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ποια μέλη του ένοχου κόσμον, άφ* οΰ υπέστησαν τά δψώνκχ τή ς
άμαρτίας τον θάνατον, έπί εξ χιλιάδας έτη, μετά στεναγμών καί
άγωνίας, θ ά εχωσι μάθη το μάθημα τής καθ’ υπερβολήν άμαρτωλότητος τής αμαρτίας, καί την μεγάλην ευλογίαν, ήτις παρακο
λουθεί την δικαιοσύνην, καί θ ά έπιθυμώσιν, όποίς συμμορφωθώ σι, προς τό θέλημα του Θεού έν πάσιν.
Ή ύπακοή θά έπιβληθή έξ αρχής, καί μόνον εκείνοι οίτινες
άποφασιστικώς άρνούνται νά προοδεύσωσι, θά άποκόπτωνται, με
τά έκατονταετή δοκιμασίαν* έκείνοι δέ οίτινες θά κάμνωσιν εξω
τερικήν τινα πρόοδον, και θά συμμορφώνται έξωτερικώς προς τους
νόμους τής Βασιλείας, θά έπιτρέπηται δπως προχωρώσι, καί θα
παρέχωνται αύτοίς εύκαιρίαι όπως αύξάνωσιν εις την χάριν, εις
την γνώσιν καί εις την αγάπην. 'Α λλά κατά τό τέλος τού Χιλιε
τούς αίώνος, θά έπέλθη φοβερά τις δοκιμασία επί πάντων — ού~
χί όσον αφορά την εξωτερικήν αυτών διαγωγήν, ήτις πιθανόν νά
ήναι καλή, διότι άλλως δεν θά ήδύναντο νά διατηρήσωσι την θέσιν αυτών, άλλα θά είχον προηγουμένως αποκοπή έκ τής ζωής,
εις τον Δεύτερον θάνατον. Ή τελική έκείνη δοκιμασία θά ήναι
όσον αφορά τίιν πιστότη τα τη ς καρόίας αυτών, εις τάς άρχάς
τής δικαιοσύνης. Π άντες θά δοκιμασθώσιν υπό την έ'ποψιν ταύτην, πάντες δέ οίτινες δεν θά ευρεθώσι τελείως πιστοί, καί υπή
κοοι εις τον Κύριον, θά άποκοπώσιν έν τφ Δευτέρφ θανάτφ, —
δεν θά έπιτραπή εις αυτούς, όπως προχωρήσωσι περαιτέρω εις
την άπόλαυσιν τών Θείων ευλογιών. Ά λ λ ' όπόσον φιλάνθρωπος
ύπήρξεν ή Θεία αυτή πρόνοια! *Οπόσον μακρόθυμος, ώς δεικνύει»
τό Θειον τούτο σχέδιον, ό Ουράνιος ημών ΙΙατήρ, καί ό Λυτρω
τή ς ημών θά ήναι πρός τούς υιούς τών ανθρώπων! Βεβαίως τοιαύτη υπομονή καί μακροθυμία θά προσέλκυση πρός τον Κύριον
πάντας οίτινες θά ήναι άξιοι αΙωνίου ζωής.
*Όσον δέ αφορά την έξολόθρευσιν τών άλλων, πάντες οί έν
άρμονίφ πρός τον Κύριον ευρισκόμενοι, θά ήναι προητοιμασμένοι
νά εΐπωσι, διά τής Θεόπνευστου γλώσσης:
«Δίκαιαι καί αληθινοί αΐ κρίσεις σου, Κύριε Θεέ, Παντοκράτω ρ!» — ’Αποκάλυψις ισ τ' 7.
Ο Ι Κ Α ΤΑ Ξ ΙΩ Θ Ε Ν Τ Ε Σ Τ Υ Χ Ε ΙΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΕΩ Σ.

Έ κ τής άπόφεως ταύτης παρατηρούμεν σημασίαν τινά έν τοίς
λόγοις τού Κυρίου, «ΟΙ καταξιωθέντες τυχείν τού αίώνος εκείνου
καί τής άναστάσεως». (Λουκ. κ ' 35)# Ε κ τά κ τω ς ολίγοι, «μικρόν
τι ποίμνιον» μόνον, λογίζονται άξιοι, όπως τύχωσι τού αίώνος
έκείνου καί τής «κρείττονος άναστάσεως», προ τής Χιλιετηρίδος.
Τ ά μεγάλα πλήθη τής άνθρωπότητος, συμπεριλαμβανομένων καί
έκεινων πρός τούς οποίους ό Κύριος άπηύθυνε τούς λόγους τού-
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τους, θά έξέλθωσιν είς «άνάστασιν διά κρίσεως» και θα έναπόκηται δι* αυτούς τότε, όπως άποδείξωσιν ότι είναι άξιοι τελείας
ζωής, είς τούς όποιους και μόνον θέλει επιτροπή δπως βαστάζωσιν
αυτήν, πέραν τού Χιλιετούς αίώνος είς τούς ατελεύτητους αιώ
νας τού μέλλοντος. ΕΙς τούς ύπακούοντας μόνον θέλει έπιτραπή
νά αφτχθώάιν είς την ανάστασιν, έξυψούμενοι τελείως καί πλήρως
έκ τού θανάτου, — διά βαθμιαίας προοδου, καί διά βαθμιαίας
άφίξεως. Καθώς δέ έχομεν ήδη παρατηρήση, εκείνοι οΐτινες θά
βαδίζωσι τότε επί τής λεωφόρου τής άγιότητος, πρέπει «νά άναρρι^ώνται έπ’ αυτής». Αύτη θά είναι άνωφερής, προς τά άνω οδός,
καί θά άπαιτή προσπάθειας καί νίκας έκ μέρους εκείνων οΐτινες θά
ήθελον νά άποκτήσωσι πάντα τά άπολεσθέντα, — την άνθρωπίνην
τελειότητα.
Καθόσον στενώτερον έξετάζομεν τον χαρακτήρα τούτον τού
Θείου σχεδίου, επί τοσούτον έκπλησσόμεθα διά την λογικότητα,
καί την άλληλουχίαν αυτού, καί τάς ώφελείας, τάς οποίας τούτο
θά προσφέρη προς εκείνους, διά τούς οποίους τούτο κατεστρώθη.
Παραδείγματος χάριν, δυνάμεθα ευκόλως νά ίδωμεν, δτι παν άλ
λο σχέδιον θά άπέβαινε προς ζημίαν εκείνων, διά τούς όποιους
τά Χιλιετή ώφελήματα έχουσι προσχεδιασθή. Λάβετε, παραδείματος χάριν, τον Νέρωνα. 'Υποθέσατε, δτι έδίδετο είς αυτόν
στιγμιαία τις άνάστασις προς ζωήν, — υποθέσατε, δτι — «έξήρχετο» έκ τού τάφου τέλειος, διανοητικώς, ηθικώς, καί φυσικώς,
άλλ* ούτος δέν θά ήτο ό Νέρων. Ή τελεία έκείνη υπαρξις, ύπ*
ούδεμίαν έννοιαν τής λέξεως θά ήτο δυνατόν νά συνταυτίση έαυτήν προς τον Νέρωνα τού παρελθόντος· άλλ’ ούτε καί έκεΐνοι, οίτινες ήσαν μετ’ αυτού συνδυασμένοι, θά ήδύναντο νά άναγνωρίσωσιν αυτόν. Ά λ λ ’ ούτε καί δυνάμεθα νά φαντασθώμεν αυτόν
«έξερχόμενον» τέλειον, σχετικώς προς τον άνθρώπινον όργανισμόν, καί έν τούτοις άτελή κατά τήν διάνοιαν καί τον χαρακτήρα.
Πάντες δσοι έμαθον άκόμη καί αύτάς τάς πρώτας άρχάς τών νό
μων τής φυσιολογίας δύνανται νά ϊδωσιν άμέσως τό άνόητον μιας
τοιαύτης ύποθέσεως. Οι νόμοι ούτοι σαφέστατα διδάσκουσιν η
μάς, δτι ό χαρακτηρ καί ό οργανισμός είναι έν, δτι ό τέλειος όργανισμός, άσφαλώς προϋποθέτει καί τέλειον χαρακτήρα. Άλλ*
έάν, προς στιγμήν, παραδεχθώμεν οίανδήποτε έκ τών άνοήτων
τούτων υποθέσεων, άμέσως ήθέλομεν εύρεθή άντιμέτωποι πρός τήν
παρατήρησιν, δτι χίλια έτη θά ήτο λίαν μακρά περίοδος, κατά τήν
όποιαν νά δοκιμασθή ή ύπακοή, ή ή παρακοή μιας τελείας ύπάρξεως. *0 Ά δάμ, ώς τελεία υπαρξις, έλαβε βραχεΐαν τινά δο
κιμασίαν, καθόσον δυνάμεθα νά κρίνωμεν έκ τών Γραφών.
Έ ξ άλλου, έάν θά ήδυνάμεθα νά φαντασθώμεν τον κόσμον
τέλειον, καί είς δοκιμασίαν, τότε θά εϊμεθα υποχρεωμένοι νά φαν
τασθώμεν αύτούς έπίσης ώς ύπαγομένους ύπό τον τέλειον νόμον·
G.F.— 44
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καί δτι δντες άνευ ατελείων, θά ήσαν επίσης άνευ προφυλακτικοί
τίνος μέσου, ή καλύμματος των ατελείων, καί επομένως εις τήν
αυτήν θέσιν, εις την οποίαν Γστατο 6 *Αδάμ εν τη αρχή τής δο
κιμασίας αυτού. *Υπό τήν έ’ποψιν δέ ταΰτην, δέν θά ύπήρχεν ούδεμία ανάγκη τής μεσιτικής Βασιλείας του Χρίστου, καί τής Χ ι
λιετούς Βασιλείας, διότι ό τέλειος νόμος παριστφ Θείαν δικαιο
σύνην, καί ήτο ό αυτός, δστις έπολιτεύθη προς τον ’Αδάμ έν τβ
άρχή, καί θά είναι ό αυτός, δστις πρέπει νά διέλθη επί τού αν
θρωπίνου γένους κατά τό τέλος — κατά τό τέλος τής Χιλιετηρίδος, πριν ή ο κόσμος γείνη δεκτός παρά τού Θεού εις τήν αίωνίαν εύνοιαν. Τοιαύται θεωρίαι, καθώς παρατηροΰμεν λοιπόν, ευρίσκονται έν διαστάσει προς τήν Θείαν διάταξιν.
