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νος λέγω ν:—
«Πώς έπεσες έκ του ουρανού, Εω σφόρε, υιέ της αυγής! Πώς
συνετρίβης κατά γης, συ ό έξασΟενών τά έθνη! Σύ δέ έλεγες εν
τή καρδίς/ι σου, Θέλω άναβή εις τον ουρανόν, Θέλω ύψωση
τον θρόνον μου ύπεράνω τών άστρων του Θεού* Καί θέλω καθίση
επί τού ορούς τής συνάξεως, [τής Βασιλείας τού λαού τού Θεού]
προς τά μέρη τού βορρά, [αΐ Πλειάδες, προς βορράν, προ μακρού χρόνου θεωρούνται ώς το κέντρον τού σύμπαντος, ό Θρό
νος τού ’Ιεχωβά,] Θέλω άναβή επί τά ύψη τών νεφελών, Θέλο}
είσθαι δμοιος τού 'Υψίστου. Εις τον ‘Ά δη ν — βιεόλ, την άφάνειαν, — δμως θέλεις καταβή, εις τά βάθη τού λάκκου. Οι βλέποντές σε θέλουσιν ενατένιση προς σέ προσεκτικώς, θέλουσι σέ
παρατηρή λέγοντες* Αυτός έστιν ό ποιών την γήν τρέμειν, ό αείων τά βασίλεια, ό καθιστών τον κόσμον ώς έρημον, καί κατα
στρέφουν τάς πόλεις αυτής, ό μή άνοίγων τον οίκον τών δέσμι
ων αυτού;». — Ή σ α . ιδ ' 12-17.
Καθώς ήτο αληθές δτι ή Βαβυλών άνύψωσεν έαυτήν ύπερά
νω .τών άλλων βασιλειών τού κόσμου, επί τοσούτον ήτο επίσης
αληθές δτι ό Παπισμός, ό ’Αντίχριστος, έξύψωσεν εαυτόν ώς
βασιλέα ύπεράνω τών έθνών τής γής καί προσεπάθησε νά κυ
βέρνηση ταύτα έν ράβδω σιδηρά, αξιών δτι έχει την προς τούτο
έξυυσίαν, έν τώ όνύματι τού αληθούς Χριστού. Καθώς ή πρώτη
κατεστράφη, έπί τοσούτον είσέτι καί κατά μείζονα λόγον άναμένεται. ή τελική πτώσις τής Βαβυλώνος τής μεγάλης, τής Μητρός τών Πορνών, ώς μεγάλης μυλοπέτρας ριπτομένης εις την
θάλασσαν διά νά μή έγερθή πλέον. Ά λ λ ’ έάν ή φιλοδοξία τού
των δπως κυριαρχώσιν έπί τών άλλων ήτο μεγάλη, έτι μεγαλητέρα ήτο ή φιλοδοξία τού Σατανά, δπως είναι ύψηλότερος τών
άλλων έκ τής δημιουργίας τού Θεού, όπως εχη Ιδίαν εαυτού
Βασιλείαν, καί ίδιους ύπηκόους, — αντίπαλον βασιλείαν τής βα
σιλείας του ’Ιεχωβά, — έπί τής γης, καθώς καί ή κυριαρχία
τού ’Ιεχωβά είναι έν ούρανοίς. ’Εν τούτοις, καί αυτή έπίσης θά
πέση, αυτός δέ ό Σατανάς θά δεθή πρώτον κατά τήν διάρκειαν
τών χιλίων έτών τής Βασιλείας τού Λυτρωτού, καί τής άρσεως
τής κατάρας, καί τής ευλογίας τού κόσμου, άλλ’ ακολούθως κα
θώς αΐ Γραφαί διακηρύττουσι σαφώς, αυτός θά καταστραφή, με
τά πάντων τών αγγέλων αυτού, — τών άγγελιαφόρων, πάντων
δηλαδή έκείνων οϊτινες άκολουθούσι τάς οδηγίας καί πορείαν
αυτού. — Ματθ. κ ε' 41. Έ βρ. β / 14. Ά ποκ. κ ' 10.

ΟΙ ΠΟΝΗΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΛΙ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ — ΛΕΓΕΩΝΕΣ
ΔΑΙΜΟΝΩΝ.
Καθώς έχομεν ήδη πορατηρήση, συμφώνως προς τήν Γρα-
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φικήν άψήγησι/ν, ό Σατανάς δέν είχεν αγγελικούς συνεταίρους
έν τη συνωμοσίφ καί τη άνταρσίφ αυτού, έν τη αρχή αυτής. Του
ναντίον, δυνάμεθα νά έννοήσωμεν δτι πάντες οι άγιοι άγγελοι
εύρίσκοντο έν πληρέστατη συμπαθείςι προς την Θείαν διακυβέρνησιν, καί δτι τινές έξ αυτών έπεχείρησαν νά κυβερνήσωσι τον
πεπτωκότα άνθρωπον, καί νά βοηθήσωσι τό ανθρώπινον γένος,
εάν ήτο δυνατόν, νά έπιστρέψη εις αρμονίαν προς τον Θεόν και
νά περιορίσωσι τούτο από περαιτέρω έξαχρείωσιν. Ταύτα συνέβαινον προ του κατακλυσμού τής ημέρας τού Νώε. Αύτη δέ ήτο
ή πρώτΐ) πείρα των αγγέλων προς τήν αμαρτίαν, παρακοήν προς
τον Θεόν, καί ηθικήν λοξοδρομίαν. Τούτο έγένετο εις αυτούς
δοκιμασία, διότι τό τοιούτον ύπηγύρευεν εις αυτούς πιθανότητας
πονηράς τίνος πορείας, εναντίας προς τό Θειον θέ?α]μα. Τούτο
ύπηγύρευεν αύτοίς ήδονάς καί ωφελήματα ώς τά αποτελέσματα
μιας τοιαύτης διαγωγής, καί τοιουτοτρόπως τούτο έγένετο δοκι
μασία τής προς τον ’Ιεχωβά πιστύτητος καί ύπακοής αυτών. ΑΙ
Γραφαί σαφώς πληροφορυύσιν ήμάς, οτι υπό τήν δοκιμασίαν ταύτην τινές έκ των αγγέλων, οίτινες προηγουμένως υπήρξαν άγιοι
καί υπήκοοι, έγένοντο παριχδάται, έπεσαν εις τήν αμαρτίαν, καί
έμιάνθησαν ύπ’ αυτής. Οί τε Τούδας καί Πέτρος όμιλοϋσι περί
των «αγγέλων των μ ή τηρησάντων τό ίδιον έαυτών οίκητήριον»,
καί τούς όποιους, συνεπείρ τούτου, ό Θεός περιώρισε τάς ελευ
θερίας αυτών, φυλάξας αυτούς έν δεσμοίς, υπό τό σκότος, μέ
χρι μεγάλης τινός ημέρας κρίσεως, ήτις ακόμη είναι μέλλουσα,
οπότε ή ύπύϋεσις αυτών θά συζητηθή. — Β ' Πέτρου 6 ' 4. Ι 
ούδας 6.
Άποχωρισθέν ς έκ των άγιων αγγέλων, οι πεπτωκότες έκείνοι άγγελοι είναι γνιοστοί έκτοτε ώς δαίμονες, ώς δαιμόνια, ό
δέ Σατανάς αναγνωρίζεται ώς ό «άρχων των δαιμόνιων», — ό
αρχηγός αυτών, μετά τού όποιου συνεργάζονται ώς κακοποιοί
μεταξύ τών άνύρώπιυν. Ούδεμίαν ένασχόλησιν έχοντες εις τά κα
λά έργα, καί έγκαταλελειμμένοι εις τήν πονηριάν ούδέν τό θαυ
μαστόν όι’ ήμάς, εάν ή έν αύτοίς πονηριά λαμβάνει εύρείας δια
στάσεις, καί δ η είναι πιστοί σύμμαχοι τού Σατανά εις τήν έγχάραξιν τού αρχικού αυτού ψεύδους, — «Δέν θόλεις βεβαίως
άποθάνη». Προφανώς ευθύς μετά τόν κατακλυσμόν, οί πεπτω
κότες εκείνοι άγγελοι, οί δαίμονες, ήρξαντο νά διαφθείρωσι τό
ανθρώπινον γένος, υπό τό πρόσχημα τής θρησκείας. Έ ν φ δέ
ήσαν δεδεσμευμένοι ή αιχμάλωτοι, ύπό τήν έννοιαν, δτι ήσαν α
νίκανοι τού λοιπού νά έμψανίζωνται μεταξύ τών ανθρώπων έν
σαρκικοίς σώμασιν, ευθύς μετ’ ολίγον άνεύρον έν τφ έξηχρειωμένψ γένει, έκείνους οίτινες ήσαν πρόθυμοι νά ύπαχθώσιν υπ*
αυτούς καί νά γίνωσιν αντιπρόσωποι αυτών, ή μεσάζοντες, καί
νά ένεργώσι διά μέσου τών σωμάτων τούτων, άντί τών Ιδίων
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εαυτών σωμάτων. Οί τοιούτοι «μεσάζοντες»» ή ανθρώπινα όργα
να επικοινωνίας μεταξύ τών δαιμόνιων καί τής άνθρωπότητος
ήσαν οί γνωστοί, κατά τούς παλαιούς χρόνους, ώς «φακίραι»,
«μάγοι», «μάγισσαι», «νεκρομάντεις», καί «οί εμπειρικοί ιατροί»,
καί «οί ιερείς τών ψευδών θρησκειών», Αί διάφοροι αύτών προ
σπάθειας όπως έπιδληθώσιν επί τού λαού ’Ισραήλ, δν ό Θεός
έξελέξατο, δπως είναι ό αντιπρόσωπος αυτού έν τφ κόσμιμ επί
τινα καιρόν, διακεκριμένος εκτίθενται έν ταΐς Γραφαΐς, ό δέ
λαός αύστηρώς καθίστατο προσεκτικός κατ’ 'αυτών. Νόμοι έθεσπίσθησαν, καί εις τινα δαθμόν έπεβλήθησαν κατ’ εκείνων οίτινες
έγένοντο οΐ πράκτορες, τά όργανα τής επικοινωνίας μεταξύ τών
δαιμόνων καί τού 'Ισραήλ, — τής ποινής ούσης θάνατος.
