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'Αλλά πώς συμβαίνει τούτο; Διότι άγια ζωή καί ύπακοή πρός
τον θεόν εμπερικλείει «αγάπην εκ καθαράς καρδίας προς τον Θε
όν καί τούς συναδέλφους ημών. 'Αγάπη πρός τόν Θεόν σημαίνει,
αγάπην «εξ όλης τής καρδίας, νοός, ύπάρξεως καί δυνάμεως»·
τοιαύτη δέ αγάπη δέν αναμένει έντολάς, άλλα έπιθυμεί νά είσέλθη εις την υπηρεσίαν, λέγουσα* «Κύριε τί θέλεις νά κάμω;»
*Έκαστος δέ πιστός «αληθής Ισραηλίτης» κατά τήν πρώτηγ
ελευσιν έκαμε τήν αρχικήν ταύτην άφιέρωσιν — τήν ύποτυπουμένην υπό των Λευιτών— καί εις τούς τοιούτους 6 Κύριος έδωκε
τήν ειδικήν Ευαγγελικήν κλήσιν, τής άφιερώσεως πρός θάνατον,
τής άφιερώσεως των έπιγείων αυτών συμφερόντων χάριν των
ουρανίων, καί τής εις τά ίχνη τού 'Ιησού έπακολουθήσεως ήμών,
τού 'Αρχηγού τής σωτηρίας ήμών, έν τή στενή όδφ πρός δό
ξαν, τιμήν καί αθανασίαν. ''Οσοι δέ έξ αυτών ύπακούσωσιν εις
τήν
γίνονται δεκτοί ώς Ιερείς, μέλη τού ύώματος
τού μεγάλου Άρχιερέως τής όμολογίας ήμών, «υ I ο ί Θεού».
('Ιωάν, α ' 12).
Καθ' δλον τόν Ευαγγελικόν αΙώνα, ή Ιδία μέθοδος ένεργείας έπικρατεϊ· (1) άφιέρωσις πρός ύπακοήν καί δικαιοσύνην —
ώς άντιτυπικοί Λευίται· κατόπιν άνακάλυψις τού γεγονότος δτι
δικαιοσύνη σημαίνει ύπερτάτη αγάπη πρός τόν Θεόν καί έπτθυμία πρός έπίγνωσιν καί έκτέλεσιν τού θελήματος του* βραδύτερον
δέ άναγνώρισις, δτι σύμπασα ή κτίσις ήδη, τόσον διεφθάρη καί
παρεξέκλινε καί είναι εκτός πάσης αρμονίας πρός τόν Θεόν, ώστε
αρμονία μετ' αυτού νά σημαίνη δυσαρμονίαν πρός πάσαν αδικίαν έν
τή ίδίφ ήμών σαρκί, καθώς καί εις τήν σάρκα τών άλλων· κατό
πιν δέ άναζήτησις τού Κυρίου εκ μέρους ήμών καί κραυγή πρός
Αυτόν διά νά γνωρίσωμεν διατί Ούτος μάς καλεί καί αποδέχεται
τήν άφιέρωσιν ήμών, καί διατί κατά τό φαινόμενον δέν καθιστφ
αυτήν πιθανήν, είμή μόνον δι' αυτοθυσίας . Πρός άπάντησιν δέ
τής κραυγής ταύτης ό Κύριος μάς πληροφορεί, οτι «Έκλήθητε
έν μιφ έλπίδι τής κτήσεως ημών» (Έ φ . δ ' 4) καί οτι ή κλήσις
είναι πρός συγκληρονομίαν μετά τού Κυρίου ήμών έν τή δόξη
τιμή καί άθανασίφ τής Βασιλείας (Λουκ. ιβ' 32. Ρωμ. 6' 7).
καί δτι ή οδός είναι στενή καί δύσκολος, διότι ή έπιτυχής υπο
μονή τών δοκιμασιών τούτων είναι άπαιραίτη^τος δι' έκείνους
τούς όποιους Αυτός θά έπεθύμει νά τίμηση τοιουτοτρόπως. (Ματθ.
ζ ' 14, Ρωμ η ' 17). *Ότε ήκούσαμεν τήν κλήσιν τού Θε
ού διά τού Αποστόλου, «Σάς παρακαλώ αδελφοί. . . . παραστή
σατε τά σώματά σας θυσίαν ζώσαν, αγίαν εύπρόσδεκτον εις
τόν Θεόν, τήν λογικήν σας λατρείαν», καί άπεδέχθημεν ταύτην καί
άφιερώσαμεν εαυτούς εις θ ά ν α τ ο ν ,
τότε έλογίσθημεν
ώς Ι ε ρ ε ί ς —τού «Βασιλείου Ιερατεύματος, μέλη τού μεγά
λου Άρχιερέως τής όμολογίας ήμών (ή τάξεως) Χριστού 'Ιησού
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— Νέα Κτίσματα.
ΟΙ τοιοΰτοι πιστοί, άφοΰ άναγτωρίσωσιν δτι «το τέλος της έντολής είναι αγάπη έκ καθαρός καρδίας,» καί άρνηθώσιν κατόπιν
νά φθάσωσιν μέχρι τέλους, άρνηθώσι την κλήσιν προς θυσίαν,
καί άρνηθώσι τοιουτοτρόπως νά συμμορφωθώσι προς τον σκο
πόν διά τον όποιον ό Θεός τούς έδικαίωσεν, οί τοιοΰτοι φαίνον
ται ελλείπεις εις την έκπλήρωσιν της διαθήκης τής ύπακοής προς
δικαιοσύνην, ενεκεν τής στενότητος τής όδοΰ, άρνούμενοι τοιου
τοτρόπως «την μίαν ελπίδα τής κλήσεως ήμών». Δεν δέχονται υί
τοιοΰτοι την χάριν του Θεοΰ (τής υπολογιστικής δικαιώσεως προς
ζίυήν) έπ'ι ματαίω; Παρατηροΰντες δέ τούς αρχαίους άριστείς,
και βλέποντες πόσον έστοίχισεν αύτοίς διά νά έπιτυχωσι «την κα
λήν μαρτυρίαν τής πίστεως» καί «εύαρεστήσωσιν είς τόν Θε
όν» καί ίνα διατηρήσωσιν ούτως την είς κοινωνίαν δικαίωσίν των,
(Έ βρ.ια'.Γ),32-39). Δυνάμεθα νά άναμένοηιεν δτι ή προς ζωήν δικαίωσις ή παρεχομένη κατά τόν Εύαγγ. τούτον αιώνα είς τούς άντιτυπικούς Λευίτας, δΰναται νά τηρηθή διά μικροτέρου τίνος βαθ
μού ύπακοής τής καρδίας είς τόν Κύριον καί είς την δικαιοσύνην;
Βεβαίως δέον νά συμπεράνωμεν, δτι εκείνοι οϊτινες έγένοντο δε
κτοί (&ς δεδικαιωμένοι πιστοί (άντιτυπικοί Λευίται) καί οίτινες ό
ταν, «ύπολογίζωσι την δαπάνην» (Λουκ. ιδ' 27,28) τη ς μαθη
τείας, προς την όποιαν, ή ήδη ύπ* αΰτών γενομένη άφιέρωσις
οδηγεί, καί κατόπιν άρνοΰνται νά έξασκήσωσι πίστιν είς την βοή
θειαν την οποίαν ύπεσχέθη ό Κύριος, καί άρνοΰνται ή παραμελοΰσι νά προχωρήσωσι καί έκτελέσωσι την «λογικήν αυτών λατρείαν»
διά τής έκπληρώσεως τής τελείας εαυτών άφιερώσεως— άκόμη
καί μέχρι θανάτου— οί τοιοΰτοι ηύνοήθησαν παρά του Κυρίου είς
μάτην. Βεβαίως ούτοι δέν δύνανται νά θεωρηθώσιν ώς τηροΰντες
τήν προς ζωήν δικαίωσίν αυτών, άλλ* ούτε καί άκόιιη δικαίωσίν
δπως έπικοινωνώσι μετά τοΰ Θεοΰ ιδιαιτέρως·— τοιουτοτρόπως δέ
ούτοι έκπίπτουσι τής ίδικής εύνοιας καί θέσεως τών άντιτυπικών
Λευιτών καί δέν θεωρούνται επί πλέον ώς τοιοΰτοι.
