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θους του Άρνίου; Τοιαύται δμως δοκιμασίαι, είμεθα βέβαιοι δτι,
δέν θά έπιτραπώσιν επί πολύν χρόνον, ή δέ ψυχή ήτις εμπιστεύε
ται είς τόν Κύριον κατά τάς σκοτεινάς στιγμάς άφθόνως θέ
λει άνταμειφθή διά την έξάσκησιν πίστεως καί εμπιστοσύνης,
δταν τό νέφος θά διέλθη, καί ή λάμψις τής παρουσίας τού Κίυρίου
άναφανή καί πάλιν. Έ ν τούτοις διάφορον αιτίαν μερικού σκότους
υπαινίσσεται ό ποιητής είς τάς γραμμάς·
«ϋΓήϊνον νέφος άς μή έγερθή,
Καί τό προσωπόν σου έκ τού δούλου σου κρυβή».
Τά νέφη τά όποια παρεισδύουσι μεταξύ των τελείως αφιερω
μένων τέκνων τού Θεού καί τού Ουρανίου αυτών Πατρος καί τού
Πρεσβυτέρου αύτών ’Αδελφού, είναι συνήθως γήινα νέφη· διότι
έπιτρέπωαεν είς τάς αισθήσεις ημών νά ρέπωσι πρός τά επίγεια
πράγματα, αντί νά στρέφωμεν τάς κλίσεις ημών πρός τά άνω·
διότι παρημελήσαμεν τήν ευχήν τής άφιερώσεως ήμών· διότι παρημελήσαμεν νά καταναλώσωμεν καί καταναλωθώμεν είς τήν υπη
ρεσίαν τού Κυρίου· διότι παρημελήσαμεν νά θέσωμεν τήν ψυ
χήν ήμών υπέρ τών αδελφών μας, ϊνα κάμωμεν τό καλόν πρός
πάντας καθόσον έχωμεν ευκαιρίαν. Είς τοιαύτας περιστάσεις, τών
οφθαλμών ήμών παρασυρθέντων μακράν τού Κυρίου καί τής καθοδηγίας αυτού, τά νέφη ταχέως άρχονται νά έπισωρεύωνται, καί
μετ’ ού πολύ ή ευτυχία καί ή λάμψις τής επικοινωνίας, πίστεως,
έμπιστοσύνης καί έλπίδος, έν μέτρψ άμαυρούται, καί έπέρχεται
ό χρόνος τής ασθένειας τής ψυχής, καί ανησυχίας. Ό Κύριος
φιλαγάθως έπιτρέπει τοιαύτην τινά θλίψιν, αλλά δεν άποκόπτει
ημάς από τής εύνοιας αυτού. Ή άπόκρυψις τού προσώπου αύτοϋ
άφ’ ήμών σκοπόν έχει, δπως επιτροπή είς ήμάς καί άναγνωρίσωμεν πόσον μεμονωμένοι καί δυσικανοποίητος ήθελεν είσθαι ή κατάστασις ήμών εάν δεν έίχωμεν τήν λάμψιν τής παρουσίας αυτού,
ήτις φωτίζει τήν οδόν ήμών, καί κάμνει ώστε πάντα τά βάρη τής
ζωής νά φαίνατνται ελαφρά· ως ό ποιητής πάλιν έξέφρασε τό
πράγαα·
«Αυτάρκης θεωρών τό πρόσωπόν Του,
Τό παν μου παρητημένον Αύτφ,
Ούδεμί* άλλαγή εποχής ή τόπου,
Δύναται νά μέ κάμη ν’ άλλαγώ.
Ηύλογημένος μέ τήν Αυτού αγάπην,
’Ανάκτορον ως άθυρμα ήθελε φανή·
Καί φυλακή ώς αίθουσα πλουσιωτάτη,
Έ ά ν ό Ιησούς μετ’ εμού ήτο εκεί».
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«ΤΟΝ ΙΑΤΡΕΥΟ Ν ΤΑ Π Α ΣΑ Σ Τ Α Σ Α ΡΡΩ ΣΤΕΙΑΣ ΣΟΥ».
«Ενλόγει η
yov τον Κύριον, και μη ληόρονης πάόας
τάς ενεογειίίας αιττον. Τον όνγγ^ωρούντα πάόας ϋάς ανομίας
dov, τον ιατρεύοντα παίας τάς άρρωιίτείας dov· τον λιττρόνοντα
έκ της φθοράς την ίωην dov, τον ύτεψανονντά οε μέ έλεος και
©ικτιρμονς· τον 2ζ°0τί*ζοντα έν αγαΟοϊς το dtojia dov, όντως
ώdτε ιϊ νεότης dov να άνανεονται ώς τον αετόν». (Ψ αλτός
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2-8).β
δ Κύριος

επιτρέπει τοιαύτας ασθένειας, καθώς εκείνας
τάς όποιας άνεφέραμεν νά έπέρχωνται έπ'ι των νέων χτισμάτων,
ισταται δμως έτοιμος, νά θεραπεύση ταύτας, δταν αύται γίνον
ται δεκταί διά τί|ς καταλλήλου στάσεως τής καρδΐας. Διά τοι
αύτας ασθένειας τής ψυχής, διά τοιαύτας αδυναμίας τού νέου
κτίσματος, πρέπει νά πλησιάζωμεν τον θρόνον τής ουρανίου χάριτος, δπως ή πνευματική ζωή καί ζωτικότης καί ή υγεία έπιστρέψωσιν έν τφ φωτί τής Θείας εύνοίας. Ή προτροπή τού Αποστό
λου είναι δπως «προσερχώμεθα μετά παρρησίας (θάρρους μετ’
Εμπιστοσύνης) εις τον θρόνον τής χάριτος, διά νά λαβωμεν ελε
ος καί εύοωμεν χάριν προς βοήθειαν διά πάντα καιρόν ανάγκης».
(Έβρ. δ' 16 ). Πάντα τά νέα χτίσματα εχουσι τήν εαυτών πείραν
επί τού ζητήματος τούτου· καί εκείνοι δέ οιτινες καταλλήλως έξασκούνται ύπ’ αυτών αύξάνουσιν ακόμη ισχυρότεροι έν Κυρίω, καί
έν τφ κράτει τής ισχύος αυτού, ούτως ώστε καί αύταί αί πτώσεις
καί άδυναμίαι αυτών— δηλ. ή ανάγκη τής προσκλήσεως προς βο
ήθειαν, καί ή στήριξις αυτών διά τής πίστεως εις τον βραχίονα
τού Κυρίου— γίνονται όργανα ευλογιών πνευματικών δι’ αυτούς,
διά τών όποιων ούτοι αύξάνουσι κατά τρόπον, κατά τον όποιον δέν
θά ηύξανον, έάν θά ήσαν Ελεύθεροι δοκιμασιών καί δυσκολιών,
καί έάν ό Κύριος δέν άπέσυρε τήν λάμπουσαν αυτού προστασίαν
έκ τής καρδίας αυτών δταν ούτοι έγένοντο ψυχροί ή ύπερβεβαρυμένοι, ή διότι παρημέλησαν τά πνευματικά αυτών προνόμια. Καθ’
έκάστην στιγμήν καθ’ ήν τό νέον κτίσμα ευρίσκει ώς άναγκαίαν
τήν άναζήτησιν Ελέους καί βοήθειας, Επί τοσοϋτον λαμβάνει καί
νέαν ύπενθύμισιν τής ανάγκης τού έργου τής καταλλαγής τού
Λυτρωτού— άναγνωρίζον, δτι ή θυσία τού Χριστού, δχι μόνον ήτο
αρκετή διά τάς παρελθούσας αμαρτίας— διά τήν άμαρτίαν τού Ά δάμ καί διά τάς προσωπικός ημών άτελείας, μέχρι τού χρόνου,
καθ’ δν τό πρώτον προσήλθομεν προς τον Πατέρα διά τής αξίας
τού Υιού— άλλ’ δτι Επί πλέον, ή δικαιοσύνη αυτού διά τής μιας
^πέρ πάντων θυσίας,, καλύπτει πάσας τάς άτελείας ημών, δια
νοητικός, ήθικάς καί φυσικάς, αιτινες δέν είναι έκούσιαι. Τοιου
τοτρόπως τό νέον κτίσμα διηνεκώς ύπενθυμίζεται καθ' δλην αυτού
τήν οδοιπορίαν έν τή στενή όδφ, δτι ήγοράσθη αντί τιμής, διά τού
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πολυτίμου αίματος του Χρκ7τοΰ· αύταί δέ αΐ πεϊραι καί αί πτώσεις
αύτοΰ, συνεχώς σύρουσιν αυτό πλησίον του Κυρίου, διά της έκτιμήσεως άμφοτέρων των έργων αύτοΰ, του τε παρελθόντος έργου αύ
τοΰ ως Λυτρωτοϋ, καί του παρόντος έργου αύτοΰ ώς Βοηθοΰ καί
έλευθερωτοΰ.
Πολλά έν τούτοις νέα κτίσματα, δεν έμαθον πώς νά πολιτεύ
ονται προς τάς ασθένειας ταύτας τής 'ψυχής, ή αρρώστιας, καί
κλίνουσι μάλλον νά είπωσι καθ’ έαυτά,— «’Έπεσα πάλιν. Δεν δύ
ναμαι νά πλησιάσω τον θρόνον τής ουρανίου χάριτος, εάν δεν α
ποδείξω εις τόν Κύριον τάς καλάς μου προθέσεις διά τής άποκτήσεως νίκης τίνος». Τοιουτοτρόπως δέ άναβάλλουσι την έκτέλεσιν του προ')του αυτών καθήκοντος. Ζητοΰντες δέ όπως διά τής
εαυτών δυνάμεως καταγάγωσι νίκην, βασανιζόμενων τών διανοι
ών των εκ τής προτέρας αυτών άδυανμίας, δέν εύρίσκονται εις
την κατάλληλον κατάστασιν, (όπως άγωνισθώσι τόν καλόν α
γώνα τής πίστεως», είτε κατά τής Ιδίας έαυτών σαρκός είτε κα
τά του Σατανά, καί ή ήττα κατ’ ανάγκην είναι βεβαία οτι θά
έλθη, καί μετ’ αυτής θέλει έπέλθη επίσης καί ή βαθμιαία κατάπαυσις τής έπικλήσεως τής Θείας βοήθειας, ώς καί ή αύξουσα
ύποχώρησις είς τά άλλεπαλλήλως έπισωρευόμενα νέφη, άτινα θά
άποκρύπτωσιν αυτούς από τής λάμψεως τής Θείας εύνοιας. Ούτοι
6έ θά άρχίσωσι βαθμιαίος νά νομίζωσιν δτι δ%ά τίιν ιδίαν αυ
τών περίπτω<Ην τά νέφη ταΰτα είναι αναπόφευκτα.