5Ά ς παρατηρήσωμεν ήδη τήν ωραιότητα, καί αρμονίαν, καί
λογικότητα, καί αλληλουχίαν τού Θείου σχεδίου τής διά κρίσεων
άναστάσεως. (1) Ό κόσμος έξερχόμενος εις τήν αυτήν πραγμα
τικούς ήθικήν, διανοητικήν, καί φυσικήν κατάστασιν, εις τήν οποί
αν είσήλύεν εις τον τάφον,, αμέσως θά συνταυτίσωσιν έαυτούς,
καί τάς σχέσεις αυτών προς τούς άλλους. «'Όπου τό δένδρον
πέσει, εκεί θά μείνη», ή δέ εγερσις, ή ή έ'ξοδος έκ τού τάφου, θά
είναι ως ή τερμάτισις τού ύπνου, αυτή δηλαδή ή είκών, τήν ό
ποιαν ό Κύριος μεταχειρίζεται, ούχί μόνον σχετικώς προς τό σώ
μα τού Χριστού, αλλά καί ως προς τον κόσμον έν γένει, ούιινος
ή μέλλουσα εγερσις, ούσα μέρος τού σχεδίου αυτού, άναφέρειαι,
ώς έξέγερσις έκ τού ύπνου. Καθώς ό έξεγειρόμενος έκ τού ύπνο.»
ευρίσκει εαυτόν πραγματικώς εις τήν αυτήν κατάστασιν, έν τή
όποίφ καί κατεκλίθη, μετά τίνος έλαφράς ένισχύσεως, καί είναι
ικανός δπως ταχέως άναμνησθή τά γεγονότα καί τάς συνθήκας,
αίτινες προηγήθησαν τού ύπνου αυτού, τό αυτό πιστεύομεν δτι θά
συμβή καί μέ τον κόσμον έν γένει, όπόταν θά «άκούσωσι τήν φωνήν τού Υιού τού Θεού, καί θά έξέλθωσιν»
Δέν έννοούμεν διά τούτου, δτι θά έξέλθωσιν ακριβώς εις τήν
Ιδίαν φυσικήν κατάστασιν, καθώς ήτο κατά τήν στιγμήν καθ’ ήν
άπέθνησκεν, διότι τό τοιούτον θά συνεπήγετο παραλογισμόν τινα.
Παραδείγματος χάριν, εκείνος τού οποίου οί πνεύμονες θά ήσαν
φυματιώντες, καί τού όποιου ή τελευταία αναπνοή ήτο άσθματά
κή, δέν είναι ανάγκη νά άναμένωμεν δπως έπιστρέψη άσθμαίνων
καί άνευ πνευμόνων έκεινος τού όποιου ή κεφαλή διεχωρίσθη έκ
τού σώματος, δέν θά έγερθή άνευ κεφαλής, ομοίως δέ καί έκεί
νος δστις άπο')λεσε τούς βραχίονας, ή τούς πόδας, ή τούς δακτύ
λους τής χειρός, ή τούς δακτύλους τών ποδών, δέν πρέπει λογι
κούς νά άναμένηται, δτι θά «έξέλθη», άνευ τών μελών τούτων. 'Ένεκεν έλλείψεως οίασδήποτε οριστικής πληροφορίας έν ταίς Γροφαίς δπως καθοδηγηθή ή κρίσις ήμών, δέον νά ύποθέσωμεν, δτι
ή έκπόρευσις τού κόσμου θά γίνη συμφώνως προς εκείνο τό όποί-
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ον ημείς σήμερον καλοΰμεν, ώς τό μέσον δριον τής υγείας καί τής
Ισχύος* παραδείγματος χάρι/ν, τοιαύτην, οίαν ό Κύριος εύηρεστήθη νά παράσχη εις εκείνους, τούς οποίους ίάτρευσε κατά την
πρώτην αυτού έ'λευσιν. Οι Ιαθέντες δέν έγένοντο τελείως υγιείς,
διότι άλλως πολλοί έξ αυτών, θά ήδύναντο νά ζώσιν επί αιώνας,
ώς έζη ό τέλειος Άδάμ. Δέον μάλλον νά συμπεράνωμεν, δτι ή
άνάρρωσις έγένετο εις μέσην τινά υγείαν καί ίσχύν, καί δτι κα
τά τον αυτόν τρόπον θά ύπάρχη καί κατά τον χρόνον τής άφυ·
πνίσεως, όπόταν ή αυτή φωνή, θά καλέση αυτούς έκ τού ύπνου
τού θανάτου, ίνα άκούσωσι τούς λόγους αυτού, καί διά τής ύτακοής, «αφι^Οώθιν εις αιώνιον ζωήν, καί εις την τελειότητα αυ
τής τού νοός καί τού σώματος, διά την οποίαν Ούτος προδιέγρα
ψε τούς χρόνους τής άποκαταστάσεως, καί τάς παιδείας, κρίσεις
καί ευλογίας τής Βασιλείας.
Τού μίτου τής ύπάρξεως έπαναληφθησομένου, ακριβώς, εκεί ένθα
έκόπη έν τφ θανάτφ, ή ύφανσις τής πείρας θά προχωρήση, καί
ταχέως θά συνταυτίση έαυτήν προς τάς μετηλλαγμενας συνθήκας* έν τφ μεταξύ δέ τό άτομον ούτε θά άπωλέση την ταυτότη
τα αυτού, ούτε θά άπωλεσθή έν τφ κόσμφ καί τφ κοινωνικφ
κύκλφ, ούτινος άπετέλει μέρος. Τοιουτοτρόπως δέ αί πρός την
αμαρτίαν καί τον έγωϊσμόν πείραι αυτού, θά άποτελέσωσι πολύ
τιμον ένεργητικόν γνώσεως, υποβοηθητικόν διά την κατάλληλον
έκτίμησιν τού μέλλοντος, καί έν τφ μέλλοντι, καί θά καταστήση
ικανόν τόν άναζωογονηθέντα δπως έκτιμήση τά ωφελήματα άπνα
θά προκύπτωσιν έκ τής Βασιλείας τής δικαιοσύνης καί τής ζωής,
άντιθέτως πρός την προτέραν Βασιλείαν τής αμαρτίας και τού
θανάτου. Θέλει είσθαι επίσης πρός όφελος αυτού, ίνα πρώτον πάν
των άποδεχθή τόν Βασιλέα Χριστόν, ώς Λυτρωτήν αυτού, άναγνωρίζων την ιδίαν εαυτού ατέλειαν, καί άναξιότητα, — πρέπει
νά έπιστηριχθή έπί του Ζωοδότου, πριν ή δυνηθή νά άρχίση
την έπί τής λεωφόρου τής άγιότητος πορείαν αυτού. Θέλει είσθα.
έπίσης, πρός όφελος αυτού έάν καί αυτός έκτελέση βήματα είς
την κατανίκησιν τής ιδίας εαυτού ασθένειας, καί εις την άπόκτησιν τής τελειότητος, τής ένώπιον αυτού τεθείσης, ώς τόν σκοπόν
είς δν δέον νά άφιχθή.
Τά ούτως άποκτηθέντα μαθήματα τής πείρας, θέλουσιν έγχαραχθή βαθέως έπί τής μνήμης αυτού, έπί τού χαρακτήρος αύτου,
καί θά καταστήσωσιν αυτόν κατάλληλον, καί θά προπαρασκευάσωσιν αυτόν διά την τελικήν δοκιμασίαν, κατά τό τέλος τού Χι
λιετούς αίώνος, όπόταν απόλυτος ύπακοίι καροίας θέλει άπαιτηθή. Έ ν τφ μεταξύ δμως, αί άτέλειαι αυτού δέν θά έργάζωνναι
πρός ζημίαν αυτού, ή έμπόδιον, διότι άναλόγως πρός τήν ασθέ
νειαν αυτού, ή δύναμιν χαρακτήρος, θά γίνωνται καί απαιτήσεις
των κριτών, — πάντες τών όποιων προπαρασκευάζοντας ήδη διά
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τής Ιδίας έαυτών πείρας προς την αμαρτίαν, καί την άσθένειαν,
δπως κρίνωσι συμπαθητικώς, καί άποβαίνωσιν αληθώς έπιβσηθητικοί. Αί τοιαύται πεΐραι έκ μέρους των κριτών, δεν θά ήσαν τό
σον ουσιώδεις, εάν τό Θειον σχέδιον δεν ήτο σχέδιον βαθμιαίας
άναρρώσεως, — «άνάστασις διά κρίσεως».