’Αλλά καί μεταξύ άκόμη καί εκείνων οίτινες έκτιμώσι τήν
εύνοιαν τοΰ Θεοΰ, καί τών οποίων αί καοδίαι άνταποκρίνονται
πιστώς είς τά προνόμια καί τήν «λογικήν λατρείαν» τής πλήρους
άφιερώσεως, καί οίτινες άναλαμβάνουσι τήν διαθήκην τής προς
τόν Θεόν ύπακοής καί τήν δικαιοσύνην μέχρι θ α ν ά τ ο υ ,
είναι αί δύο έπόμεναι τ ά ξ εις:—
(1) Οί άντιτυπικοί εκείνοι Λευίται οίτινες μετά χαράς «κ ατ α θ έ τ ο υ σ ι τήν ζωήν αυτών» έκουσίως, άναζητοΰντες μέσα
καί τρόπους δπως ύπηρετήσωσι τόν Κύριον, τούς άδελφούς καί τήν
άλήθειαν, καί οίτινες νομίζουσι ταΰτα ώς εύχαρίστησίν των καί
τιμήν νά θ υ σ ι ά ζ ω σ ι
τοιουτοτρόπως έπιγείους άπολαύσεις, άναπαύσεις, χρόνον έπιρροήν, μέσα καί πάντα έν γένει
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ατινα άποτελούσι τι'ιν π α ρ ο ύ σ α ν ζ ω ή ν . ΟΙ πλήρεις
χαράς και πρόθυμοι ούτοι θυσιασταί, οί άντιτυπικοί Ιερείς, οίτινες μετ’ ού πολύ θέλουσι δοξασθή, καί μετά τού Κυρίου των, θά
άποτελώσι τό «Βασίλειον Ίεράτευμα,» καί οίτινες, όταν αί θυοίαι αυτών συμπληρωθώσι δεν θά ύποτυπώνται πλέον υπό του *Ααρών κα'ι των υιών αυτού έκτελούντων θυσίας υπέρ τού λαού, άλλ’ υ
πό τού Μελχισεδέκ,— 'Ιερέως έπι τού θρόνου αυτού— και οίτινες
θά διανείμωσιν εις τον κόσμον, κατά την Χιλιετηρίδα, τάς εύλογίας τάς έξασφαλισθείσας υπό «των καλλίτερων θυσιών», κατά
την άντιτυπικήν Η μέραν τού Εξιλασμού— τον Ευαγγελικόν τού
τον Αιώνα,
(2) Έ τέρα τάξις πιστών έκ καρδίας υπηκόων, άνταποκρί
νονται και μετά χαράς άφιερόνουσι τό παν των εις τόν Κύριον
καί την «λογικήν αυτού λατρείαν», άποδεικνύοντες ούτως τήν
έαυτών αξίαν δπως γείνωσι μέλη τών άντιτυπικών Λευιτών, διότι
δέν δέχονται τήν χάριν τού Θεού επί ματαίφ. Άλλοίμονον όμως,
καίτοι ούτοι άνταποκρίνονται πρός τήν κλήσιν καί εισέρχονται
ούτως εις «τήν μίαν ελπίδα τής κλήσεως ήμών,» καί εις όλα ό;ά
προνόμια τώΥ εκλεκτών, έν τούτοις ή αγάπη αυτών καί ό ζήλος
δεν είναι τοιαύτα, ώστε νά έξαναγκάσωσιν αυτούς, δπως έκτελέσωσι τήν θυσίαν τήν οποίαν ύπεσχέθησαν νά έκτελέσωσιν. Ούτοι, επειδή ή αγάπη των καί πίστις των δέν είναι αρκούντως Ισχυραί, άποτυγχάνουσι νά θέσωσιν, ή νά διατηρήσωσι τάς θυσίας
αυτών επί τού θυσιαστηρίου· επομένως, ούτοι δέν δυνανται νά λογισθώσιν ώς τέλειοι «εικόνες» τού μεγάλου ήμών Άρχιερέιος,
δστις ήρέσκετο νά κάμη τό θέλημα τού Πατρός· ούτοι άποτυγ
χάνουσι νά γείνωσιν ύπερνικηταί, καί δέν δύνανται συνεπώς νά
καταταχθώσι μεταξύ τών ύπερνικητών, οίτινες θά συμμετάσχωσι
μετά τού Κυρίου αυτών εις τήν ουράνιον Βασιλείαν ώς μέλη τού
«Βασιλείου Ιερατεύματος·» ούτοι άποτυγχάνουσι νά κάμωσι τήν
κλήσιν καί τήν έκλογήν αυτών βεβαίαν διά τής τελείας έκπληρώσεο)ς τής έαυτών διαθήκης
’Αλλά ποιον θά είναι τό τέλος τούτων; Άπώλεσαν τά πάν
τα, διότι έτρεξαν διά τό 6ρα6εΐον, καί διότι άπέτυχον νά άποδείξωσι τόν κατάλληλον ζήλον καί άγάπ?ιν, όπως άποχτήσωσι τούτο; νΟχι εύχαριστοΰμεν τόν Θεόν* καί εάν ακόμη υπό πυρίνους
δοκιμασίας ή πίστις αυτών καί ό ζήλος δέν εύρίσκοντο 'ικανά
δ'πως κατατάξωσιν αυτούς μεταξύ τών Ιερέων, έν τούτοις, ή έπάρκεια τής πίοτεως αυτών καί ζήλου, δπως άφιεροίθώσι μέχρι
θανάτου, απέδειξαν τήν ειλικρίνειαν τής καρδίας αυτών ώς Λευι
τών. Έ ν τούτοις δέν είναι άρκετόν διότι άφιερώθησαν τελείως·
δέον νά άποδείξωσιν ότι άγαπώσιν έν τή καρδίςι των τόν Κύ
ριον, καί δτι δέν θά ηονονντο τούτον αντί ονδε^αάς Οι/άιας, έστω
καί εάν δεν άπεδείχθησαν άρκετά πιστοί δπως θυσιασθώσιν έν
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τή νπηρεσίςι Αυτού. Ποία θά είναι ή δοκιμασία αυτών, ήτις θέ
λει έπιδεδαιώση αυτούς ώς άξιους τής μερίδος τών Λευιτών
υπό την Βασιλείαν; κα'ι πώς αύτη θά έφαρμοσθή;
*Έχομεν ήδη άναφέρη τινα περί τής «μεγάλης ταύτης όμάδος» τού αληθώς αφιερωμένου λαού του Κυρίου, των οποίων
ή εΐκών σκιαγραφείται είς την ’Αποκάλυψιν ζ ' 13-15. «Ούτοι
είσιν οι έρχόμενοι έκ τής θλίψεως τής μεγάλης, καί έπλυναν τάς
στολάς αυτών καί έλεύκαναν αύτάς έν τφ αιματι του Άρνίου.
Διά τούτο ούτοι είσιν dvoWov (καί ούχί επί) τού θρόνου τού
Θεού, καί λατρεύουσιν αυτόν ημέρας καί νυκτύς, (διηνεκώς) έν
τφ ναφ Αυτού (τή Εκκλησία) καί 6 καθήμενος έπί τού θρόνον,
σκηνιόση επ’ αυτούς, (θέλει παραλάδη αύτούς μεθ* Εαυτού, καί
τής ένδεδοξασμένης αυτού νύμφης, έν τή πνευματική καταστάσει καί ταΐς ύπηρεσίαις αυτής). «Μωραί παρθένοι!» Άπώλεσαν
την ευκαιρίαν ίνα γείνωσι μέλη τής νύμφης· έν τούτοις δμως εί
ναι π α ρ θ έ ν ο ι , καθαραί κατά τάς προθέσεις τής καρδίας
αιντών. ’Απώλεσαν τό δραδείον, αλλά θά κερδίσωσι δραδύτερον,
διά μέσου αυστηρών δοκιμασιών, την μετά τού Νυμφίου καί τής
Νύμφης συμμετοχήν αυτών είς την γαμήλιον εορτήν καί δείπνον,
«ώς παρθένοι σύντροφοι αυτής κατόπιν αυτής». Καί αύταί επί
σης θέλουσιν άχθή πλησίον τού Βασιλέως. «Θέλουσι φερθή έν
ευφροσύνη καί αγαλλιάσει, θέλουσιν είσέλθη είς τό παλάτι ον τού
Βασιλέως». (Ψαλμ. με' 14,15). Ώ ς λευίται άπέτυχον να κερδί
σωσι τό βραδείον τού Βασιλικού Ιερατείου, άλλα παραμένουσιν
ακόμη Λευΐται, καί δύνανται νά ύπηρετώσι τον Θεόν έν τφ ένδόξφ αυτού ναφ, τή Έκκλησιρ, καίτοι δεν δύνανται νά ώσιν ού
τε «στύλοι» ούτε «ξώντες λίθοι» έν τφ ναφ έκεινφ. (Άποκ.
γ ' 12. ιθ' 6,7. Ψαλμ. με' 14,15). Ό επόμενος στίχος μετά τό
τελευταιον παρατεθέν χωρίον, καλεΐ την προσοχήν ημών έπί τών
άντιτυπικών λευιτών τού παρε?.θόντος καιρού, τών γνωστών είς
τον ’Ισραήλ κατά σάρκα θπό τό όνομα «πατέρες»· διαβεδαιοί δέ
ημάς ότι ούτοι θά άμειφθώσι καθιστάμενοι «άρχοντες έν πάση τή

7ή».

Παρομοίως οί τρεις υιοί τού Λευί, (ό Καάθ, ό Γηρσών. καί
Μεραρί) φαίνονται νά άντιπροσωπεύωσι τέσσαρας τάξεις. (1) *0
Μωύσής, ό Άαρών καί πάσα ή ιερατική οικογένεια τού Άμράμ
(υιού τού Καάθ), τών οποίων αί σκηναί ειιρίσκοντο ενώπιον
ποός άνατολάς τής Σκηνής. Ούτοι είχον την πλήρη επίβλεψιν
πάντων τών θρησκευτικών πραγμάτων—τών αδελφών αυτών—
ακόμη δέ καί πάντων τών λευιτών—όντων τών τετιμηιιένονν βοη
θών ή υπηρετών αυτών. (2) Έστρατοπεδευμένη είς τό νότιον μέ
ρος τής σκηνής ήτο ή οικογένεια τού Καάθ. ot στενότεροι αυτών
συγγενείς, οιτινες είχον τήν επίβλεψιν τών πλέον Ιερών αντι
κειμένων— τών θυσιαστηρίων, τής Λυχνίας (λυχνοστάτου) τής
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Τραπέζης καί της Κιβωτού. (3) Έστρατοπεδευμένοι προς 6ορράν ήσαν οί Λευίται τής οικογένειας Μεραρί, έρχόμενοι κατόπιν
ώς προς τό αξίωμα τής υπηρεσίας, εχοντες την έπίβλεψιν των
έκ χρυσού κεκαλυμμένων στύλων, παραστατών, ύποβασίων κλπ.
(4) Έστρατοπεδευμένοι δέ ε’ις τό όπισθεν μέρος εύρίσκοντο οί
Λευίται έκ τής οικογένειας Γηρσών, εχοντες την έπίβλεψιν έπί
των ελάχιστης σπουδαιότητος υπηρεσιών,—διά την μετακόμισιν,
κλπ. τών σχοινιών, εξωτερικών παραπετασμάτων, θύρας κλπ.
Αί διακεκριμμέναι αύται οίκογένειαι τών Λευιτών παριστώσι
καταλ?.ήλως τέσσαρας διακεκριμμένας τάξεις, τής δ ε δ ικ α ι ω μ έ ν η ς
άνθρωπότητος, όταν ή συμψιλίωσις έπιτελεσθή· τών αγίων, ή Βασιλείου Ιερατεύματος, τών αρχαίων άριστέων, τής «μεγάλης όμάδος» καί τού υπολοίπου μέρους τού
κόσμου. Αυτά δέ τά ονόματα φαίνονται νά εχωσι σημασίαν τινά,
πράγμα ό'περ δεν είναι άσύνηθες, όπόταν ταύτα σχετίζονται πρός
τούς τύπους (1) Ή οίκογένεια τού Ά μράμ έξελέγη διά νά άποτελώσι την ιερατικήν τάξιν· τό όνομα ΑΜΡΑΜ σημαίνει viTrti—
λός λαός, ti εξυψωμένος λαός. Όπόσον κατάλληλον όνομα διά
τον τύπον το μικρού ποιμνίου, ούτινος κεφαλή είναι ό Χριστός ’Ιη
σούς! «'Υπερυψωμένοι, Εξυψωμένοι» είναι αί ΓραψικαΙ δια
κηρύξεις περί τών Ιερέων τούτων. (2) ΚΑΑΘ σημαίνει «Σνμμα^ος η άύντοοφος. Έ κ τής οικογένειας τού Καάθ, έξελέγησαν
οΐ υιοί νΑμραμ, όπως άποτελώσι νέον οίκον, οίκον Ιερέων. ΟΙ
Λευίται λοιπόν τής οικογένειας Καάθ δύνανται καταλλήλως νά
άντιπροσωπεύωσι τούς αρχαίους άριστεΐς τών όποίιον ή πίστις
καί ή ύπακοή καί πιστότης πρός τον Θεόν καί ή προθυμία αυτών
όπως πάθωσι χάριν δικαιοσύνης, πληρέστατα έπεμαρτυρήθη, καί
μετά τών οποίων εχομεν τόσην στενήν συγγένειαν. Ούτοι πραγματικώς ήσαν οί σύμμαχοι τού Κυρίου ημών καί υπό τινας έπόψεις ούτοι εύρίσκονται πλησιέστερον πρός τον Χριστόν, ή οΐοιδήποτε άλλοι. (3) Μ ΕΡΑΡΙ σημαίνει πικρία· επομένως ο! λευίται τής οικογένειας Μεραρί φαίνεται νά παριστώσι την «μεγάλην δμάδα» τών υπό τού Πνεύματος άποκυηθέντων, οΐτινες άπέτυχον νά κερδίσωσι τό βραβείον τού Βασιλείου Ιερατεύματος, καί
οίτινες σώζονται «ώς διά πυρός», ερχόμενοι διά τής μεγάλης θλίψεως καί π ι κ ρ ώ ν
δοκιμασιών εις τήν θέσιν τής τιμής καί
υπηρεσίας τήν οποίαν ούτοι θά καταλάβωσι. (4) ΓΗΡΣΩΝ ση
μαίνει ΙΙρόβφυγες ύεάωύιιένοΓ επομένως οί Λευίται τής οικογέ
νειας Γηρσών φαίνονται νά άντιπροσωπεύωσι καλώς τον σεσωσμένον κόσμον τής άνθρωπότητος, οί όποιοι θέλουσιν είσθαι πρόσ
φυγες οίτινες θά βοηθηθώσι καί άπελευθερωθώσιν άπό τήν τυφλό
τητα καί τήν δουλείαν τού Σατανά.