*0 άνθρωπος, ίδιοσυστάτως, είναι εΐκών τού Θεού, καί ώς
τοιούτος είναι ελεύθερος, ανεξάρτητος υπαρξ ς, Ή Ελευθερία αυ
τή έπεκτείνεται εις την ηθικήν αυτού άνεργε αν, εντεύθεν δέ προέκυψεν ή έκφρασις δτι δ άνθρωπος είναι «ελεύθερος ηθικός παρά
γων». Έ ν τούτοις δύναται νά άπολέση κατά πολύ την προσωπικήν
Ελευθερίαν, ή νά ύποόουλωθή είτε εις πρόσωπα, είτε εις τάς Ιδί
ας εαυτού όρέξεις, καίτοι ή ηθική αυτού ένέργεια είναι ελεύθερα,
— είναι δηλαδή ελεύθερος εις τό νά θέλη, καί εις τό νά χρησιμοποιή την διάνοιαν αυτού, καθ’ οίονδήποτε τρόπον ούτος θά εύηρεστείτο. Έάν έπιθυμή νά ύπαγάγη τον νούν αυτού εις τό θέλη
μα του Κυρίου, δύναται νά τό πράξη· έάν δέ θέλει νά ύποταχθή
εις πονηράν τινα είσήγησιν, δύναται νά τό πράξη, έάν δέ θέ
λει νά σταθή έλεύθερος, άνεξάρτητος καί από τον Θεόν καί από
τάς πονηρός έπιρροάς, δύναται νά πράξη ούτως, καθόσον αί φυ
σικά! αυτού δυνάμεις καί ή διανοητική κρίσις θα έπέτρεπον τού
το· —- έξασθενήσας όμως έκ τής πτώσεως, καί τής κληρονομηθνίσης άδυναμ(ας, ή κρίσις αυτού 0)ς καί ή γνώσις καί ή ίκανότης περί τό λογικέύεσθαι, μεγάλως ήλαττώθησαν, καί επομένως
κα! ή ηθική αύτοί» άνεξαρτησία εύρίσκεται άναλόγως έν κινδύνψ,
07Γ0ταν προσδάλληται υπό «τών πνευμάτων τής πλάνης καί τών
διδασκαλιών τών δαιμόνιων,» καθώς αί Γραφαί διακηρύττουσι
περί τών έπιρροών τής πονηρίας ήτις εργάζεται καθ’ δλον τον
κόσμον. (Α ' Τιμ. δ' 1). Επομένως δεν είναι έκκπληκτικόν οτι
οί πεπτωκότες έκείνοι άγγελοι, τά δαιμόνια, εις έκάστην χώραν
καί άνά πάσαν έποχήν, εύρον εύ'κολον την άπόκτησιν πολυαρίθμων
μεσαζόντων. Ούτοι δέ είναι έκείνοι οίτινες έκλέγουσιν εκείνους,
οί όποιοι θά γίνωσι μεσάζοντες αυτών, άναζητούντες, δσον τό
δυνατόν τούς κατέχοντας διανοητικήν ικανότητα, Γνα διά μέσου
τών φυσικών τούτων Ιδιοτήτων καί ικανοτήτων, τελειότερον έργασθώσυ διά την καθυπόταξιν τών όχλων έν γένει. Συνεπείς
δέ τούτου είναι οτι εύρίσκομεν εις τάς απίστους χώρας καί μετα
ξύ τών ’Ινδών τούς μεσάζοντας τούτους, ιερείς, μαγίσσας, μάν-
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τεις, νεκρομάντεις, άστρολύγους, καί τούς χρησμολόγους, νά ύπάρχωσι μεταξύ των σοφωτέρων καί των ίκανωτέρων. Κατά τούς
νεωτέρους χρόνους, εις τον Χριστιανικόν κόσμον, οί μεσάζοντες
ούτοι των δαιμόνων,, είναι συχνάκις γνωστοί, υπό τό ιδιαίτερον
τούτο όνομα, μεσάζων, καθώς συμβαίνει μεταξύ των πνευματιστών. Τό όνομα τούτο είναι έκ των πλέον όρθωτέρων ονομάτων
ό'περ ποτέ άπεδόθη διότι, απλώς καί τελείως, έκεϊνοι οίτινες ύποβάλλουσιν εαυτούς υπό τάς πονηράς ταύτας έπιρροάς, όπως ώσι
τά όργανα τής προς τούς ανθρώπους επικοινωνίας, είναι απλώς
μεσάζοντες διά μέσου τών όποιων τά πονηρά πνεύματα συγκοινω
νούσα είτε διά λόγων, η κτυπημάτων, ή τής διά χειρός Γραφής,
ή άλλως πως.
Ή γενική μέθοδος, καί αί γενικαί διδασκαλίαι τών δαιμόνων
τούτων, διά τών τοιούτων μεσαζόντων, έν παντί καιρφ καί πάση χώρρ, υπήρξαν πραγματικώς αί αύταί. Ούτοι παριστώσι
ψευδώς τούς εαυτούς των, καί προσωποποιοΰσι τούς νεκρούς,
έκτος λίαν συνήθως καί κατά τάς περιστάσεις, όπόταν γίνωνται
τόσον θρασείς, ώστε νά παραδέχονται ότι είναι δαίμονες, —
καθώς συμβαίνει π.χ. μεταξύ τών Κινέζων. Ί δ έ έπίσης Α ' Κορινθίους Γ 20. Προσπαθούντες δέ όπως καταστήσωσι πιστευτόν
τό γεγονός οτι είναι αί νεκραί άνθρώπιναι υπάρξεις, έκτελοΰσι*
πολλαπλούν τι εργον λίαν έπιτυχώς:
(1) Ούτοι ύποστηρίζουσι τό αρχικόν ψεύδος τό έν Έ δ έμ
υπό τού Σατανά διασαλπισθέν, «Βεβαίως δεν θέλεις άποθάνη».
(2) Διά τού ψεύδους τούτου, ούτοι προδιαθέτουσι τάς διά
νοιας τού ανθρωπίνου γένους κατά τού ευαγγελίου καί κατά πα
σών τών προμηθειών αυτού.
(3) Τάς Θείας προμήθειας, διά την άπολύτρωσιν τού άνθρουτου καί άπελευθέρωσιν αυτού από τής αμαρτίας, καί τής ποι
νής αυτής, τού θανάτου, κατέστησαν ούτοι τοιουτοτρόπως, όοστε
νά φαίνωνται ανακόλουθοι, άλογοι ανόητοι, Άρνούνται ότι τά
όψώνια τής αμαρτίας είναι θάνατος, καί άξιούσιν ότι τά όψώνια
τής αμαρτίας είναι αΙώνια βάσανα, καί επομένως ή θεωρία αυ
τών, ούχί μόνον βλασφημεϊ τον Θειον χαρακτήρα, έκθέτουσα αυ
τόν ώς την προσωποποίησιν τής αδικίας καί τής σκληρότητος, άλλά καί καθιστφ γελοίαν την Γραφικήν διδασκαλίαν τού άντιλύτρου διότι καί αυτή ακόμη ή διεφθαρμένη λογική είναι ικανή νά
διακρίνη, ότι ό θάνατος τού Κυρίου ημών έν Γολγοθά δέν άπελύτρωσε τό γένος έκ τών αιωνίων βασάνων· καί ότι ούδεμία άναλογία θά ύπήρχεν ούτως μεταξύ τής ποινής καί τής τιμής τού Ά ν τιλύτρου.
(4) Τούτο καθιστά τό δόγμα τής άναστάσεως νά φαίνηται
άχρηστον, καί άλογον, διότι έάν δέν είναι ούδείς νεκρός, πώς θά
ύπάρχη άνάστασις νεκρών; Έ άν πάντες, έν τφ θανάτφ, γίνωνται
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περισσότερον ζώντες, παρ’ όσον ήσαν πρότερον, καί εύρίσκωνται εις πολύ καλλιτέραν κατάστασιν τής προηγούμενης,
όποιος καλός σκοπός θά εξυπηρετείτο διά τής άναστάσεως; ή διατί ή άνάστασις είναι ή ελπίς, ή μόνη ελπίς, ή ενώπιον ημών
προβαλλόμενη διά τού ευαγγελίου;
(5) Τούτο προλειαίνει την οδόν διά τρομεράς πλάνας. Με
τάξι) των απίστων, τό τοιούτον εις μέγαν βαθμόν, λαμβάνει μορ
φιάν λατρείας των γονέων, καί πίστεως εις την μετεμψύχωσιν,
— ότι δηλαδή εκείνοι οίτινες άποθνήσκουσιν ώς άνθρωποι, άφ*
ού διαμείνωσιν επί τινα καιρόν εις άσώματον κατάστασιν, θά γεννηθώσι καί πάλιν εις τον κόσμον ώς κύνες, ή γαλαί, ίπποι ή αγε
λάδες, άρουραίοι ποντικοί, ή ποντικοί, καί θά διέλθωσι διά μέ
σου διαφόρων περιπετειών, τών αλόγων καί άφώνων τούτων
ζώ ω ν ή εάν είναι άξιοι, θά διέλθωσιν εις εύγενεστέραν τινα κατάστασιν.
(Παρά τψ Χριστιανική) κόσμω, τό κακόν τούτο προσέλαβε την
πλέον Σατανικωτέραν μορφήν, ή δέ ψευδής διδασκαλία έγένετο
τό θεμέλιον πασών τών σοβαρών πλανών καί δεισιδαιμονιών, κα
τά τών οποίων ή Χριστιανωσύνη έπάλαισε. Δεν θά ήτο δυνατόν
νά ύπάρξη θεωρία αιωνίου κολάσεως, εάν δεν ώκοδομεΐτο επί τής
διδασκαλίας ταύτης τών δαιμονίθ)ν, ότι οί νεκροί είναι ζώντες,
— Ικανοί νά πάσχωσι. Δεν θά ήτο δυνατόν νά ύπάρξη διδασκα
λία περί καθαρτηρίου, εάν δεν ύπήρχεν ή ίδια διδασκαλία· επο
μένως δεν θά ύπήρχον προσευχαί διά τούς νεκρούς, καί δεν έπλήρωνον λειτουργίας διά τούς νεκρούς. Επομένω ς επίσης, τά με
γάλα Ιερατικά συστήματα, άτινα έπαχύνθησαν έκ τών ψευδών
τούτων, δέν θά άνεπτύσσοντο, όπως αίχμαλωτίσωσι τό ανθρώπι
νον γένος διά τών δολιοτήτων καί τών παρεξηγήσεων τού Θεί
ου χαρακτήρος καί σχεδίου.
(7) Καίτοι ή δύναμις τού Παπισμού διεσπάσθη κατά τήν
διάρκειαν του μεγάλου κινήματος τής μεταρρυθμίσεως τού δέκα
του έκτου αίώνος, ή θεμελιιύδης αύτη πλάνη, ή υπό τών δαιμόνων
διδαχθείσα, καί ύπ* αυτών ύποστηριζοιιένη μεταξύ πάντων τών
έθνών, μετά διαφόρων άποδείξεων καί έκδηλώσεων, έπιμελώς διεφυλάχθη* οί δέ μεταρρυθμισταί προύχιύρησαν, δεδεμένοι ακόμη
υπό τού άρχικοΰ έκείνου ψεύδους, τού διδαχθέντος υπό τού Πατρός τού ψεύδους, καί ύποστηριχθέντος υπό τών λεγεαννων τών
πονηρών πνευμάτων. Τοιουτοτρόπως τούτο εγένετο καί εις τον
Προτεσταντισμόν ή βάσις πασών τών δυσχερειών καί πλανών
μετά τών οποίων αί διάφοροι αποχρώσεις εκτοτε έπολέμησαν. Τού
το έτύφλωσεν αυτούς εις μέγιστον βαθμόν, ώς πρός τό φώς τού
Θείου Λόγου, παρεμπόδισαν αυτούς όπως «κατανοήσωσι μετά
πάντων τών αγίων, τό μήκος, καί τό πλάτος, τό ύψος καί τό
βάθος τής αγάπης τού Θεού». — Έ φ εσ . γ ' 18.
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(8)
Προσαρμόσασα έαυτήν προς την νέαν κατάστασήν, ή δι
δασκαλία αυτή εντός των πεντήκοντα τελευταίων ετών, άνέλαβε
νά διαδραματίση τό μέρος του ςρωτο-φόρου εν τη Έκκλησίφ, και
νά ύποκριύή δτι καθοδηγεί πάντας τούς έπιθυμούντας την αλήθει
αν. Έ ν τούτφ, ό χαρακτήρ εκείνος ό έν ταις Γραφαίς έκτιθέμενος, καί υπό του Αποστόλου έκφραζόμενος, δτι « Ό Σατανάς με
τασχηματίζεται είς άγγελον φωτός». — Β ' Κορινθ. ια ' 14.
