αυτού, όσον δύναται καλλίτερον, ένώπιον των όμοιων αυτού·
Τολμώμεν νά ύπαινιχθώμεν, ότι πολλοί ολίγοι έκ τής νέας κτί
σεως, θά λάβωσιν ύπ’ όψιν αυτών, ότι δοξάζουσι τον Θεόν, όταν
τρο'>γωσιν ή πίνωσιν έκείνο τό όποιον κατά τινα βαθμόν θά παρημπόδιζεν αυτούς από τού νά έξασκήσωσιν όσον τό δυνατόν καλ
λίτερον τάς διανοητικός, ήθικάς καί πνευματικάς αυτών ένεργείας. Βεβαίως οί περισσότεροι θέλουσιν αναγνωρίσει, ότι κατά
τό πλεϊστον, αί δυνάμεις ημών, τά τάλαντα, καί αί ικανότητες,
έχουσι κατά πολύ έξασθενήση ένεκα τής πτώσεως, καί έχουσιν
ανάγκην ένδυναμώσεως, αντί έξασθενήσεως.
ΕΝΔΥΕΣΘΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΣ ΑΜΦΙΕΣΕΙΣ
Δυνάμεθα νά ύποστηρίξωμεν μετ’ αρκετής δυνάμεως, ότι ούδέν πράγμα υπάρχει δι’ ένα αληθές, πιστόν καί εύγενές τέκνον
τού Θεού, τό οποίον αφιέρωσε την ζωήν αυτού καί τό πάν είς την
Θείαν υπηρεσίαν, τό όποιον νά είναι λίαν καλόν δι’ αυτό. Δυνά
μεθα έπίσης νά είπωμεν, καί τούτο άνευ αμφιβολίας, ότι οί άγ
γελοι των ουρανών, καί πάσαι αί ούράνιαι διατάξεις είναι μεγα
λοπρεπείς καί ένδοξοι, έν τή περιβολή καί παρουσίςι αυτών, καί
ότι ή λαμπρότης αντιπροσωπεύει τον Θειον νούν, καί θέ?α)μα, ό
σον αφορά τον λαόν τού Θεού. Έξετάζοντες τό ζήτημα τούτο
έκ τής άπόψεως ταύτης, δυνατόν κατ’ άρχάς νά είχωμεν τάσιν
τινα όπως είπωμεν, ότι τά μέλη τής νέας κτίσεως θά ήδύναντο
καταλλήλως νά περικοσμήσωσι τά θνητά αυτών σώματα διά χρυ
σού καί πολυτίμων λίθων, καί πολυτελών αμφιέσεων, καί τούτο
μετά περισσής σπατάλης· ’Αλλά πριν ή ακόμη άποφασίσωμεν,
άς έξετάσωμεν την έτέραν όψιν τού ζητήματος, — τούς λόγους δη
λαδή διά τούς οποίους τά νέα κτίσματα δέν πρέπει νά περικοσμώσι τά θνητά αυτών σώματα αφειδώς, ύπερβολικώς.
(1) 'Ο υπερβολικός ατομικός στολισμός φυσικώς οδηγεί κατά
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τό μάλλον καί ήττον προς την υπερηφάνειαν· πάντες δέ ήμεΐς γνω ρίζομεν, δτι ή αγάπη τής έπιδείξεως, ή επιθυμία του νά φαινώμεθα ευπρόσωποι ενώπιον τών άλλων, είναι ειδικός πειρασμός, τής
πεπτωκυίας ήμών σαρκός, καί λίαν δυσμενής διά την καλλιέργειαν
του πνεύματος τής πραότητος, καί τής ταπεινοφροσύνης. Ε π ο 
μένως παν δ,τι θά έξυπηρέτει την υπερηφάνειαν, καί θά παρημπόδιζε την άνάπτυξίν τής ταπεινοφροσύνης, ήθελεν είσθαι εναν
τίον προς τά συμφέροντα τής νέας κτίσεως.