Τοιουτοτρόπως λοιπόν πρώτοι κατά τάξιν, ώς πρός τό αξίω
μα μεταξύ τών άντιτυπικών τούτων Λευιτών, ή 6ε δικαιωμένων.
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θέλουσιν είσθαι τό Βασίλειον 'Ιεράτευμα, εις τάς χεϊρας του ό
ποιου ή Χιλιετής Βασιλεία καί παν συμφέρον αυτής θά έναποτεθή. Έ κ δεξιών αυτών θέλουσιν είσθαι οΐ πλτισιέστεροι συγγε
νείς— οΐ αρχαίοι άριστείς— τούς οποίους ούτοι θά καταστήσωσιν
«άρχοντας εν πάση τή γή». Εις τά αριστερά αυτών κατόπιν θά
είναι οΐ πιστοί αυτών αδελφοί εκ τής μεγάλης όμάδος». * Τελευταί
οι δέ πάντων θέλουσιν είσθαι εκείνοι οίτινες θά όιασωθώσιν έκ
τής αμαρτίας καί του θανάτου κατά τ7)ν διάρκειαν τής Χιλιετηρίδος, τών οποίων ή ύπακοή θά έ'χη τελείως άποδειχθή διά τής
μεγάλης δοκιμασίας, μετά τής οποίας ό Χιλιετής αιών θά περατωθή. — Άποκ. κ ' 7-9.
Πάσαι αύται αι τάξεις τών Λευιτών θέλουσιν είσθαι τοιαΰται,
διότι έδοκιμάσθησαν καί ύπέστησαν έπιτυχώς τάς δοκιμασίας τής
π ι σ τ ό τ η τ ο ς
αυτών. Ά λ λ α τούτο δεν συνεπάγεται
δτι οί ήδη δικαιωθέντες διά τής πίστεως, πριν δικαιωθή ό κόσμος,
καί οίτινες άμελούσιν, ή άρνούνται νά προχωρησωσι καί νά έκπληρώσωσι τό τέλος τής παραγγελίας—αγάπην έκ καθαράς καρδίας
—καί οίτινες επομένως δέχονται τήν χάριν ταύτην τού Θεού επί
|ΐατ«ίω, δεν θά εχωσιν άλλην περαιτέρω ευκαιρίαν. Έάν ούτοι,
δταν «ύπελόγισαν τήν δαπάνην» τής συμμετοχής εις τήν Ιερατι
κήν υπηρεσίαν τής θυσίας, άρνούνται κατόπιν νά προσφέρωσι
τήν προσφοράν, ή ύπ’ αϊτών έκτίμησις «τής λογικής λατρείας
τού Θεού», βεβαίως δεν θέλει είσθαι άξια έπαίνου ή άμοιβής, άλλ*
ούτε καί ή άφροσύνη αυτών ήθελε τύχη δικαίας τιμωρίας· διότι
άλλως, ή προς δόξαν τιμήν καί άθανασίαν κλήσις αύ^ών δεν θά
ήτο εργον χάριτος, άλλά άνάγκης—όχι πρόσκλησις, άλλ’ εντολή,
όχι θυσία άλλ* ύποχρέωσις. Ή εκπτωσις αυτών έκ τής δικαιώσεως ή ή άκύρωσις της εαυτών δικαιώσεως, έγκαταλείπει αυτούς
καί πάλιν ινα άποτελώσι μέρος τού κόσμου τού άπολυτρωθησομένου, ακριβώς ώς ήσαν προτού άποδεχθώσι τον Χριστόν διά τής
πίστεως, έκτος τού ότι ή αύξησις τής εαυτών γνώσεως, ηύξησε
καί τήν ευθύνην αυτών ε’ις τήν άγαθοεργίαν. Έ ν άλλαις λέξεσι
ή δοκιμασία προς ζωήν ή θάνατον αιώνιον, κατά τον παρόντα
καιρόν, έμπεριλαμβάνει μόνον έκείνους οίτινες έκουσίως κάμνουσι τελείαν άφιέρωσιν εαυτών εις τον Κύριον, «ακόμη καί μέχρι
θανάτου». Τό υπόλοιπον τού γένους δέν ύπήχθη άκόμη υπό κρίσιν
διά ζωήν ή θάνατον αιώνιον, καί δέν θά ύπαχθή, έάν μή ή Χιλιε* Ή μεταγενέστερα γνο^μη τού συγγοαφέως είναι ότι Γραφικά
τινα χωρία φαίνονται διδάσκοντα ότι οί άρχαίοι άριστείς δέν θά
ύπερέχωσιν, άλλά θά εύρίσκωνται εις κατώτερον έπίπεδον τού τής
μεγάλης όμάδος κατά τήν διάρκειαν τής Χιλιετηρίδος, άλλ’ ότι
θά προσληφθώσιν εις τήν πνευματικήν φύσιν καί ύψηλοτέρας τι
μάς, κατά τό τέλος αυτής.
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τής Βασιλεία έγκατασταθή. ’Εν τφ μεταξύ δμως, έκαστον μέλος
τού κόσμου, άναλόγως προς το φως αυτού, οίκοδομεΐ ή καταστρέ
φει τον χαρακτήρα αυτού, και τοιουτοτρόπως καθιστά τήν εαυ
τού κατάστασιν διά τήν Χιλιετηρίδα, και τάς εαυτού ελπίδας πε
ρί αιωνίου ζωής, ή καλλιτέρας ή χειροτέρας, άναλόγως προς τήν
ύπακοήν ή άπείθειαν τήν οποίαν δεικνύει προς τάς εαυτού γνώ
σεις καί συνείδησιν.
Εις τούς τελείως διιως αφιερωμένους, το πράγμα διαφέρει.
Διά τής τελείας αυτών άφιερώσεως, ^έχρτ θανάτου, ούτοι ήρννήθησαν εξ ολοκλήρου τήν επίγειον αυτών ζωήν, άνταλλάξαντες
αυτήν αντί τής πνευματικής, ήτις θά περιέλθη εις αυτούς, εάν
μείνωσι πιστοί μέχρι -θανάτου— δχι δμως κατ’ άλλον τινα τρόπον.
Επομένως διά τούτους ή παρακοή σημαίνει θάνατον αίαίνιον κα
θώς θά συμβή καί εις τούς απίστους έκ τού κόσμου κατά τό τέ
λος τής Χιλιετηρίδας.
Οι Λευίται δεν είχον αύδεμίαν κληρονομιάν έν τή γή Χαναάν.
Τούτο δέ είναι έπιβεβαιωτικόν τού γεγονότος, δτι αφού αφιέρω
σαν τό παν αυτών είς τον Κύριον, καί ήχθησαν έκ καρδίας
εις τελείαν αρμονίαν προς τ7]ν δικαιοσύνην αυτού· α! ατελείς
συνθήκαι τού παρόντος καιρού τής αμαρτίας δεν είναι -πλέον η
κληοονυμτα αυτών. Ή Χαναάν παριστά τήν έμπόλεμον κατάστασιν των δοκιμασιών, τήν κατανίκησιν καί κατατρόπωσιν των
έχθρών καί τού κακού, κ?«.π., δπερ είδικώς θά συμδή κατά τήν
διάρκειαν τού Χιλιετούς αίώνος. Ό Θεός δμως έπρομήθευσεν
καλλιτέραν, άναμάρτητον καί τελείαν κληρονομιάν διά πάντας
έκείνους τούς όποιους Αυτός τελείως δ ι κ α ι ό ν ε ι, ώς άντιτυπικούς Λευίτας. Οί πρώτοι οΐτινες θά είσέλθωσιν είς τήν καλλιτέραν κληρονομιάν θέλουσιν είσθαι οΐ ιερείς, οίτινες θά άποτελέσωσι τήν πρώτην άνάστασιν, καί θά τελειοποιηθώσιν είς τήν
Θείαν φύσιν· οί 'Αρχαίοι 'χ\ριστείς θά επωνται, καί θά είσέλθωσιν είς τήν τελείαν κληρονομιάν διά τής άναστάσεως, ώς τέ
λεια ανθρώπινα όντα· (*) κατόπιν κατά τάξιν θά είναι ή «μεγάλη όμάς» ήτις θά τελειοποιηθή επί τού πνευματικού επιπέδου· τελευ
ταίοι δέ πάντων θέλουσιν είσθαι ή τάξις Γηρσών, ήτις θά έκπαιδευθή, άνυψωθή' καί δοκιμασθή κατά τήν διάρκειαν τής Χιλιετηρίδος, καί θά είσέλθπ είς τήν κληρονομιάν αυτής διά τής
βαθμιαίας εκείνης άναστάσεως ή άνυψιόσεως έκ τού θανάτου είς
τήν ζωήν, ήτις θά άποκτηθή κατά τό τέλος τού Χιλιετούς αίώνος·
Καθώς μόνον οί πιστοί εκείνοι οίτινες έκαμον τελείαν άφιέρωσιν, εις τό παντελές— «μέχρι θανάτου»— άπεκυήθησαν υπό τού
αγίου πνεύματος, καί έλογίσθησαν μέλη τού μεγάλου Άρχιερέως, τοιουτοτρόπως τό ίδιον πράγμα άποδεικνύουσι καί οί τύποι·
Ί δ έ ύποσημείωσιν σελίδος 111.