(9)
Ό Πνευματισμός δεν έπέτυχεν είς τό νά αίχμαλωτίση
την πλειονότητα τού Χριστιανικού λαού. Καίτοι οΐ Χριστιανοί
μεγόλως δυσχεραίνονται υπό της ψευδούς θεωρίας, δτι οί νεκροί
αυτών φίλοι είναι ζώντες, έν τούτοις ούτοι έν γένει, έχουσιν ανα
γνώριση κατά τινα τρόπον όρμεμφύτως δτι οΐ μεσάζοντες, (οι
κάλλιστοι έξ αυτών ακόμη, ους ό Σατανάς θά ήδυνατο νά έπιτύχη) δεν είναι τοιοΰτοι μεσάζοντες, οποίους ό Θεός ύά διώριζεν
δπως μεταδό)σωσι πληροφορίαν τινά, καί δπως ώσι τά όργανα
τής σχέσεως μεταξύ Αυτού καί τών φίλων αυτών, περί των όποι
ων εσφαλμένους πιστεύουσιν δτι ζώσιν, και συχνάκις δτι είναι
πλησίον αυτών, καίτοι αόρατοι.
Επομένως ό μέγας Σατανάς, ένφ έπέτρεψεν είς τον Πνευ
ματισμόν, δπως συναύροίση, καί παραπλανήση πρύς τό κακόν,
δσους περισσοτέρους ύά ήδυνατο, έν τούτοις δμως εύρεν, δτι ήτο
αναγκαίον δπους είσαγάγη ακόμη περισσότερον ύπουλωτέρους πει
ρασμούς, ακόμη περισσότερον στενωτέρας απομιμήσεις τής αλη
θούς Χριστιανωσυνης, υπό τά ονόματα τής
Χ Ρ ΙΣ Τ ΙΑ Ν ΙΚ Η Σ Ε Π ΙΣ Τ Η Μ Η Σ ΚΑΙ ΘΕΟΣΟΦΙΑΣ.

Τ ά συστήματα ταΰτα, άξιούντα σεβασμόν προς τον Θειον Λό
γον, καί λαμβάνοντα τό δνομα τού Χριστού επί ματ αία,), άνευ πίστεως είς αυτόν, ώς τον Λυτροοτήν, χρησιμεύουσιν ώς δελεάσματα
διά τούς Χριστιανούς, οίτινες έξεγείρονται κατά τον παρόντα
καιρόν — δπως ίκανοποιήσωσι τούς πόύους αυτών πρός τι νέον
καί καλλίτερον, παρ’ δ,τι είναι τά κεράτια τών ανθρωπίνων πα
ραδόσεων, διά τών οποίων έπί μακρόν χρόνον έτρέφοντο. Ούτοι
άξιουσιν δτι τρέφουσι τούς οπαδούς αυτών, δι’ έπιστημονικής αλή
θειας, ένώ πράγματι άγνοούσι την αλήθειαν, την έπιστήμην, υπό
πάσαν έννοιαν τής λέξεως.
(10)
ΙΙαρατηρών δτι ή άποκατάστασις είναι τό Θειον σχέδιον έν τώ προσεχεί μέλλοντι, 6 Σατανάς προσπαθεί νά απόσπα
ση την άνύρο)πίνην προσοχήν έκ τού Θείου σχεδίου, διά θερα
πειών τής διανοίας, διά μέσου τών Χριστιανών έπιστημόνων, Θεο
σοφιστών, καί υπνωτιστών. Αί άπατηλαί αύται παραποιήσεις τής
άληύείας, ένφ άπαρνούνται αυτά ταύτα τά θεμέλια τής Γραφι
κής διδασκαλίας, (τό Άντίλυτρον) είναι έπίσης άποδείξεις είς
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ημάς δτι ή δύναμις του Σατανά δπως εξαπάτηση τον Χριστια
νικόν κόσμον, παρακμάζει, δτι ό οίκος αυτού κλονείται ίνα καταπεση, καθόσον άςρορά τούς νοήμονας άνθρώπους. Το φως τής
Χιλιετούς πρωίας, αύγάζει επί του κόσμου τής άνθρωπότητος,
ό δέ μέγας υπερασπιστής τής πλάνης εύρίσκεται εις τό τέλος
αυτού. Εύχαριστούμεν τον Θεόν, δτι εντός ολίγου θέλει δεθή,
και έμποδισθή άηυ του νά πλαν# τον κόσμον κατά την διάρκειαν
των χιλίων ετών τής Βασιλείας τού Χριστού, κατά τα όποια τό
φως τής γνώσεως, θά πληρώση ολόκληρον την γην, καθώς τά
ύδατα σκεπάζουσι τάς μεγάλας αβύσσους!
Καθόσον παρατηρούμεν προς τον άπιστον κόσμον, διακρίνομεν
καθαρώς τό τρομερόν καί έξαχρειωτικόν εργον των δαιμόνων
τούτων, τίνι τρόπφ ούτοι έδέσμευσαν Ισχυρώς τον λαόν διά τής
έξασκήσεως θαυματουργικών δυνάμεων, διά μέσου των ανθρω
πίνων αυτών οργάνων — καθώς π.χ. οί φακίραι τών ’Ινδιών σή
μερον, καί ή «Μαύρη επιστήμη», ήτις γενικώς έξησκείτο καθ’
δλον τον κόσμον, κατά τάς σκοτεινοτέρας ημέρας τού παρελθόν
τος. Α! Γραφαί δεικνύουσιν ήμΕν τό αποτέλεσμα τού Ευαγγελίου
έπί τών έργων τούτων του πονηρού, καί ύποδεικνύουσιν δτι τό φώς
τής Θείας αλήθειας, είναι «τό φώς τού κόσμου» τό όποιον μόνον
θά ήχο Ικανόν νά διασκορπίση τό σκότος τού Σατανά. ΙΙαρατηρήσατε την σύρραξιν μεταξύ τού φωτός καί τού σκότους, ως αύτη
άναφέρεται εις την πείραν τού ’Αποστόλου Παύλου, οπότε διήρχε.το διά μέσου τής ’Ασίας καί εις την Εύρώπην, υψών τό αλη
θές φώς, οπότε «πολλοί τών πεπιστευκότων ήρχοντο εξομολογού
μενοι, καί άναγγέλοντες τάς πράξεις αυτών. 'Ικανοί δέ τών τά
περίεργα πραξάντων, συνενέγκαντες τάς βίβλους κατέκαιον ενώ
πιον πάντων. Καί συνεψήφισαν τάς τιμάς αυτών, καί εύρον αρ
γυρίου μυριάδας πέντε. Ουτω κατά κράτος ό Λόγος τού Κυρί
ου ηύξανε καί ϊσχυεν». — Πράξ. ιθ ' 18-20.
Οί Απόστολοι ουνεχώς εύρίσκοντο έν διαπάλη προς τά πο
νηρά τούτα πνεύματα, άτινα συχνάκις έξήτουν νά άντιστρατευθώοι κατά τού ευαγγελίου, έν γένει δμως άνεγνώριζον δτι ήσαν
ένπλώ ς ανίκανα, όπως άντιμετωπίσωσι τά ς ύψηλοτέρας πνευμα
τικός δυνάμεις, τάς διά μέσου τών Αποστόλων έπενεργούσας.
Άναγινιυοκυμεν δτι τό πονηρόν πνεύμα, εις μίαν περίστασιν, έπεζήτησε νά συνδεθή προς τό Εύαγγέλιον καί παριότρυνε τον μεσά
ζοντα νά ακολουθήσει τόν ’Απόστολον, κραυγάζων «Ούτοι οί άν
θρωποι δούλοι τού Θεού τού 'Υψίστου είσίν, οίτινες καταγγέλλουσιν ήμΕν όδόν σωτηρίας». Ά λ λ ’ εάν αύτη ήτο προσπάθεια
δπως συνδέση τό Εύαγγέλιον, προς τόν δαιμονισμόν καί
τούς μεσάζοντος, ή εάν ήτο πανούργον τέχνασμα, διά τού οποίου
οί δαίμονες ήλπιζον νά έκτελέσωσιν αυτά ακριβώς τά αποτελέ
σματα, άτινα έπεδίωκον, δηλαδή ταραχήν μεταξύ τού λαού-
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και έναντίωσιν κατά των ’Αποστόλων, δεν δυνάμεθα νά κρίνω*
μεν. Έ ν πάση δμως περιπτώσει, εκείνο τό όποιον είναι καταφανέστατον είς ημάς, είναι δτι ό ’Απόστολος άνεγνώρισεν τους με-*
σάζοντας τούτους, οΰχί ώς μεσάζοντας των νεκρών, άλλ’ ώς μεσάζονΐας των δαιμόνων, των πεπτωκότων αγγέλων. 'Οπότε δέ
ούτοι άντεμετώπιζον τούς ’Αποστόλους, ουδέποτε ήρνούντο την
ιδίαν εαυτών ταυτότητα, δτι ήσαν δαίμονες. — Π ράξ. ιστ' 16-19,
ιθ ' 15. Ίάκω β. β ' 19.
'Ομοίως κατά την διακονίαν του Κυρίου ημών, τά πονηρά
ταύτα πνεύματα εύρον πολλούς μεταξύ των ’Ιουδαίων προθύμους
νά τούς δεχθώσιν, — οίτινες ήσαν γνωστοί, ώς «κατεχόμενοι
υπό δαιμόνιων». 'Οπόταν δέ κατείχετο υπό πολλών έκ τών δαι
μόνων τούτων, ώς συνήθως συνέδαινε, τότε τό θύμα δεν εξού
σιαζε σχεδόν τόν εαυτόν του. ΑΙ σκέψεις του, λόγοι καί πράξεις,
έκυβερνώντο ύπό πολυαρίθμων έκ τών πονηρών έκείνοον πνευ
μάτων, ή δέ διαγωγή αυτού ήτο διαγωγή παράφρονος. Πολλοί
κατεχόμενοι ύπό δαιμόνιων, έθεραπεύθησαν κατά τάς ημέρας
του Κυρίου ημών, καί ύπό του Ιδίου, καί ύπ’ έκείνων ους Αυ
τός έξαπέστειλεν ώπλισμένους διά του πνεύματός του, δυνάμεως καί έπιρροής. Ενδιαφέρουσα άφήγησις μιας έκ τών περιπτώ
σεων τούτων τής άποδολής πονηρών πνευμάτων, εύρίσκεται είς
Λουκάν δ ' 34-37, Ματθαίου η ' 28-33, ένθα οί δαίμονες ούχί μό
νον δέν προσεπάθησαν νά άρνηθώσι την Ιδίαν αυτών ταυτότητα,
όπότε άντεμετωπίσθησαν πρός τόν Κύριον, άλλ’ έπεβεβαίωσαν την
κυριαρχίαν και δύναμιν Αυτού έπ* αυτών, καί τήν προσδοκίαν αυ
τών περί μελλούσης τερματίσεως τού παρόντος αυτών περιορι
σμού ή φυλακίσεως — πέρας, ή κρίσιν τής ύποθέσεώς των.
«ΟΥΚ Ε Σ Ί Ί Ν ΙΙΜ ΙΝ II ΠΑΛΗ (απλώς μόνον) Π Ρ Ο Σ
ΣΑΡΚΑ, ΚΑ Ι ΑΙΜΑ».