Ή άποψις αυτή εύρίσκεται έν πλήρει άρμονίφ, επίσης, προς
τήν Θείαν διακήρυξιν, την έκφρασθεΐσαν διά στόματος Δανιήλ
του προφήτου, σχετικώς προς τήν άνάστασιν* — «Πολλοί των κοιμωμένων έν τφ χώματι τής γης, θέλουσιν έξεγερθή εις αιώνιον
(διαρκοΰσαν) ζωήν, οί δέ εις όνειδισμόν καί καταισχύνην αιώ
νιον (διαρκούσαν), (Δανιήλ ιβ ' 2 ). Ενταύθα παρατηρούμεν τήν
αυτήν διαχώρισιν των έξεγερθησομένων, τήν όποιαν ό Κύριος η
μών είδικώτερον εξηγεί. Ή μία τάξις εγείρεται πρός ζωήν, έν τή
τελείς αυτής καί πλήρει έννοίρ, — έξακολουθητικήν ζωήν ή έτέρα τάξις έγείρεται, άλλ* ούχί πρός ζωήν. Όπόταν ή τάξις αύιη
θά έγερθή, θά εύρίσκηται ακόμη έν τφ θανάτψ, διότι δεν έπεδοκιμάσθη παρά τού Θεού, — δέν συνεσχετίσθη ζωτικώς πρός τόν
Υιόν. «Ό έχων τόν ΥΙόν, έχει τήν ζωήν, ό δέ μή έχων τον ΥΙόν,
ούκ όψεται ζωήν», Ό κόσμος λοιπόν έν γένει, «έξέρχεται» Γνα
άχθώσιν εις τήν γνώσιν τού γεγονότος, ότι ζωή, καί άποκαταβτα«ϊις, έπρομηθεύθησαν διά τής χάριτος τού Θεού, διά τής μεγά
λης θυσίας τής καταλλαγής, ότι ό μέγας Ζωοδότης έλαβε τήν
μεγάλην αυτού δύναμιν καί δόξαν, ώς προφήτης, 'Ιερεύς, καί
Βασιλεύς, καί ότι ερχόμενοι πρός αυτόν ούτοι θά δύνανται βαθμιαίως, βήιια πρός βήμα, νά άποκτήσωσι τήν ζωήν.
Ή διακήρυξις τού προφήτου, σχετικώς πρός τήν δευτέραν
ταύτην τάξιν, — ότι θά έξέλθωσι πρός όνειδισμόν, καί καται
σχύνην αιώνιον, — είναι πλήρης σημασίας. Έάν έξήρχοντο τέ
λειοι, δέν θά εύρίσκοντο εις κατάστασιν όνειδισμού καί αίσχύνης,
διότι ή τελειότης είναι πάντοτε θαυμαστή. 01 λόγοι ούτοι έπομένως, έπιμαρτυροΰσιν ότι, ούτοι έξέρχονται ατελείς, ή δέ έπιπρύσθετος έξήγησις τού Κυρίου ημών, διαβεβαιοϊ ημάς, ότι ούτοι,
έξέρχονται έν ταΐς άτελείαις αυτών, ϊνα, έάν θελωσιν, αφιχθώσιν εις τήν άνάστασιν, τελειότητα, υπό τάς δοκιμασίας ή κρίσεις,
είς τάς οποίας ούτοι θά ύποβληθώσιν, — διά τής ανταμοιβής τής
ύπακοής αυτών, καί τής τιμωρίας, καί παιδείας διά τήν παρακο
ήν αυτών.
Μετεχειρίσθημεν ήδη τόν Νέρωνα ώς εικόνα* καί έπειδή βε
βαίως καί ούτος θά είναι εις έξ έκείνων οίτινες θά έξέλθωσιν
είς όνειδισμόν καί καταισχύνην alo'mov, διά τούτο δυνάμεθα νά
μεταχειρισθώμεν αυτόν, όπως έξεικονίσωμεν έτερόν τι ακόμη. "Ο
ταν ένθυμώμεθα, ότι ή έγερσις τού κοιμωμένου κόσμου δέν θά
άρχίση, έως ού ή παρούσα γενεά τού κόσμου θά εχη ύπαχθή υπό
τήν έξουσίαν τής Βασιλείας, καί υπό μέγαν βαθμόν δικαιοσύνης
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καί νοημοσύνης, ευκόλως θά παρατηρήσωμεν, δτι ό Νέρων, άμα
τη έξόδφ αύτοΰ, θέλει εύρεθη έν τφ μέσφ διαφόρων κοινωνι
κών συνθηκών, διαφόρων εκείνων, αίτινες έπεκράτουν, όποτε άπέθανεν. Θά εύρη τάς κακίας έκείνας τάς οποίας αύτός έξήσκει
καί έκαλλιέργει, λίαν άποκρουομένας, τάς δε άρετάς, τάς όποιας
άπέφευγε, καί κατεδίωκε, θέλει εύρη έγκαθιδρυμένας έν δυνάμει
καί έν γενική εύνυίρ. Έ ξ ολοκλήρου δέ θέλει είσθαι έκτος πάσης
αρμονίας προς παν τό περιβάλλον αυτόν, περισσότερον παντός
άλλου όλιγώτερον ίσχυρογνώμονος, όλιγώτερον διεφθαρμένου,
όλιγιότερον φαύλου, όλιγώτερον άξιοπεριφρονήτου. Θέλει εύρη
δτι είναι λίαν γνωστός, διά μέσου τών σελίδων τής Ιστορίας, καί
υπό γενικόν όνειόιάμόν, ένεκεν τής καταχρήσεως τών δυνάμεων
αύτοΰ καί ευκαιριών, — ούχί μόνον ως φονέως τής ίδιας αύτοΰ
μητρός, αλλά καί ως καταδιώκτου έπίσης, καί βασανιστοΰ τών
πιστών του Κυρίου.
Παν αγαθόν καί υπό έναρέτων διαθέσεων κατεχόμενον πρόσωπον, δεν δύναται παρά νά τηρή τοιοΰτον χαρακτήρα, ως τον
του Νέρωνος, «έν όνειδισμφ», υπό τοιαύτας δέ συνθήκας, θά
είναι υποχρεωμένος, νά ύφίσταται μεγάλην «καταισχύνην». Έ ν
τούτοις, ούτος θά έξέλθη προς άνάστασιν διά κρίσεως, — πρός
τον σκοπόν, δπως παρασχεθη είς αύτόν ή εύκαιρία, δπως άναότηΘη, έκ τής αίσχράς καί έπονειδίστου καταστάσεως αύτοΰ πρός
την πλήρη τελειότητα τής ανθρώπινης φύσεως. Είς ποιον βαθ
μόν δέ ούτος θά άφιχθη είς την ζωήν, είς ποιον βαθμόν θά άφιχθή εις την άνάστασιν έκ τοΰ θανάτου, τοΰτο θά έξαρτάται έξ
ολοκλήρου έξ αύτοΰ. Πρώτον πάντων, πρέπει νά μάθη τήν αλή
θειαν, πρέπει νά ϊδη έαυτόν υπό τά αληθή χροηιατά του· πρέ
πει νά ίδη έν συμπαραβολή τόν τέλειον άνθρωπον, — ώς ούτος
θά παρίσταται είς τούς αρχαίους άριστεΐς, τούς «άρχοντας» του
χρόνου έκείνου. Πρέπει νά Γδη έν ένεργείφ τούς νόμους τής δι
καιοσύνης, έν συγκρίσει πρός τήν προηγουμένην αύτοΰ γνώσιν
περί τής ένεργείας τής Βασιλείας τής αμαρτίας καί τοΰ θανά
του. Έάν δέ τότε, διακρατή τάς πονηράς έπιρροάς, καί σκληρύνει τήν καρδίαν αύτοΰ, καί άρνεΐται ύπακοήν, πρέπει νά άποθάνη τόν Δεύτερον θάνατον, — άφ’ ού άπήλαυσε καί άπέρριψε
τά προνόμια καί τάς εύκαιρίας, τάς όποιας ό Κύριος έπρομήθευσε δι* αύτόν καί δι* άπαν τό ανθρώπινον γένος.
Άλλ* έάν τούναντίον, ταπεινώση έαυτόν, άναγνωρίση τήν
άμαρτίαν αύτοΰ, καί καταστή υπήκοος εις τούς νόμους τής Βα
σιλείας, αμέσως ό τοιοΰτος θά άρχίση τήν πρός τά άνω πορείαν
αύτοΰ, πρός τήν ζωήν, — πρός τήν άνάστασιν αύτοΰ, πρός τήν
τελείαν άνάρρωσιν έκ τής πτώσεως πρός άνόρθωσιν. Έάν δέ ού
τος θά «άνέρχηται» ούτως πρός τήν όδόν τής άγιότητος, ταύτοχρόνως θά άποκαθαίρη έαυτόν, έκ τοΰ «αίσχους τών συντρό-
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φων αύΐου, άναλόγως δέ θά άπαλλάσση έαυτόν καί εκ του «όνειδισμοΰ». Διότι δεν όυνάμεθα νά άμφιβάλλωμεν, υτι, εάν γίνηται
χαρά έν ούρανφ, διά πάντα αμαρτωλόν μετανοούντα, θά γίνηται
χαρά και επί τής γης μεταξύ πάντων των όρθοφρονούντων αν
θρώπων, καθόσον ούτοι από καιρού εις καιρόν θά όλέπωσι τούς
αμαρτωλούς στρεφόμενους από τής πλάνης τής οδού αυτών, είς
ύπακοήν προς τον Κύριον* δ δέ αξιέπαινος όνειδισμός τού πρώτου
διά την αμαρτίαν, καί την χαμέρπειαν αυτής, πρέπει βαθμιαίος
νά ύποχωρή προς συμπαθητικήν έκτίμησιν των προσπαθειών, τών
προβαλλομένων προς την διεύθυνσιν τής δικαιοσύνης. Ούτως ώστε,
έάν ποτέ ό Νέρων άποβή τελείως υπήκοος προς τον Κύριον, καί
άφιχθή είς την αΙώνιον ζωήν, έν τή «άναστάσει διά κρίσεως», με
γάλος θέλει ύπολήπτεσθαι, τό δέ παρελθόν αυτού τελείως θέλει
λησμονηθή· — ακριβώς καθώς τώρα, όπόταν σκεπτόμενοι περί τού
’Αποστόλου Παύλου, ένθυμούμεθα τάς εύγενεΐς αυτού θυσίας, καί
την προς τον Κύριον πιστότητα, διά τής διαλύσεως τής μετά τού
Σαούλ άναστροφής του, τού «καταδιώκτου εκείνου, τον όποιον αυ
τός έπωνόμαζεν, «ώς τον πρώτον αμαρτωλόν».