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διότι οι Λευίται γενικώς δέν έχρίοντο διά του χριστηρίου έλαίου,
δπερ ήτο τύπος του άγιου πνεύματος» άλλά μόνον οί ^υσιάζοντες
οι Ιερείς. Πάντες ούτοι έρραντίζοντο διά του έλαίου άναμεμιγμένου με#* αίματος, δπερ έδείκνυεν δτι τό άγιον πνεύμα τό διδόμεyov εις τά μέλη του Χριστού ανήκει ε’ις αυτούς μόνον ένεκα τής
αξίας του χυύέντος αίματος· (1) τής ύπερ αυτών θυσίας του Χρι
στού ’Ιησού, δικαιούσης αυτούς* και (2) ένεκα της έγγυήσεως,
ύποσχέσεως αυτών, όπως <δσιν συνθυσιασταί μετά του Χριστού,
καταΦέτοντες την ζωήν αύτών είς την υπηρεσίαν αυτού, (Έ ξ. κθ'
21 ).

Τό χρϊύμα του μεγάλου Άρχιερέως ήτο ακόμη διάφορον
τούτου, και ύπετύπου την ενότητα, καί αλληλεγγύην τής έκλεκτής
Εκκλησίας* διότι τό χρίσμα τούτο έπήλύε μόνον έπ' έκείνου,
δστις ύά ιερουργεί ώς άρχίερεύς—έπί τού ’Λαρών μόνον κατ' άρ·
χάς· άλλα καί έφ5 ένός έκάστου έκ των υιών αυτού, καύόσον οδτοι ύά τον διεδέχοντο εις τό άξίωμα τού Άρχιερέως «όπως ίερατεύσωσιν είς έμέ, εις το Ιερατικόν αξίωμα». (Έ ξ . κ η '. 41, μ" 13,
15). Ό Χριστός ’Ιησούς ό Κύριος ήμών, ώς κεφαλή τής Εκκλη
σίας ήτις είναι τό σώμα αυτού, «εχρίσύη δι* έλαίου άγαλλιάσεως
(τού αγίου πνεύματος) ίνίέρ (κεφαλή ύπέρ-άνα)) τούς μετόχους
του» ή συγκληρονόμους» ή κατώτερα μέλη τού Βασιλείου ιερατεύματος». *Όλον δέ τούτο έχύύη έπ' αυτού, καί έκ τού πληρώματος
(άφύονίας) αυτού πάντες ημείς έλάβομεν, καί χάριν αντί χάριτος».
Τούτο ήτο «άνεκτίμητον δώρον» διότι συνεχωρήύημεν καί έδικαιώ^ημεν διά τής αξίας τής ύυσίας αυτού· ήδη δέ είναι πέραν
πάσης πίστεως καί άντιλήψεως, τό δτι προσκαλούμενα νά γείνωμεν συγκληρονόμοι αυτού έν τή Βασιλεία, καί δτι ή άφιέρωσις ήμών, «έσφραγισύη» διά τού ραντισμού τού αίματος καί έ
λαίου, καί δτι έρχόμεύα ύπό τό χρίσμα τής κεφαλής ήμών.
Ό Προφήτης Αα<>\,δ καύωόηγή^η υπό τού Κυρίου δπως
ζωγραφίση διά τής γραφίδος τό χρίσμα, καί πώς άπαν τούτο έχύθη έπί τής κεφαλής ήμών, καλ πώς τούτο δέον νά κατέλύη
έφ ' ήμών έξ αυτού. (Ψαλμ. ρ λγ' 1-3. με' 7. Λουκ. δ ' 18),
Τά μέλη τής Εκκλησίας είναι οι «αδελφοί» των όποιων τό πνεύμα
irfreC αύτούς «νά κστοικώσιν έν όμονοίρ». Πάντες όσοι είναι έν
μετά τής κεφαλής, δέον νά συμπάϋωσι προς τά συνάδελφα μέ
λη τού σώματός του, τής Ικκλησίας,- καί μόνον άναλόγως ούτοι
λαμβάνουσιν έκ τού 'Αγίου πνεύματος τού κεχρισμενου (*). Τό
&γ\ον τούτο χριστήριον ελαιον παριστρ τό άγιον πνεύμα καί τον
φωτισμόν τον οποίον τούτο παρέχει είς πάντας έκείνους τούς ό«οίους ό Θεός δέχεται ώς δοκιμαστικά μέλη τού Βασιλείου
Του Τερατεύματος, τής νέας κτίσεως, έκαστον των όποιων
«σφραγίζεται*» ή σημειούται, ή υποδεικνύεται ύπό τού άγιου πνεύ
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ματος του διδόμενου είς αυτόν, ώς ήδη ύπεδείξαμεν (*).
Πάντες οι τοιουτοτρόπως υπό του αγίου πνεύματος έσφραγισμένοι, ώς δόκιμα μέλη τής νέας κτίσεως βεβαιοϋνται υπό του
Κ(υρίου, δτι «Δέν είναι έκ τού κόσμου, καθώς και εγώ δέν είμαι
έκ τού κόσμου». «Έ γώ έξελεξάμην υμάς (έκ τού κόσμου) και
έθηκα υμάς, ίνα υμείς ύπάγηται καί καρπόν φέρητε, και ό καρπός
υμών μένη»... «Εί έκ τού κόσμου ήτε, ό κόσμος άν τό ίδιον έφίλει,
ότι δέ έκ τού κόσμου όύκ έστέ, άλλ' έγώ έξελεξάμην υμάς έκ τού κό
σμου, διά τούτο μισεί υμάς ό κόσμος». ('Ιωάν, ιε' 16,19. ιζ' 16)·
Καίτοι δέ τά σημεία ταύτα τού αγιασμού πιθανόν εις τινα βαθμόν
νά διακρίνωνται υπό τού κόσμου, δέν πρέπει όμως νά άναμένωμεν
δτι ταύτα θά έπιφέρωσι τον θαυμασμόν τού κόσμου, ή την έπιδοκιμασίαν αυτού. 'Αλλά μάλλον 6 κόσμος θά θεώρηση ταύτα, ώς
αποδείξεις αδυναμίας καί έκφυλισμοΰ. Ό κόσμος έκτιμφ και έπιδοκιμάζει πάν δ,τι συνιστφ ίσχυράν καί δραστηρίαν ζωήν— δχι παρά
πολύ δικαίαν. Ό Κύριος έξηγεί είς ημάς διατί ό κόσμος δέν έπιδοκιμάζει τούς ακολούθους αυτού* διότι τό σκότος μισεί τό φως— διότι
ό γνώμων τού Βασιλικού Αυτού ιερατείου έν σκέψει λόγφ καί
πράξει, είναι άνώτερος τού γνώμονος τού άνθωπίνου γένους έν
γένει, καί διά τούτο κατά τό μάλλον καί ήττον φαίνονται δτι καταδικάζουσι την πορείαν αυτών. *0 κόσμος μάλλον έπιθυμεί την
επιδοκιμασίαν, την κολακείαν καί πάν δ,τι, είς οίονδήποτε βαθμόν
ήθελεν έπιρρίψη μομφήν έπ' αυτού, υπό τον αυτόν βαθμόν τούτο
μισείται, έάν δέν καταδιώκηται. Ή αποδοκιμασία αύτη τών κατα
κόσμον σοφών τού Χριστιανικού κόσμου, αποτελεί μέρος τών δο
κιμασιών τού Βασιλείου ίερατεύματος καί έάν ή άφιέρωσίς των
δέν είναι έκ βάθους καρδίας αυτών, τόσον θά άγαπώσι την φι
λίαν τού κόσμου, καί τόσον έπιμόνως θά έπιζητώσι την έπιδοκιμασίαν αυτού, ώστε ούτοι θά άποτύχωσι νά διεξαγάγωσιν έν τφ
καταλλήλω πνεύματι την θυσίαν τών έπιγείων αυτών συμφερόν
των, την όποιαν άνέλαβον— θά άποτύχιοσι νά ώσιν Ιερείς καί
επομένως θά άποτύχωσι νά είναι μέλη τής Νέας Κτίσεως. Έ ν
τούτοις ένεκα τών καλών αυτών προθέσεων, θέλει φέρη αυτούς,
μέσω πύρινων δοκιμασιών, δπως καταστραφή ή σάρξ την οποίαν
έ'νεκεν έλλείψεως ζήλου ήμέλησαν νά Θνάιάάωάι* καί τοιουτοτρό
πως ούτοι θά λογισθώσιν άξιοι μερίδος τίνος είς τάς ευλογίας
καί άμοιβάς τής μεγάλης όμάδος, ήτις θά έξέλθη έκ τής μεγά
λης θλίψεως, δπως υπηρέτη ένώπιον τού θρόνου, έπί τού οποίου
τό μικρόν ποίμνιον θά κάθηται μετά τού Κυρίου.
*0 αγιασμός δχι μόνον έχει δύο μέρη, δηλαδή, τό μέρος τού
ανθρώπου τής τελείας άφιερώσεως, καί τό μέρος τού Θεού της
τελείας άποδοχής, αλλά έμπεριέχει επίσης καί στοιχεϊόν τι προοΤόμος Ε '. Κεφάλαιον Θ '.
G .F .— 9
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δου. Ή πρός τ6ν Κύριον άφιέρωσις ημών, ένφ δυνατόν νά εί
ναι είλικρινής καί ολόκληρος, όπως γείνη δεκτή ύπ’ αΰτοϋ,
συνοδεύεται έν τούτοις διά σμικράς τίνος συγκριτικώς ποσότητος
γνώσεως καί πείρας·—δέον λοιπόν, νά αύξάνωμεν είς τον αγια
σμόν καθημερινώς καθώς αύξάνομεν είς τήν γνώσιν. ΑΙ καρδίαι
ημών έπληρώθησαν κατ’ άρχάς, άποβαλούσαι πάντα εγωισμόν,
άλλ* ή χωρητικότης τών καρδιών ημών ήτο μικρά* καθόσον δέ
αύται αύξάνουσι, καθόσον ευρύνονται, ό αγιασμός πρέπει νά κα
ταλαμβάνω έκαστον βήμα πληρόνων παν μέρος* τοιουτοτρόπως ό
’Απόστολος προτρέπει, «Πληρούσθε υπό του πνεύματος», καί πά
λιν, « Ή αγάπη του Θεού άς έπιχυθή είς τάς καρδίας υμών,
περισσεύουσα έπ'ι μάλλον καί μάλλον». Ή δέ πρόνοια ήτις έλήφθη διά τήν εύρυνσιν ταύτην τών καρδιών ημών, έκφέρεται έν
τοίς λόγοις τής δι* ήμάς προσευχής τού Λυτρωτοϋ ημών, «'Λγίασυν
αυτούς έν τή αληθείς σου, δ λόγος ό σός αλήθεια έστιν». — Τωάν.
<ζ' 17.