Έ κ τών προλεχθέντων παρατηρούμεν, δτι αυτός ό Σατανάς,
καί οί δαίμονες, οΐ συνεταίροι αυτού έν τή πονηρίρ, είναι ή μεγά
λη δύναμις πραγματικώς ή ένεργουμένη έν, καί έπί, καί διά τής
άνθρωπότητος, άντιστρατευομένη πρός τόν Θεόν, καί άντιστρατευομένη πρός τό σχέδιον τής καταλλαγής, δπερ αύτός κατέστρω
σε, καί τό όποιον ήρξατο νά τίθηται είς ένέργειαν κατά τήν πρώ
της έλευσιν, καί τόν θάνατον τού Κυρίου ημών, ώς τήν τιμήν
του άντιλύτρου διά τούς άμαρτωλούς. Έ κ τής άπόψεως ταύτης
μόνον θά δυνηθώμεν νά κατανοήσιομεν σαφώς τήν σημασίαν τών
λόγων τού Αποστόλου, «Ουκ έστιν ήμίν ή πάλη πρός σάρκα καί
αίμα, άλλα πρός τάς άρχάς, πρός τάς εξουσίας, πρός τά πνευ
ματικά τής πονηριάς έν τοίς έπουρανίσις». — πρός τούς έξυψωμένους είς τά πνευματικά. (Έ φ εσ . σ τ' 12). Παρατηροΰντες λοι-
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πόν δτι δ πεπτωκός άνθρωπος είναι λίαν άκατάλ?ι.ηλος δπως ύπερασπίση εαυτόν κατά του πανούργου Σατανά, καί δτι ό λαός του
Κυρίου δύναται νά διαφυγή τάς μηχανορραφίας αυτού μόνον κα
θόσον α! καρδίαι αυτών είναι έξ ολοκλήρου πισταί εις τον Κύ
ριον, καί προσεκτικά! εις τον Λόγον αυτού, — καί τότε διότι, εις
τούς τοιούτους θά παράσχη ειδικήν βοήθειαν καί άπελευθέρωσιν
έκ τού πονηρού, δστις, έάν δέν παρείχετο ή βοήθεια αύτη, θά
έπλάνα καί αυτούς τούς εκλεκτούς, — άγόμεθα είς τό νά έρωτήσωμεν* Διατί ό Θεός επιτρέπει ε’ις τον μέγαν τούτον Σατανάν
νά περιβάλλη τοιουτοτρόπως πανταχόθεν τον άνθρωπον δι* απα
τηλών πλανών, ψευδών διδασκαλιών, καί είς τινα βαθμόν, διά
θαυμάτων προς ύποστήριξιν τούτων;
Ή άπάντησις είς την έρώτησιν ταύτην, καί ή μόνη ικανοποιη
τική άπάντησις, ήτις δύναται νά εύρεθή, είναι δτι ό Θεός, κατά
τόν παρόντα καιρόν, δέν ζητεί συμφιλίωσιν δλοκλήρου τού κόσμου,
ούτε προσπαθεί νά ύπαγάγη ολόκληρον τόν κόσμον τής άνθρωπότητος είς αρμονίαν προς εαυτόν, αλλά τουναντίον, απλώς συλ
λέγει έκ μέσου τού λελυτρωμένου γένους, τό προορισθέν μικρόν
ποίμνιον, την νέαν κτίσιν, ήτις θά κάμη την κλήσιν αυτής καί
την έκλογήν βεβαίαν, υπό την Θειον πρόνοιαν γινόμενοι κατά την
καρδίαν, εικόνες τού αγαπητού Υιού τού Θεού, τού Λυτρωτοΰ αυ
τών, τού Κυρίου αυτών, τού Νυμφίου αυτών. Ή πείρα τού κόσμου,
ύπό τάς πλάνας ταύτας τού Σατανά, θέλει τελείως έκτεθή κατά
την διάρκειαν τού Χιλιετούς αίώνος. Π άντες τότε θά ίδωσι καί
τελείιος θά έκτιμήσωσι τάς άποπλανητικάς, καί παγιδευτικάς, καί
έζαχρειωτικάς έπιρροάς πάσης άλλης πορείας, εκτός τής πορείας
τής δικαιοσύνης, καί παντός άλλου πνεύματος καί επιρροής, εκτός
τού πνεύματος τού Θεού, τού πνεύματος τής 'Αλήθειας. Π άντες τοιουτοιρύπο)ς θά εύρωσιν, όπόσον έξ δλοκλήρου έπαγιδεύθησαν καί
«πώς έζωγρήθησαν ύπό τού Σατανά είς τό εκείνου θέλημα» (Β '
Τι μ. 6 ' 26), όπόσον τελείως έτυφλώθησαν ύπό τού θεού τού κό
σμου τούτου, ώς προς τό αληθές φώς τού χαρακτήρος τού Θεού,
τό λάμπαν διά τού Χριστού, ( Β ' Κορινθ. δ ' 4) καί θά έ'χωσι μάθη ιόιι. πολυσχιδές τι μάθημα· (1) 'Ό τ ι ό Θεός είναι ό αληθής
φίλος πάντων τών κτισμάτων αυτού, καί οτι οί νόμοι αυτού είναι
πρός τό συμφέρον αυτών, καί διά την ευημερίαν αυτών. (2) Θά
έ'χωσι μάθ]) περί τού απαίσιου χαρακτήρος τού πονηρού, ώς τού
το κατεδείχθη διά παραδείγματος έν τώ Σατανά, έν τοΐς πεπτωκόσιν άγγέλοις, καί έν ταϊς ίδίαις αυτών προσωπικαίς πείραις.
(3) Θά έχωσι μάθη δτι δέν δύνανται νά εμπιστεύονται είς την
Ιδίαν εαυτών κρίσιν απεριορίστους· καί δτι έν τή περιορισμένη
γνώσι-ι τού ανθρώπου ύπό τοιαύτας συνθήκας, είναι πιθανόν καί
δυνατόν δπα)ς τό φώς φαίνηται ώς σκότος καί τό σκότος νά μεταποιηθή, ώστε νά φαίνηται φώς, — τό καλόν νά φαίνηται ώς
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κακόν, και τό κακόν νά «ραίνηται ώς καλόν. Τό μάθημα τούτο
θά ένέχη αίωνίαν αξίαν, ούτως ώστε άπαν τό ανθρώπινον γένος
νά μάΟη νά έμπιστεύηται περισσότερον απεριορίστου εις τήν Θείαν σοφίαν τόσον, όσον καί εις τήν Θείαν αγαθότητα καί δύναμιν·

II ΔΙΑΚΟΝΙΑ Τ Η Σ Π Ο Ν Η Ρ ΙΑ Σ
Έ ν τφ μεταξύ όμως, αί πλάναι αύται καί αι δεισιδαιμονίαν με
ταξύ των άνθρώπων χρησιμεύουσιν, όπως διακρατούσιν αυτούς υπό
τά δεσμά της δουλείας καθ’ όν χρόνον ούτοι θά ήσαν ανίκανοι
είς τό νά μεταχειρισθώσι τήν έλευθερίαν ορθώς* διότι μόνον τέ
λειοι άνθρωποι, μόνον εκείνοι οίτινες «όχουσι τήν τελείαν» «ει
κόνα τού Θεού» — , καί οίτινες οδηγούνται ύπ’ αυτού, είναι κα
ταλλήλως παρεσκευασμένοι όπως κυβερνήσωσιν εαυτούς, πρός τό
ίδιον εαυτών συμφέρον. Έ ν τ φ μεταξύ έπίσης, at έναντιώσεις
αυτού τού Σατανά καί των πονηρών αυτού συνενόχων, καί αί έναντιώσεις τού κόσμου, αίτινες έπέρχονται διά μέσου των πλανών
καί παγίδω ν αυτών, στρέφονιαι κατά τής ’Αλήθειας, κατ’ εκεί
νων οίτινες έγένοντο ύπηρέται αυτής, καθόσον είναι ένεργητικοί
εις τήν ύπηρεσαν ταύτην, καί πιστοί πρός τήν ’Αλήθειαν· Ό βα
σιλεύς καί Διδάσκαλος ημών, ό πιστότερος δούλος τού ζώντος Θεού,
ήτο έκείνος δστις διεκήρυξεν πρός έκείνους, οίτινες θά ήκολούθουν τά βήματά του, « Έ ά ν ό κόσμος υμάς μισή, γινώσκετε ότι
έμέ πρώτον υμών μεμίσηκεν. Ε ί έκ τού κόσμου ήτε, ό κόσμος
άν τό ίδιον έφίλει, ότι δέ έκ τού κόσμου ούκ έστέ, άλλ’ εγώ έξελεξά^ην υμάς έκ τού κόσμου, διά τούτο μισεί υμάς ό κόσμος».
( ’Ιωάν, ιε ' 18,19). Ε πομένω ς, διά τής έξασκήσεως φυσικού τ ί
νος νόμου, δυνάμεΟα νά είπωμεν, ότι, «Πάντες οί θέλοντες ζήν
εύσεβώς έν Χριστφ ’Ιησού, διωχθήσονται». ( Β ' Τιμ. γ ' 12).
ΑΙ καταδιώξεις δέ αύται καί αί έναντιώσεις έκ μέρους του κό
σμου, τής σαρκός καί τού Σατανά, είναι τά όργανα τής σφύρας,
τής σμίλης, καί τής στιλβώσεως, τού Κυρίου, άτινα μεταχειρί
ζεται διά τήν άνάπτυξιν τής νέας κτίσεως.
*0 Θεός μεταχειρίζεται τά όργανα τα ύτα τή ς έναντιώσεως,
τά όποια αυτός ό Σατανάς προμηθεύει, καί κάμνει ώστε ή οργή
καί αί έναντιώσεις (των τε άνθρώπων καί των δαιμόνων) νά δοξολογώσιν αυτόν, καθότι αύται αύται αί πείραι καί αί θλίψεις
τής εκλεκτής αυτού έκκλησίας, εργάζονται δ ι’ ημάς «καθ’ υπερ
βολήν είς υπερβολήν αίώνιον βάρος δόξης». ( Β 7 Κορινθ. δ '
17). Ταύτα είναι τά όργανα διά τών όποιων οί ζώ ντες λίθοι τού
μεγάλου Ναού τού Θεού λαξεύονται καί μορφούνται, στιλβούνται
καί προπαρασκευάζονται συμφώνως πρός τό σχέδιον τού μεγάλου
Ά ρχιτέκτονος, — ϊνα έντός όλίγου έν τ φ ζώ ντι καί διά τού
ζώντος τούτου ναού, πάσαι αί φυλαί τής γη ς εύλονηθώοι, καί
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άχθώσιν δοτοί έξ αυτών θά ήθελον, ε’ις κατ αλλαγήν, συμφιλίωσιν
πρός τόν Κύριον. "Οταν δέ ούτοι άναγνωρίσωσι τοιουτοτρόπως,
δτι αΐ έναντιώσεις των ανθρώπων, είναι κατά μέγα μέρος ή α
πόρροια της πεπτωκυίας αυτών καταστάσεως, καί τών πλανών
και τής τυφλότητος, αίτινες έπήλθον κατ’ αυτών διά τών δο
λοπλοκιών του μεγάλου εχθρού του Θεού καί τής δικαιοσύνης,
τότε ό λαός τού Κυρίου πρέπει νά τρέφη μεγάλην συμπάθειαν,
ούχί μόνον προς τόν κόσμον έν γένει, αλλά καί προς εκείνους
ακόμη, οίτινες είναι εχθροί αυτών καί τούς καταδιώκωσιν. ’Αντί
δέ νά έπιθυμώσι νά τούς έκδικηθώσιν, ούτοι πρέπει νά άγαπώσι
καταλλήλως τούς εχθρούς αυτών, καί νά άγαθοποιώσι τούς κα
ταδιώκοντας αυτούς, άναγνωρίζοντες έν τοσούτψ, δτι, υπό την
πληρεστέραν καί άληθεστέραν έννοιαν τής λέξεως, «δεν γνωρίζουσι τί πράττουσιν».