ΤΙΜ Ω ΡΙΑ Ι ΔΙΑ Τ Α Σ Α Μ Α ΡΤΙΑ Σ Τ Η Σ ΖΩΗΣ Τ Α Υ Τ Η Σ .
Πιθανόν νά έρωτήση τις* Δέν θά έπιβληθώσι ποιναί διά τάς α
μαρτίας τού παρόντος καιρού; Άποκρινόμεθα, δτι ή δικαιοσύνη εί
ναι έξησφαλισμένη ώς προς την άπόδοσιν τής ποινής δι’ έκάστην
αμαρτίαν. Ή αμαρτία τού Ά δάμ, καθώς πάντες άναγνωρίζομεν,
έτιμωρήθη επί εξ χιλιάδας έτη, καί υπό την τιμωρίαν έκείνην, πά
σα ή κτίσις στενάζει καί άγωνιφ, καί βυθίζεται εις τον θάνατον.
Ή αμαρτία εκείνη, καί πασαι αί επιπρόσθετοι άμαρτιαι, αϊτινες
άπορρέουσιν έκ τής ασθένειας, καί τής φαυλότητος, ατινα προέκυψαν έκ τής αμαρτίας τού Ά δάμ, πάντα έμπερικλείονται είς την
καταλλαγήν, την έπιτελεσθεΐσαν, διά τής μεγάλης υπέρ αμαρτιών
θυσίας. Αί άμαρτίαι έκείναι, αίτινες έχουσιν ανάγκην έπιπροσθέτου τιμωρίας, πρέπει νά ήναι τοιαύται, ώστε νά μή άπορρέωσιν
κατ’ ευθείαν έκ τής Αδαμιαίας πτώσεως καί έξαχρειώσεως, —
τοιαύται, ώστε νά είναι είς τινα βαθμόν έκούσιαι Τοιαύται έσκεμμέναι άμαρτίαι, πρέπε πάσαι νά τιμωρώνται· άλλ' ημείς κατά τόν
παρόντα καιρόν δέν είμεθα προφανώς κατάλληλοι νά κρίνωμεν, ό
ποια θά ήτυ δικαία ή κατάλληλος, ή λογική ποινή διά τάς τοιαύτας αμαρτίας — δλικώς ή μερικώς έσκεμμένας.
Άναμφιβόλως τούτο ήτο μία έκ τών αίτιων, διά την όποιαν
δ Κύριος ώδϊ'ιγησεν ημάς, δπως «μή κρίνωμεν ούθέν προ καιρού».
Τελικώς δμως ή κρίσις θά ήναι είς τάς χείρας ημών, — καθώς
είναι γεγραμμένον, «Δέν γνωρίζετε δτι οί άγιοι θα κρίνωσι τόν
κόσμον;» — τού Κυρίου ημών ’Ιησού δνιος τού πρωτίστου έκ τών
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κριτών τούτων. Ή διακήρυξις του Κυρίου είναι, δτι έκείνος δστις
έγνώρισε τό θέλημα του Κυρίου αυτού, καί δέν τό επραξεν, θέλει
ραβδισθή διά πολλών ραβδισμών, ένφ έκείνος δστις δέν έγνώριζε
τούτο, καί επραξεν άξια ραβδισμών, θέλει ραβδισθή δι* ολίγων
ραβδισμών. (Λονκ. ιδ' 47,48). Τούτο δεικνύει είς ημάς δτι ή ένο
χή τής έσκεμμένης αμαρτίας, θά καταμετράται μεγάλως υπό τής
γνώαεως ημών περί τού Κυρίου καί τού θελήματος αυτού.
Ε πομένω ς ή εκκλησία, καί έκείνοι οίτινες κατά την διάρκειαν
του Ευαγγελικού τούτου αιώνος, ήλθον είς τό φως και την έπίδρασιν τής εκκλησίας, θά θεωρώνται ύπεύθυνοι έν μεγαλητέρω
βαθμφ, ή οί άλλοι. *0 Νερών, καίτοι δέν είναι εκ τής εκκλησίας,
καίτοι δέν άπεκυήθη υπό του πνεύματος, καί έπομένως είναι όλιγώτερον υπεύθυνος άναλόγως ή ή έκκλησία, έν τούτοις έ'σχε μενάλην συνάφειαν προς τά τέκνα τού φωτός.
Καί έπομένως, δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν. δτι είχε μέγα μέτρον, ευθύνης, σχετικώς προς τά έγκλήματα αυτού,

«ΤΙΝΩΝ Α Ι ΑΜΑΡΤΙΑΙ ΠΡΟΑΓΟΥΣΙΝ ΕΙΣ ΚΡΙΣΙΝ».
'Οπόταν έξετάζωμεν τάς τιμωρίας των έσκεμμένων αμαρτιών
ενεκεν τού φωτός, τό όποιον υπάρχει, δέν πρέπει νά λησμονώμεν
την διακήρυξιν τού Αποστόλου, δτι, — «Τινών ανθρώπων αΐ
άμαρτίαι προάγουσιν εις κρίσιν, τινών δέ καί έπακολουθουσιν» (Α '
Τιμοθ. ε* 24). Δέν γνωρίζοιτεν εις ποιον βαθμόν αΐ άμαρτίαι τού
Νερωνος εχουσιν ήδη λάβη μέτρον τι τιμωρίας* δέν γνωρίζομεν είς
ποιον βαθμόν ύπέφερε διανοητικώς ή φυσικώς* δέν γνωρίζομεν
έπομένως, είς ποίον βαθμόν θά έπέλθωσιν αΐ ποιναι διά τάς αμαρ
τίας αυτού, καί θά καταφθάσωσιν αυτόν κατά την διάρκειαν τού
αΙώνος τής Κρίσεως. Χάριν έξετάσεως τού ζητήματος, άς ύποθέσωμεν, οτι δέν ελκβεν είδικάς ποινάς έν τφ παρελθόντι, καί δτι
οί διά τάς αμαρτίας αυτού ραβδισμοί θά έπακολουθήσωσι πάσαι
μετά ταύτα, καί άς έρωχήσωμεν, οποία θά είναι ή φύσις τού κατ*
αυτού εγγράφου, καί τίνι τρόπφ οί ραβδισμοί, ή αί τιμωρίαι θά
έπιβληθώσιν έπ' αύτού; Δέν είμεθα κατάλληλοι νά άποκριθώμεν
είς τά ερωτήματα ταύτα, άνευ έπιφυλάξεως, ή ορών τινών, αλλά
πάντες ημείς άναγνωρίξομεν γενικήν τινα άρχυν. έν ένεργείρ ήδη
εύρισκομένην παρ’ έκάστφ άνθρώπφ, άναγράφουσαν τά αποτελέ
σματα τής Ιδίας αύτού παραβιάσεως τής γνώσεως καί συνειδήσεως. Παρατηρούμεν, δτι έν ή αναλογίφ, ή αλήθεια, τό φως, ή
ννώσις, καί ή συνείδησις παραβιάζονται, έν τή αυτή άναλογίςι δ
χαρακτήρ υπόσκαπτε αι· καθόσον δέ τό τοιούτον θά έχη προχωρήση, επί τοσοΰτον ή άποκατάστασις θά ήναι περισσότερον δυσκολωτέρα δι’ αυτόν.

Δυνάμεθα δέ λογ’κώς νά κρίνωμεν, δτι ό Νέρων πραγματικώς
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θά έχη ύποσκάψη νόν χαρακτήρα αυτού, καί την συνείδησιν, εϊς
τινα λίαν μέγ ν βαθμόν* Έ ά ν λοιπόν, έν τή έγέρσει, θά «έξέλθη»,
καθώς άπέθανεν, προς απλήν τινα ευκαιρίαν, όπως άναπτυχθή,
δυνάμεθα ευκόλως νά ίδωμεν, δτι παν κατωφερές βήμα, τό οποί
ον έκαμεν έν τφ παρελθόντι, πάσα παραβίασις τής συνειδήσεως,
πάσα έν γνώσει άντιθεσις κατά τής δικαιοσύνης, έπεξειργάσθη ζη
μίαν εις τόν χαρακτήρα αυτού, δστις, έάν ποτέ νικήση, θά άπήτει
ανάλογους προσπάθειας, δπως έπανέλθη ε’ις τά βήματα αυτού, καί
οίκοδομήση καί πάλιν τό μέρος έκείνο του χαρακτήρος, τό οποίον
άχαλινώτως κατέστρεψε. Δέν εναπόκειται όμως εις ημάς νά εϊπωμεν, οτι τούτο, και μόνον τούτο, θά ήναι ή τιμωρία τού παρόν
τος καιρού, άλλ* οτι αύτη πρέπει νά ήναι ή περίπτωσις, ήτις φαί
νεται λογική είς ημάς. Έ ν πάση περιπτώσει, άρκούμεθα νά άφήσωμεν τό ζτιτημα τούτο ένταύθα, πλήρεις έμπιστοσύνης, δτι αί
άποφάσεις τής ένδεδοξασμένης έκκλησίας, θά τυγχάνωσι τής πλή
θους έπιδοκιμασίας πάντων όσοι θά έχωσι τό πνεύμα τού Κυρίου.