*11 έντελώς αντίθετος διεύθυνσις δέον νά έπιδιωχθη. Εύθύς
ώς τό σφάλμα τής λέξεως ή πράξεως ή έργου άναγνωρισθή, καί
ή είς τόν άλλον ζημία έπιδιορθωθή δσον τό δυνατόν καλλίτερον,
πρέπει αμέσως νά άναζητηθή δ θρόνος τής χάριτος—νά άναζητηθή διά τής πίστεως, άνευ ούδεμιάς αμφιβολίας. Δέν πρέπει νά
νομίζωμεν δτι ό Κύριος ήμών ζητεί νά εύρη αιτίαν καθ' ημών,
και οτι θέλει νά μάς κρίνη σκληρώς· άλλά πρέπει, μάλλον νά ένθυμώμεθα, δτι ή άγαθότης καί τό έλεος αύτοΰ είναι τοιαΰτα, ώστε
νά σπεύση νά προμηθεύση απολύτρωσήν δι* ήμάς, ένω ιΛ'μιΟα έτι
αμαρτωλοί. Καί βεβαίως, άφοΰ έγίναμεν τέκνα αύτοΰ καί άπεκυ7]θημεν υπό του πνεύματος καί ζητώμεν, έστω και έάν χωλαίνουσιν αί καλλίτεραι ήμών προσπάθειαι, νά βαδίσωμεν είς τάς
οδούς αύτοΰ,— κατά τό πνεύμα καί δχι κατά σάρκα— υπό τοιαύτας περιστάσεις ή αγάπη αύτοΰ πρέπει νά άφθονη εις ήμάς ακό
μη περισσότερον, παρά δταν εϊμεθα «τέκνα οργής καθώς καί οΐ
λοιποί».
Δέον νά ένθυμώμεθα, δτι καθώς είς επίγειος καλός πατήρ εύσπλαγχνίζεται τά τέκνα αύτοΰ, τοιουτοτρόπως καί ό Κύριος σπλαγχνίζεται τούς φοβούμενους Αύτόν. Έ ά ν παρατηρήσωμεν τούς
καλλίτερους ήμών έπιγείους φίλους, την συμπάθειαν, αγάπην καί
εύσπλαγχνίαν αυτών, και έξαγάγωμεν έκ τούτου αναλογίαν τινα,
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θέλομεν ϊδη δτι ό Θεός είναι άκόμη άγαθώτερος καί πιστότερος,
ή τά κάλλιστα των πλασμάτων Αυτού, δστις προτρέπει ημάς νά
έχωμεν μεγάλην πίστιν καί εμπιστοσύνην— την όποιαν καί αντα
μείβει. Πάντες δσοι είχον αρκετήν πίστιν, ώστε να προσέλθωσι
κατ’ άρχάς ε’ις τον Θεόν, πρέπει νά έχωσι πίστιν αρκετήν, ώστε
νά προσέρχωνται εις Αυτόν ήμέρςι τή ήμέρςι μετά των δοκιμασιών
των, δυσκολιών των καί ελλείψεων αυτών, εάν θά ήθελον νά πράξωσιν ούτως. Έ ά ν ούτοι έπιτρέπωσιν είς τά νέφη νά έπεμβαίνωσι μεταξύ αυτών καί του Κυρίου, καί άρνούνται την πρόσκλησιν
τού Λόγου, όπως προσέλθωσιν εις τον θρόνον τής χάριτος προς
ειρήνην, καί άποκατάστασιν τής μετά τού Θεού αρμονίας αυτών,
ούϋοι τέλος θέλουσι λογισθή ανάξιοι θέσεώς τίνος, μεταξύ τής
εκλεκτής τάξεως την οποίαν ό Κύριος εκλέγει, « Ό Πατήρ τοιούτους ζητεί τούς προσκυνούντας Αυτόν»,— τοιούτους, οίτινες καί άγαπώσι καί έμπιστεύωνται είς Αυτόν. «νΑνευ πίστεως είναι αδύ
νατον νά εύαρεστήση τις είς Αυτόν.» «Αύτη είναι ή νίκη ή νικήσασα τον κόσμον ή πίστις ημών». — ’Ιωάν. δ ' 23. Έ βρ. ια' 6Α ' ’Ιωάν, ε ' 4.
'Υπάρχουσιν εννοείται δυσκολίαι έν τή όδφ, άλλ’ ό Κύριος
προμηθεύει τά αναγκαία βοηθήματα καί οδηγίας, διά τε τού Λό
γου του καί διά τών αδελφών εκείνων, τούς οποίους Αυτός «θέτει»
είς τό σώμα διά τον σκοπόν τούτον. (Α ' Κοριν. ιβ' 18> Παρα
δείγματος χάριν, είναι εν βοήθημα, έάν ίδωμεν ακριβώς, που
έγκειται τό σφάλιια επί τού έν λόγψ ζητήματος— δηλαδή, έάν
Ιδωμεν δτι άναβάλλομεν την μετάβασιν ημών είς τον θρόνον τής
χάριτος, δπως λάβωμεν έλεος,, μέχρις βτου έκτελέσωμεν έργον τι
διά νά δικαιώσωμεν έαυτούς,, τό τοιούτον άποδεικνύει δτι δεν έξετιμήσαμεν αρκούντως τό μέγα μάθημα, τό οποίον ό Θεός έπί αιώ
νας έδίδασκεν, δηλαδή, δτι εϊμεθα πάντες ατελείς,, καί δτι δεν
δυνάμεθα νά έκτελέσωμεν έκεϊνα τά δποία θέλομεν, καί δτι έπομένως ήτο αναγκαία ή έλευσις τού Λυτρωτού δπως άνυψώση ημάς.
Εκείνος δστις καταβάλλει προσπάθειας δπως δικαίωση εαυτόν,
προσπαθεί τά αδύνατα, καί δσον ταχύτερον έκμάθη τό μάθημα
τούτο τόσον καλλίτερον είναι δι’ αυτόν. Τ Ι μετά τού Κυρίου έκκαθάρισις τών λογαριασμών ημών πρέπει νά γίνηται ήμέρφ τή ήμέρφ· έάν τό ζήτημά του είναι σοβαρόν, ή έλαφρόν, καί ή καρδία
τού άφιερωμένου λίαν ευπαθής καί τρυφερά, καί είναι συνηθισμέ
νη είς διηνεκή μετά τού Κυρίου σχέσιν καί έπικοινωνίαν, ό τοιούτος θέλει εύρη μεγάλην ευλογίαν, έάν α μ έ σ ω ς
άποσύρεται
εις τον θρόνον τής χάριτος, ευθύς ώς ή δυσκολία ήθελεν άναφυή,
καί δεν περιέμενεν όπως πράξη τούτο είς τό τέλος τής ημέρας.
Ούδέν βεβαίως πρέπει νά άναβάλληται διά τήν έπομένην, άφ’ ού
ό θρόνος τής χάριτος είναι ανοικτός είς ήμάς πάντοτε· έάν δε θά
παρημελώμεν τούτο, τό τοιούτον θά άπεδείκνυεν δτι κατεχόμεθα
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άπό διαθέσεως έναντίας προς την έν τφ λόγφ του Θεού έγκεχαρανμένην.
Είναι αληθές δτι τινές εξ έκείνων οιτινες μεταβαινουσιν είς
τον θρόνον τής χάριτος, δεν άναγνωρίζουσι την ευλογίαν τήν
όποιαν άναζητούσι— τήν συγχό)ρησιν των αμαρτιών και τήν μετά
του ΓΙατρός συμφιλίωσιν. ΤΙ δυσκολία των αυτή ανάγεται εις μί
αν έκ των τριών τούτων περιπτώσεων, (1) Ούτοι είναι ελλείπεις
πίστεως, καί έπειδή ή πολιτεία του Θεού κατά τον παρόντα και
ρόν είναι ανάλογος προς τήν πίστιν, ούδέν δύναται νά έπιτευχθη
άνευ πίστεως. «’Ά ς γείνη είς σέ κατά τήν πίστιν σου». (2) Πιθα
νόν ή δυσκολία των νά προέρχηται, διότι δεν έπανώρθωσαν τό
κακόν τό όποιον διέπραξαν, καί τό οποίον εξομολογούνται· διότι
δεν άπεζημίωσαν τήν βλάβην τήν οποίαν έπήνεγκον επί τών άλ
λω ν ή διότι, εάν ή αμαρτία έγένετο κατά τού Κυρίου, έλησμόνησαν νά έξομολογηθώσι ταύτην είς Αυτόν, ένφ ζητοϋσιν ειρήνην
μετ’ Αυτού καί τήν συγχοορησίν του. (3) νΟχι είς όλίγας περι
πτώσεις τού είδους τούτου, ή δυσκολία προήλθεν διότι δέν είχον
έκτελέση τήν κατάλληλον αφιέρωβνν είς τον Κύριον ούτοι έζήτουν τήν Θείαν ειρήνην καί χαράν καί τήν λάμψιν τής εύνοιας Αυ
τού— έζήτουν τάς ευλογίας τάς ύποτυπουμένας διά τού φωτός τής
χρυσής λυχνίας καί διά τού άρτου τής προθέσεως τής Σκηνής
ένφ αυτοί ήσαν ακόμη πραγματικώς μακράν, έξω τών πραγμά
των τούτων, έξω πάσης άφιερώσεως—έξω επομένως τού Βασι
λείου ίερατεύματος— άπλοι Λευΐται, οιτινες μέχρι τυύδε, είχον
λάβη τήν ειδικήν χάριν ή προνόμιον τού παρόντος καιρού επί ματαίφ.