Μεταξύ τών ανθρώπων, οιτινες είναι εχθροί τής Καταλλαγής,
άναγνωρίζομεν πολλούς, οίτινες κατά διαφόρους τρόπους, καί έκ
διαφόρων ελατηρίων, συνεργάζονται πάντες μετά του μεγάλου
Σατανά, άντιστρατευόμενοι κατά του Θεού καί κατά τού έργου
πής Καταλλαγής. Έ ά ν άναφέρωμεν, ώς πρώτους μεταξύ αυτών,
έκείνους οίτινες διευθύνουσι τά χαμαιτυπεία, καί τούς φετιχιστάς, καί τούς μεσάζοντας, καί τούς μάντεις, καί τούς ιερείς,
θά έξεθέτομεν τό ζήτημα, καθώς τούτο πιθανόν νά φαίνηται είς
την πλειονότητα. Έ κ τής Θείας δμως άπόψεως, τήν όποιαν ήμείς
προσπαθούμεν νά λάβωμεν, τό πράγμα θά έφαίνετο δτι δέν έχει
ούτως*— δτι δηλαδή έκείνοι οίτινες είναι οί αρχηγοί τής σκέψεως
είς τάς πεπολιτισμένας χοόρας, καί οί όποιοι άντιφέρονται κατά
τού φο>τός τής Ά ληθείας, ένφ κατ’ δνομα είναι ύπηρέται αυ
τής, κατέχουσι θέσιν μεγίστης ευθύνης ένώπιον τού Θεού, καί κα
θίστανται τά πλέον εύκολιυτερα έπίγεια δργανα τού Σατανά, —
ουχνάκις έν άγνοίςι. — Π ράξ. γ ' 17.
Έλπίζομεν δτι πολλοί έξ αυτών, οίτινες ήλθον είς συνά
φειαν πρός τό φως τής Ά ληθείας καθ’ δλον τόν Ευαγγελικόν αίώνα, καί ήδη είς τό τέλος τού αίώνος, καί οίτινες άντιτίθενται
κ α τ’ αυτού, πράττουσι τούτο έν μέρει τουλάχιστον έκ τυφλότητος,
ώς ό Απόστολος διακηρύττει περί τών σταυρωσάντων τόν Κύρι
ον, «ΟΙδα δτι κατά όίγνοιαν έπράξατε, ώς καί οί άρχοντες υμών».
(Π ράξ. γ ' 17). Έ κ τής άπόψεως ταύτης δυνάμεθα νά έχωμεν
μένρον τι έλπίδος διά τινας έκ τών πλέον βιαιότερων έχθρών τής
Ά ληθείας — Έ ξελικτώ ν, Θεοσοφιστών, Πνευματιστών, Χριστι
ανών έπιστημόνιυν, Ρωμανιστών, καί Προτεσταντών. Αί έλπίδες,
ημών διά τό μέλλον είναι κατ’ άνάγκην όλίγαι διά τήν περίπτωσιν έκείνων, οίτινες έφωτίσθησαν έπί τών ζητημάτων τούτων, υπό
τής Παρούσης άληθείας, άλλ’ οίτινες χάριν φιλοδοξίας, ή φθό
νου, ή ύπερηφανείας, διότι έπεθύμουν νά φαίνωνται δτι είναι τι,
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έγένοντο έχθροί του έργου του Κυρίου. Οί τοιοΰτοι πίπτουσι γε
νικώς εις τάς πλάνας των Ούνιβερσαλιστών, τυφλωύέντες όσον
άφορφ την παρουσίαν του Κυρίου, καί ακόμη δσον αφορά τό Ά ν τίλυτρον. Δέν είναι όμως ίδιον ημών όπως τούς κρίνωμεν, καίτοι δυνάμεθα να φοβώμεΦα διά την σωτηρίαν αυτών, καί νά σημειώσωμεν την εφαρμογήν, έν τή περιπτώσει αυτών, τού Γ ραφ ι
κού χωρίου όπερ λέγει* «’Αδύνατον τούς άπαξ φωτισθέντας,
γευσαμένους τε τής δωρεάς τής έπουρανίου, καί μετόχους γενηύέντας πνεύματος αγίου, καί καλόν γευσαμένους Θεού ρήμα,
δυνάμεις τε μέλλοντος αίώνος, καί παραπεσόντας, πάλιν άνακαινιζειν εις μετάνοιαν, άνασταυροΰντας έαυτοίς τον Υιόν τού
Θεού καί παραδειγματίζοντας». (Έ β ρ . σ τ ' 4-6). Ε ις ημάς ενα
πόκειται νά γνωρίζωμεν την έκπλήρωσιν των Γραφικών τούτων
χωρίων, καί νά μη εχωμεν ούδεμίαν έπικοινωνίαν προς τοιαύτα
άκαρπα έργα τού σκότους, αλλά μάλλον νά έλέγχωμεν ταύτα,
καί νά άποσυρώμεθα από την συναναστροφήν έκείνων οίτινες δέν
βαδίζουσι συμφώνως πρός τάς διδασκαλίας τού ’Αποστόλου, καί
οίτινες δέν κρατούσι την πίστιν, τήν άπαξ τοίς άγιοις παραδο“θ είσαν, ούτε τό πνεύμα αυτής* διότι πάντες οί τοιούτοι εύρίσκονται
πρός τό μέρος τού Σατανά, έχθροί τού Κυρίου καί τού σχεδίου
αυτού, τού όποιου η Κ ατα λλαγίι, τό Ά ν τίλ ν τρ ο ν , είναι τό κέντρον, ό όμφαλός. ( Β ' Π έτρ. 6 ' 21. Β ' Θεσ. γ ' 6. Ίο ύ δ . 3 )Έ ξετάζοντες τό ζήτημα τούτο τών περιπλοκών, δέον νά ένθυμώμεθα, οτι οί έν τή έρήμφ πειρασμοί τού Κυρίου (*) έξεικόνιζον σαφώς πάντας τούς πειρασμούς, εις τούς όποιους ή νέα κτίσις υποβάλλεται.

Α Ι ΠΕΡΙΠΛΟΚΑΙ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ.
Μία τών περιπλοκών τού Σατανά ητις φαίνεται νά σύμφω
νη καλώς πρός τούς διακαείς πόθους τής σαρκός, είναι τό έπιχείρημα, ότι ή νέα κτίσις εύρίσκεται υπό τοιαύτην Θείαν προστα
σίαν, ώστε πάντα τά πρόσκαιρα συμφέροντα αυτών πρέπει νά
άκμάζωσι καί προοδεύωσι. Τούτο έν τούτοις, είναι τό λογικόν συμ
πέρασμα τού ώιαϊικον ανθρώπου, καί ούδεμίαν ύποστήριξιν ευ
ρίσκει έν τφ λόγφ τού Θεού, οστις δέον νά διευθύνη τήν κρίσιν
τού νέου κτίσματος. Ό παλαιός νούς επιμένει, ότι ή στενή σχέσις τί)ς «υιοθεσίας» καί ή έπαγγελία αυτής περί μελλούσης συγ
κληρονομίας έν τή Βασιλείφ, βεβαίως π ρ έ π ε ι
νά συναποκομίζη μεθ’ έαυτής, ευλογίας καί προστασίας, καί εύνοιας άναφορικώς πρός πάσας τάς έπιγείους υποθέσεις. Τό πρώτιστον δέ
επιχείρημα είναι σχετικώς πρός τήν υγείαν, — Διατί τά άφιερω(*) Τόμος Ε ' σελ. 135.
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μένα ήμών θνητά σώματα πρέπει νά άσθενώσιν, η νά όδύνωνται;
Βεβαίως ό Θεός δεν θά ήδύνατο νά άποστείλη όδύνας καί πόνους*
καί επομένως, πρέπει ταΰτα νά προέρχωνται έκ του διαβόλου.
Ταΰτα είναι τά επιχειρήματα, και εάν είναι ταϋτα έκ του Σατανά,
δεν πρέπει νά θεωρήσωμεν ταΰτα ώς άπόδειξιν Θείας δυσμένει
ας, ώστε νά δώσωμεν προσοχήν εις ταΰτα, καί νά προσευχηθώμεν
ίνα έλευθερωθώμεν έξ αυτών;
*0 Σατανάς, διά μέσου διαφόρων δργάνων, υποβάλλει τά
έρωτήματα ταΰτα σήμερον, μετά μεγάλης έπιμονής· υποβάλλει δέ
καταφατικήν άπάντησιν, ούτως ώστε πολλοί νά μη ύποπτεύωνται
δτι προέρχεται έξ αύτοΰ, — δτι ή ασθένεια εις τά σώματα τοΰ
λαοΰ τοΰ Θεοΰ, είναι τεκμήριον δυσμενείας τοΰ Θεοΰ, δτι τό νά
μεταχειρισθή τις φάρμακα, θά ήτο ελλειψις πίστεως εις τον Θεόν,
δτι αντί τούτου, πρέπει νά έπαναπαυώμεθα είς την μετά πίστεως
προσευχήν, δτι ακόμη καί αυτοί οί φυσικοί Ίσραηλΐται είχον τοιαΰτα προνόμια καί έξήσκουν αυτά, πολύ δέ περισσότερον πρέπει
δπως οί πνευματικοί Ησραηλιται στηρίζωνται επί τον Θεόν, ώς
τον Ιατρόν αυτών. 01 Μορμώνοι, οί Χριστιανοί έπιστήμονες, ot
Η νω μένοι Χριστιανοί, καί οί Δαουτισταί, πάντες ούτοι μεταχειρί
ζονται τά έπιχειρήματα ταΰτα, κατά λίαν έμφαντικόν τρόπον, διά
νά παραπλανήσωσι καί αίχμαλωτίσωσιν, «εί δυνατόν καί τούς
έκλεκτούς», καί νά στρέψωσι την προσοχήν αυτών μακράν τής
άληθείας.
Ή άλήθεια είναι δτι τά πραγματικά συμφέροντα τής νέας
κτίσεως, καί αί φυσικαί αυτών συνθήκαι καί συμφέροντα, συχνάκις
εύρίσκονται είς τι)ν αντίθετον διεύθυνσιν. *0 Προφήτης Δαβίδ,
δμιλών περί τούτων, λέγει* «Προτοΰ νά ταλαιπωρηθώ, έπλανώμην», Τά νέα κτίσματα — ούχί δέ τά θνητά αυτών σώματα —
είναι οί υίοθετημένοι υίοί τοΰ Θεοΰ* πράγματι δέ καθώς έχομεν
ήδη παρατηρήσω, ό Θεός εκαμε τήν Ordiav της όαρκός (άφ* ού
αυτή έδικαιώθη) κατάστασιν προηγουμένην τής άποκυήσεως ήμών
ή υίοθεσίας. Τοΰτο δμιος δεν συνέβαινε καί μέ τον σαρκικόν ’Ισρα
ήλ, τοΰ δποίου αί φυσικαί εΰνοιαι καί αί πρόσκαιροι εύλογίαι, κλπ.,
υπετύπουν τούς ορούς καί τάς συνθήκας, αίτινες θά έπικρατώσι
κατά τήν διάρκειαν τοΰ Χιλιετοΰς αίώνος, οπότε ό άντιτυπικός Βασιλεύς, καί Βασιλεία θά είναι εν τή έξουσίφ. — *Έξ.
