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πιον του Θεού, ώστε α ϊτη καλύπτει τάς άτελείας ήμών. "Ετεροι πά
λιν, έξετάζοντες την διακήρυξιν του.’Αποστόλου, δτι «έδικαιώθημεν διά τής ^άοιτος του Θεού» (Ρωμ. γ ' 24, Τίτος ν ' 7) νομίζουσιν, οτι ό Θεός δικαιόνει, ή καθαρίζει πάντα τον οποίον Αυτός
θά ήθελεν αύθαιρέτως, αδιαφορών προς πάσαν Ιδιότητα, ή αξίαν
ή πίστιν ή έργα, τά οποία πιθανόν νά ύπήρχον έν αύτοίς. "Αλλοι
πάλιν, θεωρούντες τήν Γραφικήν διακήρυξιν, ότι «δικαιούμεθα διά
του αίματος Αυτού» (Ρωμ. ε' 9. Έ βρ. θ ' 14. Α ' Ίω ά ν. α ' 7) έξάνουσιν έκ τούτου, ότι ό θάνατος του Χρίστου συνεπΐ]γαγε δικαίωσιν
διά πάντας τούς ανθρώπους, άδιαφόρως προς τήν πίστιν αυτών καί
ύπακοήν. ‘'Ετεροι δέ λαμδάνουσι τό Γραφικόν χωρίον τό οποίον
λέγει, δτι ό Χριστός «ιιγέαθη διά τήν δικαίωσιν ήμών» (Ρωμ. 6 '
25) και επί τη βάσει τούτου, άξιούσιν δτι ή δικαίωσις έρχεται εις
ίμιας διά τής άναστάσεως του Χριστού. "Αλλοι δέ ακόμη, λαμβάνοντες τό χωρίον, τό όποιον λέγει, οτι «διά των έργων δικαιούται
άνθρωπος» (Ίά κ . 6 ' 24) άξιούσιν, δτι αφού ειπη τις καί πράξη
πάντα, τά έργα του είναι εκείνα τά οποία άποφασίζουσι περί τής με
τά τού Θεού εύνοιας ή δυσμενείας αυτού.
π
Ή άλτ}θεια τού ζητήματος τούτου είναι δτι πάσαι αί έκφράσεις
•αύται είναι αληθείς, καί παριστώσιν απλώς διαφόρους όψεις καί
πλευράς τού ενός μεγάλου ζητήματος· ακριβώς καθ’ δν τρόπον οι
κοδόμημά τι θά ήδύνατο νά όραθή έκ των έμπροσθεν, των όπισθεν,
έκ των πλευρών, καί έκ των διαφόρων αυτού γωνιών. Παρέχοντες
δέ οί απόστολοι κατά διαφόρους περιστάσεις τάς ανωτέρω έκφράσεις, σκοπόν είχον νά έπεξηγήσωσι τάς διαφόρους φάσεις τού ζη
τήματος. Εις ημάς δέ έναπόκειται νά συνάξωμεν ταύτας πάσας
δμού, καί νά ίδωμεν έν τφ συνδυασμφ έκείνφ, τήν πάσαν αλή
θειαν έπί τού ζητήματος τούτου τής δικαιώσεως.
Πρώτον πάντων, δικαιούμεθα διά τής
τον Οεον. Ούδεμία ύποχρέωσις έπεβάρυνε τον Δημιουργόν ημών, όπως πράξη τ ι
διά τήν επαναφοράν τιμών έκ τής δικαίας καταδίκης, τήν οποίαν
Ούτος έθεσεν έφ ημών. Είναι έκ τής ίδιας Εαυτού εύνοιας ή χάριτος, δτι προβλέπων τήν πτώσιν πολύ προ τής δημιουργίας ημών,
συνεπάθησεν δι' ημάς, καί έν τφ σχεδίω Του έπρομήθευσεν διά τήν
άπολύτρωσιν ημών τό Άρνίον τό έσφαγμένον προ καταβολής κό
σμου. Πάντες άς διακρίνωμεν τό ζήτημα τούτο τής μετά τού Πατρός συμφιλιώσεως ημών — δτι άπαν τούτο προήλθεν έκ τής χάριτος Του, άδιάφορον διά τίνος μέσου εύηρεστήθη νά φέρη τούτο
εις ημάς.
Δεύτερον, δικαιούμεθα διά τού αίματος τον Χμιότον, — διά
τού απολυτρωτικού αυτού έργου, διά τού θανάτου του, δηλαδή, ή
προς ημάς χάρις τού Δημιουργού έξεδηλδίθη διά τής διατάξεως τής
προμήθειας ταντης υπέρ ημών — δτι «ό Ιησούς Χριστός διά τής,
χάριτος τού Θεού, έγεύθη θάνατον υπέρ παντός ανθρώπου», πληρώ-
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σας τοιουτοτρόπως την ποινήν του Ά δάμ. Καί έπειδή όλόκληρος
ό κόσμος ύπήχθη υπό την καταδίκην διά του Ά δάμ, τό τελικόν
άποτέλεσμα θέλει είσθαι ή διαγραφή τής αμαρτίας ολοκλήρου τού
κόσμου. *Ας βεβαιωθώμεν και διά τό σημείον τούτο επίσης, καθώς
καί διά τό πρώτον, ότι ή χάρις του Θεοϋ ενεργεί μόνον διά μέσου
του αγωγού τούτου, ούτως ώστε, «ό έχων τον Υιόν έχει ζωήν, ό δέ
μή έχων τον Υιόν, δέν έχει ζωήν», άλλ’ έξακολουθεί νά εύρίσκηται
υπό τήν καταδίκην του θανάτου. — Α ' ’Ιωάν, ε' 12.