Τό διά τήν έλλειψιν τής πίστεως κατάλ?.ηλον φάρμακον, εί
ναι ή καλ?αέργεια αυτής διά τής σπουδής τού Λόγου τού Θεού,
διά τής διανοητικής μελέτης επί τής παρελθούσης καί παρούσης
αυτού άγαθότητος, καί διά τών αγώνων ήμών όπως άναγνωρίσωμεν, δτι είνε «ύπερέκπερισσού» εύσπλαγχνος, περισσότερόν
παρ’ δτι θά ήδυνάυεθα νά ζητήσωμεν, ή νά σκεφθώμεν. Τό φάρ
μακον διά τήν δευτέραν περίπτωσιν πρέπει νά είναι, ταχεία πλή
ρης, καί τελεία απολογία ,καί όσον τό δυνατόν άποζημίωσις του
κακού ή έπανόρθωσις τής ζημίας, καί κατόπιν έπάνοδος είς τόν
θρόνον τής χάριτος έν πλήρει βεβαιότητι πίστεως. Τό φάρμακον
διά τήν τρίτην περίπτωσιν είναι ή έκτέλεσις τελείας άφιερο')σεως είς τόν Κύριον, τήν όποιαν ό Κύριος ζητεί έξ οΛ,ων έκείνων
οιτινες θά έπεθύμουν νά άπολαύσωσι τά ειδικά προνόμια, καί άμοιβάς τού Ευαγγελικού τούτου αίώνος.
νΗδη θά έπιστήσωμεν τήν προσοχήν ήμών έπί άλλης τινός
τάξεως αφιερωμένων, άλλα πνευματικώς άσθενών. Ούτοι καίτοι
προφανώς είναι δεδικαιωμένοι διά πίστεως καί είνα ειλικρινείς
είς τήν άφιέρωσίν των, έν τούτοις φαίνονται δτι κάμνουσι μικράν
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η ούδεμίαν πρόοδον εις τον κατά τής σαρκός αγώνα των. Τή άληθείφ εις τινας περιπτώσεις, φαίνεται ότι ή εις την αγαθότητα
καί τό έλεος του Θεού πίστις των, άφαιρέσαντος τάς χειροπέδας
του φόβου, έγκατέλειψεν αυτούς μάλλον περισσότερον έκτεθειμένους εις τον πειρασιιόν, ένεκα τής άσθενείας τής σαρκός, ή δσον
εύρίσκοντο εις τάς άρχάς— οπότε είχον ολίγην γνώσιν περί τού
Κυρίου. Ουτοι έχουσι δοκιμασίας αΐτινες είναι λίαν πΰριναι, δχι μό
νον διά τούς εαυτούς των, αλλά καί δι’ ολόκληρον τον οίκον τής
πίστεως, μετά τού οποίου έρχονται εις συνάφειαν— ή ζωή των
φαίνεται δτι είναι σειρά πτώσεων καί μετανοιών, τινές επί οικο
νομικών ασυνεπειών άλλοι δε επί παραμελήσεων τών ηθικών καί
κοινωνικών αυτών καθηκόντων.
Ποιον είναι τό φάρμμακον διά την κατάστασιν ταύτην τών
πραγμάτων; Άποκρινόμεθα, οτι πρέπει νά ύποδειχθή εις τούς τοιούτους δτι ή νέα κτίσις δεν θά άποτελεσθή έξ έκείνων, οίτινες
απλώς εισέρχονται εις δ ι α θ ή κ η ν αυταπαρνήσεων καί θυ
σιών επιγείων πραγμάτων, διά νά περιπατώσιν δχι κατά σάρκα,
αλλά κατά πνεύμα· αλλά έξ έκείνων οίτινες ενεκα τής έαυτών πιστότητος διά τάς προθύμους αυτών προσπάθειας δπως τιιρήάωθι
την διαθήκην ταύτην, θέλουσιν λογισθή ύπερνικητάί παρ’ Ε κ εί
νου, δστις άναγινώσκει την καρδίαν. Ουτοι πρέπει νά πληροφορηθώσιν δτι ή κατάλληλος μέθοδος πορείας διά πάντας τούς αφιε
ρωμένους είναι δτι, έλευθερωθέντες υπό τού Υιού, πρέπει τόσον
διακαώς νά ποθώσι την άπόκτησιν πασών τών ευλογιών τών προκυπτουσών έκ τής Θείας εύνοιας, ώστε έκουσίως νά γείνωσι δού
λοι— ύποβάλλοντες εαυτούς υπό περιορισμούς τινας, υπό χαλινόν,
υπό δεσαά, δσον άφορφ τούς λόγους των, την διαγωγήν των, τάς
σκέψεις των, — ένθέρμως έπιζητοϋντες παρά τού Κυρίου διά τής
προσευχής την βοήθειαν αυτού την οποίαν Αυτός ύπεσχέθη εις
αύτούς, καί τϊ]ν οποίαν έξέφρασε διά τών πρός τον ’Απόστολον
λόγων Αυτού, «Αρκεί σοι ή χάρις μου, ή γάρ δύναμίς μου έν α
σθενείς τελειούται». Έκάστην φοράν καθ’ ήν άνακαλύπτουσι δτι
ήμάρτησαν, δχι μόνον πρέπει όπως άποζημιώσιν έκείνους τούς
όποιους αυτοί έβλαψαν, αλλά καί νά έξομολογώνται είς τον Κύ
ριον, καί διά τής πίστεως νά ζητώσι την συγχώρησίν του,—καί
νά ύπόσχωνται είς Αυτόν μεγαλητέραν προσοχήν είς τό μέλλον,
καί δτι θά αύξήόωόι τούς περιοριόμονς τών ιδίων εαυτών έλενΟεριών έπί τής αδυναμίας την όποιαν άνεκάλυψαν διά τής τελευ
ταίας πτώσεως.
Τοιουτοτρόπως άγρυπνούντες καί προσευχόμενοι, καί φυλάττοντες φυλακάς έπί τών πράξεων καί λόγων τής ζωής, καί «αίχμαλωτίζοντες πάσαν σκέψιν», είς τό θέλημα τού Θεού έν Χριστφ, (Β ' Κορινθ. ι' 5) εϊμεθα βέβαιοι δτι δέν θά παρέλθη πο
λύς χρόνος, οπότε θά δύνανται νά διαβεβαιώσι και εαυτούς καί
G .F .— ίο
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τούς αδελφούς έπίσης περί τής ειλικρίνειας των καρδιών των,
και νά περιπατώσιν έν τή ζωή τόσον περιεσκεμμένως, ώστε πάντες νά δύνανται νά διακρίνωσιν, δτι οχι μόνον υπήρξαν μετά του
’Ιησού, άλλ’ δτι επίσης έ'μαθον παρ’ αυτού, έκζητήσαντες καί μεταχειρισθέντες την βοήθειαν του, προς άπόκτησιν νικών κατά των
ιδίων εαυτών αδυναμιών. Αί περιπτώσεις τοιούτων αδελφών ή α
δελφών, δέον νά ύπαχθώσιν υπό τό κεφάλαιον τών διδασκαλιών
τού Αποστόλου, τό όποιον έπιγράφεται «Περιπατείν άτάκτως>
— ούχί κατά τό παράδειγμα τού Κυρίου καί τών ’Αποστόλων. Εις
έτερον κεφάλαιον θέλομεν ίδή τάς οδηγίας τού Κυρίου όσον αφο
ρά τον τρόπον, κατά τον όποιον οί ασθενείς ούτοι κατά την σάρκα,
καί οϊτινες άτιμάζουσι καί έπιφέρουσι όνειδος εις την ύπόθεσιν
τού Κυρίου, πρέπει νά μεταχειρίζονται υπό τών αδελφών.
Ενταύθα σημειούμεν έν τούτοις, δτι ένόσφ ούτοι παρέχουσι
σημεία μετάνοιας διά την κακήν αυτών πορείαν, καί επιθυμίας τής
καρδίας αυτών όπως όδεύσωσι τήν ευθείαν οδόν, καί έξακολουθώσιν
έξασκούντες πίστιν καί έμπιστοσύνην εις τον Κύριον, πρέπει νά
έκτιμώνται ώς αδελφοί* — έν τούτοις είναι ανάγκη νά περιορίσωμεν τήν μετ’ αυτών έπικοινωνίαν, μέχρις δτου θά παράσχωσιν
έξωτερικήν τινα, ψηλαφητήν άπόδειξιν τής δυνάμεως τής χάριτος
έν ταΐς καρδίαις αυτών διά τής δεσμεύσεως τών σαρκικών αυτών
αδυναμιών. Έ ν τούτοις, ούτοι πρέπει άκόμτ] νά ένθαρρύνωνται ό
πως πιστεύωσιν, δτι ό Κύριος είναι λίαν έλεήμων δι’ έκείνους οϊτινες έμπιστεύονται εις Αυτόν, καί οϊτινες έκ καρδίας έπιποθούσι
τάς οδούς Αύτού, καίτοι δεν πρέπει νά ένθαρρύνωνται όπως άναμένωσιν δτι θά ήθελον ποτέ λ.ογισθή άξιοι τής τάξεως τών ύπερνικητών, έάν ό ζήλος αυτών δεν έξήπτετο τόσον ύπέρ τής δικαιο
σύνης, ώστε ή σάρξ αυτών νά δείξη αρκετά σημεία τής έαυτής
υποταγής εις τον Νεον Νούν.