ιε' 26. Λευιτ. κστ' 3-15. Δευτερ. κη' 1-14.
Τούναντίον τοΰτο είναι σπουδαίον μέρος τής δοκιμασίας τών
νέων κτισμάτων, τό δτι, δσον άφορφ τά επίγεια πράγματα, πρέπει
νά «βαδίζωσι διά πίστεως, καί ούχί δι’ δ'ψεως». Ναί, έτι περισ
σότερον τούτου, — πρέπει νά ύποστώσι καταδιώξεις, πρέπει νά
έξασκήσωσιν αύταπάρνησιν, πρέπει νά ήναι ώς πλάνοι, καί δμως
αληθείς, ώς ούδέν έχοντες, καίτοι πραγματικώς [διά πίστεως]
ώς τά πάντα κατέχοντες* ώς άσοφοι, καίτοι πραγματικώς σοφοί
G .F .— 39
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προς τον Θεόν. Ούτως ώστε ή περί του Διδασκάλου προφητική
περιγραφή πρέπει, έν μεγάλφ βαθμφ, νά είναι εφαρμόσιμος εις
πάνχας τούς άκολουθούντας στενώς εις τά βήματά του, δηλ.
« Η μ είς δέ ένομίσαμεν αυτόν τετραυματισμένον, πεπληγωμένον
υπό Θεού καί τεταλαιπωρημένον». Ό Προφήτης διακηρύττει· «ή
τιμωρία τής ειρήνης ημών ήτο έπ’ αυτόν, καί διά των πληγών
αυτού ημείς (ώς αμαρτωλοί) ίαθημεν. *Ας μή λησμονώμεν ότι
ή ίασις ήμών, ή δικαίωσις προηγήθη τής αποδοχής ημών ώς με
λών τού σώματος τού Χριστού, — μελών τής νέας κτίσεως* καί
ότι ή αποδοχή ήμών επί τού υψηλότερου επιπέδου τής υίότητος,
καί συγκληρονομίας, ήτο έπί τού ειδικού εκείνου όρου, ότι <5νμπαΟ^ωμεν ysV Αυτού», ή καθώς πάλιν αλλαχού λέγεται, ότι
«άνταναττληρονμεν τα ίτθτερήιιατα των θλίψεων τον Χ^ιότον».
— Ή σ α . ν γ ' 4,5. Ρωμ. η ' 17. Κολασ. α ' 24.
Είναι αληθές, οτι ό Κύριος ήμών δεν είχεν ιδίας ασθένειας,
διότι ήτο τέλειος· άλλ’ είναι γεγραμμένον, έν τούτοις, ότι «Αυ
τός τά ς ασθένειας ήμών [τού άνΟριυπου] έπεφορτίσθη, καί τάς
νόσους ήμών έβάστασεν». — Αί άσθένειαι μετέβαινον εις αυτόν,
διότι «δύναμις έξήρχετο έξ αυτού καί ίάτο» τά πλήθη. — 'Εβρ.
δ ' 15. Ματθ. η 7 17. Λουκ. στ' 19.
Και ημείς έπίσης, ώς ύφίερεις, πρέπει νά «έπιφορτισθώμεν»
καί συμπαθήσωμεν πρός τον κόσμον, προς τον όποιον μετ’ ολίγον
θά γίνιομεν βασιλείς, ιερείς καί δικασταί. ’Αλλά δεν είναι ανάγκη,
ή δυνατόν δι’ ημάς νά δίδωμεν μέγα μέρος τής φυσικής ήμών
δυνάμεως, ή νά άναλ.αμ6άν(ι)μεν τά ς αδυναμίας καί τάς άσθενείας των άλλων, — διότι έκαστος έξ ήμών έχει τοιαύτας τινάς
πείρας έν τινι βαθμοί, ενεκεν τής συμμετοχής ήμών εις την πτώσ ιν διότι κατά σάρκα ειμεθα «τέκνα οργής ώς καί οί λοιποί»,
καί συμμετέχομεν μετά τής άγωνιώσης κτίσεως έν ταίς θλίψεσιν
αυτής. Ή κατανάλωσις τής ζωτικότητος τού Κυρίου ήμών δεν
ήτο υπέρ τής Εκκλησίας, διότι αυτή (ή εκκλησία) δέν ήτο δυ
νατόν νά άνεγνωρίζετο, έάν ή θυσία αυτού δέν συνεπληρούτο,
καί δέν έπαρουσιάζετο πρός τον Πατέρα, καί έγένετο δεκτή υπέρ
ήμών, — ούχί πρό τής Πεντηκοστής. Έ ά ν τό πνεύμα δέν ήρχετο
έπί των ακολούθων αυτού, ήτο ανωφελές νά προσπαθήση νά τούς
όμιλήση περί ουρανίων πραγμάτων. (/Ιωάν, γ ' 12. ιστ' 13. Α '
Κορινθ ό ' 10-12). Επομένως ή ενέργεια τού Κυρίου ήμών κατηναλούτο μεγάλος εις τύ νά έκφέοη παραβολάς καί δυσνόητους
λόγους, όπως κατανοηθώσι βραδύτερον διά τής βοήθειας τού πνεύ
ματος· κυρίως όμως εις την θεραπείαν φυσικών ασθενειών, υπο
δεικνύουν ούτως ώς δ / εικόνος, τά μεγαλήτερα έργα, και τάς
μεγαλητέρας θεραπείας, εις τάς όποιας καί ήμεΐς θά συμμετάσχωμεν, καί τώρα καί έν τή Βασιλείς*, — εις την διάνοιξιν των οφ
θαλμών τής διανοίας, εις τό νά κάμωμεν τούς ήθικώς νεκρούς,
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όπως άκοΰσωσι τής φωνής του Κυρίου, καί νά άρχίσωσιν από τούδε τήν νέαν ζωήν. Ό 'Απόστολος, ούτως διακηρύττει, δτι εχομεν
τό προνόμιον «νά θέτωμεν τάς ψυχάς ήμών υπέρ των αδελφών»,
—νά άναπληρώμεν τάς θλίψεις του Χριστού νπερ τον όώματος
αντοϋ, δπερ είναι ή εκκλησία». — Α ' ’Ιωάν, γ ' 16. Κολ. α ' 24.
Δεν πρέπει όμως νά άποστερήσωμεν τούς λόγους τούτους
έκ τής αληθούς αυτών σημασίας, καί νά άξιώμεν ότι ή κατάθεσις
τής ζωής ήμών υπέρ τών αδελφών δέν θά στοιχίση είς ημάς,
■Ουσίαν τινά φυσικής ζωτικότητος* καί δτι «αί θλίψεις» τού Χρι
στού, δέν άπαιτούσι φυσικούς πόνους. *0 κάματος τού Κυρίου
ήμών καί ή απώλεια τής «δυνάμεως» (ζωτικότητος) καί δτι «έδάύταόε τάς άσύενείας ήμών» πάντα ταύτα είναι αντίθετα προς μί
αν τοιαύτην σκέψιν. Δέν πρέπει λοιπόν νά προσδοκώμεν δτι τά
έπίγεια ήμών συμφέροντα Οά εύημερώσι περισσότερον, ή τά τού
κόσμου, άλλ’ δτι Οά ύποστώμεν απώ λειας, δτι «Οά πάθωμεν μετ’
αυτού». Αι τοιαΰται άπώλειαι έλευθέρως παραδεχόμεΟα δτι είναι
άπώλειαι τιμής μεταξύ τών ανθρώπων, καί άπώλειαι οικονομικής
ευπραγίας* — δτι δ Διδάσκαλος ήμών «έκένωσεν εαυτόν έκ τής
φημης του» καί «έγένετο πτωχός», διότι ήτο πρόθυμος νά καταστήση τούς άλλους πλουσίους* — καί δτι καί οί ’Απόστολοι είχον
παρόμοιας πείρας, καί έδωσαν είς ήμάς παράδειγμα. Διατί λοι
πόν δέν δυνάμεΟα νά ίδωμεν δτι «αί συχναί άσΟένειαι» τού Τιμο
θέου, καί δ «σκόλοψ εν τή σαρκί» τού Παύλου, καί ή «ασθένεια τού
Έπαφροδίτου, ήσαν φυσικοί πόνοι, δμοιοι προς εκείνους οίτινες
ήδη έπιτρέπονται είς τούς πιστούς τού Κυρίου; Είναι αληθές, δτι
πάντα ταύτα ήσαν έκ τού Σατανά, υπό τήν έννοιαν δτι ή αμαρτία
ήρξατο υπό τού Σατανά, καί δτι οί πόνοι ούτοι είναι τινά έκ τών
αποτελεσμάτων* άλλα ταύτα δέν προήρχοντο πλέον έκ τού Σ α τα
νά, παρ’ δσον ήσαν αί φυλακίσεις αυτών, καί οί ραβδισμοί, καί
τό ναυάγιον καί δ θάνατος.
*() Σατανάς πιθανόν ήτο δ έμμεσος, έάν μή δ άμεσος υποκι
νητής πασών τούτων τών φυσικών συμφορών, — αίτινες είναι
πασαι κοιναί είς τούς ανθρώπους. Έ ν τούτοις δ Απόστολος δέν
ένομιζεν δτι δ Θεός ήρνεΐτο αυτόν, ευρισκόμενον ύπό τοιαύτας συνθήκας, άλλ’ έκαυχάτο δι’ αύτάς, διότι άπετέλουν μέρος τής θυ
σίας, ιήν οποίαν έπετράπη νά κάμη, ήσαν μέρος τών παθημάτων,
τά οποία έπρεπε νά ύφίστατο υπέρ τού Κυρίου, υπέρ τής ’Αλήθει
ας — δσον δέ περισσότερον τά παθήματα, αυτού ύπερέδαινον
τά τών άλλων, τόσον περισσότερον έχαιρε καί έπίστευεν δτι ή
μέλλουσα αυτού δόξα θά ήτο μεγίστη έκ τούτου.
Έ ν τούτοις πρέπει νά διακρίνωμεν, μεταξύ παθημάτων υπέρ
τής διικιιούύνιις, καί παθημάτων διά κακάς πράξεις. Ό ’Από
στολος δεικνύει, δτι πολλά παθήματα έρχονται εις τον λαόν,
ένεκεν τής φιλοπραγμωσύνης αυτών, είς τάς υποθέσεις τών άλ-
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λων, καί ενεκεν άλλων κακών πράξεων. Δυνάμεθα δέ νά κατατάξωμεν είς ταύτα την λαιμαργίαν (Φιλιπ. γ ' 19) καί την ελλειψιν τής έγκρατείας, άτινα είναι μεταξύ των κακών έκείνων,
τά όποια έπιφέρουσι παθήματα, άτινα δέν δύνανται νά θεωρηθώσιν ώς παθήματα υπέρ τής δικαιοσύνης. Ούδείς άς μή χαίρη
είς τά τοιαύτα παθήματα· άλλά μάλλον άς θρηνήση, καί άς προσευχηθή καί άς νηστεύση, — άς έξασκήση εγκράτειαν του έαυτοΰ του. "Οταν όμως, έν τή καλλίστη αύτου χρίσει, τό νέον κτίσμα βλέπει την Ουράν τής ευκαιρίας άνοιγομένην ένώπιον αύτου
υπό τής Προνοίας, καί εΙσέρχεται είς αυτήν μετά ζήλου, καί αυ
τοθυσίας, καί τό αποτέλεσμα είναι φυσικοί πόνοι, τούς όποιους
οί κοσμικοί δυνατόν νά θεωρήσωσιν ώς σημεία Απερισκεψίας,
τότε άς μή αίσχύνηται άλλ’ άς δοξάζη τον Θεόν διά τάς τοιαύτάς θλίψεις* — ας χαίρη δτι ήξιώθη νά «πάθη» υπέρ Χριστού.