(2) Ή μεγίστη πλειονότης τής ανθρώπινης οικογένειας παρεμ
ποδίζεται από του νά ένδυθή εξωτερικούς πο?αττελείς στολισμούς,
υπό τής πτωχείας, καί έφ* δσον κυβερνάται υπό τού φυσικού νοός,
είναι βέβαιον δτι θά προσβλέπωσι προς τούς πλουσίους μετά φθό
νου, καί είδικώς προς εκείνους, οιτινες κάμνουσι μεγάλην έπίδειξιν
πλούτου. Τό πνεύμα τής αγάπης, έπομένως, πρέπει νά παροτρύνη
την νέαν κτίσιν, δπως λαμβάνη ύπ’ δψιν αυτής τάς συνθήκας και
τά αισθήματα τών άλλων, — νά μή προτρέπη αυτούς προς πλεο
νεξίαν, φθόνον, κλπ., ούτε νά κάμνωσιν ώστε ή ζωή αυτών καί
ή τύχη νά φαίνηται πικροτέρα καί έν συγκρίσει προς τήν τών
πλουσίων.
(3) Παν μέλος τής νέας κτίσεως έχει κάμη καθιέρωσιν παν
τός δ,τι έχει εις τον Κύριον, καί είς την υπηρεσίαν αυτού, καί πρέ
πει νά μεταχειρίζηται παν δ,τι ήθελεν έλθη είς αυτό, έκ τών αγα
θών τού κόσμου τούτου καί νά μή καταχράται ταύτα, αλλά νά
τά μεταχειρίζηται συμφώνως προς τό υπόδειγμα Εκείνου, δστις
έγένετο Λυτρωτής ήμών καί οδηγός καί Κύριος. Τό προ ήμών
τεθέν παράδειγμα 6 ν d ί α ς, — ούχί μόνον τής επιρροής καί
τού χρόνου ήμών, άλλ’ επίσης καί τού πλούτου ήμών, τών μέ
σων ήμών, κλπ. «'Ό στις πλούσιος ών έπτώχευσεν υπέρ ήμών». Πάν
μέλος δΰεν τής νέας κτίσεως, καθόσον έκτιμφ τήν διαθήκην αυτού,
καί ζητεί νά ζήση σημφά)νως προς τούς δρους αυτής, δύναται νά
μεταχειρίζηται τά χρήματα άτινα ένεπιστεύθησαν εις αυτόν, ως έπιστάτην τού Κυρίου, διά καλλίτερόν τινα σκοπόν, παρά νά μεταχειρισΟή αυτά προς πολυτελή στολισμόν, δστις ούχί μόνον δύναται
νά τον βλάψη, αλλά καί άλλους νά έξερεθίση έπιβλαδώς. Τό νέον
κτίσμα έχει άνάγκην νά μεταχειρίζηται πάν δολλάριον, δσον δύναται καλλίτερόν είς τήν υπηρεσίαν τού Κυρίου.
Καλόν θά ήτο ένταΰθα νά έπιστήσωμεν τήν προσοχήν ήμών είς
τό γεγονός, δτι ή άφιέρωσις ήμών, ήτις δεν θά έπέτρεπεν ήμίν
ϊνα έξοδεύσωμεν χρήματα διά περιδέραια, ή διά πολυτελείς, ή
εκτάκτους στολισμούς, εξίσου δεν θά έπέτρεπεν είς ήμάς, εάν θά
ήθέλομεν νά εϊμεθα πιστοί οικονόμοι, νά μεταχειρισθώμεν αύτά διά
τήν αγοράν χρεογράφων καί ομολογιών, καί ακινήτου περιουσίας,
κλπ., έν περιπτώσει καθ’ ήν δεν έξωδεύομεν αύτά προς στολισμόν
ή)μών αυτών, ή κατεσπαταλουμεν ταύτα διά τούς οίκους ήμών.