Ειδομεν τινάς έκ τού αφιερωμένου λαού τού Κυρίου εις πτω
χήν καί λιμίόττουσαν κατάστασιν, ένθέρμως έπιθυμούντας πλήρη
μετ’ αύτού έπικοινωνίαν, καί έν τούτοις στερουμένους τών αναγκαί
ων οδηγιών περί τού τρόπου τής άποκτήσεως καί διατηρήσεως ταύτης. Είναι αληθές δτι έχουσι Γραφήν* αλλά ή προσοχή των έσύρθη μακράν ταύτης καί έμαθον μόνον νά προστρέχωσιν είς τούς δι
δασκάλους καί τάς κατηχήσεις κλπ. άκολουθούντες τάς παραδόσεις
τών ανθρώπων καί οχι τον Νούν ή τό Πνεύμα τού Θεού, καί στερούιιενοι συνεπώς τής καταλλήλου πνευματικής τροφής. Τό απο
τέλεσμα δέ είναι δτι αίσθάνονται έαυτούς λίαν απογοητευμένους
προς τον τυπικισμόν, καί έν τούτοις δέν γνωρίζουσι πώς νά συρθώσι πλησιέστερον εις τον Κύριον έξ όλης αυτών τής καρδίας, διότι
δέν έγνώρισαν περί τής αγαθότητάς Του καί τής χάριτός Του
έν Χριστφ Ιησού, καί περί τού μεγάλου σχεδίου τής σωτηρίας
διά τον κόσμον, δπερ θά έπιτελεσθή μετ’ ολίγον, οθτε περί τής
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κλήσεως της Εκκλησίας ε’ις την Νέαν Φύσιν. Ή λιμο>ττουσα αυτή
τάξις έχει ανάγκην πρώτον πάντων, τοϋ άδολου του καθαρού γά
λακτος τού Λόγου» καί μετά ταύτα «της στερεάς τροφής» τη ς Θεί
ας Άποκαλύψεως. Τιοούτοι άγαπητοί δέν πρέπει νά περιφρονώνται, άλλ’ ούτε καί νά παραμελώνται, έστω καί έάν ακόμη, άψ’ οΰ
άναγνωρίσωσι την κενότητα τού έκκλησιαστικισμοΰ έν γένει, θά
κλίνωσι προς άναζήτησιν άλλου τίνος πράγματος προς Ικανοποίησιν τής πεινώσης αυτών καρδίας— είδος τι κοινωνικών συνανα
στροφών, κλπ. Γνωρίζομεν τινας έκ τής τάξεως ταύτης, οίτινες
άπέβησαν άδιάφοροι πρός τά πνευματικά πράγματα, άφ’ ου εις
μάτην προσεπάθησαν κατά διαφόρους κατευθύνσεις λά όνεύρωσι
τι ικανοποιητικόν διά την ψυχήν αυτών άφ’ ού δμο)ς ελαβον τήν
«Παρούσαν ’Αλήθειαν» έβλάστησαν καί ήνθησαν εις τάς πνευματικάς χάριτας καί τήν γνώσιν κατά άξιοσημείωτόν τινα τρό
πον. Πιστεύομεν δε δτι ύπάρχουσι καί πολλοί άλλοι άκομη εις τάς
διαφόρους άποχρώσεις, καί δτι καθήκον καί προνόμιον εκείνων
οίτινες ελαβον τό φώς τής παρούσης άληθείας είνε νά τείνωσιν αύ
τοΐς χεϊρα βοήθειας, δπως έξέλθωσιν έκ τού σκότους εις τό θαυ
μαστόν φώς· δπως έξέλθωσιν έκ τοϋ πνευματικού λιμού εις τήν
ύπεράφθονον χάριν καί αλήθειαν. Ά λ λ ’ δπως γείνωσιν όργανα
καί εύλογήσωσι τούτους, είναι άνάγκη δπως ή τε σοφία καί ή χά
ρις έξ ύψους άναζητηθ·ώσιν έν τφ λόγφ, καί δπως ταύτα έξασκηθώσιν εύγενώς, πιστώς, καί έπιμόνως.
Η ΔΟΚΙΜ ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΚ ΑΙΩ ΣΙΣ Π ΡΟ Η ΓΕΙΤ Α Ι ΤΟΥ
ΑΓΙΑΣΜΟΥ.
Άπεδείξαμεν ήδη οτι δικαίωσις δέν είναι απλή τις διανοητι
κή συγκατάθεσις τοϋ γεγονότος δτι ό Χριστός άπέθσνεν ως Λυ
τρωτής τοϋ άνθρώπου, καί δτι εύλογίαι τινες συνδιαλλαγής πρός
τον Θεόν έξησφαλίσθησαν τοιουτοτρόπως υπέρ τοϋ γένους, άλλ’ δτι,
επί πλέον, διά νά γείνη τις δεδικαιωμένος πιστός, μέγα μέρος
αφιε^ώιΐεως εΐνε άναγκαϊα. Δικαίωσις σημαίνει τήν άναγνιυρίσιν
τοϋ γεγονότος τής άμαρτωλότητος τής αμαρτίας, (Ρωμ. ζ ' 13)
καί τής έπιθυμίας πρός κατάπαυσιν αυτής— τής έλευθερώσεως
έκ τής δυνάμεως αυτής τόσον, δσον καί έκ τών ποινών αυτής·
— τής έπιθυμίας έπομένως δπως είναι τις δίκαιος έν άρμονίφ
πρός τον δίκαιον Δημιουργόν, καί έν άρμονίφ πρός πάντας τούς
νόμους τής δικαιοσύνης. Δύτη δέ συνεπάγεται επίσης, τήν σταΟεράν άπόφασιν τοϋ πιστού, τήν σταθεράν άπόφασιν τοϋ νοός,
τής θελήσεως αυτού, δπως (ΐκολονΟιίάη την οικαιοάννην εις πάσας
τάς υποθέσεις τής ζωής. Πίστις εις τον Λυτρωτήν συνοδευομένη
υπό τοιαύτης αφιερώσεως, φέρει τήν δικαίωσιν— άλλά τό τοιοϋτον
δέν συνεπάγεται θυσίαν. *0 Θεός έχει τό δικαίωμα νά ζητήση,
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δπως πάντα τά κτίσματά του, έπιδοκιμάσωσι την δικαιοσύνης, καί
μισήσωσι την άνομίαν, ή άλλως θά θεώρηση αυτούς ξένους απ'
Αυτόν— εχθρούς του. Ό Θεός δμως δέν ζητεί, δπως Ονθιάόωιιεν
την ζωήν ημών εις την υπηρεσίαν Του, η δι' άλλην τινά αΙτίαν. Ή
θυσία επομένως, εκτίθεται εις τάς Γραφάς, ώς εκούσια τις πραξις—δχι άπαιτουμένη υπό του νόμου, εστο;> καί εάν είναι,, καθώς
ό 'Απόστολος την ότομάζει «λογική τις λατρεία» προτρέπων ημάς
ουτω,—«Σάς παρακαλώ αδελφοί διά τών οίκτιρμών του Θεού, πα
ραστήσατε τά σώματά σας θυσίαν ζώσαν, αγίαν, εύπρόσδεκτον
είς τον Θεόν, την λογικήν σας λατρείαν».—Ρωμ. ιβ' 1,
Παρά τισιν, ή προς θυσίαν άφιέρωσις επακολουθεί ευθύς άμε
σος μετά την είς τον Κύριον πίστιν, καί άφ' ού έπιτευχθή ή επι
θυμία, δπως βαδίση τις εις τάς τρίβους τής δικαιοσύνης· άλλ' ή
άφιέρωσις αύτη, πρέπει νά άκολουθή, καί δχι νά προηγήται, διότι
καθώς είδομεν ήδη, δέον νά δικαιωθώμεν διά τής πίστεως, προ
τού νά εχωμέν τι νά προσφέρωμεν είς τον Θεόν, τον οποίον νά ήδύνατο Ούτος νά άποδεχθή επί τού θυσιαστηρίου Του, ώς συν-θυσίαν μετά τής θυσίας τον Αντρωτον ημών. Παρά δέ τοϊς άλλοις,
ή δεδικαιωμένη κατάστασις επιτυγχάνεται, καί εξακολουθεί έπί τινα
καιρόν, χωρίς νά ληφθή ού-δεμία σκέψις ύπ* οψιν περί τελείας
άφιερο)σεως, ή θυσίας τών έπιγείων συμφερόντων είς τον Κύριον
καί την 'Υπόθεσιν Αυτού. *Υπό τάς1 παρούσας δμως περιστάσοις,
εκείνοι οίτινες άρχίζουσι νά βαδίζωσιν εις τάς τρίβους τής δικαιώσεως, είς τάς τρίβους τής 'Αλήθειας, είς τάς τρίβους τής
προς τον Θεόν άρμονίας, δέν θά προχωρήσωσιν έπί πολύ είς τάς
τρίβους ταύτας, προτού νά συναντήσιοσιν έναντιώσεις εσωθεν, είτε
έκ τού κόσμου, είτε έκ τον Σατανά.
Ούτοι εύρίσκουσι τάς τρίβους τής δικαιοσύνης βαθμιαίως άνυ■ψουμένας, ανωφερείς, έπί μάλλον καί μάλλον καθισταμένας στενωτέρας, δυσκολωτέρας. Διά νά έξακαλουθήση τις βαδίζων έπί τών
τρίβων τούτων τής δικαιοσύνης, έν τφ μέσφ τής παρούσης άμαρτωλής καταστάσεως, ανάγκη νά τφ στοιχίση τελικώς την Ortftuv
τών έπιγείων συμφερόντων αυτού, έπιγείων φιλοδοξιών, έπιγείου φιλίας, κλπ. Ενταύθα λαμβάνει χώραν ό διαχωρισμός τών ο
δών ή μία, ή άνωφερής τρίβος, άγει προς την δόξαν, τιμήν καί
άθανασίαν, είς την οποίαν δύναταί τις νά είσέλθη μόνον διά τής
στενής καί χαμηλής πύλης τής ταπεινά)σεως, αύταπαρνήσεως,
καί αυτοθυσίας. Άφ* ον είσέλθη τΐζ είς ταύτην, ευρίσκει οτι ή ο
δός αύιη είναι ανώμαλος, τραχεία, έν τή οποία δμως τά αόρατα
λειτουργικά πνεύματα ύποβοηθούσι τούς ταξειδιώτας· καί έν τή
δποίφ, αι φιλάγαθοι υποσχέσεις τού Χριστού, τού 'Αρχηγού, λάμπουσι τήδε κάκείσε προς ένθάρρυνσιν αυτών, διαβεβαιούσαι αύτούς περί τής άφθονούσης χάριτος καί βοήθειας μέχρι τέλους τής
δδοιπορίας· ή δέ έγκαρτέρησις θέλει δείξη είς αυτούς πάντα τά
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συνεργούντα διά τό ύψιστον αυτών αγαθόν, διά την τελικήν κατάταξιν αυτών, ώ ς μελών έν τή νέφ κτίσει, καί διά την συμμε
τοχήν αυτών εις τό ένδοξον έργον τή ς Χιλιετούς Β ασιλεία ς.