'Ο Λόγος, ή ή αγγελία τού Θεού, ή «βοφία» τού Θεού διά
Χριστού, ήτο έκείνη ήτις ήρχισε νά έκδηλοΐ είς ήμάς Θείαν εύ
νοιαν, καί ήτις μάς ώδήγησε βήμα προς βήμα προς τό σημείον
τής άφιερώσεως* ήδη δέ είναι ό Ιδιος Λόγος, ή άγγελμα τού
Θεού διά Χριστού,, δπερ ευρύνει τάς καρδίας ήμών τόσον, βσον
καί πληροί ταύτας. Ά λ λ ’ ένφ είναι έ'ργον τού Θεού οπιος προ
μηθεύσω τήν αλήθειαν, πληρώσω καί άγιάση ήμάς, εις ήμάς έναπόκειται όμως όπως έκδηλο')σωμεν τήν άφιερωμένην κατάστασιν
τής καρδίας, διά τής οποίας πρέπει νά διψώμεν καί πεινώμεν διά
τήν άγιαστικήν έκείνην αλήθειαν*—ήτις μάς τρέφει καθημερινώς,
κάί καθιστά ήμάς Ικανούς νά γινώμεθα ισχυρότεροι έν Κυρ bp
καί έν τφ κράτει τής Ισχύος αυτού. Δέν είναι αρκετόν ότι άφιερώθημεν είς τον Κύριον· διότι Αυτός δέν απαιτεί απλούς υποψηφί
ους έν τή νέρ κτίσει. Ουτοι πρέπει νά γυμνασθώσι, παιδευθώσι,
δοκιμασθώσιν, ινα παραγάγωσι καί άναπτύξωσι τάς διαφόρους
Ιδιότητας τού χαρακτήρος, έκαστη δέ ίδιότης πρέπει νά ύποβληθή είς τελείαν δοκιμασίαν πιστότητος είς τον Θεόν, ίνα ούτως
άποδειχθή, ότι τά Νέα ταύτα Κτίσματα δοκιμασθέντα καί πειρασθέντα κατά πάντα εύρέθησαν πιστά είς έκεΐνον οστις «έκάλεσεν»
αυτά, καί λογισθώσιν ούτως άξια, όπως είσέλθοοσιν είς τάς χα
ράς, τάς ένδοξους χαράς τού Κυρίου αυτών διά τής συμμετοχής
έν τή Πρώτη Άναστάσει.
Καθώς ή δικαίο)σις έπέφερε μεγάλην ευλογίαν ειρήνης μετά
τού Θεού, ούτως καί τό έπόμενον τούτο βήμα τής πλήρους άφιερώσεως είς τον Κύριον παντός συμφέροντος καί ύποθέσεως τής
ζωής, πάσης έλπίδος καί φιλοδοξίας διά τής ανταλλαγής τών
επιγείων έλπίδων καί φιλοδοξιών καί ευλογιών, πρός τάς προσφερομένας είς τήν Νέαν Κτίσιν, φέρει μεγάλης καί Ισχυράν ά-
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νακούφισιν, μεγάλην άνάπαυσιν της καρδίας, καθόσον άναγνωρίζομεν έπΐ μάλλον καί μάλλον, καί Ιδιοποιούμενα τάς μεγίστους
και πολυτίμους επαγγελίας, τάς υπό τού Θεού ύποσχεθείσας εις
την Νέαν Κτίσιν. Αί υποσχέσεις αύται διά βραχέων συνοψίζον
ται εις μίαν, τήν έξης: «Τά πάντα θά συνεργήσωσι προς τό αγα
θόν τοϊς άγαπώσι τον Θεόν, τοΐς κατά πρόθεσιν κλητοίς ούσιν».
(Ρωμ. η ' 28). Αύτη δέ είναι ή δευτέρα ευλογία υπό τήν αληθή
έννοιαν τής έκφράσεως ταΰτης. Ά λ λ 9 όχι ότι αύτη συνοδεύεται
υπό εξωτερικών εκδηλώσεων τής σαρκός, αλλά μάλλον ότι είσάγει τάς καρδίας ήμών εις βαθείαν άνάπαυσιν, είς τελείαν εμπι
στοσύνην είς τον Θεόν, καί επιτρέπει είς ημάς όπως έκ καρδί
ας έφαρμόζωμεν είς εαυτούς τάς μεγίστας καί τιμίας έπαγγελίας
των Γραφών.
“Ένεκα τής διαφοράς τών Ιδιοσυγκρασιών, άναγκαίως ύπάρχουσι καί διαφοραί πείρας, σχετιζόμεναι προς τήν τελείαν ταύτην άφιέρωσιν. Εις τινας τελεία αφιέρωσή είς τον Κύριον, καί
άναγνώρισις τής ειδικής αυτού φροντίδας υπέρ αυτών, ώς μελών
τής δοκιμαστικούς έκλεκτής Εκκλησίας, επιφέρει απλήν τινα ικα
νοποιητικήν ειρήνην, άνάπαυσιν καρδίας· ένφ είς άλλους μεγαλητέρας αισθητικής ψύσεως, τό τοιούτον επιφέρει αναβρασμόν
χαράς, καί εΰχαριστήσεως καί άγαλλιάσεως. Πρέπει νά ένθυμώμεΟα τάς διαφοράς ταύτας τών φυσικώγ καταστάσεων καί νά
συμπαθώμεν πρός εκείνους τών όποιων αί πείραι είναι διάφοροι
τιϋν Ιδικών μας, ένθυμούμενοι ότι παρόμοιοι διαφοραί ύφίσταντο
καί μπαξύ τών δώδεκα 'Αποστόλων* ότι τινές έξ αυτών—καί
ΙΛί(ΐ»ς ό ΙΙέτρος, Λ 'Ιάκωβος καί ό Ιω άννη ς—ήσαν περισσότερον
Γπιδπκιικηί ή οΐ άλλοι, σχετικώς πρός πάσας αυτών τάς πείρας—
ηιιμ/ιΐ’ριΑαμβανομένοιν καί έκείνων τής Πεντηκοστής. Οί αδελφοί
λοιπόν έκπνυι οίτινις είναι κάτοχοι τοιαύτης θερμής καί ύπερκοχλαζουπης διαθέσκυς, άς μάθωσι τήν έπιείκειαν τήν όποιαν
ό Απόστολος συνιστά· οί δέ αδελφοί οΐτινες έκ φύσεως είναι
λίαν ψυχροί καί αδιάφοροι, άς προσεύχωνται καί άς ζητώσι
μεγαλητέραν ακόμη έκτίμτισιν καί μεγαλητέραν έλευ&ερίαν, όπως
έξαγγέλωσι τάς άρετάς τού καλέσαντος ημάς έκ τού σκότους είς
τό θαυμαστόν αυτού φ ω ς .
"Ας ένθυμώμεΟα ότι ό Ι ά 
κωβος καί ό Ιω άννης, δύο έκ τών πλέον αγαπητών τού Κυρίου,
ώνομάσθησαν «υιοί τής βροντής» ένεκα τού ζήλου καί άκαθέκτου
δρμής αυτών. Ούτοι είς μίαν περίπτωσιν τουλάχιστον έλαβον πα
ρά του Κυρίου τάς καταλλήλους συμβουλάς καί διορθώσεις επί
του ζητήματος τούτου— διά νά ένθυμηθώσιν οποίου πνεύματος ή
σαν. (Λουκ. θ ' 54,55). .Ο Απόστολος Πέτρος, έτερος έκ τών
άγαπητών καί ζηλωτών, άφ' ενός μέν ηύλογήθη δια τήν ταχείαν
αυτού άντί?α]ψιν τού Μεσαίου· έν τούτοις είς άλλην περίπτωσιν
άπεδοκιμάσθη ώς Σατανάς, ενεκεν τού κακώς διευθυνομένου ζή-
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λου του. Έ ν τούτοις δ Κύριος έπέδειξε σαφώς την έκτίμησίν του
διά την θερμήν, κα'ι ζέουσαν Ιδιότητα τών τοιών τούτων, διά του
γεγονότος οτι ούτοι ήσαν οΐ άμεσοι αυτού οπαδοί, ήσαν οΐ μόνοι
τούς οποίους έλαόε ιιεθ* εαυτού εις τό όρος τής μεταμορφώσεως,
και ε’ις τό δωμάτιον ένθα κατέκειτο ή θυγάπηρ τού ’Ιαείρου, ή
κόρη, την οποίαν ό Κύριος άνέστησεν έκ τού ύπνου τού θανάτου·
έπίσης δέ ούτοι ήσαν οΐ άμεσοι αυτού οπαδοί καί ακόλουθοι, ολί
γον πλησιέστερον ή οί άλλοι, εις τον κήπον τής Γεθσημανή. Τό
έκ τούτων μάθημα δι’ ήμάς είναι, ότι ό Κύριος άρέσκεται εις
τον ζήλον, διότι ούτος παριστ$ στενότητα προς αυτόν. Ούτος όμως
πρέπει πάντοτε νά σέόηται την κεφαλήν κα'ι νά καθοδηγήται υπό
τού Λόγου καί τού Πνεύματος Αυτού.
'Αγιασμός δεν σημαίνει άνθρωπίνην τελειότητα, καθώς τινες
παρεξήγησαν τούτο· ούτος δεν μεταλλάσσει την ποιότητα ή τάξιν τού εγκεφάλου ήιιών, άλλ’ ούτε καί άφαιρεί τάς άτελείας τών
σωμάτων ήμών θαυματουργικώς. Είναι άφιέρο)σις ή καθιέρωσις
τής Θελιιάεως, ήτις διά τού Χριστού είναι εύπρόσδεκτος παρά
τού Κυρίου ώς τελεία· είναι άφιέρωσις τού σώματος προς θυσίαν
— «μέχρι θανάτου».— Τό σώμα δέ τούτο δεν γίνεται πραγμα
τικούς τέλειον διά τής δικαιώσεως διά τής πίστεως, καθώς εϊδυμεν, άλλ* απλώς ύπολογιστικώς τέλειον άναλόγως προς την θέλησιν, καρδίαν καί προθέσεις ήμών. Ή νέα θέλησις, καθώς ό
Απόστο?\.ος προτρέπει, δέον νά ζητή νά ύπαγάγη πάσαν δύναμιν,
παν τάλαντον, πάσαν ευκαιρίαν τού σώματός του εις τελείαν αρ
μονίαν προς τον Κύριον, καί πρέπει νά έξασκή επιρροήν κατά τήν
Ιδίαν διεύθυνσιν έπί τών ανθρώπων, μετά τών όποιων έρχεται εις
συνάφειαν. Τούτο όμως δέν συνεπάγεται, ότι εντός ολίγων έτών,
— πέντε, δέκα, είκοσι, πεντήκοντα,— τής παρούσης ζωής, θά κατασταθή Ικανός νά φέρη τό πτωχόν, ατελές αυτού σώμα, (ή τά ατε
λή σαμιατα τών άλλων, έκ τών οποίων τούτο είναι δείγμα) εις
τήν τελειότητα. Απεναντίας, ό Απόστολος μάς διαόεόαιοί, σχετικώς προς τήν Έκκλ,ησίαν, ότι έν τώ θανάτφ, «σπείρεται έν
φθορά, σπείρεται έν ασθενείς*, σπείρεται έν άτιμίρ, σπείρεται (α
τελές) σώμα ζωικόν, καί ότι προ τής άναστάσεως δέν θά μάς
δοθώσιν νέα σώματα, ισχυρά, τέλεια, ένδοξα, αθάνατα, δεδοξασμένα, ότι δέν θά έπιτύχωμεν προ τής άναστάσεως τήν τελειότη
τα τήν οποίαν ζητούμεν, καί ή οποία καθώς ό Κύριος ύπεσχέθη,
θέλει είσθαι τελικώς ίδική μας, έάν κατά τον παρόντα καιρόν
τής άσθενείας καί άτελείας έκδηλώσωμεν εις Αυτόν τήν ύπακοήν
τών καροιών ήμών.