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Το χρήμα είναι πολύτιμον, διότι δυνάμεθα νά τό μεταχειρισΟώμεν
έπωφελώς, έκαστον δέ μέλος τής νέας κτίσεως τό όποιον κατέχει
πλούτον τινά, πρέπει μετά προσοχής νά έξετάζη τάς εύθύνας τής
έπιστασίας αυτού, καί νά είναι πρόθυμον νά μεταχειρίζηται αυ
τόν συμφώνως προς την κρίσιν αύτου περί του Θείου θελήματος.
Λέον νά ένθυμήται δτι πάσαι αΐ τάσεις τής πεπτωκυίας (ρύσεως
είναι προς τον έγωϊσμόν, καί δτι επομένως ό νέος νους πρέπει
νά άγωνισθή κατά τής διαθέσεως ταύτης έν τή σαρκί, καί πρέπει
νά ύπερνικήση αύτάς, εάν θά ήθελε νά κερδίση τό βραβείον.
Έάν κοσμικός τις άνθρωπος υψηλών αρχών, δστις διακηρύττει
δτι δέν είναι Χριστιανός, άλλ,’ ό όποιος έάν θά είχε θρΐ^σκείαν τινα θά ήτο Βουδιστής, προβάλ?».η τό αξίωμα, δτι «είναι όνειδος εις
τόν άνθρουιον νά άποθνήσκη πλούσιος» πόσον περισσότερον πρέ
πει νά αισθάνονται τούτο τά νέα κτίσματα, — δτι ήθελεν εϊσθαι
όνειδος δι’ αυτά, άφ’ ού έ'καμον άφιέρωσιν του παντός αυτών είς
τόν Κύριον, νά σπαταλώσι καθιερωμένα χρήματα αφειδώς διά τόν
στολισμόν εαυτών ή νά συσσωρεύωσιν αυτά, ένφ βλέπωσι τοιαύτάς ευκαιρίας έν τή ζωή, δπως μεταχειρισθώσι τό ταλαντον αυτών
τούτο επωφελώς! Όλόκληρος ή κτίσις συστενάζει, καί συναγωνιρ, ώς ’Απόστολος διακηρύττει, καί ώς ό Διδάσκαλος εξήγη
σε, τούς πτωχούς έχομεν πάντοτε μεθ’ εαυτών. ’Αναμφίβολος πάντες δσοι έχουσι καλάς διαθέσεις θέλουσιν εΰρη άναριθμήτους ευ
καιρίας προς αγαθοεργίας, φιλανθρωπίας κατά κοσμικόν τινα τρό
πον καί είς πρόσκαιρα πράγματα. Πολλφ δέ μάλλον τό νέον κτίσμα δύναται νά κατανόηση τάς ευκαιρίας προς έπωφελή χρήσιν
τής οικονομίας αυτού, καί έξάσκησιν μετριότητος άναφορικώς προς
τάς προσωπικάς αυτού υποθέσεις, ίνα δυνηθή καί χρησιμοποιήση
τάς ευκαιρίας τάς οποίας βλέπει πανταχου πέριξ αύτου, προς διάχυσιν τών πνευματικών ευλογιών, τάς όποιας ό Κύριος τόσον άφθόνως έχει χορηγήση είς αυτόν. νΙσως δέ διά του μέσου τούτου
δυνηθώσι νά δώσωσιν είς τούς άλλους τά ενδύματα τής δικαιοσύ
νης του Χρίστου, καί τόν άρτον τόν εκ τού ουρανού καταβάντα.