Παρά τή πύλη ταύτη, ήτις σημαίνει τελεία ν άφιέρωάνν μέχρι
θυσίας— θανάτου—πολλοί εκ τών δεδικαιωμένων πιστών ίστανται
έπί τινα καιρόν λογαριάζοντες τήν δαπάνην, πρό του είσέλθωσιν, άκροώμενοι τ ή ς φωνής τής προσκλήσεως από του Λόγου,
καί ένδυναμοϋντες τά ς καρδίας αυτών, δπως άναλάβωσιν τήν όδοιπορίαν, υπό τήν προστασίαν τών αγαθών Αυτού διαβεβαιώ
σεων.
νΕ ξω θ εν τή ς πύλης είναι πολυάριθμοι ατραποί, διά τών όποίων πολλοί οίτινες ιιέχρι τούδε έφθασαν μέχρι τή ς πύλης, άναζητούσιν εύκολωτέραν τινά οδόν προς δόξαν τιμήν καί αθανασίαν
«— πλήν πάντες εις μάτην. 'Υπάρχουσιν έκατοντάδες τοιούτων
ατραπών, τινών έξ αυτών ανωφερών επ’ ολίγον διάστημα, ύπαινισσσμένων ούτως μικράν τινα δόσιν αΰταπαρνήσεως· τινών δέ
ύποχωρουσών καί κατερχομένων έπί μάλλον καί μάλλον πρός
τά ς ευλογίας καί τά σχέδια τού κόσμου. Ε ις ούδεμίαν όμως έκ
τών ατραπών τούτων, εύρίσκονται αί έμπνευσμέναι έπαγγελίαι,
αίτινες άνήκουσι μόνον εις εκείνους οίτινες εισέρχονται τήν στε
νήν πύλην τής θυσίας— πρός τήν «στενήν οδόν,» τή ς μετά τού
Κυρίου αυτών επικοινωνίας, έν τή άπαρνήσει τών έπιγείων φιλο
δοξιών, καί διά τήν άπόκτησιν τής στενής μετά τού Χριοτού ’Ι η 
σού συγκληρονομίας έν τή έπακολουθούση δόξη.
Χαρά καί ειρήνη έρχονται από τήν στιγμήν τή ς πίστεως εις
τον Κύριον, τής αποδοχής τής έξιλ εώ σ εω ς Αυτού, καί τή ς άποφάσεως δπως άκολουθή τις τήν δικαιοσύνην, καί άποφεύγη τήν
αμαρτίαν. Ή χαρά δέ καί ή ειρήνη αύτη είναι πλήρης, μέχρις
δτου άφιχθή τις εις τήν στενήν πύλην τ ή ς τεθλιμμένης όδούδταν δμως ή έπιδίωξις τή ς δικαιοσύνης άπαιτήση αύταπάρνησιν καί αυτοθυσίαν, καί ή θυσία αύτη δέν έκτελειτάι καί ή εί
σοδος εις τήν στενήν πύλην δεν έπιτβλείται, ή χαρά καί ή ειρή
νη τής Θείας εύνοιας έλαττούται. Αδται έν τουτοις δέν άποσύρονται έξ ολοκλήρου έπί τινα καιρόν, καθ’ δν χρόνον ό δεδικαιωμένος πιστός έπιζητεΐ έτέρα ς όδούς υπηρεσίας τή ς δικαιο
σύνης, καθ’ δν χρόνον αγαπά τήν δικαιοσύνην καί εκτιμά ακόμη
τήν Θείαν εύνοιαν, αλλά συνέχονται πρός τά όπίσω, ένεκα τής άμελείας αυτού δπως είσέλθη δι' αυτής. Τό πλήρωμα τής χαράς
καί τή ς ειρήνης δέν δύνανται νά είναι ή μερίς τών τοιούτων, διό
τι καθ’ δλον τό διάστημα ούτοι άνεγνώριζον δτι τελεία άφιέρωσις
πάσης αυτών δυνάμΟως εις τον Κύριον δέν θά ήτο εί μή «λογική
τις λατρεία» λογική τις άναγνώρισις καί άνταπόδοσις διά τά ς
Θείας εύνοιας τά ς ήδη ληφθείσας έν τή συγχωρήσει τώ ν αμαρ
τιών.
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Πολλοί έξακολοτθούσι μένσντες έν τη σχάσει ταύτη έπί πολ
λά έτη, ένφ άλ?.οι περιπλανώνται είς χάς ατραπούς τού κόσμου.
Ούδείς δύναται νά γείνη υποψήφιος τής νέας κτίσεως, εάν δεν
είσέλθη εις την στενήν πύλην τής αυτοθυσίας. Ό Κύριος έπί ποτλύν χρόνον1 δεν άποκόπτει αυτούς από τά ειδικά προνόμια, άτινα
παρέχει αύτοις, μόνον προς τον σκοπόν όπως τούς όδηγήση διά
τής στενής πύλης· έν τούτοις, παραμελούντες νά είσέλθωσι διά
ταύτης, ούτοι πραγματικώς όμολογούσιν, δτι «έδέχθησαν την
χάριν του Θεού (την σγχώρησιν των αμαρτιών, και την καθοδηγίαν αυτών ε’ις την πύλην ταύτην) έπί ματαίφ,» διότι, άφ’ ού άφίχθησαν είς την κατάστασιν ταύτην, ούτοι άρνούνται ή παραμελούσι νά έπωφεληθώσι «τής μιας έλπίδος τής κλήσεως ημών».
*0 Κύριος θά ήδύνατο νά έ'λεγεν εις τούς τοιούτους κατάλλη
λο) ς,— ’Αποσύρω αμέσως από σέ, πάντα τά διάφορα ειδικά προ
νόμια. Δεν είσαι πλέον άξιος τής εύνοίας μου, παρ’ δσον είναι
άξιον τό ύπόλοιπον τού κόσμου, και θά εχης καί σύ τά ίδια προ
νόμια καί ευκαιρίας, τάς όποιας σκέπτομαι νά επεκτείνω εις
πάσαν την ανθρωπότητα κατά την Χιλιετηρίδα· άλλα δεν θά έ'χης πλέον είδικά προνόμια, έλέη, φροντίδα, καί προσοχήν κλπ.,
εκ μέρους μου έν τή παρσύση ζωή, άλλ’ ούτε καί προτίμησιν έν
τή μελλούση ζωή,—’Αλλά δεν κάμνει τούτο αμέσως, άλλα μα
κροθυμεί διά τούς πολλούς.
ΑΙ μέγισται καί τίμιαι έπαγγελίαι τού Λόγου τού Θεού— τοιαύται π.χ αίτινες μάς διαόεβαισυσιν, δτι «τά πάντα συνεργούσι
προς τό αγαθόν, διά τούς αγαπώντας τύν Θεόν»— θέλουσιν έφαρμοσθή μόνον εις έκείνους, οιτινες ηύνοήθησαν παρά τού Θεού,
καί ώδηγήθησαν εις την στενήν πύλην τής αυτοθυσίας, καί μετά
χαράς είσήλθον είς αυτήν, διότι μόνον οι τοιούτοι άγαπώσι τόν
Θεόν, έν τφ ύπερτάτφ βαθμφ— περισσότερον παρά τόν έαυτόν
των. «Τά πάντα είναι αυτών διότι είναι τού Χριστού
καί ό Χριστός τού Θεού. «Ουτοι είσήλθον είς τ6 σχολείον τού
Χριστού, πάσαν δέ αί διδασκαλίαι καί αί ένθαρρύνσεις· καί αΐ
παιδείαι τής ζωής αυτών, θέλουσι καθοδηγείσθαι άναλόγως, διά
την τελικήν αυτών προπαρασκευήν διά την Βασιλείαν. Ά λλα τοιαυτα μαθήματα, καί όδηγίαι καί εύλογίαι δεν είναι δι’ έκείνους
οιτινες αρνουνται. νά είσέλθωσιν είς τό σχολείον— οιτινες άρνούνται νά καθυποτάξωσι τό θέλημά των είς τό θέλημα τού με
γάλου Διδασκάλου.
Άκριβολογούντες δέ λέγομεν, δτι έκείνοι οιτινες λαμβάνουσι
την χάριν τού Θεού έπί ματαίφ, δεν έχουσι σταθερόν θεμέλιον
έπί τού όποιου βασιζόμενοι νά δύνανται νά πλησιάζωσι τόν Κύρι
ον διά τής προσευχής. Ά λ λ α θά ήδύνατό τις νά περιμένη ειδικήν
μέριμναν καί είδικά προνόμια παρά τού Κυρίου πρός αυτούς, ένφ
οίτοι άμελούσι νά άνταποδώσωσι καταλλήλως διά τάς ήδη ληψθεί-
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σας ευλογίας; Θά ήτο λογικόν, διότι ό τοιούτος ελαβεν ευλογίαν
τινά παρά του Κυρίου προς σοφίαν καί δικαίωσιν, όπως ό Κύριος
είναι δεδεμένος ένεκεν τούτου νά δώση εις αυτόν περισσότερον
έλεος; Δεν έπρεπε μάλλον ό τοιούτος νά κρίνη το πράγμα όρθώς
καί νά λέγη οτι άφ’ ού έλαβε τάς ευλογίας ταύτας, παρά τού
Κυρίου, ύπεράνω καί πέραν των μέχρι τούδε επί τού κόσμου έπιδαψιλευθεισών έπί τού άπολελυτρωμένου γένους, δτι αυτός έλαβε
περισσότερον τής άνηκούσης εις αυτόν μερίδος;— οτι άψ’ ού άπέτυχε νά κάμη τό θέλημα τού Κυρίου, δέν επρεπε μάλλον νά
άναμένη, δπως τά Θεία ελέη καί αί εύνοιαι προχωρήσωσι πέραν
αυτού τού ίδιου καί δοθώσιν εις έκείνους οίτινες μέχρι τούδε δέν
είχον εύνοηθή τόσον μεγάλος, καί οϊτινες συνεπώς, δέν περιεφρόνησαν μέχρι τοιούτου βαθμού την φιλάνθρωπον προσφοράν
τού Κυρίου; Ό Κύριος δμως είναι λίαν έλεήμων καί πολυεύσπλαγχνος, καί επομένως*, δυνάμεθα νά ειμεθα βέβαιοι, δτι ένόσφ παραμένει τις έν τή στάσει τής πίστεως, ό Κύριος δέν θέ
λει απόρριψη αυτόν καθ’ Ολοκληρίαν
’Αλλά ποιον θέλει είσθαι τό φάρμακον δι’ έκείνους οίτινες
εύρίσκονται εις την στάσιν ταύτην, καί έπιθυμούσι νά άνήκωσι τε
λείως εις τον Κύριον καί τελείως νά άπαιτώσι τάς εύνοιας αυτού;
Άποκρινόμεθα δτι, τό κατάλληλον δι’ αυτούς είναι νά έκτελέσωσι τελείαν άφιέρωσιν εαυτών εις τον Κύριον, ύποτάσσοντες
εις αυτόν τάς θελήσεις αυτών έν πάσι — τάς φιλοδοξίας των>
τάς έλπίδας των, τά σχέδιά των, τά μέσα των, ακόμη δέ καί τάς
έπιγείους αυτών άγάπας— τά πάντα νά παραδοθώσιν εις τόν Κύ
ριον· προς αντάλλαγμα δέ ούτοι δέον νά λάβωσιν, ως νόμον τής
ύπάρξεό)ς των, καί ως κανόνα τής μελλούσης αυτών διαγωγής,
την καθοδηγίαν τού Λόγου Του, τού Πνεύματός Του, καί τής Πρό
νοιας Αυτού* βέβαιοι δντες δτι ταύτα θέλουσι κατεργασθή δι’ αυ
τούς, δχι μόνον ένδοξα άποτελέσματα δσον αφορά την μέλλουσαν
ζωήν, αλλά καί μεγαλητέρας έπίσης ευλογίας τής καρδίας έν τή
παροχίση ζωή.