Έ ν τούτοι ς έγκάρδιος ύπακοή είς τον Κύριον σημαίνει διη
νεκής προσπάθεια όπο)ς ύπαγάγωμεν πάσαν τήν διαγωγήν τής ζω
ής ήμών, ναι, αύτάς ταύτας τάς σκέψεις ήμών, καί προθέσεις τής
καρδίας, είς υποταγήν είς τό Θειον θέλημα. (Έ βρ. δ ' 12). Τού-
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το είναι τό πρώτον ημών καθήκον, τό διηνεκές ημών καθήκον,
καί θέλει είσθαι επίσης τό τέλος του καθήκοντος ημών, διότι,
«Τούτο είναι τό θέλημα του Θεοϋ ό αγιασμός σας». «Γίνσεθε άγιοι
διότι, εγώ (ό Κύριος) άγιος είμί». (Α ' Θεσ. δ' 3. Α ' Πέτρ.
α ' 16). 'Απόλυτος άγιότης πρέπει νά είναι ό κανών, τον όποιον
ό νονς ημών δύναται νά υιοθέτηση τελείως καί νά ζήση συμφώνως πρός αυτόν, αλλά προς τον οποίον ουδέποτε θά φθάσωμεν
πραγματικώς καί φυσικώς, ένόσψ είμεθα υποκείμενοι, εις τάς αδυ
ναμίας τής πεπτωκυίας ημών φύσεως, καί εις τάς παγίδας του
κόσμου καί του Σατανά. 'Αλλά ημέρα τη ήμέρφ, καθόσον «διδασκόμεθα παρά Θεού», καθόσον έρχόμεθα εις τελειοτέραν γνώσιν
τού ένδοξου αυτού χαρακτήρος, καί καθόσον ή έκτίμησις αύτου
έπί μάλλον καί μάλλον πληροί τάς καρδίας ημών, ό Νέος Νους
θά αποκτά περισσότερόν επιρροήν, δύναμιν, ίσχύν έπί τών αδυ
ναμιών τής σαρκός, όποιαιδήποτε καί έάν είναι αύται— τών αδυ
ναμιών τούτων ποικιλουσών παρά τοΐς διαφόροις μέλεσι τού σώ
ματος.
'Αληθής αγιασμός τής καρδίας εις τον Κύριον σημαίνει έπιμέλειαν εις την υπηρεσίαν αυτού* σημαίνει διακήρυξιν τών χαράς
ευαγγελίων εις τούς άλλους, σημαίνει την οικοδομήν άλλήλων
εις τήν άγιωτάτην πίστιν, σημαίνει δτι πρέπει νά κάμνωμεν τό
καλόν πρός πάντας, καθόσον εχομεν ευκαιρίαν, μάλιστα δέ πρός
τούς οικείους τής πίστεως,, σημαίνει, δτι κατά τούς διαφόρους
τούτους τρόπους ή ζωή ήμών, ή εις τον Κύριον αφιερωμένη,
πρέπει νά κατατίθηται υπέρ τών αδελφών, (ήμέρφ τή ήμέρφ, εύκαιρίφ τή εΰκαιρίφ, καθόσον αύται θά έρχωνται εις ήμάς* σημαίνει
έπίσης δτι ή πρός τόν Κύριον αγάπη ήμών, ή πρός τούς αδελ
φούς, ή πρός τάς οικογένειας ήμών, καί συμπαθητικώς διά τόν
κόσμον τής άνθρωπότητος ,πρέπει άλματηδόν νά πληροί τάς καρ
διάς ήμών, καθόσον αύξάνομεν εις τήν χάριν, γνώσιν καί ύπακοήν εις τόν Θείον λόγον καί παράδειγμα. Έ ν τούτοις, πάσαι αύται
αί διά τούς άλλους εξασκήσεις τών ένεργειών ήιιών, είναι απλώς
διάφοροι καί πολυποίκιλοι τρόποι, διά τών όποιων, διά τής προνοίας τού Κυρίου, 6 ϊότος ημών άγιαάμός δννατατ νά όνντελεόθη·
Καθώς ό σίδηρος όξύνει τόν σίδηρον, ούτως καί αί ένέργειαι
ήμών υπέρ τών άλλων έπιφέρουσιν ευλογίας εις ήμάς αυτούς. Έ π ί
πάσι δέ τούτοις, ενώ έπί μάλλον καί μάλλον πρέπει νά φθάνωμεν
εις τό μέγα τούτο σημείον, ώστε νά άγαπώμεν τούς πλησίον ή
μών, ώς ήμάς αυτούς— προ πάντων δέ τούς οίκείους τής πίστε
ως— έν τούτοις ή πρώτιστη ήιιών φροντίς πρέπει νά είναι ύ ύπερτάτη ήμών αγάπη πρός τόν Δημιουργόν ήμών καί Λυτρωτήν, καί
ή έπιθυμία ήμών δπως είμεθα καί κάμνωμεν τό αρεστόν εις αυ
τόν. Ό αγιασμός λοιπόν ήμών πρέπει κυρίως νά στρέφηται πρός
τόν Θεόν, καί νά έπηρεάζη πρώτον τάς Ιδίας ήμών καρδίας καί θε-
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λήσεις, καί ώζ αποτέλεσμα τής τοιαύτης πρός τον Θεόν άφοσιώσεως, νά εύρι'σκη την έξάσκησίν του, έν τφ συμφέροντι των
άδελφών καί πάντων των ανθρώπων.
ΗΓΙΑΣΜ ΕΝΟΙ ΔΙΑ Τ Η Σ ΑΛΗΘΕΙΑΣ.
’Εκ των προλεχθέντων καταφαίνεται, δτι δ αγιασμός, τόν
όποιον ό Θεός απαιτεί, έπιθυμεί, — ό κύριος αγιασμός διά την
άπόκτησιν θέσεώς τίνος έν τή νέφ κτίσει—είναι κατορθωτός δια
μόνον έκείνους οίτινες εύρίσκονται έν τφ σχολείφ του Χρίστου,
καί οίτινες μανθάνουσι παρ’ αυτού—«διά τούς ηγιασμένους διά
τής αλήθειας». Ή πλάνη δέν αγιάζει άλλ’ ούτε καί ή άγνοια.
Έ π ί πλέον δέ, δέν πρέπει νά ύποπέσωμεν είς τό σφάλμα καί
ύποθέσωμεν, δτι πάσα αλήθεια, τείνει είς τό νά άγιάση τινα*
απ’ έναντίας, καίτοι ή αλήθεια έν γένει είναι θαυμαστή διά πάντας οίτινες άγαπώσι την αλήθειαν, καί οίτινες έξ ίσου μισούσι την
πλάνην, έν τούτοις οι λόγοι τού Κυρίου ημών έπί τούτου είναι
μόνον δτι «Η αλήθεια «Σον» αγιάζει. Παρατηρούμεν δτι ολό
κληρος ό πεπολιτισμένος κόσμος έπιδεικτικώς τρέχουσι, διώκουσιν ό είς κατόπιν τού άλλου καί άγωνίζωνται διά την αλήθειαν.
Οί Γεωλόγοι έχουσι καταλάβη τό εν μέρος τού πεδίου, οί Άστρονόμοι τό έτερον, οί Χημικοί τό άλλο, οί ’Ιατροί άλλο, οί Πολιτικοί
τό έτερον, κλπ άλλά δέν εύρίσκομεν οί διάφοροι ούτοι κλάδοι
των έκζητητών τής αλήθειας, νά άγωσι προς τόν αγιασμόν. ’Α
πεναντίας, εύρίσκοιιεν ώς γενικόν κανόνα, δτι ούτοι άγουσιν είς
την αντίθετον διεύθυνσιν· — σύμφωνος προς ταύτα είναι ή διακήρυξις τού ’Αποστόλου, «δτι 6 κόσμος διά τής σοφίας δέν
έγνώρισε τόν Θεόν». (Α ' Κορ. α ' 21). Ή αλήθεια είναι δτι έντός των βραχέων όλίγων έτών τής παρούσης ζωής, καί έν τή
παρούση πεπτωκυίφ, άτελεί καί διεφθαρμένη ήμών καταστή
σει, ή χωρητικότης ήμών είναι λίαν σμικρά, ώστε αί προσπάθειαι ήμών νά είσέλθωσιν είς τάς άτελευτήτους σφαίρας τής
αλήθειας έπί παντός ζητήματος· έκ τούτου δέ βλέπομεν, δτι οί
περισσότερον έπωφεληθέντες έκ τών ζητημάτων τούτων είναι οί
ειδικοί, οίτινες άσχολούνται έπί ένός ζητήματος. *0 άνθρωπος
δστις άφιεροί την προσοχήν αυτού είς την αστρονομίαν, θά.
έχει νά κάμη περισσότερόν, παρ’ δσον δύναται δπως τηρήση την θέσιν του καί όλίγον χρόνον θά έχη διά την γεωλογίαν, ή την χημείαν,
ή την βοτανικήν, ή την ιατρικήν, ή διά την ύψίστην τών επι
στημών, ήτις είναι ή ,Αλήθεια Σον, — τό Θειον Σχέδιον τών
αίοόνων. Έ χ ω ν τούτο ύπ’ δψιν του ό ’Απόστολος δστις καί ό ίδιος ήτο
λίαν πεπαιδευμένος άνθρωπος τού καιρού του, συνεβούλευε τόν Τιμό
θεόν, «νά προσέχη άπό τάς ανθρωπίνους φιλοσοφίας» (θεωρίας κα.