’Ίσως διά τής έπιστασίας αυτών ταύτης δυνηθώσι καί έξαγγείλωσιν άποτελεσματικώτερον τάς χάριτας τού καλέσαντος αυτούς έκ
του σκότους είς τό θαυμαστόν φώς, άφήνοντες τό φώς εκείνο
νά λάμπη καθαρώτερον. Άναμφιβόλως δέ, ό Κύριος, πρός τόν
σκοπόν ϊνα παράσχη είς τόν λαόν αυτού τήν ευκαιρίαν τής υπηρε
σίας ταύτης είς τό ζήτημα τούτο, καί διά νά δεικνύωσιν τήν πι
στότητα αυτών καί άφοσίωσιν ώς οικονόμοι, άφήκε τό ζήτημα αυ
τού τούτο είς τήν κατάστασιν ταύτην, ώστε συνεχώς νά κάμνη έκκλησιν πρός τούς άφιερωμένους αυτού νά άπαρνηθώσιν έαυτούς,
νά λάβωσι τόν σταυρόν αυτών καί νά άκολουθήσωσιν ’Εκείνον,
*Όν ό Θεός έστειλεν δπως είναι υπόδειγμα ημών.
Διά τούτων δέν προτρέπομεν δπως γείνη τις έπαίτης καί έξαρ-
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τάται έκ τής ελεημοσύνης των άλλων, διά τής παραδόσεως του
παντός αυτών εις την υπηρεσίαν του Κυρίου, μή άφήνοντες ούδέν προς σποράν, διά τής οποίας θά δύνανται νά άναμένωσι μέλ
λοντα εισοδήματα. Ά λλ’ ούτε καί προτρέπομεν δπως αΐ θυσίαι
άχθώσιν εις τό επακρον αυτών σημείον, ούτως ώστε ό λαός του
Κυρίου, νά φαίνηται Ιδιότροπος, ευτελής, φιλάργυρος. Κατά την
γνώμην ήμών, άρμοδία ένδυμασία είναι εκείνη ήτις είναι καθαρά,
κατάλληλος προς τό περιβάλλον καί τάς συνθήκας, κόσμιος εις
τον οφθαλμόν, καί έν λογική άρμονίφ προς τά οικονομικά ήμών
μέσα. Βεβαίως τό νέον κτίσμα πρέπει νά γίνηται παράδειγμα εις
τον κόσμον εις τό ζήτημα τούτο. Δεν πρέπει νά ώσιν ιδιόρρυθμοι
εις την ενδυμασίαν, άλλ’ ούτε καί νά προσπαθώσι νά ένδΰωνται
πέραν του σημείου εκείνου, παρ’ ο,τι θά έπέτρεπον αΰτοΐς τά μέσα
αυτών, καί αί συνθήκαι αυτών, ούτε νά κάμνωσιν έπίδειξιν πλού
του τον όποιον αυτοί δεν κατέχουσι, πράγματι δέ αντί νά ζώσι καί νά ενδύωνται άναλόγως προς τό πλήρες μέτρον τής ικανότητος αυτών, — δηλαδή ίσον προς τον μισθόν, ή εισόδημα αυ
τών, κλπ. — ό λαός τού Κυρίου πρέπει νά ζή έντός τών εισοδη
μάτων αυτού, ούχί μόνον διά νά εχωσιν προμήθειάν τινα διά τάς
συνήθεις άνάγκας τής ζωής, άλλ* επίσης όπως έξασκώσι τήν Θεο
ειδή ιδιότητα τής άγαθοπραγίας καί αγάπης πρός πάντας τούς
έν άνάγκαις ευρισκομένους.
--------------««οοΟοο»»-------------Εγγύτερον Θεέ, έπιποθώ
Εγγύτερον πρός Σέ νά υψωθώ
Εστω καί έπί σταυρού, θανάτου στυγερού
'Αρκεί νά εύρεθώ έγγύς πρός Σέ.
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Τό πνεύμά μου πρός Σέ νά ύψωθή Θεέ,
Έ γγύς νά εύρεθή έγγυς πρός Σέ.
Ή Σή άλήθεια έξ ουρανών
Λάμπει νϋν τηλαυγής μέ φως αγνόν,
"Ινα μ' ένδυναμοί καί μέ ποδηγετή
Εγγύτερον άεί έγγύς πρός Σέ.
Κύριε ποθώ εις ουρανόν
Ν' άνέλθω έν χαρ$ έκ ταπεινών
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