Δέν δυνάμεθα νά ύποθέσωμεν, δτι ό Κύριος ημών θα λαμβάνη η
δονήν τινα αποδίδω κακόν αντί κακού, ή είς τό νά προξενή ανω
φελείς πόνους, ακόμη καί είς τούς πλέον κακοήθεις, άλλ* δτι ή
άπόφασις τού μεγάλου ‘Υπάτου Δικαστηρίου, ή άπαγγελθεΐσα, θά
ίσταται καί θά ήναι· «Τά όψώνια τής αμαρτίας, είναι θάνατος».
— ‘Ο Δεύτερος Θάνατος».
«ΟΥΤΩ ΚΑΙ Η [Κ Υ ΡΙΑ ] Α Ν Α Σ Τ Α Σ ΙΣ ΤΩΝ [Κ Υ ΡΙΩ Σ]
ΝΕΚΡΩΝ».
— Α ' Κορινθίους ιε ' 42.—
Ή άνάστασις τής Εκκλησίας, ορίζεται ώς Α ΙΙρώ τη Ά νάστασις
οΰχί υπό τήν έννοιαν τής προτεραιότητος (καίτοι θά προηγείται)
άλλ* υπό τήν έννοιαν τής κυρίας άναστάσεως, τής καλλίστης, τής
άνωτέρας. Έ χο μ εν ήδη παρατηρήση, δτι ύπάρχουσι διάφοροι τά 
ξεις έν τή άναστάσει — τρεις των οποίων είναι -προς ζω ήν, πρός
τελειότητα, καίτοι επί διαφόρων έπιπέδων ύπάρξεως* ή έκκλησία
κατέχει τήν πρώτην θέσιν, «ή μεγάλη όμάς», καί οί άρχαίοι (χρι
στείς, έπακολουθούντες κατά τάξιν καί δτι ακολούθως ή τελευταία,
θά είναι ή γενική άνάστασις τού κόσμου, ήτις θά άνοιχθή είς όλόκληρον τόν κόσμον τής άνθρωπότητος, δσοι θά άπεδέχοντο τάς
Θείας προμήθειας καί διατάξεις, .— τής διά κρίσεως άναστάσεως
συμπληρουμένης μόνον μετά τού τέλους τού Χιλιετούς αίώνος.
*Υπό τήν έννοιαν ταντην τής λέξεως, είναι πραγματικόν γεγονός,
δτι οΐ «λοιποί των νεκρών» δέν θά ζήύωύνν, «έως δτου συμπληρωθώσι τά χίλια έτη» — δέν θά έχωσι ζωήν υπό τήν πλήρη κατάλ
ληλον, καί τελείαν έννοιαν, δέν θά άναστηθώσι τελείως έκ τον θά
νατον, είμή τότε. Ούτως έξεταζομένη ή παρεισακτος αυτή πρότα-
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σις τ ήζ ’Αποκαλ. κ ' 5, (*) εύρίσκεται έν τελείφ άρμονίφ προς
τό γενικόν ύφος τής Γραφής. Πάσαι αΐ αναστάσεις αύται, αΐ άκολουθοΰσαι τήν πρώτην, ή κυρίαν τοιαύτην, άναμφιβόλως θά εύρίσκωνται υπό τήν έξουσίαν, καί τήν ίσχύν τής ένδεδοξασμένης
εκκλησίας,, τής όποιας ή ένδοξος κεφαλή, προς τον σκοπόν τού
τον, έλαβε παρά του Γιατρός πάσαν έξουσίαν καί κύρος.
Έ ξετάσαντες τό εργον τής άναστάσεως τής εκκλησίας διά τούς
άλλους, άς έξετάσωμεν ήδη, τί έχουσιν αί Γραφαί νά δείξωσιν
εις ημάς, ιδιαίτερον, σχετικώς πρός τήν Πρώτην Ά νάστασιν. Μεθ*
οποίων σωμάτων θά έξέλθη ή νέα κτίσις; Ό ποιοι θά είναι τινές
έκ των ιδιοτήτων καί δυνάμεων τούτων;
Ό ’Απόστολος διακηρύττει, ΟΙος ό χοϊκός, τοιούτοι καί οι
χοϊκοί* οίος ό έπουράνιος, τοιούτοι καί οί έπουράνιοι». (Α ' Κορινθ.
ιε' 4 8 ). Νομίζομεν δτι αί λεξεις αύται σημαίνουσιν, δτι ό κόσμος
έν γένει, δστις θά ύποστή άποκατάστασιν εις τήν άνθρωπίνην τε
λειότητα, θά είναι δπως ό επίγειος, — δπως ό πρώτος Ά δ ά μ , πριν
ή άμαρτήση, καί δπως ό τέλειος άνθρωπος Χριστός ’Ιησούς» ήτο.
πρό τής άποκυήσεως αυτού ε’ις κοινότητα φύσεως. Χαίρομεν μετά
τού κόσμου, επί τή μεγάλη ταύτη προσδοκίφ, διότι καί πάλιν θά γίνωσι τέλειοι καί πλήρεις επίγειοι εικόνες τού Θείου Δημιουργού.
*Έτι περισσότερον δμως χαίρομεν, διά τάς πολυτίμους επαγγελίας,
τάς πρός τήν έκκλησίαν τού Ευαγγελίου γενομένας, «πρός τούς κλι
τούς» κατά Θείαν βουλήν, οίτινες θά λάβωσι τήν εικόνα τού έπουρανίου, — τήν εικόνα τού Δημιουργού, ύπό μάλλον ύψηλοτέραν καί
είδικωτέραν έννοιαν, — δπως μή ώσι πλέον σαρκικαί εικόνες, άλ
λα πνευματικοί εΙκόνες». «Ό μοιοι αύτω (τφ ένδεδοξασ ιένψ, «με
τηλλαγμένφ» ’Ιησού) έσόμεθα, δτι όψόμεθα αυτόν, καθώς έάτίνν.
Οδτος είναι πνευματική υπαρξις, «η αυεόος είκώ ν τον προάώπον
τού Πατρος» «ύπεράνω αγγέλων, κυριοτήτων καί δυνάμεων, καί
παντός όνόματος όνομαζομένου», καί έπομένως ύπεράνω τού τελεί
ου άνθρωπισμού. ’Εάν θά γίνωμεν δμοιοι πρςό αυτόν, καί θά συμμετάσνωμεν τής δόξης αυτού καί τής φύσεώς του, τούτο σημαί
νει, οτι θά εϊμεθα έπίσης εικόνες τού προσώπου τού ΙΙατρός, «τόν
όποιον ούδείς άνθρωπος είδεν, ούτε δύναται νά ϊδη, κατοίκων φως,
( #) ’Επεστήσαμεν ήδη τήν προσοχήν υμών είς τό γεγονός, δτι
ή πρότασις «καί οί λοιποί τών νεκρών ούκ άνέζησαν, άχρις ού
τελεσθώσι τά χίλια έτη», ούδεμίαν ύποστήριξιν ευρίσκει είς τά
άρχαιότερα χειρόγραφα προγενεστέρας έποχής τού πέμπτου αίώνος* έν τούτοις εύρίσκεται έν τελείφ άρμονίςι, πρός έκείνο τό όποιον
έκθέτομεν ένταύθα, διότι ό δρος (ονκ ανέζιιιίαν» δέον νά έννοηθη ώς άναφερόμενος, ούχί είς τήν έγερσιν, άλλ’ είς τήν πλήρη
άποκατάστασιν τής ζωής, έν τ φ τελείφ αυτής βαθμφ* Ί δ έ υπο
σημείωσαν Α ' Τόμου σελ. 326.
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τό όποιον ούδείς άνθρωπος δύναται νά πλησιάσει», άλλα προς τόν
όποιον ημείς δυνάμεθα νά πλησιάζωμεν, καί τόν όποιον δυνάμεθα
νά ίδωμεν, καθώς είναι, διότι εχομεν «μεταλλαγή». — Α ' 'Ιω άν,
γ ' 2. σ τ' 16. Α ' Τιμοθ. α ' 17. νΕξοδ λ γ ' 20.
*Ίνα δέ μή τις παρεξηγήση «υιόν, ό 'Απόστολος προφυλάττει
την άνωθεν παρατεθείσαν φράσιν αυτού, λέγων, «Καθώς η μ ε ί ς
[ή εκκλησία] έφορέσαμεν την εικόνα του χοϊκού, ή μ εις φορέσομεν καί την εικόνα του έπουρανίου». Ά λ λ ’ ή ιδέα του 'Αποστό
λου δεν είναι ότι πάντες θά φορέσωσι ποτέ την εικόνα του έπου
ρανίου, υπό την έννοιαν τούτην. Τοιούτον δέν ήτο τό σχέδιον τού
Δημιουργού ήμών. Ό τ α ν έκαμε τόν άνθρωπον, διέγραψεν, όπως
ούτος έχη δαρκικίιν, ανθρωπίνην, επίγειον νπαρξνν, κατά την
έαυτού ομοιότητα, (διανοητικώς, ηθικώς), όπως είναι ό κύριος, καί
ό κυβερνήτης τής γης, ώς αντιπρόσωπος τού Ουρανίου αυτού Δη
μιουργού. (Γεν. α ' 26-28. Ψαλμ. η ' 4-7). Ή έκλογή τής νέας
κτίσεως καθώς εχομεν ήδη παρατηρήση, είναι έξ όλοκλήρου κεχωρισμένη καί διακεκριμένη από τής επιγείου κτίσεως. Ούτοι
εκλέγονται έκ τον κόσμου, καί άποτελουσι μικρόν τι ποίμνιον έν
δλω, καλούμενον όπως άποτελέση την τάξιν τής Βασιλείας τού
Κυρίου, καί εύλογήση τόν κόσμον κατά την διάρκειαν των χιλίων
έτών τού Χιλιετούς αίώνος· — άκολούθως δέ, καί περί τούτου
δυνάμεθα νά ώμεν βέβαιοι, θά καταλάβη ύψηλοτάτην τινά καί
λίαν υπεύθυνον θέσι , καί θά έκτελέση σπουδαιότατόν τι έργον
διά τής οι εξαγωγής καί ετέρων τινών Θείων προθέσεων, — ί
σως προς άλλους κοσμους, καί προς άλλας κτίσεις.