έπιστήμας) ψευδώς ούτω καλουμένας. Ή λέξις έπιστήμη σημαί-
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νει αλήθεια, καί ό ’Απόστολος, δυνάμεθα νά εϊμεθα περί τούτου
βέβαιοι, ούδένα σκοπόν είχε νά διαφιλονικήση την ειλικρίνειαν των
έπιστημόνων τής ημέρας αυτού, άλλ* ούτε καί νά ύπαινιχθή δτι
ούτοι ήσαν εκ προθέσεως, ψεύσται· oi λόγοι παρέχουσιν εις η
μάς την ιδέαν, την οποίαν καί αυτή ή πορεία τής έπιστήμης επι
δοκιμάζει, δτι καίτοι, υπάρχει αλήθεια τις συνδεδεμένη μετά πα
σών τούτων των επιστημών, έν τούτοις αί ανθρώπινοι θεωρίαι,
αΐ καλούμεναι έπιστήμαι, δέν είναι αλήθεια— όχι απολύτως όρθαί. Αύται είναι άπλώς αί καλλίτεραι υποθέσεις, τάς όποιας ό πλέ
ον προσεκτικός σπουδαστής είς τούς κλάδους τούτους τής σπου
δής, δύναται νά έξαγάγη· καθώς δέ ή Ιστορία καθαρώς υποδει
κνύει— από καιρού είς καιρόν αύται άντιφάσκουσιν προς άλλήλας. Καθώς οί επιστήμονες προ πεντήκοντα ετών άπεσκοράκισαν
τήν επιστήμην τών προγενεστέρων ετών, τοιουτοτρόπως τά πο
ρίσματα καί αί μέθοδοι τής λογικής τούτων, έξ άλλου άπεβλήθησαν υπό τών έπιστημόνων τής σήμερον.
Ό Απόστολος Παύλος δέν ήτο μόνον σοφός καί τελείως
άςριερωμένος, καί μέλος τού Βασιλείου ίερατεύματος, φυσικώς
περισσότερον πεπροικισμένος ή οί άλλοι, έκ τών συναδέλφων αυτού,
όπως διατρέξη καλλίτερον είς τά ίχνη του μεγάλου Άρχιερέως,
αλλά, έπιπρσσθέτως, είς έκ τών εκλεκτών «δώδεκα αποστόλων τού
Άρνίου», λαβών τήν θέσιν τού ’Ιούδα, ϋτο άντικείμενον Θεί
ας καθοδηγίας — ιδιαιτέρως δέ ώς πρός τάς διδασκαλίας αυ
τού— ύποδειχθείς ώς ό'ργανον παρά Κυρίου, ό'πως άποβή ό διδά
σκαλος τού οίκου τής πίστεως καθ' δλον τον Ευαγγελικόν τούτον
αιώνα. Οί λόγοι ενός τοιούτου εύγενούς υποδείγματος τής πίστε
ως, ούχί δέ καί όλιγώτερσν εύγενούς υποδείγματος άφιερώσεως,
πρέπει νά έχωσι μεγάλην βαρύτητα είς ημάς, καθόσον μελετώμεν τήν οδόν, είς τήν οποίαν, ώς αφιερωμένα καί εύπρόσδεκτα
μέλη τού Βασιλείου ίερατεύματος, είσήλθομεν. Ούτος μάς προτρέ
πει ν’ άποβάλλωμεν πάν βάρος καί τήν ευκόλως έμπεριπλέκουσαν
αμαρτίαν, καί νά τρέχωμεν μεθ* υπομονής τον προκείμενον αγώ
να, άποβλέποντες είς τον Ίησούν, τον αρχηγόν τής πίστεως ημών,
έως δτου ούτος άποβή καί ό τελειωτής ταύτης. (Έ βρ. ιβ' 2). 'Ώς
συμβουλήν δέ, διακηρύσσει τάς ίδιας εαυτού πείρας λέγων, «*Έν
πράττω». Άνεύρον, δτι ή πρός τον Κύριον τελεία άφιέρωσίς μου,
δέν έπιτρέπει τήν διάχυσιν καί διασκόρπισιν τών ταλάντων μου
άνά πάσαν διεύθυνσιν ούτε ακόμη καί είς τήν σπουδήν πάσης άληθείας. Ή αλήθεια τής Άποκαλύψεως τού Θεού, καθόσον αύτη
είσήλθεν είς τήν καρδίαν μου, καί διευθύνει άδιακόπως τά ήδη
ηγιασμένα καί αφιερωμένα τάλαντά μου, μοί υπέδειξε καθαρώς,
ότι εάν ήθελον νά κερδίσω τό βραβείον, τό μέγα βραβείον,
έπρεπε νά στρέψω πάσαν τήν προσοχήν μου είς αυτό, ακριβώς
καθώς εκείνοι οΐτινες έποψθαλμιώσι τά έπίγεια βραβεία, άφιερό-
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νουσι πάσαν αυτών την προσοχήν είς αυτά. «Τούτο κάμνω— τά
μέν όπίσω λησμονών (λησμονώ τάς προτέρας μου φιλοδοξίας, ώς
σπουδαστής, τάς προτέρας μου ελπίδας ώς Ρωμαίος πολίτης, καί
ώς άνθρωπος δχι τής τυχούσης παιδείας· λησμονώ τά δελεάσματα
τών διαφόρων έπιστημών καί τά βραβεία άτινα προτείνουσιν είς
έκείνους οιτινες άκολουθούσιν είς τάς οδούς αυτών) είς δέ τά
έμπροσθεν έπεκτεινόμενος (διατηρών τον οφθαλμόν τής πίστεώς
μου καί έλπίδος καί αγάπης καί άφοσιώσεως προσηλωμένον
έπί τής μεγάλης προσφοράς τής συγκληρονομίας μετά τού Κυρί
ου μου έν τή Θείφ φύσει, καί είς τό μέγα εργον τής Βασιλείας
διά την ευλογίαν τού κόσμου) τρέχω προς τον σκοπόν, διά τό βραβείον τής άνω κ?.ήσεως». — Φιλ. γ ' 13,14.
Η ΣΥ ΓΚ ΙΝ Η ΣΙΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΓΙΑΣΜΟΣ.
'Υπάρχει μεγάλη σύγχισις Ιδεών μεταξύ τών Χριστιανών, δσον άφορφ ^άς αποδείξεις, ή μαρτυρίας τής αποδοχής υπό τού
Κυρίου τάς παρεχομένας είς τούς πιστούς θυσιαστάς τού αίώνος
τούτου. Τινές έσφαλμένως άναμένουσιν εξωτερικήν τινα έκδήλωσιν, τοιαύτην ο?α παρείχετο είς την άρχέγονον Εκκλησίαν, καί
προ πάντων κατά την Πεντηκοστιανήν ευλογίαν. (*) ’'Αλλοι άναμένουσιν έσωτερικι'ιν τινα έκδήλωσιν, χαροποιά τινα αισθήματα,
τά οποία δταν δεν πραγματοποιώντας προξενοΰσιν άπογοήτευσιν
καί ισόβιον αμφιβολίαν περί τής παρά τού Κυρίου αποδοχής
αυτών. ΑΙ ελπίδες αυτών αύται ευρέως εχουσιν έποίΛωδομηθή
έπί τής μαρτυρίας άδελφών, οιτινες έδοκίμασαν τοιαύτας ύπερβολικότητας. Είναι σπουδαιότατον έπομένως, δπως πάνιΤες μάθωμεν, δτι αί Γραφαί ούδαμοΰ μάς δικαιολογούσιν είς τοιαύτας
προσδοκίας· δτι πάντες έκλήθημεν έν μιρ έλπίδι τής κλήσεως ήμών,» καί δ τι αί αύταί υποσχέσεις τής συγχωρήσεως τών παρελ
θόντων άμαρτημάτανν, περί τού μειδιάματος τής παρουσίας τού
Πατρός, περί τής εύνοίας αυτού, ήτις μάς ύποβοηθεΐ δπως τρέξωμεν καί κερδίσωμεν τό προσφερόμενον είς ημάς βραβείον—χάριτος διά πάντα καιρόν άνάγκης-άνήκουσιν έξ ίσου είς πάντας τούς
ερχομένους υπό τάς συνθήκας τής κλήσεως. Ό λαός τού Κυρίου
διαφέρει μεγάλως, ώς πρός τον τρόπον, καθ’ δν δέχονται έκείνην
ή ταύτην την ύπόσχεσιν, επίγειον ή πνευματικήν, παρ’ ανθρώπων
ή παρά Θεού. Τινές είναι περισσότερον ζωηροί, καί συγκινητικοί
ή οί άλλοι, καί έπομένως περισσότερον έπιδεικτικοί κατά τε τόν
τρόπον καί τόν λόγον, δταν περιγράφωσι τάς ιδίας ακριβώς δοκιμοσίας. Ε κτός δέ τούτου ή τού Κυρίου πολιτεία πρός τά τέκνα
αυτού, προφανώς διαφέρει εις τινα βαθμόν. Ή μεγάλη Κεφαλή
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τής Εκκλησίας, δ Κύριος ημών 'Ιησούς, δταν ήτρ είς ήλικίαν
τριάκοντα έτανν, έκαμε τελείαν άφιέρωσιν παντός δ,τι είχεν,
ακόμη κα'ι μέχρι θανάτου, όπως έκτελέση τό θέλημα τού Πατρός,
καί δταν έχρίσθη διά τού αγίου πνεύματος άνευ μέτρου, καθόσον
έχομεν πληροφορίας, δέν παρεσχέθη είς αυτόν ούδεμία τοιαύτη
ύπερβολικότης. Έ ν τούτοις άναμφιβόλως είχε τελείαν έπίγνωσιν,
δτι ή πορεία του ήτο ή όρθωτέρα καί ή πλέον κατάλληλος τοιαύτη·
δτι ό Πατήρ έπεδοκίμαζε ταύτην, καί δτι θά είχε την Θείαν ευ
λογίαν, άδιάφορον όποιας δοκιμασίας θά ύφίστατο διά τούτο. 'Αν
τί δμως ν' άναβή είς την κορυφήν τού ορούς τής χαράς, ό Κύριος
ημών ώδηγήθη υπό τού πνεύματος εις τήν έρημον· και αΐ πρώτοι
δοκιμασίαι του ώς Μεον κτίσμα, άποκυηθέν υπό τού πνεύματος,
ήσαν σκληρότατοι τοιαύται. 'Επετράπη είς τον Σατανάν, δπως
προσβάλλη αυτόν, δστις καί έζήτησε νά μετακίνηση αυτόν από τής
είς τό θέλημα τού Πατρός άφοσιώσεώς του, διά τής ύποβολής άλ
λων σχεδίων, καί τρόπων διά τήν έκπλήρωσιν τού έργου, τό ό
ποιον θά έξετέλει— σχέδια, τά οποία δέν θά παρέσυρον αυτόν είς
θυσιαστικόν θάνατον Τό αυτό δέ πιστεύομεν σημβαίνει καί εις τινας εκ τών ακολούθων τού Κυρίου, κατά τήν στιγμήν, ή καί χρό
νον τινα κατόπιν τής άφιερώσεώς των. Ούτοι προσβάλλονται υπό
αμφιβολιών καί φόβων, υποβολών τού Σατανά, διαφιλονεικουσών
τήν Θείαν σοφίαν καί Θείαν αγάπην διά τήν ανάγκην τής θυσίας
τών επιγείων ημών πραγμάτων. *Ας μή κρίνωμεν άλλήλους διά
τοιαύτα ζητήματα, άλλ' εάν τις δύναται νά χαίρη διά τινα έκστασιν τών αισθημάτων αυτού, πάντε* ημείς οί άλλοι, οΐτινες παρο
μοίως άφιερώθημεν άς χαίρωμεν μετ' αυτού έν τή πείρφ του ταύτη. 'Εάν δέ άλλος, αφού άφιερωθη, ευρίσκει εαυτόν έν δοκιμασίαις υπάρχοντα, καί όδυνηρώς ευρισκόμενον είς αμηχανίαν, οί
άλλοι άς συμπαθώσι μετ' αυτού, καί άς χαίρωσιν έπίσης, καθόσον
θά άναγνωρίζωσι πόσον ή δοκιμασία του ομοιάζει προς τήν τού
'Αρχηγού ημών.