’Αλλά κατά τίνα τρόπον ούτοι θά έκτελώσι τούτο; Άποκρινόμεθα δτι τούτο πρέπει νά γείνη έκ καρδίας, εύλαβώς διά τής
προσευχής· — ή συμφωνία πρέπει νά γείνη οριστική μετά τού
Κυρίου, καί έάν είναι δυνατόν, έπ’ ακροατηρίου* ή δέ Θεία χάρις,
έλεος, καί ευλογία δέον νά έκζητηθώσιν, ως αναγκαία έπιβοη
θητικά διά την διεξαγωγήν τής θυσίας ταύτης.
Καί τί πρέπει νά γείνη έάν τις «ψηλαφή διά τόν Θεόν» καί
όμως δέν φαίνεται δτι είναι έντελώς έτοιμος δπως έκτελέση τήν
πλήρη ταύτην ύποταγήν τού θελήματος του; Άποκρινομεθα, δτι οΐ
τοιούτοι πρέπει νά μεταβώσιν εις τόν Κύριον διά τής προσευχής,
καί ζητήσωσι τήν ευλογίαν Του έπί τής μελέτης τής ’Αλήθειας
ίνα κατασταθώσιν έπί μάλλον καί μάλλον Ικανοί καί άναγνωρί-
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πρώτον, την λογικότητα τής υπηρεσίας, δεύτερον, τήν
βεβαιότητα τής ευλογίας ήτις θά έπέλθη ώς αποτέλεσμα· τρίτον,
τήν πιστότητα αυτού, διά τής τηρήσεως πασών τών φιλαγάθων
αυτού υποσχέσεων τής βοήθειας καί δννάμεως, τάς οποίας αυτός
έκαμε προς τήν θυσιάζουσαν τάξιν. Ούτοι επίσης δέον νά ζητήσωσιν, δπως ό Κύριος ίκανώση αυτούς, καί σταθμίζωσιν όρθώς καί έκτιμώσι δικαίως τά επίγεια πράγματα— δπως δυνηθώσι καί άναγνωρίσωσι, καί εάν είναι ανάγκη, δοκιμάσωσι διά τής
πείρας, πόσον εφήμερα καί ανικανοποίητα είναι παντα τά συνε
χόμενα πρός τον εγωισμόν τού παρόντος καιρού, καί έκεΐνα τά ό
ποια έπιζητει μετά ζήλου ό φυσικός νούς·— ίνα τοιουτοτρόπως
δυντ^θώσι καί έκτελέσωσιν άφιέρωσιν, καί έκτιμήσωσι τό προνόμιον τής άναζητήσεως τών νΑνω, καί δχι τά έπί τής γης, καθώς
καί τό προνόμιον τής θυσίας τών τελευταίων, χάριν τών πρώτων·
^Ετερον ζήτημα αναφύεται ενταύθα· Έ άν ύποθέσωμεν ότι ή
«ανω κλήσις», έκλεισε, καί επομένως ό αφιερωθείς δέν είναι τε
λείως βέβαιος δτι υπάρχει ευκαιρία δι’ αυτόν, δπως κερδίση τό
βραβεΐον τής νέας φύσεως, καί τής δόξης αυτής, τιμής καί αθα
νασίας — όποιαν διαφοράν θά έπέφερε τούτο ώς προς τήν άφιέρωσιν; ’Αποκρινόμεθα, δτι ούδεμία διαφορά θά έπήρχετο· άφιέρωσις είναι ή μόνη λογική, άρμόζουσα πορεία διά τον λαόν τού Κυ
ρίου πανταχού· — τελεία άφιέρωσις θά άπαιτηθή έξ έκείνων οϊτινες θά ζώσι καί θά άπολαμβάνωσι τών ευλογιών τού Χιλιετούς
αίώνος— καί ούδέν όλιγώτερον ταύτης. "Οσον δέ άφορφ τάς ευ
καιρίας καί τά προνόμια, ατινα έπέρχονται, ύπεδείξαμεν ήδη, δτι
κατά τήν γνώμην ημών ε’ις πολλούς θά επιτροπή ακόμη νά είσέλθωσιν εις τά προνόμια τής «άνω κλήσεως», δπως καταλάβωσι τάς
θέσεις τινων ήδη άφιερωθέντων, αλλά μή βαδισάντων δπως «λάβωσιν αυτό»— τό βραβεΐον, καί οίτινες επομένως θά λογισθώσιν
ώς έκπτωτοι έκ τού αγώνος. Ά λ λ ’ ούδείς, καί περί τούτου δυνάμεθα νά ώμεν βέβαιοι, θέλει άφεθή νά είσέλθη εις τά
προνόμια ταύτα, έάν μή πρώτον είσέλθη τήν στενήν πύλην τής
άφιερώσεαις καί θυσίας.
Τυγχάνει αληθές πιθανώς διά πάντας, οίτινες είσήλθον τήν
στενήν πύλην δτι δεν εΐδον καθαρώς καί δεν κατενόησαν τελείως
τάς μεγάλας καί πλούσιας ευλογίας, τάς όποιας ό Θεός έχει διά
τήν πιστήν Αυτού Νέαν Κτίσιν· ούτοι απλώς είδον κατά πρώτον,
τήν λογικήν λατρείαν, καί κατόπιν έμαθον περισσότερα δσον α
φορά τά μήκη καί πλάτη καί ύψη καί βάθη τής άγαθότητος τού
Θεού, καί τών προνομίων τής άνω αυτών κλήσεως. Τό αυτό συμ
βαίνει καί μέ τούς ήδη είσερχομένους· ούτοι δέν δύνανται τελείως
νά έκτιμήσωσι τά ουράνια, πνευματικά πράγματα, έάν πρώτον
δέν άφιχθώσιν εις τό σημεΐον τής έκπληρό)σεως τής λογικής αυ
τών λατρείας διά τής τελείας άφιερώσεως. Δυνάμεθα δέ νά ειμε-

138

Η Κ Λ Η ΣΙΣ Τ Η Σ ΝΕΑΣ Κ ΤΙΣΕΩ Σ

θα βέβαιοι, ότι πάσα άφιέρωσις, καί έκπλήρωσις τελείας θυσίας
προς τό συμφέρον του Κυρίου, άφ* ου ή ουρανία τάξις συμπλή
ρωσή, θέλει εύρη δτι ό Κύριος έχει πληθώραν ευλογιών άλλου
τίνος είδους ακόμη τάς οποίας και θά διανείμη* καί δτι πάσαυ αί
εύλογίαι του είναι διά τους τοιουτους θυσιαστάς, καί αφιερωμέ
νους. Πιθανώς οί τοιούτοι νά καταλογισθώσι μετά τών άρχαίων
άριστέων, οίτινες κατείχοντο υπό θυσιαστικής διαθέσεως, ήτις εί
ναι αρεστή εις τον Θεόν, προ τής ένάρξεως τής «άνω κλήσ&ως».
ΠΕΠΛΑΝΗΜΕΝΑΙ Θ ΕΩ ΡΙΑ Ι Π Ε Ρ Ι ΑΓΙΑΣΜΟΥ.
Παρατηροΰντες τήν γενικήν συγχυσιν τών σκέψεων, τών έπικρατουσών μεταξύ τών Χριστιανών ώς προς τό Θειον Σχέδιον,
δικαίωσιν καί αγιασμόν, άτινα εκτίθενται εις τάς Γραφάς, δεν
πρέπει νά έκπληττώμεθα διά τήν τρομεράν ταύτην συγχυσιν ήτις
έπικρατεί. Μία έκ τών πεπλανημένων τούτων θεωριών— τών διακρατουμένων έν τούτοις, υπό μικράς τίνος συγκριτικώς μερίδος
του λαού τού Κυρίου, αλλά διά τήν ιδίαν εαυτών ζημίαν— είναι
ή άξίωσις τής ποαγματικης άγιότητος καί τελειότητος, τών αν
τιπροσωπευόμενων συχνάκις υπό τών άφωσιωμένων λατρευτών
αυτής δτι «δεν ήμάρτησαν επί έτη», κλπ. Ούτοι εύρίσκουσι τά πα
ράλληλα των είς τούς Φαρισσαίους τών ημερών τού Κυρίου ημών,
οίτινες, «ένόμιζον δτι ήσαν δίκαιοι, καί περιεφρόνουν τούς λοι
πούς» καί οίτινες αισθανόμενοι τήν Ιδίαν εαυτών δικαιοσύνην,
άπέρριπτον τά προνόμια καί χάριτας, τάς υπέρ αυτών υπό τού
Κυρίου διά του απολυτρωτικού αυτού έργου προμηθευθείσας.