Ά λ λ ' ό Άπόστοτος προβαίνει έτι περαιτέρω είς τό ζήτημα
τούτο, προς έπεξήγησιν των ανωτέρω — λέγων, «Τούτο φημί,
αδελφοί, ότι σαρξ κ ά αίμα Βασιλείαν Θεού κληρονομήσαι ού δύναται». Τοιουτοτρόπως δέ ό 'Απόστολος κάμνει διάκρισίν τινα,
μεταξύ της παρούσης ήμών καταστάσεως έν τή σαρκί, καί τής
μελλούσης ήμών καταστάσεως, ώς πνευματικών υπάρξεων, δια
κηρύττουν μετά μεγάλες θετικότητος, ότι ένοσφ εύρισκόμεθα έν
τή σαρκί, δεν δυνάμεθα νά άποτελώμεν την Βασιλείαν τού Θε
ού, υπό τινα πραγματικήν έννοιαν, διότι ή Βασιλεία εκείνη θά ήναι πνευματική, άποτελουμένη έκ πνευματικών υπάρξεων. Αυτός
ό Κύριος ήμών, ή Κεφαλή, ό άρχηγός, ό Κύριος, τό πρός τήν
έκκλησίαν αυτού υπόδειγμα, είναι ένδοξος πνευματική ύπόστασις,
αναλαμπή τις του όποιου παρεσχέθη είς τόν 'Απόστολον Παύλον
(Α ' Κορινθ. ιε' 8), καί δρασις τού οποίου παρεσχέθη είς τόν ’Α
πόστολον Ίωάννην, έν τφ τής Άποκαλύψεως όράματι. «"Ομοιοι
αύτφ έσόμεθα», — ούχί σαρξ καί αίμα, όπως τό υπόλοιπον τού
γένους, έκ τού όποιου έξελέγηιιεν, καί τού όποίου ή άποκατάστασις, ή άνάστασις διά κρίσεουν θά έπαναφέρη αυτούς εις τήν
τελειότητα των συνθηκών σαρκός καί αϊματες, όταν οί χρόνοι

ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΤΙΣΕΩΣ

687

της αυτής άποκαταοτάσεως θ ■ φέρωσι τήν γην είς την κατάστασιν, τήν υπό του κήπου τής Έ δ έμ έν άρχή παριστωμέγην.
Άλλ* ό Απόστολος άνεγνώριζε τό γεγονός, οτι θά ήτο δύσκολον δι* ημάς, όπως τελείως άντιληφθώμεν τό ζήτημα μιας τελεί
ας μεταλλα γής τής εκκλησίας έκ των σαρκικών, επιγείων συνθη
κών είς τάς ουρανίους, πνευματικός συνθήκας. Ά νεγνώ ριζε δέ,
ότι ή ήιιετέρα δυσκολία θά ήτο μικρό ιερά όσον άφορςί εκείνους,
οίτινες έκοιμήθησαν έν τφ θανάτφ, ή δι' έκείνους οιτινες θά έζων
και θά περιελείποντο είς τήν παρουσίαν του Κυρίου. Είναι πλέον
εύκολώτερον δι' ήμάς νά κατανοήσωμεν τήν ιδέαν, τής άναστάσεως των κοιμηθέντων, έν νέοις πνευματίκοίς σώμασιν, όποια ό
Κύριος εύηρεστήθη, ύπεσχέθη νά προμηθεύση, ή νά έννοήσωμεν
τον τρόπον, κατά τον οποίον οί ζώντες άγιοι, κατά τόν χρόνον
τής δεοτέρας παρουσίας του Κυρίου, θά γείνωσι δεκτοί είς τήν
πνευματικήν αυτού Βασιλείαν. Ό Κύριος δ ά τού Αποστόλου, δια
σαφηνίζει τούτο σο.φέστατα είς ήμάς, λέγων, «‘Υπάρχει τι μυστή
ριον σχετιζόμενον προς τό ζήτημα τούτο, τό όποιον θά έξηγήσω
πάντες δεν θά κοιμηθώμεν, καίτοι πάντες πρέπει νά μεταλλαγώμεν, — έν μιρ στιγμή, έν ριπή οφθαλμού, έν τή έσχατη σάλπιγγι,
— τή έβδομη σάλπιγγι». — Α ' Κορινθ. ιε' 51,52.
Καίτοι ό Κύριος, διά τού Άποστολου, διεσάφισε μυστήριόν
τι, είς τινα βαθμόν, διά τών λέξεων τούτων, έν τούτοις, μέγα τι
μέτρον μυστηρίου έπεσκότισεν εκτοτε τήν άπλουστάτην ταύτην έξήγησιν* διότι πολλοί έκ τού αγαπητού λοού τού Κυρίου, συνέ
χισαν τήν λέξιν «ύπνος» προς τήν λέξειν «άποθνήσκειν», καί υπέ
θεσαν, έξηγήσαντες τούτο, ότι οί άγιοι οί περιλειπόμενοι είς τήν
παρουσίαν τού Κυρίου, θά μετηλλάσσοντο χωρίς νά άπέθνησκον,
όπερ δεν είναι εκείνο τό όποιον δηλοΰται ενταύθα. Λάβετε τήν
περίπτωσιν τών Αποστόλων έπί παραδείγματι* ούτοι άπέθανον,
καί από τήν στιγμήν τού θανάτου, ούτοι έθεωρούντο ώς «κοιμώμενοι» μέχρι τής στιγμής τής άναστάσεως. Τό θνήσκειν αυτών
υπήρξε στιγμιαίον, ένφ ό ύπνος, ή ή άσυνειδησία, έξηκολούθησεν
έπί αίώνας.
Ή έννοια αύτη τής λέξεως «ύπνος» πρέπει νά προσκολληθή
είς τους λόγους τού Αποστόλου, ίνα ούτοι κατανοηθώσι, δηλαδή,
υχι δέν θά ήτο ανάγκη, δπως ό λαός τού Κυρίου δσχις θά περιελείπετο μέχρι της δευτέρας αυτού παρουσίας, κσιμηθη έν τφ άσυνειδήτω θανάτφ, έστω καί έπί μίαν άκόμη στιγμήν. Έ ν τούτοις
όμως, θά άπέθνηθκον, καθώς τούτο διεκηρύχθη υπό του Κυρίου,
διά τού προφήτου, όμιλούντος περί τής έκκλησίας, « Έ γώ είπα, Θε
οί είσθε σείς, καί υιοί 'Υψίστου πάντες, έν τούτοις πάντες σεις
θά άποθάνητε ώς άνθρωποι, καί θά πέσητε δπως ό είς (εϊς) έκ
τών άρχόντων». (Ψαλμ. π β ' 6,7.). Ό κόσμος έν γένει άποθνήσκει, ώς 6 Ά ρ χ ω ν Ά δάμ , ώς τέκνα αυτού, συμμέτοχος τής κα-
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ταδίκης εκείνου· άλλ* οΐ πιστοί έν Χριστφ ’Ιησού άποθνήσκουσι
μετ' αύτού, — αετά του άρχοντος ’Ιησού. (Ή σ α. θ ' 6. ΙΙράξ.
γ ' 15, ε' 31). Αικαιωθέντες διά τής 'θυσίας αύτού, ούτοι γίνον
ται νεκροί μ ετ’ Α ντον, ώς συνθυσιάζοντες, Ούτοι «πίπτουσιν»,
υπό τον θάνατον θυσιαστικώς, — όπως ό δεύτερος Ά ρ χ ω ν . «Έάν
<Ιι/ναποΘανω|ΐεν μ ετ’ Αυτοί?, θέλομεν καί ύυζήΰη μ ετ’ Αυτοί?».
’Αλλά καθώς ό Απόστολος υποδεικνύει εις ημάς, ό θάνατος τού
των δεν θά σημαίνη νπνον άσυνειδησΐας — αυτής τής στιγμής
υού θνήοκειν αυτών, οΰσης αυτής τής στινμής τής «μεταλλαγής»,
ή τής έπενδύσεως του ουρανίου κατοικητηρΐου, του πνευματικού
σώματος.
Ή «μεταλλαγή» ήτις θά έπέλθη είς έκείνους έκ τής έκκληοίας,
οΐτινες θά περιλείπονται μέχρι τής παρουσίας του Κυρίου, έκτίθεται κατά τοιοΰτον τρόπον, ώστε υπό πάσαν έννοιαν τής λέξεως
νά άποτελή μέρος τής πρώτης άναστάσεως. Ιδιαιτέρω ς δέ τό τοιούτον δεν διαφέρει, από την πείραν του θανάτου, ήτις πρέπει νά
ήναι κοινή είς πάντα τά μέλη τού ένός σώματος. Τό μόνον σημείον τής διαφοράς μεταξύ των άλλων ιιελών του σώματος, καί τού
των θά ήναι έκείνο τό όποιον ό Απόστολος είδικεύει, δηλαδή,
δ χ δέν θά κοτιιηθώύιν». Τά τελευταία ταύτα μέλη του σώματος,
δεν θά έχωσιν άνάγκην νά κοιμηθώσι, — δέν θά έχωσιν ανάγκην,
ίνα άναμένωσιν όπως ελθη ή Βασιλεία, διότι τότε θά £χη έγκαθιδρυθή. Ούτοι θά διέλθωσιν αμέσως έκ των ένεργειών τής υπη
ρεσίας, έντευθεν του καταπετάσματος έν σαρκί, είς τάς ένεργείας τής υπηρεσίας έκείθεν τού καταπετάσματος ώς τελειοποιημέ
να νέα κτίσματα μέλη τού Χριστού.