Π ράγματι δέ έάν οί πόνοι έλθωσιν ενεκεν αίτιας τίνος μή έφαμάρτου ή έγωϊστικής, τότε δυνάμεθα νά τούς δεχθώμεν μεθ’ υ
πομονής καί ευγνωμοσύνης, καί νά μάθωμεν τό μάθημα τής συιιπαθείας διά τήν άγωνιώσαν κτίσιν καί τής έλπίδος καί τής
έμπιστοσύνης διά τήν ύποσχεθεϊσαν άνύψωσιν έκ τής άράς κατά
τήν Χιλιετή πρωίαν. Ή έν τή καρδίφ χάρις Ασφαλώς έξασκεΐ
λίαν ευνοϊκήν έπίδρασιν επί πάσης ένεργείας τής ζωής* άλλά δέν
θά ήτο δυνατόν (άνευ θαυματουργικής έπεμβάσεως) νά άναδημιουργηθώσιν, ή έπιδιορθοίθώσι τά θνητά ήμών σώματα* — ό δέ
Θεός δέν προτίθεται νά κάμη τοιαύτα θαύματα, άτινα θά ήσαν
έπιζήμια είς ημάς, καί θά μάς εκαμνον νά βαδίζωμεν κατ’ οψιν
καί ούχί διά πίστεως, καί θά προσείλκυεν εις τήν Εκκλησίαν μί
αν τάξιν, τήν οποίαν ό Θεός δέν θά έζήτει. Καθώς δέ έχομεν ιδει,
ούτος δίκαιοί ημάς διά πίβτεως, ήτοι — υπολογίζει ώς τελείους,
ένφ πράγματι Αφήνει ήμάς ατελείς, ώς πάντοτε. Ή έν τή καρδίρ χάρις δέν κάμνει ήμάς αναισθήτους είς τάς έπιδράσεις τής
θερμότητος καί τού ψύχους, ή πείνης καί δίψης, ένφ παρέχει
είς ήμάς υπομονήν, όπως ύφιστάμεθα ταύτα, όπότε είναι Αναπό
φευκτα, μετ’ έμπιστοσύνης είς τήν μέριμναν τού ουρανίου ήμών
Πατρός, καί είς τήν ύπόσχεσιν αυτού, δτι τά πάντα τελικώς θά
έργασθώσι πρός τό καλόν ήμών, έάν όρθώς δεχθώμεν ταύτα
μεθ’ τιπομονής καί πίστεως.
’Αλλά σημαίνει τούτο, δτι, αφ’ ού δ κόσμος ζητεί ρίζας καί
βότανα, καί βάλσαυα διά τάς Ασθένειας αυτού, ή νέα κτίσις δέν
πρέπει νά ζητή καί νά μεταχειρίζηται ούδέν έκ τούτο^ν, απλώς ίνα
ύφίσταται πόνους διά νά δεικνύη τήν πίστιν αυτής; Ούχί βεβαίως.
”Ας ένθυμώμεθα, καί άς έντυπώσωμεν βαθέως έπί τών διανοιών
ί|μων, δτι ή πολιτεία τού Θεού πρός τον λαόν αύτου κατά τήν
διάρκειαν τού Εύαγγελικού αίώνος, δέν είναι πρός τήν σάρκα,
άλλά πρός τά νέα κτίσματα. Ή σάρξ ούδέν ώφελεΐ» — άφιερώ-
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σαμεν ταύτην πρός θάνατον, πρός καταστροφήν, όπωσδήποτε, ή
πρώτιστη δέ ήμών φροντίς είναι περί των συμφερόντων ημών ώς
νέων χτισμάτων. Έ ν τούτοις εχομεν καθήκον τι πρός τά θνητά
ήμών σώματα, όπως πράττωμεν έ κείνο το οποίον λογικώ ς δννάμεΟα, δπως τηρώμεν ταυτα έν τάξει, έλεύθερα έκ των διατα
ράξεων των ασθενειών (έν αναπαύσει) άλλα πάντοτε ώς δού
λους ήμών, δπως χαθιστώσιν ημάς ικανούς νά έκτελέσωμεν τήν
Διαθήκην τής υπηρεσίας πρός θυσίαν. Πεινώσι καί ζητούσι τρο
φήν καί ποτόν; — δυνάμεθα νά ίκανοποιήσωμεν τάς απαιτήσεις
αυτών, εντός λογικών ορίων, δίδοντες εις αυτά τοιαύτα τρόφιμα,
καθώς πιστεύομεν, δτι ό Κύριος θά έπεδοκίμαζε, τοιαύτα τρό
φιμα, άτινα θά καθίστων ημάς Ικανούς δπως έκτελέσωμεν τό εργον αύτού πιστώς. ΑΙσθάνονται ψύχος καί δυσφορίαν; — προνο
μίαν ήμών είναι νά προμηθεύωμεν ενδύματα έκ τού είδους έκείνου
τό οποίον ό Κύριος θά έπεδοκίμαζε. Καίονται υπό πυρετού; ή βα
σανίζονται υπό τού πόνου; προνόμιον ήμών είναι νά έλαττώσωμεν
τύν πυρετόν, καί νά άνακουφίσωμεν τον πόνον, διά τής χρησιμοποιήσεως οίουδήποτε φαρμάκου, τό όποιον θά ένομίζομεν ευερ
γετικόν, άλλα νά μή ύποβάλλωμεν έαυτούς εις τούς βλέποντας,
εις τούς Χριστιανούς έπιστήμονας καί τούς ύπνωτιστάς, ή πρός
τούς άλλους, οίτινες μεταχειρίζονται βασκανειας, ή μαγείας, δπως
μαγεύσωσι καί άπομακρύνωσι τήν θλΐψιν τη βοηθείφ τού Σατανά,
όστις ούτως θά έπαγίδευε τάς διανοίας ήμών. Ή νέα κτίσις απο
λαμβάνει παντός προνομίου, τό όποιον καί ό φυσικός άνθρωπος
απολαμβάνει δσον άφορφ τήν φροντίδα των πτωχών, ευπαθών
καί θνητών αυτών σωμάτων. 'Αλλά καί τί λέγω; είναι καθήκον
παν ιός χτίσματος δπως λαμβάνη λογικήν μέριμναν περί τού σώ
ματος αυτού· τό δέ καθήκον τούτο έπιτείνεται περισσότερον εις
τήν περίπτωσιν τής νέας κτίσεως, Ινεκεν τού γεγονότος δτι τά
σώματά των άφιερώθησαν είς τήν ύπηρεσιαν τού Κυρίου ώς θυσίαι, — μέχρι θανάτου καί πρέπει νά έξάγωσιν έξ αυτών δσον
δύνανται περισσοτέραν υπηρεσίαν.
Τινές θά είναι έτοιμοι νά εϊπωσιν, «Μάλιστα· εγώ θά έπαλείφω άλοιφήν τινα, ή έτερόν τι άπλούν φάρμακον, τής Ιδίας μου
κατασκευής, έπί τίνος έγκαύματος, ή θά κανονίζω τό σύστημά
μου, διακρίνων τάς διά τήν χρήοιν μου, διαφόρους τροφός· άλλα
νόμιζα), δχι είναι 6λως διόλου διάφορον τό νά άγοράσω φάρμα
κα καί Ιατρικά, ή νά προσκαλέσω Ιατρόν τινα». 'Αλλά τοιαύται
διακρίσεις είναι Ανόητοι. Δυνάμεθα νά εϊπο^μεν τό αυτό, δταν
κρυώνωμεν, «Θά ένδυθώ ένδυμά τι, άλλά θά ήθελαν νά είχον
είς τήν έξουσίαν μου £ν πρόδατον, νά κείρω τό μαλλίον του, νά
τό κτενίσω, καί νά τό ύφάνω, καί νά τό κόψω, καί νά τό παρα
σκευάσω, καί νά κατασκευάσω τά ενδύματα έκεινα, άτινα θά
ήσαν Αναγκαία δπως μέ προστατεύσωσιν άπό τό ψύχος· άλλά
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δέν θά μεταχειρισθώ ενδύματα κατασκευασθέντα παρ’ άλλων,
άδιάφορον πόσον καλλίτερα, ή πλέον προσφορώτερα θά ήσαν».
*Ή δταν πεινώμεν, μήπως θέλωμεν νά πλανήσωμεν εαυτούς, δτι
πρέπει νά σπείρωμεν καί νά θερίσωμεν καί νά άλωνίσωμεν, καί
νά άλέσωμεν καί νά ψήσωμεν τον άρτον ήμών, πριν ούτος γείνη κατάλληλός προς χρήσιν; Καί δέν πρέπει νά έπωφεληθώμεν
έκ τού κόπου καί τής Ικανότητος τω ν γεωργών, καί κρεωπωλών,
καί άρτοποιών, καί των ραπτών, χάριν τής σωματικής ήμών άναπαύσεως, ή μήπως πρέπει να νομιςωμεν δτι είναι αμαρτία νά μεταχειρισθώμεν τήν Ικανότητα ενός άδελφοϋ, ή ενός πλησίον, ή ενός
ξένου, διά τήν άνακοΰφισιν τού σωματικού πόνου; Ούχί βεβαίως.
Δέν πρέπει δμως νά έννοηθώμεν ώς ύποστηρίζοντες τήν χρήσιν
τών φαρμάκων, αλλά τήν χρήσιν τού κοινού νοός. Τά φάρμακα
δυνατόν νά φέρωσιν ήμάς άναμφιβόλως εις τό έπακρον σημείον
τή ς ανοησίας, ή ακόμη καί τού εγκλήματος. Ό κανονισμός τού
συστήματος διά τής επιμελούς διαίτης, είναι πολλφ μάλλον προ
τιμητέος, εκεί ένθα τούτο είνε δυνατόν. Ή προς τήν νέαν κτίσιν εν
τολή άναγινώσκει ούτως* « Ή έπιείκεια υμών γνωσθήτω εις πάντας», τούτο δέ έφαρμόζεται καί εις τά φάρμακα, δσον καί εις τήν
τροφήν κλπ. κλπ.