Τρίτον, τό ότι ό Χριστός ’Ιησούς ήγέρθη έκ των νεκρών, έκ τού
θανάτου, διά τήν δικαίωσιν ημών, τούτο είναι εξ ίσου αληθές διότι
ήτο τό μέρας τού Θείου σχεδίου, όπως ό μεσσίας, όχι μόνον νά είναι
ό Λυτρωτής τού λαού, αλλά νά είναι επίσης ό ευλογητής ή άποκαταστάτης πάντων τών έπιθυμούντων, νά έπιστρέψωσιν έν αρμο
νία προς τον Πατέρα. Έ νφ λοιπόν ό θάνατος τού ’Ιησού ήτο σπου
δαιότατος, ώς άποτελών τήν βάσιν τής συμφιλιώσεως ημών, έν τούτοις ουδέποτε θά ήδύνατο νά είναι ό αγωγός τής ευλογίας καί άποκαταστάσεως ήμών, εάν διέμενεν έν τφ θανάτφ. Συνεπώς ό Πατήρ,
δστις έπρομήθευσε διά τον θάνατόν του, δπως γείνη ή απολυτρω
τική ήμών τιμή, έπρομήθευσεν έπίσης καί διά τήν έκ νεκρών αύ‘τού Άνάστασιν, ϊνα έν τφ ώρισμένψ καιρφ γείνη τό δργανον διά
τήν δικαίωσιν τού ανθρώπου — διά τήν επάνοδον τής άνθρωπότητος εις τήν ευθείαν καί δικαίαΥ κατάστασιν, έν άρμονίφ προς τον
Θεόν.
Τέταρτον, (ημείς ή ’Εκκλησία) δικαιούμεθα διά τής πίστεως
υπό τήν έννοιαν, δτι ή προμήθεια τού Κυρίου δέν είναι πρός πραγ
ματικήν δικαίωσιν, ή άποκατάστασιν οίουδήποτε κατά τον αιώνα
τούτον, αλλά πρός υπολογιστικήν μόνον τοιαύτην, ή πίστιν άποκαταστάσεως· αύτη δέ έννοεϊται δύναται νά έφαρμοσθή μόνον εις έκείνους οίτινες έξασκούσι πίστιν. Ούτε ή πίστις ήμών, ούτε ή απι
στία ήμών, δύναται νά εχη τι νά κάμη ώς πρός τάς Θείας δια
τάξεις τάς όποιας ό Θεός προέθετο έν Έαυτφ, καί τάς όποιας 6teξάγη καί τάς όποιας θέλει φέρη εις πέρας έν τφ ώρισμένψ καιρφ·
άλλ’ ή συμμετοχή ήμών εις τάς εύνοιας ταύτας τάς προσφερθείσας
είς ήμάς, πριν ή προσφερθώσιν αύται εις τον κόσμον, έξαρταται έκ
τής πίστεως ήμών. Κατά τίιν διάρκειαν τού Χιλιετούς αίώνος, τά
μήκη καί τά πλάτη τού Θείου σχεδίου τής σωτηρίας, θέλουσι καταστή κατάδΐ)λα είς πάντας — ή Βασιλεία τού Θεού θά έγκατασταθή έν τφ κόσμψ, καί έκείνος δστις άπελύτρωσε τό άνθρώπινον γέ
νος, καί δστις έλαβε δύναμιν, δπως εύλογήση πάντας διά τής γνώσεως τής ’Αλήθειας, θέλει δικαίωση πραγ^ιατικώο, ή άποκαταστήση εις τήν τελειότητα, έκείνους δσοι θά έπεθύμουν, καί θά άπεδέχοντο τήν Θείαν εύνοιαν έπί τή βάσει τών Θείων δρων.