«ΟΥΠΩ ΕΦΑΝΕΡΩΘΗ ΤΙ ΕΣΟΜΕΘΑ».
*Όαον άφορρ τάς δυνάμεις, καί τάς ιδιότητας των νέων χτι
σμάτων, των τελειοποιημένων, ό Απόστολος λέγει ήμίν, δτι πάντες
δέν θά εχωσι τούς αύτονς βαθμούς τής δόξης, καίτοι πάντες
θά εχωσι τό αυτό είδος δόξης, — θά είναι πάντες ουράνιοι, ή
ούράνιαι υπάρξεις. Θά ύπάρχη μία δόξα κοινή είς πάσας ταύτας
τάς ουρανίους υπάρξεις, καί έτέρα δόξα κοινή είς τάς ανθρω
πίνους, ή γήινους υπάρξεις. Έκάστη έν τή τελειότητι αυτής θά
είναι ένδοξος, άλλ* αί δόξαι των ουρανίων θά ήναι υπέροχοι,—
ύπερφυσικαί. Αί Γραφαί λέγουσιν ήμίν, δτι ή εκκλησία, ώς έν
δλφ, «θά λάμψη ώς ό ήλιος». (Ματθ. ιγ ' 43). Ή ύπ' αύτού του
Κυρίου ημών περιγραφή αύτη περί τής αελλούσης δόξης έφαρμόζεται είς πάντας οίτινες είναι έκ τού «σίτου»· έκ τής τάξεως του
«σίτου»· έν τούτοις έν τφ φωτί τής έπεξηγήσεως τού Α ποστό
λου, (ιε' 41) παρατηρουμεν, δτι άτομικώς θά ύπάρχωσι διαφοραί
είς τάς θέσεις, καί τάς τιμάς τής έκκλησίας. Πάντες θά είναι
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τέλειοι, πάντες θά είναι ύπερόχως ευτυχείς, άλλα καθώς ό Πατήρ
είναι ύπεράνω πάντων, και καθώς ούτος έξύψωσε τον Υιόν, δπως
είναι δεύτερος μετ' αυτόν, και καθώς τούτο δειικνύει διαφοράς
δόξης, μεγαλειότητος, και έξουσίας, τό αυτό θά συμβαίνω καί
μεταξύ των ακολούθων τού Κυρίου, πάντες των όποιων είναι εύπρόσδεκτοι, καί θά ύπάρχωσι διαφοραί θέσεως, «ώς άστήρ δια
φέρει άστέρος» έν μεγαλοπρεπείς και λαμπρότητι. — Α ' Κορινθ.
ιε' 41.
Ό Κύριος ημών, είς δύο έκ των παραβολών αυτού, υπαινίσ
σεται τήγ αυτήν διαφοράν μεταξύ τών ένδεδοξασμένων αυτού α
κολούθων. Ε κείνος οστις υπήρξε πιστός μέ τά πέντε τάλαντα, θά
είχεν ειδικόν έπαινον κατά τήν επάνοδον τού Κυρίου* ένφ oi άλ
λοι πιστοί, οιτινες θά είχον όλιγώτερον άριθμόν ταλάντων, θα
έτύγχανογ άναλόγου περιποιήσεως. Ε κείνος οστις έφάνη πιστός
είς τήν χρήσιν τής μνας αυτού, ούτως ώστε νά κερδίση δέκα
μνας, θά έλάμβανεν έξουσίαν επί δέκα πόλεω ν καί οστις ήτο
πιστός εις τήν μναν αυτού, ώστε νά κερδίση πέντε μνας, θά ηύξανον άναλόγως τά τάλαντα, άί εύλογίαι, at εύκαιρίαι, καί ή ε
ξουσία αυτού. — Ματθ. κε' 24-40. Λουκ. ιθ' 11-27.
Ούδεμία όμως ανάγκη υπάρχει, ώστε νά θαυμάζωμεν διά τού
το, διότι παρατηρούντες είς τά όπίσω, βλέπομεν ότι ό Κύριος έξελέξατο δώδεκα Α ποστόλους, καί ήγάπα πάντας τούτους, άλλ*
έν τούτοις, ύπήρχον τρεις έξ αυτών, τούς οποίους είδικώς ήγά
πα, καί οί όποιοι είς διαφόρους περισιάσεις ήσαν πλησίον αυτού,
καί είς μεγαλητέραν έτι έμπιστευτικήν σχέσιν, ή οι άλλοι. Δυνάμεθα δέ νά ώμεν βέβαιοι έπίσης, ότι όταν τό «Βιβλίον τής Ζωής»
άνοιγή, καί όταν αι πλησιέστεραι θέσεις προς τόν Διδάσκαλον έν
τφ θρόνφ θά άποδοθώσιν, όσοι θά εύρίσκωνται έκ δεξιών, καί
όσοι θά εύρίσκωνται έξ αριστερών (πλησίον τού προσώπου αυτού)
θά άναγνωρίζωνται ύφ’ όλων, ώς άξιοι τής τιμής καί τής διακρίσεως, άτινα παρεσχέθησαν είς αυτούς. (Ματθ. ι' 4 1 ). Δεν
θέλομεν δέ έκπλαγή διόλου, εάν εύρωμεν τόν Απόστολον Παύλον
δεύτερον μετά τόν Διδάσκαλον, μετά τού 'Ιωάννου πιθανόν έξ
άριστερών. Δέν έννοούμεν μέ τούτο, ότι θά εύρίσκωνται εις τινα
τοποθεσίαν, ή θέσιν, έπί τίνος θρανίου, — θρόνου— άλλ* έννοού
μεν τήν εγγύτητα τής σχέσεως έν δυνάμει, καί μεγαλειότητι τής
Βασιλείας. Δυνάμεθα νά ειμεθα βέβαιοι, ότι πάντες όσοι θά άποτελέσωσι τό ^μικρόν ποίμνιον» θά είναι τοιουτοτρόπως πεπληρωμένοι διά τού πνεύματος αυτού, τού Κυρίου, ώστε νά προλαμβάνωσι νά τιμώσιν άλλήλους* δυνάμεθα δέ βεβαίως νά γνωρίζωμεν,
ότι έκεί δέν θά ύπάρχωσι ζηλοτυπίαι, σλλ’ οτι ή Θεία κρίσις,
όσον άφορςί τήν άξιότητα, τελείως θελει έπιδοκιμάζεσθαι νφ* όλης
τής νέας κτίσεως. Τό αυτό συμβαίνει καί κατά τόν παρόντα και
ρόν, πολύ δέ περισσότερον δυνάμεθα νά ειμεθα βέβαιοι, ότι θά
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συμβαίνη εις το μέλλον. Κατά τον παρόντα καιρόν, άναγινώσκομεν, «ό Θεός εθεσε τά διάφορα μέλη έν τφ σώματι,» καθώς εύηρεσχήθη, πά,ντες δέ όσοι Ευρίσκοντυχ έν άρμονίφ προς τον Κύριον,
συνεχώς ζητούσιν, ούχί μόνον νά μή μεταλλάξωσι τήν Θείαν διάταξιν, αλλά λά άναγνωρίζωσι χαυχην, και συνεργάζωνται μετ’ αυ
τής. Τό αυτό βεβαίως θά συμβαίνη και έν τ φ μελλοντι.
Περιγραφών τήν διαφοράν μεταξύ των παρουσών συνθηκών,
καί εκείνων τον μέλλοντος, ό Απόστολος λέγει· [Τούτο] σπείρεται έν φθορά, [τούτο] εγείρεται έν άψθαρσί<?;». [Τούτο], — τό
νέον κτίσμα, ούτινος ή ύπαρξις ήρξατο κατά τον χρόνον τής άφιερώσεως, καί τής έκ τού πνεύματος άποκυήσεως. Τό νέον κτίσμα,
τό όποιον άνεπτύσσετο, και εζήτει νά κυβερνήσω τήν σάρκα, καί
νά καταστήση αυτήν βουλήν αυτού, σνμφώνως προς τήν Θείαν
βουλήν, — τό νέον τούτο κτίσμα, περί τού οποίου λέγεται, ότι εζη
έν σαρκί, ως είς σκηνήν, καθ’ όν χρόνον άνέμενε διά τό νέον
σώμα. [«Τούτο] έσπάρη έν φθορά,» έν φθαρτφ σώματι· «[Τ οντο] κατήλθεν είς τον θάνατον, καί έν τούτους [Τούτο], δεν παρίσταται ώς νεκρόν, άλλ’ ώς κοιμώμενον, ένφ τό επίγειον αυτού
σκήνωμα διελΰθη. Είναι τό ίδιον [Τ ού το ], τό νέον κτίσμα, τό
οποίον θά έπενδυθή τό ουράνιον οίκητήριον, τό πνευματικόν σώμα,
έν τή άνασχάσει, τη Πρώτη.
Τό πνευματικόν τούτο σώμα, είς τό όποιον [τούτο] άνίσταται,
δ ’Απόστολος διακηρύττει, ότι ύά ήναι άφθαρτον, — μή δυνάμενον νά φθαρή, μή δυνάμενον νά άπσθάνη, ΆφΟαρόία, σημαί
νει, Οαναταόοάλενα, χό ύαναχασφαλές, χό όποιον δεν δυνατοί
νά φθαρή, ή νά άποθάνη, ή νά παρέλθη. Ή Ιδία αυτή λέξις
«άδΟαρίίία» εύρίσκεται είς χά εδάφια 50,53, καί 54, τού κεφα
λαίου τούτον, καί είς Ρωμαίους β ' 7. καί πάλιν είς Β ' Τιμοθ.
α ' 10.