Οί αγαπητοί έκείνοι άνθρωποι τού Θεού, ό 'Ιωάννης καί Κά
ρολος Ούέσλεϋ ήσαν άναμφιβόλως αφιερωμένοι άνδρες· καί έν
τούτοις ή άντίληψις αυτών έπί τών αποτελεσμάτων τής άφιερώσεως δχι μόνον έπροξενησε καλόν εις τινας, άλλ' έν τινι μέτρφ έπέφερε ζημίαν είς άλλους, διά τής δημιουργίας άντιγραφικών προσ
δοκιών, αίτινες δέν ήσαν δυνατόν νά κατανοηθώσιν ύφ' δλων,
κατεργασθεΐσαι τοιουτοτρόπο>ς, ένεκα τής άπογοητεύσεως, τό
κακόν εις τινας έξ αυτών. Μέγα σφάλμα διεπράχθη έκ μέρους
αυτών διά τής ύπούέσεως καί τής διδασκαλίας δτε ή είς τον Κύ
ριον αφιέρωσις σημαίνει πάντοτε τήν ύπαρξιν ύπεραφθόνων θερ
μών αισθημάτων καί κατά τόγ ίδιον βαθμόν είς πάντας. "Οσοι έγεννήθησαν έκ Χριστιανών γονέων, καί άνετράφησαν υπό τήν
αγίαν επιρροήν τού Χριστιανικού οίκου, καί έδιδάχθησαν άναφο-
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ρικώς πρός πάσας τάς υποθέσεις τής ζωής, συμφώνως προς την
πίστιν των πατέρων αύτών και την διδασκαλίαν του λόγου του
Θεού, και οΐτινες υπό τοιαύτας συνθήκας άνεζήτησαν δπως γνωρίσωσι καί έκτελέσωσι τό Θειον θέλημα, οΐ τοιούτοι—δέν πρέπε^
νά άναμένωμεν—οτι ευθύς ώς ήθελον άφιχθή εις ώριμον ήλικίαν,
καί έκτελέση άτομικώς την πρός τον Κύριον άφιέρωσίν των, δτι
θά ύπερεξεχείλιζον, υπό τής Ιδίας χαράς, υπό τής οποίας θά κατείχετο καί έτερός τις, δστις μέχρι τού χρόνου έκείνου ύπήρξεν
άσωτος, ξένος, άλλότριος καί άπηλλοτριωμένος των αγίων πραγ
μάτων.
Ή προσηλύτισις τού τελευταίου τούτου συνεπάγεται καί ριζι
κήν τινα μεταβολήν, καθώς καί μετατροπήν πρός τον Θεόν πάν
των των ρευμάτων καί δυνάμεων τής ζωής, αίτινες προηγουμένως
έρρεον μακράν τού Θεού καί πρός την διειθυνσιν τής αμαρτίας
καί τού εγωισμού* οι πρώτοι δμως των όποιων τά αισθήματα καί
ή εύλάβεια καί ή άψοσίωσις, έκ νεαράς ήλικίας, πρεπόντως κα~
θωδηγήθησαν υπό θεοσεβών γονέων πρός τον Κύριον καί την δι
καιοσύνην αύτού, δέν θά ήτο δυνατόν νά αίσθανθώσιν απότομον
μεταλλαγήν, ή έπανάστασιν αισθημάτων, άλλ’ ούτε καί έπρεπε
νά περιμένωσι τοιαύτα πράγματα. Οί τοιούτοι δέον νά άναγνωρίσωσιν, δτι ώς τέκνα πιστών γονέων, υπήρξαν υπό την Θείαν έπίβλεψιν μέχρι τού χρόνου τής προσωπικής αύτών εύθύνης, καί δτι
ή έκ μέρους τού Κυρίου άποδοχή αύτών κατά τον χρόνον τούτον
σημαίνει, συνεπάγεται, την τελείαν παραδοχήν τής προτέρας αύ
τών υποταγής εις τον Θεόν, καί πλήρη άφιέρωσίν πάντων τών
ταλάντων» των, δυνάμεων καί επιρροών, υπέρ τού Κυρίου, τής α
λήθειας Του, καί τού λαού Αύτού. Ούτοι δέον νά άναγνωρίσωοϊν
δτι ή άφιέρωσίς των, ήτο μόνον ή «λογική αύτών λατρεία* καί
πρέπει νά καθοδηγηθώσιν ύπό τού Λόγου, δτι, αφού παρέστησαν
τελείως τήν ήδη δικαιωθείσαν άνθρωπότητα αύτών εις τόν Θεόν,
δύνανται ήδη, δπως έφαρμόσωσιν εις έαυτούς, ύπό μεγαλ,ητέραν
τινά κλίμακα ή πρότερον τάς μεγίστας καί πολυτίμους έπαγγελίας
τών Γραφών - αίτινες άνήκουσι μόνον εις τούς αφιερωμένους καί είς
τά τέκνα αύτών. Έ άν δέ έπιπροσθέτως είς ταύτα παρασχεθή είς
αύτούς έσωτερική τις κατανόησις τού Θείου Σχεδίου, καθαρά καί
σαφής, ή καί ακόμη αρχική τις τοιαύτη, πρέπει νά θεωρήσωσι τού
το ώς άπόδειξιν Θείας εύνοιας πρός αύτούς, σχετικώς πρός τήν
άνω κλήσιν τού εύαγγελικού τούτου αίώνος, καί δέον νά χαίρωσι
διά τούτο.
Ή έκφρασις τού ’Αποστόλου, «Βαδίζομεν διά πίστεως, καί
8χι δι* οψεως», είναι εφαρμόσιμος εις ολόκληρον τήν Εκκλησίαν
τού εύαγγελικού τούτου αίώνος. Ή έπιθυμία τού Κυρίου είναι
δπως άναπτύξωμεν τήν πίστιν ημών— δπως μάθωμεν νά έμπιστευώμεθα εις Αύτόν, έκεΐ ένθα δέν δυνάμεθα νά τόν διακρίνωμεν.
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'Υπό την έννοιαν δέ ταύτην, οντος αφήνει πολλά πράγματα έν
μέρει σκοτεινά, δσσν αφορά την άνθρωπίνην δρασιν ή κρίσιν,
προς τον σκοπόν ίνα ή πίστις ημών άναπτυχθή κατά τρόπον καί
βαθμόν δστις θά ήτο αδύνατος, έάν σημεία καί τέρατα παρείχσντο
εις τάς έπιγείους ήιιών αισθήσεις· Οί οφθαλμοί τής διανοίας η
μών πρέπει νά άνοιχθώσι πρός τον Θεόν διά τών υποσχέσεων τον
Λόγου Του— διά τής έπιγνώσεως καί κατανοήσεως τής άληθειας— αίτινες έπιφέρουσιν εις ημάς χαράν πίστεως διά πράγματα
μη βλεπόμενα είσέτι, καί μή άναγνωριζόμενα ύφ' ήμών φυσικώς.
Ακόμη δέ καί αυτή ή διάνοιξις τών οφθαλμών τής διανοίας
ήμών, είναι βαθμιαίον εργον, καθώς ό 'Απόστολος εξηγεί. Ούτος προσηύχετο δι' έκείνους οίτινες εύρίσκοντο ήδη έν τή Έκκλησίφ του Θεού, τούς οποίους άπεκάλει «άγιους» ή αφιερωμένους,
δπως οί οφθαλμοί τής διανοίας αυτών άνοιχθώσιν, ίνα κατανοήσωσι μετά πάντων τών αγίων (διότι οί άλλοι δέν δύνανται νά κατανοήσωσιν), επί αάλλον καί μάλλον τά μήκη καί πλάτη καί
βάθη καί ύψη τής γνώσεως καί αγάπης τού Θεού. Ή σκέψις αυ
τή, δτι αί πνευματικαί εύλογίαι τής νέας κτίσεως, αίτινες άκολουθούσι την άφιέρωσιν, δέν δύνανται νά ψηλαφηθώσιν υπό τών
έπιγείων αισθήσεων, αλλά μόνον διά τής πίστεως, εξεικονίζεταν
διά τών εικόνων τής Σκηνής— τού εξωτερικού καταπετάσματος
τών πρώτων άγιων άποκρύπτοντος τά Ιερά άντικείμενα άτινα ήσαν
τύποι βαθύτερων αληθειών, ακόμη δέ καί απ' αυτούς τούς λευίτας
(τύπους τών δεδικαιωμένων). Αί άλήθειαι αύται δύνανται νά γνωρισθώσιν ή έκτιμηθώσι μόνον παρ' έκείνων, οίτινες εισέρχονται
εις τά άγια, τών μελών τού Βασιλείου ίερατεύματος. (*)
Ή ύπερβολικότης τών αισθήσεων, ήτις έπέρχεται εις τινας,
ένεκα τής Ιδιοσυγκρασίας αυτών, συνήθως διασκορπίζεται καί χά
νεται έξ αυτών, διά τούς ίδιους λόγους· Ή πείρα δμως, ή ευλογία
καί ή χαρά, τάς οποίας δύνανται νά κατέχωσι διηνεκώς, έάν
έξακολουθώσι μένοντες μετά τού Κυρίου, καί ζητούντες νά βαδίζωσιν εις τά βήματά του, ίνα αί χαραί τής πίστεως, τάς
οποίας τά έπιγεια νέφη καί θλίψεις δέν δύνανται να έπισκιάσωσι, καί αίτινες, είναι Θειον θέλημα, ουδέποτε νά έπισκοτισθώσι,
εκτός ίσως, έπί τινα στιγμήν, ως εις την περίπτωσιν τού Κυρίου
ήμών, δταν επί τού σταυρού έφώνησε «Θεέ μου, Θεέ μου, ίνα τι
μέ έγκατέλιπες!» Επειδή ήτο ανάγκη δπως ό Κύριος ήμών κατελάμβανε τήν θέσιν τού καταδεδικασμένου Άδάμ, καί έγεύετο πά
σας τάς πείρας τού 'Αδάμ, ενεκεν τούτου έπρεπε νά διήρχετο διά
τών δοκιμασιών έκείνο>ν ώς αμαρτωλός, έστω καί έπί μίαν μόνον
στιγμήν,. Καί τις θά ήτο ικανός νά είπη, δτι τοιαύτη τις σκοτεινή
στιγμή δέν θά έπιτραπή ακόμη καί εις τούς πλέον άξιους άκολού*Ίδέ Σκιάς τών Μελλόντων Α γαθών σελ. 120.