Α λ λ ά πώς έπραττεν δ ’Ιησούς; ή ποιαν πορείαν ήκολούθουν
οΐ ’Απόστολοι, οίτινες έβάδιζον εις τά ίχνη αυτού; Ά παντώ μεν,
δτι ούδεμίαν άφήγησιν έχομεν δτι ό ’Ιησούς, ή ’Απόστολοι έθεράπευσαν ποτέ τινα έκ τής ’Εκκλησίας. Δύναταί τις νά προβάλλη τό αξίωμα, οτι ή έκ μέρους τού Κυρίου θεραπεία τών άσθενών, ύπεδείκνυε. τήν Θείαν θέλησιν έπί τού ζητήματος τούτου;
Ά ποκρινόμεθα δτι ούχί οΐ Ιατρευθέντες, άλλά ό Ιατρεύσας εί
ναι τό παράδειγμα ήμών. Ό Κύριος ήμών θαυματουργικώς διέ
θρεψε τά πλήθη* πρέπει λοιπόν καί ήμεϊς νά τραφώμεν θαυματουργικώς; Ούχί — τούναντίον. Καθώς ό ’Α ρχηγός τής νέας
κτίσεως ήρνήθη νά μεταχειρισθή Θείαν δύναμιν διά τήν προσω
πικήν αυτού άνάπαυσιν, τοιουτοτρόπως καί ήμεϊς. (Ματθ. β ' 2-4.
κ α τ' 33). ’Εάν λοιπόν όταν έπείνασεν έστειλε τούς μαθητάς αύτού διά νά άγοράσωσιν άρτον, καί δταν άποκεκμηκώς άνεπαύετο έπί τού φρέατος, ή αλλαχού, — καί εάν ή απώλεια ή ή θυ
σία τής ζωτικότητος αυτού «έθιγεν» αύτόν, έν τούτοις ούδέποτε
προσηυχήθη δπως άπα?νλαγή έκ τών φυσικών τούτων θλίψεων,
άλλά μετά χαράς ύφίστατο ταύτας ώς μέρος τής έαυτού θυσί
ας, — ούτω καί ήμεϊς.
Πλέον δέ τούτου· δ Κύριος υποδεικνύει, δτι θά ήτο έφάμαρτος
κατάχρησις τής δυνάμεως δι’ αύτόν, δπως μεταχειρισθή τήν βοή
θειαν τού άγιου πνεύματος διά τήν άνακούφισιν τών τοιούτων
πρόσκαιρων άναγκών, διότι τούτο εύρίσκετο είς τήν διάθεσιν αυ
τού, δι’ άλλον τινά σκοπόν. Τό νά έπεκαλεϊτο τήν Θείαν δύναμιν
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προς άνακούφισιν αύτοΰ, ή προστασίαν, έξ οϊουδήποτε μέρους τής
υπηρεσίας τοΰ θανάτου, καί τής λειτουργίας αύτοΰ θά ήτο αμαρ
τία* δ ι ό τ ι είχε κάμη διαθήκην θυσίας, κα'ι πάσα έπίκλησις
δπως έλευθερωθή έκ των αποτελεσμάτων αυτής, θά ήτο «ύποχώρησις». «Καί εάν ύποστείληται, ούκ ευδοκεί ή ψυχή μου έν αύτφ».
— Έβρ. ι' 38. Ματθ. κατ' 53.
Αί περιπτώσεις είναι ακριβώς αΐ αύταί καί διά την Εκκλη
σίαν, διότι ειμεθα ακόλουθοι τοΰ ’Αρχηγού ημών. Δι’ ήμάς, τό
νά έπικαλεσθώμεν την Θείαν βοήθειαν, διά τά θνητά ημών σώμα
τα, άτινα άφιερώσαμεν, προς θάνατον, θά ήτο άκύρωσις τής διαθή
κης ήμών, διά τής οποίας παρεδώσαμεν πάντα τά επίγεια ημών
ωφελήματα καί δικαιώματα ώς ανθρώπων, (εις τά προνόμια τής
άποκαταστάσεως, τά διά τοΰ πολυτίμου αίματος έξαγορασθέντα)
είς άντάλαγμα τοΰ προνομίου δπως τρέξωμεν ώς νέα κτίσματα τό
στάδιον διά τό μέγα βραβείον «τής δόξης, τιμής καί αθανασί
ας». Τό νά ζητώμεν όπίσω εκείνα τά όποια παρεδώσαμεν, συνεπά
γεται επιθυμίαν, δπως άποσύρωμεν την θυσίαν, νά άκυρώσωμεν την
διαθήκην, καί νά άφήσωμεν την κληρονομιάν ήμών, ώς νέων κτισμάτων. Ή άποψις αυτή τής προσευχής προς επίγεια πράγματα
θά φανή νέα διά τούς πολλούς, καί εις τινας άναμφιβόλως θά έπιφέρη έ'κπληξιν, όταν θά σκεφθώσιν, δτι έν άγνοίφ των εκαμνον τό
πράγμα τοΰτο, καί δτι ό Θεός άπεκρίθη είς τήν προσευχήν. Ση
μαίνει λοιπόν τοΰτο, δτι άπερρίφθησαν ούτως έκ τοΰ σταδίου διά
τό βραβείον; Νομίζομεν δχι. Πιστεύομεν δέ δτι, καθώς είς έπίγειος γονεύς μακροθυμεί προς τό έν άγνοίφ ευρισκόμενον μικρόν
αύτοΰ τέκνον, ούτως καί ό Κύριος είναι υπομονητικός προς τον
λαόν αύτοΰ, συγχωρών τάς ακουσίους αυτών πλάνας, καί λαμβάνων τήν πρόθεσιν, άντί τών απλών λόγων. Καί καθώς ό γονεύς
δυνατόν νά παράσχη τήν άπρεπή αίτησιν τοΰ μικροΰ αύτοΰ τέ
κνου, τοιουτοτρόπως πιστεύομεν, δτι καί ό Κύριος, συνήθως έτίμησεν τήν πίστιν τοΰ λαοΰ αύτοΰ, ακόμη καί όταν αύτη έξασκεΐται άκαταλλήλως. Ά?Α’ ή περίπτωσις είναι διάφορος, καθόσον
αύξάνομεν εις τήν χάριν καί τήν γνώσιν* τότε θά ήτο αμαρτία,
πιθανόν τοΰτο νά έσήμαινεν όπισθοχώρησιν ώς προς τήν Θείαν
εύνοιαν, άπόρριψιν τής διαθήκης.
II ΙΙΡΟΣΕΥΧΗ Τ Η Σ ΠΙΣΤΕΩ Σ, ΣΩΣΗ ΤΟΝ ΚΑΜΝΟΝΤΑ.
’Ιάκωβος ε' 14-16.
Τό χωρίον τοΰτο καί τό είς Μάρκον ιστ' 17,18 ευρι
σκόμενον, προβάλλονται ώς αποδείξεις, ινα άποδείξωσιν, δτι Θεία
βουλή είναι, δπως ή νέα κτίσις πρέπει νά βασίζηται έπί Θείας
δυνάμεως, διά τήν θεραπείαν τής άσθενείας. Τό χωρίον τοΰτο τοΰ
Μάρκου δυνάμεθα ευκόλως νά τό έκποιήσωμεν, διότι δέν εύρίσκεται είς τά παλαιότερα Ελληνικά χειρόγραφα, έπομένως δύναται
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νά Αεωρηθή ώς παρείσακτον, κατασκευασθέν περί τόν πέμπτον
αίώνα περίπου.
*Όσον δε αφορμ το χωρίον του ’Ιακώβου, είναι, προφανές έκ
του δέκατου έκτου έδαφίου, δτι ή ασθένεια ή άναφερομένη εκεί,
πρέπει νά άναγνωρισθή ώς τιμωρία διά τάς αμαρτίας, — ούχΐ
ελαφρά ασθένεια, αλλά σοβαρά τοιαύτη, άξια του κόπου τής προσκλήσεως των πρεσβυτέρων τής ε κ κ λ η σ ί α ς .
Τό συμ
πέρασμα φαίνεται νά είναι δτι ή αμαρτία εύρίσκεται τόσον πλη
σίον εις την Αύραν ώστε ό ασθενής αμαρτωλός νά αίσθάνηται
πραγματικώς δτι άπεκόπη από τής μετά του Θεού έπικοινωνίας.
'Υπό τοιαύτας δέ συνθήκας δέον νά άναμένωμεν δπως αί αμαρ
τία* έξομολογηθώάι και γίνη
διά τίιν όνγ^ώρηβιν
αυτών. ’Ακριβώς δέ ούτως άναγινώσκει ή άφήγησις* «Ή ευχή
τής πίστεως σώση τόν κάμνοντα (έκ τής καταδίκης είς ήν εύρίσκετο) καί ό Κύριος έγερεί αυτόν, (είς την υγείαν, — τής άναρρώσεως ούσης σημεΐον τής συγχωρήσεως τής αμαρτίας)· — καν
αμαρτίας ή πεποιηκώς, άφεΑτ'ισεται αύτφ.» — Ίδέ έδάφιον 15ον.
ΕΑΝ Ο ΣΑΤΑΝΑΣ ΤΟΝ ΣΑΤΑΝΑΝ ΕΚΒΑΛΛΗ, Η ΒΑΣΙ
ΛΕΙΑ ΑΥΤΟΥ ΠΑΡΑΚΜΑΖΕΙ. — ΜατΑ. ιβ' 2G.
“"Οταν κατά τήν πρώτην έλευσιν οί Φαρισσαΐοι κατηγορούν
τόν Κύριον ήμών, δτι έξέβαλε τά δαιμόνια, διά Σατανικής δυνάμεως, ή άπάντησις αυτού σαφώς συνεπάγεται δτι τοιαύτη τις
πράξις έκ μέρους τού Σατανά Αά ήτο δυνατή, άλλ’ δτι δεν έπρε
πε νά Αεωρήται ώς πιΑανή· καί δτι έάν Αά συνέβαινεν ούτως, τό
τοιούτον Αά ήτο άπόδειξις, δτι ή δύναμις αυτού φΑίνει, δτι σκληρώς κατεπιέσΑη, καί δτι κατέφυγεν είς τό μέσον τούτο, ώς τό τελευταΐον αυτού καταφύγιον, μάλλον ή νά άπολέση τήν Ισχύν επί
τών Αυμάτων του. Δέν συνηγορούμεν υπέρ τής γενικής άπορρίψεως τών θεραπειών καί τών θαυμάτων, ώς δντων Σατανικών,
αλλά πρέπει νά έξετάζωμεν προσεκτικώς έκαστον πρόσωπον ή
σύστημα, τό όποιον ζητεί νά έγκαΑιδρυΑή διά θαυμάτων. 'Η νέα
κτίσις πρέπει νά ένθυμήται τήν Αεόπνευστον δδηγίαν, «Δοκιμά
ζετε τά πνεύματα έάν ήναι έκ τού Θεού» — ή έκ τού Σατανά.
Δοκιμάζετε ταΰτα, καί νά πολιτεύησθε προς αυτά άναλόγως. —
Α ' Ίωάν. δ' 1.
Σχετικόν δέ πρός τό ζήτημα τούτο τυγχάνει καί τό γεγονός,
δτι πρέπει νά ένθυμο'ϊμεθα, δτι τά θαύματα έχρησιμοποιούντο έν
τή άρχή τού αίώνος τούτευ, δπως έγκατασταθή ή έκκλησία, άλλ’
δτι ούδέν τοιούτον ποάγμα είναι άναγκαϊον ήδη, — άφ’ ού ή έκ
κλησία έγκατεστάθη έπί δέκα έννέα ήδη αιώνας, καί εύρίσκεται
ήδη έν τφ συμπληρούσθαι. Καλόν επίσης είναι, δπως έχωμεν έν
νφ, δτι ό Θεόπνευστος ’Απόστολος άπέβλεπε πρός τό τέλος τού αΐώνος τούτου, όπόταν §λεγεν, δτι ό Σατανάς Άά μετεμόρφωνεν