Ή διακήρυξις, ότι τά πνευματικά ημών σώματα θά ήναι
άφθαρτα, αθάνατα, είναι λίαν βαρυσήμαντος τοιαυτη, διότι σα
φώς πληροφορούμεθα, οτι ή ί,διότης αύτη τής αθανασίας, ανήκει
έμφυτως είς τον 'Ιεχω βά μόνον· ένφ περί τού Κυρίου ημών ’Ιη
σού διακηρύττεται, ότι ενεκεν τ ή ; πιστότητος αύτού, ή μεγάλη
αυτού έξύψωσις συνίστατο έν μέρει, είς τό ότι παρεσχέθη είς
αυτόν ζω\ν έν έαντίύ, καθώς ό Πατήρ είχε, ζωήν έν έαυτφ. Ή
σημασία ένταύθα είναι ή αυτή, — ότι ή ένδοξος Κεφαλή τής
εκκλησίας ύπέστη ακριβώς τοιαύτην τινά «μεταλλαγήν» προς τήν
αθανασίαν, προς τήν αφθαρσίαν, είς τήν συμμετοχήν είς τήν
Θείαν φύσιν. Δεν εκπλήττει ημάς, εάν τό Θειον σχέδιον υπήρξε
τοσούτον ελευθέριον προς τόν αγαπητόν ήμών Λ υτρω τήν άλλ'
εκπλήττει βεβαίως ημάς, καθότι ή ίδιότης αύτη τής Θείας φύσεως, ή εις ούδένα άλλον οοΟειθα, είμή εις τόν Διδάσκαδον ήμών,
βχει ύποσχεθή καί είς τά μέλη τού σώματος αύτού, άτινα περί-
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πατοΰσιν έν το ΐς ϊχνεσ ιν αυτού, κα ί ζητούσι δόξαν, τιμ ή ν και
α φ θα ρσίαν. — Β ' Π έ τ ρ . α ' 4. Ρ ω μ . 6 ' 7.

«[Τούτο] σπείρεται έν άτιμίρ, εγείρεται έν δόξη». Καί πάλιν
ένταύθα άναφέρεται το Νέον Κτίσμα, διά τής έννοουμένης αν
τωνυμίας [Τούτο]. Κατά την διάρκειαν τής παρούσης ζωής, ό
κόσμος δεν γνωρίζει ημάς, δεν αναγνωρίζει οτι άπεκυήθημεν ύπό
του Πατρός, όπως ήμεθα τέκνα αυτού έπί του πνευματικού έπιπέδου, καί δτι προσκαίρως μόνον παρεπιδημούμεν έν τή σαρκί, χάριν δοκιμασίας, τής πιστότητος ημών προς την διαθήκην ημών
τής θυσίας. «Τώρα είμεθα τέκνα Θεού». Επειδή δμως δεν άναγνωρίζουσιν ημάς, διά τούτο περιφρονούμεθα ύπό τού κόσμου·
ενεκεν δέ τής προς τον Κύριον άφιερώσεως ήμών, δέν δυνάμεθα
νά κατέχωμεν τόσον τιμητικός θέσεις μεταξύ τών ανθρώπων,
καθώς θά ήδυνάμεθα νά κατέχωμεν διά τών φυσικών ταλάντων,
εάν ταύτα άφιερούντο είς κοσμικά σχέδια καί φιλοδοξίας. Έ ν
πάση λοιπόν περιπτώσει, καί άτομικώς, καί γενικώς ως έν δλφ
ή έκκλησία έν σαρκί, εύρίσκεται ήδη, καθώς ό 'Απόστολος διακη
ρύττει, «έν άτιμίφ», περιφρονήσει· καθώς δέ αλλαχού, ούτος δια
κηρύττει, τό σώμα ήμών κατά τον παρόντα καιρόν είναι σώμα
ταπεινώσεως (Φιλιπ. γ ' 21). Ά λλ' οποία ίΐά είναι ή κατάστασις
έντός ολίγου; Θά παρέλθη πάσα ή ατιμία; Θά είναι ή Έκκλησία
(Κεφαλή καί σώμα) τοιαύτη, ώστε άγγελοι καί άνθρωποι νά έκτιμώσι καί δοξάζωσιν αυτήν; Θά είναι ή νέα κτίσις ούτως «έν δόξη»;
’ Ω! βεβαίως | Περί τούτου διαβεβαιούμεθα.
« [Τούτο] σπείρεται έν ασθενείς, [τούτο] εγείρεται έν δυνά
μει». Τό νέον κτίσμα καί πάλιν άναφέρεται, — ή άναφερομένη
ασθένεια είναι ή ασθένεια τών παρόντων θνητών σωμάτων, τών
άτελειών αυτών, διά τάς όποιας πάντα τά νέα κτίσματα θρηνοΰσιν,
και τάς όποιας ό Θεός φιλαγάθως δέν καταλογίζει ως ασθένειας
του νέου κτίσματος, ούτινος αί προθέσεις, ή σκοποί προς τον Κύ
ριον’ είναι καθαροί, τέλειοι, πιστοί καί ισχυροί. Ό τ ι δέ αί άσθένειαι αύται δέν θά προσκολληθώσιν είς τά νέα σώματα τής άναστάσεως τών «εκλεκτών», τούτο είδικώτατα διακηρύττεται· [Τοντο] άνίσταται έν δυνάμει» — τή δυνάμει τής τελειότητος, τή δυ
νάμει τής νέας φύσεως, τή δυνάμει τού Θεού.
«[Τοντο] σπείρεται σιομα \|τυχικον, [Τ^οντο] ανισταται σ*ιο—
μα πνευματικόν. Τό αυτό πάλιν [Τοντο], τό αύτό νέον κτίσμα.
Είναι φυσικόν σώμα τώρα, — τό μόνον ψηλαφητόν πράγμα είναι
ή σάρξ. Διά τής χάριτος τού Θεού μόνον, έπιτρέπεται είς ημάς
δπως Οεωρώμεν τον νέον νούν, νέον κτίσμα, καί νά άναμένωμεν
τον χρόνον, όταν είς τον νέον τούτον νουν Οά παρασχεθή -πνευ
ματικόν τι σώμα κατάλληλον δι* αύτό. Τό πνευματικόν σώμα θά
ήναι τό Τοντο, ύπό την ιδίαν έ'ννοιαν, κατά την όποιαν τό φυ
σικόν σώμα είναι ήδη Τοντο. Όποια ένδοξος προσδοκία είναι ου-
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τη! Α λη θώ ς τούτο είναι άκατάληπτον είς ημάς, οίτινες δεν εχομεν πείρας, είμή τοιαΰτας, αίτινες είνε κοιναΐ είς τον φυσικόν άν
θρωπον,— έκτός καθόσον αί διάνοιαι ήμών κατανοούσι διά πίστεως
τά ς έπαγγελίας καί τάς αποκαλύψεις τού Κυρίου, καί εισέρχονται
είς τό πνεύμα, «των μή βλεπομένων».
Ά λ λ ’ έάν αυτή μόνη ή άκέι[τις τής μελλούσης δόξης άνύψωσεν
ήμάς ύπεράνω του κόσμου, καί τω ν φροντίδων αυτού, των δοκι
μασιών αυτού, τής μωρίας καί ευχαριστήσεων αυτού, πόσον μάλ
λον θέλουσιν είσθαι, αί πραγματικότητες είς ήμάς, δταν θά τελειοποιηθώμεν καί θά όμοιάζωμεν προς τόν Κύριον ήμών, καί θά
συμμετέχωμεν είς την δόξαν αυτού! Ούδέν τό θαυμαστόν έάν
δ Κύριος ήμών ελεγεν εις τόν Νικόδημον, «ΕΙ τά έπίγεια είπον ύμίν καί ου πιστεύετε, πώς έάν εϊπω ύμιν τά έπουράνια, πιστεύσητε;» Ούδέν τό θαυμαστόν έάν τούτο διακηρύττη, δτι πρέπει πρώ
τον νά άποκυηθώμεν έκ τού 'Αγίου Πνεύματος, πριν ή δυνηθώμεν
κάν νά άρχίσωμεν δπως κατανοώμεν τά ουράνια. ’Α ναντίρρητος
λοιπόν, ή Ικανότης ήμών δπως διατρέξωμεν τόν αγώνα, τόν έν
τψ Εύαγγελίψ προταθέντα ήμΐν, ή προσπάθεια ήμών δπως ύπερνικήσωμεν τό πνεύμα τού κόσμου, καί τά ς έπηρείας τού Σ α τα
νά, θά είναι ανάλογοι, καθόσον θά είμεθα υπήκοοι ε’ις τά ς Θείας
συμβουλάς, καθόσον δεν θά άγαπώμεν τόν κόσμον, καί θά άπορρίπτωμεν παν βάρος καί την ευκόλως ήμάς έμπεριπλέκουσαν αμαρ
τίαν, έρευνώντες τάς Γραφάς καθ’ ήμέραν, καί υπό πάσαν έννοιαν
τής λέξεως, χρησιμοποιούντες τά προνόμια καί τά έλέη, καί τά ς
ευλογίας τά ς προς ήμάς, ώς τέκνα Θεού έπιδαψιλευθείσας. Ταύτα
δέ ποιούντες ουδέποτε θέλομεν πταίση, άλλ’ έπιχορηγηθήσεται ήμΐν ούτως πλουσίως ή είσοδος είς την αΙώνιον Βασιλείαν τού Κυ
ρίου ήμών καί Σωτήρος ’Ιησού Χριστού». — Α ' ’Ιω άν, γ ' 2,3.
Ρω μ. η ' 17. ’Ιωάν, γ ' 12. Α ' Κορινθ. β ' 14. Α ' Ί ω ά ν . β ' 15.
Έ φ εσ . σ τ ' 10-18. Έ β ρ . ιβ ' 1,2. ι ' 25. Ί ω ά ν . ε ' 29. Π ράξ.
ιξ ' 11 Β ' Π έτρ. α ' 4-11.
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