Τούτων δμως τών ούτως καλουμένων «'Αγίων» καί «Α να
μαρτήτων», είς μέγαν βαθμόν αί διάνοιαι έστράφησαν υπό τής
πλάνης ταύτης μακράν από τήν πίστιν τού Κυρίου— πίστιν είς
τό απολυτρωτικόν αυτού έργον—πίστιν είς τήν αξίαν τής θυ
σίας του, κλπ* αλλά διατί ουτοι νά έπιστηρίζωνται έπί τής αξίας
αυτού ή τού ελέους, εάν δύνανται νά τηρώσι τον Θειον νόμον τε
λείως; Ή δυσκολία ήτις οδηγεί αυτούς είς τό συμπέρασμα τού
το, είναι ή έλλειψις σεβασμού προς τον Κύριον, άφ' ενός, καί ή
υπέρμετρος έκτίμησις εαυτών άφ* έτέρου. Ό κατάλληλος πρός
τον Κύριον σεβασμός θά καθωδήγει αυτούς νά ϊδωσι τό μεγαλεΐόν
του, τήν ίσχύν του, καί ώς κανόνα τής άγιότητός του, τήν τελειό
τητα τού ίδιου εαυτού χαρακτήρος· ή κατάλληλος δε περί εαυτών
έκτίμησις, ταχέως θά έπειθεν αυτούς (καθώς πείθει άλλους) δτι
έλλείπονται μεγάλως τού Θείου κανόνος, έν λόγφ, πράξει, καί
σκέψει.
Έ τέρα τάξις τών τοιούτων «άγιων» δεν φθάνει μέχρι τον ίδιον
άκρου έπί τού ζητήματος τούτου τής άξιώσεως τού αναμάρτητου,
άλλά, άναγνωρίζουσα τήν ατέλειαν, άξιοι αγιότητα, τέλειον άγια-
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σμόν, κλπ. διότι ζητεί νά αποφυγή την αμαρτίαν—νά ζή άνευ α
μαρτίας κλπ. Καθώς ήδη ύπεδείξαμεν, πρέπει νά ζητώσι νά άποφεύγωσι την αμαρτίαν, καθόσον θά είναι τούτο δυνατόν εις αυ
τούς. Τό λάθος έκείνων τούς όποιους έπικρίνωμεν, είναι, ότι ούτοι
νομίζουσιν, ότι τό νά άποφεύγη τις την αμαρτίαν είναι ό μόνος
σκοπός καί άντικείμενον τής εαυτών άφιερώσεως. Παρεξήγησαν
τό ζήτημα τελείως· ούδέν κτίσμα του Θεού είχε ποτέ τό δικαίωμα
νά άμαρτήση· καί επομένως ή από τής αμαρτίας αποχή—ή αποχή
άπό τό πράγμα εκείνο τό όποιον ούτος δεν έχει τό δικαίωμα νά
πράξη—δέν δύναται ύπ’ ούδεμίαν έννοιαν τής λέξεως νά όνομαοθή ή θεωοηθή ώς «Θνόία». Ουδαμοΰ ό Λόγος του Θεού μάς προσκαλεϊ όπως θυσιάσωμεν αμαρτίας. Οι αγαπητοί ούτοι φίλοι, οϊτινες δέν προχωρούσι πέραν τής απλής ταύτης άφιερώσεως τής
άποφυγής τής άμαρτίας, έκαμον απλώς τόσας προόδους, όσας
πάντες οί δεδικαιωμένοι όφείλουσι νά κάμωσιν εν τούτοις όμως
δέν ε’ισήλθον διά τής στενής πύλης τής αυτοθυσίας, ήτις σημαίνει
την παράδοσιν έκείνων ατινα είναι δίκαια, νόμιμα, και άμμόόια*
—την έκουσίαν παράδοσιν έκείνων διά τών όποιων θά δυνηθώμεν νά ύπηρετήσωμεν τόν Κύριον καί την ά?*,ήθειαγ αυτού καλλίτερον.
Ο Χ ΡΙΣΤΟ Σ ΕΓΕΝΕΤΟ Ε ΙΣ ΗΜΑΣ ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ
Ή ένταύθα άναφερομένη λέξις άπολύτρωσις, είναι έν χρήσει
ίπό την έννοιαν τής άπελευθερώσεως, σωτηρίας, ώς τό αποτέλε
σμα τού απολυτρωτικού έργου — τό αποτέλεσμα τού δοθέντος
άντιλύτρου, ή τής άντιστοίχου άξίας. Ή έν τή λέξει ταύτη περιεχομένη σημασία μεταφέρει ημάς μέχρι τού πλήρους τέλους τής
νίκης τής Εκκλησίας, μέχρι τής τελείας γεννήσεως τής νέας
κτίσεως— καίτοι ή λέξις αύτη έν τφ κειμένψ ημών δύναται
καταλλήλως νά έφαρμοσθή έπίσης είς την παρεμπίπτουσαν καί με
σολαβούσαν άπελευθέρωσιν πάντων τών πιστών, τών ευρισκο
μένων κατά μήκος τής στενής οδού, ήτις καταλήγει εις την παντε
λή σωτηρίαν διά τής δόξης, τιμής καί άθανασίας τής πρώτης
’Αναστάσεως
*0 ’Απόστολος διαβεβαιοΐ ήμοχζ οτι ή θυσία τού Κυρίου ημών
έξησφάλισεν ήμΐν, «αίωνίαν άπολύτρωσιν», έπέφερε τελείαν καί
αΐωνίαν άπολύτρωσιν άπό την δουλείαν τής άμαρτίας, καί τής ποι
νής αυτής τού θανάτου.(Εβραίους ζ ' 25, θ ' 12)·Είναι αληθές
ότι ή άπολύτρωσις αύτη είναι δι’ ολον τόν κόσμον τού Κυρίου η
μών μέλλοντος νά παράσχη τελικώς εις πάντας οίτινες θά έλθωσιν είς αρμονίαν πρός τάς Θείας απαιτήσεις αίωνίαν άπολντρωβιν έκ τε τής άμαρτίας καί τής ποινής αυτής—τού θανάτου·
άλλά καθώς έχομεν ήδη παρατηρήση (*) ή αιώνια αύτη άπολύ-
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τρωσις, ήτις κατά τον έπερχόμενον αιώνα θέλει είσθαι έφαρμόσιμος εις ολόκληρον τον κόσμον, διά τής ύπό των πάντων έπιγνώσεως τής αλήθειας, καί διά τής υπαγωγής πάντων ύπό την Β α 
σιλείαν τού Θεού, κατά τον παρόντα καιρόν είναι εφαρμόσιμος
μόνον είς τον οίκον τής πίστεως— και έκ τούτου πάλιν, μόνον τε
λείως εις εκείνους οίτινες ήδη περιπατούσιν θυσιαστικώς είς τά
βήματα τού μεγάλου Άρχιερέως, ώς μέλη τού «Βασιλείου *Ιερατεύματος». Ή αιώνια αύτη άπολΰτρωσις» έκ τής αμαρτίας καί τού
θανάτου, θέλει είσθαι διά τής κατατάξεως αυτών ώς μελών τής
νέας κτίσεως, έστεφανωμένων διά δόξης, τιμής καί αθανασίας.
*Λς έξετάσωμεν ήδη καί άλλα τινα Γραφικά χωρία, είς τά
όποια εύρίσκεται ή Ιδία Ελληνική λέξις απολύτρωθις, (άπελευθέρωσις, σωτηρία). Ό Κύριος ημών ύποδεικνύων ήμΐν την σω
τηρίαν ήτις θά παρασχεθή είς ημάς διά τής Πρώτης Άναστάσεως, λέγει εις τινας ζώντας κατά τό τέλος* τού αίώνος, καί διακρίνοντας σημεία τινά τών καιρών, «’Ανυψώσατε τάς κεφαλάς ύμών, διότι έγγίζει ή απολντοωάις υμών». (Λουκ κα' 28 ). Ο
Απόστολος όμιλών είς την ίδιαν τάξιν τών νέων κτισιιάτων, πα
ρακινεί αυτούς λέγων, «Μή λυπείτε τό άγιον πνεύμα τού Θεού
διά τού όποιου έσφραγίσθητε είς ήμέραν άπολυτριόδεως». (Έ φ .
δ ' 30). Είς τά χωρία ταύτα έπίσης, δεν έμπεριέχεται ή σημασία,
ή ιδέα τού έργου τής άπολυτρώσεως τού έπιτελεσθέντος διά τής
θυσίας τού Κυρίου ημών, άλλ’ έμπεριέχεται ή σημασία τού αποτελέ
σματος τού έργου έκείνου, καθώς τό αποτέλεσμα τούτο θέλει έκπληρωθή διά τής τελειοποιήσεως τής Εκκλησίας, ήτις είναι τό σώ
μα Αυτού, διά τής Πρώτης Άναστάσεως. Είς την ίδιαν έπιστολήν,
(α ' 7) ό ’Απόστολος λέγει, «*Έχομεν την άπολύτρωσιν διά τού
αίματο. Αυτού». ’Ενταύθα προφανώς άναφέρεται είς τάς ευλογίας
τάς όποιας άπολαμβάνομεν έν τφ παρόντι καιρφ, διά τής θυσίας,
διά τής άξίας τής θυσίας τού Κυρίου ήμών, καλυπτούσης τάς
αδυναμίας ήμών, καί έπεξεργαζομένης 6ι’ ήμάς καθ’ ύπερβολήν
είς ύπερβολήν αιώνιον βάρος δόξης, διά τού ένεργείν έν ήμίν κα
τά τήν βουλήν τού θελήματος τού Θεού. ’Εκείνο λοιπόν τό όποιον
έπιθυιιούμεν νά έντυπώσωμεν είναι οτι ό Χριστός έγένετο είς ήμας
απολντρωόις έν τφ παρόντι καιρφ· — παρέχων είς ημάς τήν νί
κην είς τους παρόντας αγώνας, καθώς καί τελικώς θέλει δώση εις
ήμάς τήν πλήρη νίκην διά τή ς τελειοποιήσεως ήμών κατά τήν όμοιότητά του.
Ή αυτή σκέψις περαιτέρω έκτίθεται ύπό τού ίδίου Συγγραφέως, δστις διαβεβαιοίήμάς, (Ρωμ. γ ' 24) ότι ή χάρις τού Θεού δω
ρεάν δίκαιοί ήμάς, (καί έξακολουθεΐ νά δίκαιοί ήμάς ενόσω
μένομεν έν τφ Χριστφ) «διά τής άπολυτρώσεως τής έν Χριστφ
’Ιησού,» καί ήτις τέλος θά συμπληρωθή, δσον αφορά ήμάς, δταν
θά γείνωμεν δμοιοι προς αυτόν, καί θέλωμεν ίδή Αυτόν καθώς
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είναι, καί συμμετάσχωμεν είς την δόξαν Αυτού, έν τη ήμεροι τής
άπολυτρώσεως (άπελευθερώσεως). Έ ν τή ίδίςι έπιστολή (η '
23) ό 'Απόστολος καί πάλιν όμιλεϊ περί τής συμπληρώσεως τής
άπολυτρώσεως ήμών ή άπελευθερώσεως, καί πώς πρέπει να άναμένωμεν δι' αυτήν μέχρι του υπό του θεού ώρισμένου καιρού.
'Αφού άποδεικνύει είς ημάς τό γεγονός δτι «Πάσα ή κτίσις συστε
γάζει καί συναγωνιφ . . . . άναμέ νουσα την άποκάλυψιν των υι
ών του Θεού, (τής δεδοξασμένης νέας κτίσεως),» προσθέτει, «ού
μόνον δέ αλλά καί αυτοί την απαρχήν τον πνεύματος εχοντες (οΐ
κληθέντες και άποκυηθέντες είς την νέαν κτίσιν) ημείς αυτοί έν
έαυτοϊς στενάζομεν, υΙοθεσίαν άπεκδεχόμενοι, (δηλ.) την άπολύτρωδιν, (άπελευθέρωσιν) του σώματος ήμών» — του σώματος
του Χρίστου, τής Εκκλησίας, τής όποιας ό 'Ιησούς είναι ή κε
φαλή και ήμεΐς τά μέλλοντα μέλη αυτού. Τούτο δέ θέλει είσθαι
τό τέλος του πρός ημάς απολυτρωτικού έργου· διότι καίτοι συμμετέχομεν είς πολλάς ευλογίας και ώφελείας διά τής άπολυτρώσεως
έν τφ μεσολαβούντι τούτφ διαστήματι, δεν θέλομεν δμως άφιχθή είς την άπολύτρωσιν ήμών, τελείως μέχρι του χρόνου έκείνου·
— Ρωμ. η ' 20-23.
*Όσον δε άφορζί την παρούσαν ήμών κατάστασιν— είς τήν
συμμετοχήν τής άπολυτρώσεως ήτις άνήκει ήδη είς ήμάς —ό Κύ
ριος ήμών διακηρύττει, «'Ο πιστεύωγ είς εμέ έχει ζωήν αίώνιον»,
('Ιωάν, σ τ' 44), ό δέ 'Απόστολος λέγει έπίσης, «*Όστις έχει τόν
Υιόν, έχει τήν ζωήν». (Α ' 'Ιωάν ε' 12). Δεν πρέπει δέ έκ τού
του νά έννοήσωμεν δτι πίστις τοιαύτη σημαίνει απλήν τινα δια
νοητικήν συγκατάθεσιν καί έγκρισιν χαρακτήρων τινών καί γεγο
νότων συνεχομένων πρός τό Θειον Σχέδιον τής σωτηρίας, άλλα
πίστιν είς ττ'ιν θυσίαν τής καταλλαγής, καί πολιτείαν έναντίαν
πρός τήν αμαρτίαν, πολιτείαν σύμφωνον πρός την καταλλαγήν
και τήν άντίθετον ταυτής πρός τήν αμαρτίαν— ζώσαν πίστιν, ήτις
έκδηλούται διά τής ύπακοής τής καρδίας. Όμοίως δέν πρέπει νά
ύποθέσωμεν δτι ή σημασία τούτου, είναι δτι οι πιστοί έ χ ο υσ ι ν αίώνιον ζωήν υπό τήν πλήρη έννοιαν τής λέξεως—υπό τήν
έννοιαν δτι αύτη θέλει άνήκει είς αυτούς τελικώς διά τής συμ
μετοχής έν τή πρώτη Άναστάσει. Μάλλον δέ πρέπει νά έννοή
σωμεν έκ τούτου, δτι οί άφιερωμένοι πιστοί άπεκυήθησαν είς καινότητα ζωής, έχουσι τήν νέαν ζωήν ήδη άρχίσασαν έν αύτοΐς
υπό τήν έποψιν δτι ή θέλησις αυτών έγένετο δεκτή παρά του θεόν,
ώς άρχαί τών νέων χτισμάτων, άτινα θέλουσι τελειοποιηθή έν τή
πρώτη ’Αναστάσει.
Λί διακηρύξεις δέ αδται δέον νά έννοήσωμεν δτι εύρίσκονται
έν πλήρει άρμονίςι πρός τάς δηλώσεις τού Αποστόλου, οτι «διά
τή ς έλπίδος έσώθημεν»—διά τής πίστεως— ύπολογιστικώς σεσωσμένοι, οχι τελείως σεσωσμένοι. Έ νεκεν δέ τούτου δέον νά άνα-
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μένωμεν μεΟ’ υπομονής διά την συμπλήρωσιν του καλού έργου,
τό όποιον ό Θεός ήρξατο έν ήμϊν—όπως περιμένωμεν διά τήν
χάριν (τήν σωτηρίαν) τήν φερομενην ύμίν έν άποκαλυψει ’Ιησού
Χρίστου»,— «δταν έλΟη ένδοξασΟήναι έν τοίς άγίοις αύτού$.
— Β ' Θεσσαλ. α ' 10. Α ' Πέτρ. α' 13
Ή άπο/^ύτρωσις (άπελευΟέρωσις) ήτις είναι έν Χριστφ ’Ιη
σού—τήν οποίαν άπολαμβάνομεν ήδη, καθώς καί εκείνη ήτις μετ’
όλίγον θέλει συμπληρωύή εις ημάς— πανχαχου έν ταΐς Γραφαΐς
συνταυτίζεται προς τήν Ουσίαν τήν όποιαν ό Κύριος ήμών έξετέλεσεν υπέρ ήμών. Έ νφ δέ ό θάνατός Του άπετέλει τήν τιμήν τής
ποινής ήμών, ή άνάστασίς του επίσης ήτο αναγκαία* διότι νεκρός
Σωτήρ δεν Οά ήδύνατο νά βσηΟήση τούς λελυτρωμένους νά έπιστρέψωσιν εις έκεΐνο τό όποιον άπώλεσαν. Αύταί δέ α& πείροι
του Κυρίου ήμών αί συνεχόμενοι προς τήν Ουσίαν αύτού, διαβεβαιούμεΟα, έδωσαν εις Αυτόν ακόμη περισσότερα προσόντα διά τό μέγα έργον τής άπελευΟερώσεως τής συστεναζούσης κτίσεως τής
έξαγορασΟείσης υπό του αίματος Λύτου. Ό ’Απόστολος διακη
ρύττει, «Καθότι Αυτός έπαύε πειρασθείς, δύναται τούς πειραζομένους βοηΟήσαι» — είναι ικανός νά τούς έλειτθερώόη από τούς πει
ρασμούς, οίτινες άλλως Οά κατενίκων καί Οά κατίσχυον αυτών.
«Ούκ έάσει υμάς πειρασΟήναι υπέρ ο δύνασΟε, αλλά ποιήσει συν
τφ πειρασμφ καί τή^ εκβασιν». Δυνατόν νά μάς άςρήση νά προσκό-ψωμεν άλλ’ έ(ρ’ όσον έμπιστευόμεΟα εις αύτόν δεν Οά μάς «φήση νά καταβληΟώμεν τελείως— νά πέσωμεν εις τον Δεύτερον Θά
νατόν. — Έ6ρ. 6 ' 18. Α ' Κοριν. ι ' 13.
’Εάν δέ έπιτρέπη είς ημάς νά προσκόπτωμεν, τούτο δυνατόν
σνχνόκις νά τό μεταχειρίζεται ώς μέσον διά νά μας διδάξη πο
λύτιμα μαθήματα όσον αφορά τάς Ιδίας ήμών αδυναμίας, καί τήν
ανάγκην ήμών ό'πως άποδλέπωμεν προς Αύτόν, ώς τον Ποιμένα
ήμών, καί Λυτρωτήν, καί κατανοώμεν τάς άσΟενείας, ίνα διά
τούτων ένδυναμωύώμεν έν Κυράο καί έν τφ κράτει τής Ισχύος
Αύτού. Ούτος ϊσταται ένώπιον ήμών ώς μέγας ήμών Άρχιερεύς,
δυνάμενος νά συμπαΟήση είς τάς άσΟενείας ήμών, καί κατέχων
πλήρη δύναμιν όπως μάς βοηΟήση κατά τήν ώραν τον πειρασμού·
Ούτος έπίσης είδικώς άναφέρεται ώς «συμπαθών προς τούς άγνοούντας καί πλανωμένους», καί ώς δυνάμενος νά σώση «είς το
παντελές» έκείνους οίτινες Οά έπλησίαζον τον Πατέρα διά μέσου
τής μεσιτείας αύτού, καί έκείνους οίτινες Οά έξηκολούΟουν νά
παραμένωσι μετ’ αύτού διά τής ζώσης πίστεως, ήτις συνεπάγεται
ύπακοήν άναλόγως προς τάς δυνάμεις έκαστου. Τοιουτοτρόπως
λοιπόν άς χαίρωμεν διά τον Λυτρωτήν ήμών ώς τον παρόντα Σωτήρα, Ελευθερωτήν, καθώς καί ώς τον μετ’ όλίγον Ελευθερω
τήν από τού τάφου, διά τής άναστάσεως— τον τελειωτήν τής
πίστεως ήμών. — Έ βρ. 6 ' 17,18. δ ' 15,16. ζ # 25,26.