Είναι αληθές, δτι άκόμη καί τότε, ή πίθτις — δύναται νά λεχ β ΐ — θέλει είσθαι άπαραίτητος, καθ’ όσον ή άποκατάστασις θά
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προχωρή πρός την πραγματικήν δικαίωόιν, διότι «ανευ πίστεως
αδύνατον νά ευαρέστηση τις είς τόν θεόν», και διότι αι εύλογίαν
τής άποκαταστάσεως καί αι άμοιβαί αυτής θά άπονέμωνται δυνά
μει δρων, άπαιτούντων πίστιν άλλ’ ή τότε άπαιτηθησομένη πίστις,
διά την πρός την άποκατάστασιν πρόοδον, θέλει διαφέρη κατά πολύ
από την πίστιν, ήτις απαιτείται σήμερον έξ έκείνων, οίτινες καλούν
ται όπως γείνωσιν άγιοι, «τών συγκληρονόμων μετά τού ’Ιησού»,
«των νέων χτισμάτων»· "Οταν ή βασιλεία τού Θεού θά έχη άναλάβη
τήν κυβέρνησιν, και ό Σατανάς δεθή, και ή γνώσις τού Κυρίου θά πλη
ροί την γήν|αΐέκπληρώσεις αύται των Θείων επαγγελιών θέλουσιν
άναγνωρισθή ύφ’ δλων, καί τοιουτοτρόπως ή δι^ις η γνώθις, θά
παρέξη κατανόησιν πραγματικώς πολλών έξ εκείνων άτινα αναγνω
ρίζονται σήμερον μόνον διά τού όθφαλμού τής πίστεως. 9Α λλά καί
πίστις θέλει είσθαι αναγκαία, έν τούτοις, διά νά προχωρώσιν πρός
τήν τελειότητα· καί τοιουτοτρόπως ή πραγματική δικαίωσις, ήτις
θέλει είσθαι ευαπόκτητος κατά τό τέλος τής Χιλιετηρίδος, θέλει
άποκτάσθαι μόνον παρ’ έκείνων οίτινες διακαώς θέλουσιν έξασκή
πίστιν καί έργα. Καίτοι δέ περί τού χρόνου έκείνου είναι γεγραμμένον, δτι «ΟΙ νεκροί θά κριθώσιν έκ τών βιβλίων, ύνμ^ώνως
πρός τά έ ρ γ α αντων», δπερ είναι έν άντιθέσει πρός τήν πα
ρούσαν κρίσιν τής Εκκλησίας, « κ α τ ά τήν π ί ό τ τ ν σου»,
έν τούτοις τά έργα αυτών δέν θά είναι άνευ πίστεως, καθώς καί
ή ήμ^τέρα πίστις δέν πρέπει νά είναι άνευ έργων, συμφώνως πρός
τήν Ικανότητα ήμών.
Ή διακήρυξις τού ’Αποστόλου δτι ό Θεός θά δικαιώση τά έθνη
διά τής π ί α τ ε ο) ς, (Γαλ. γ ' 8 ), δεικνύεται διά τής συναφείας
τόύ λόγου, ήτις υποδεικνύει, δτι ή διά τής άποκαταστάσεως συμφιλίωσις δέν θά προέλθη ως αποτέλεσμα τής διαθήκης τού νόμου, άλ
λα διά χάριτος υπό τούς ορούς τής καινής διαθήκης, ήτις πρέπει
νά γίνη πιστευτή, εύπρόσδεκτος, καί τεθή είς εφαρμογήν παρά πάν
των οίτινες θά ήθελον νά ώφεληθώσιν ύπ’ αυτής. Ή διαφορά λοι
πόν μεταξύ τής παρούσης καί τής μελλούσης δικαιώσεως, είναι οτι
είς τούς πιστούς τού παρόντος καιρού, τούς έξασκούντας τήν κα
τάλληλον πίστιν, παρέχεται στιγμιαία έπικοινωνία μετά τού Πατρός, διά τής υ π ο λ ο γ ι σ τ ι κ ή ς
δικαιώσεως, δαά τής
πίστεως· ένφ ή έξάσκησις τής διά πίστεως ύπακοής υπό τάς μάλ
λον εύνοϊκωτέρας συνθήκας τού επομένου αίώνος, δέν θά έπιφέρη
υ π ο λ ο γ ι σ τ ι κ ή ν δικαίωσιν διόλου, άλλά θά έχπ ώς άποτέλεσμα τήν πραγματικήν δικαίωσιν καί τήν μετά τού Θεού επικοι
νωνίαν, μόνον κατά τό τέλος τής Χιλιετηρίδος. Ό κόομος έν τφ
μεταξύ θέλει είσθαι είς τάς χειοας τού μεγάλου μεσίτου, ούτινος
τό έργον θέλει είσθαι, όπως παρουσίαση είς αυτούς Υό Θειον θέλη
μα, καί πολιτευθη μετ’ αυτών, σωφοονιζίον, καί άποκαθιστών δσους
ήθελον ύπακούση, μέχρις δτου θά έχη δικαιώση αυτούς πραγμα-
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τ ικ ώ ς __ καθ' δν χρόνον, Ούτος θά παραστήση αυτούς άμώμους
ένώπιον του Πατρός, όπόταν θά παραδώση την Βασιλείαν τφ θ εφ
καί Πατρί. — Α ' Κορινθ. ιε' 24.
"Ηδη δε 6 Κύριος ζητεί ειδικήν τινα τάξιν δπως άποτελέση τήν
νέαν ταύτην κτίσιν, καί ούδείς έκλήθη εις Τ7]ν ουρανίαν ιαύτιγν
κλήσιν, έκτος έκείνων οΐτινες ήχθ7ΐσαν εις γνώσιν τής χάριτος του
θεού εν Χριστώ, καί ίκανώθησαν νά άποδεχθώσι τήν Θείαν ταύτην
διάταξιν διά τής πίστεως* — τόσον δε τελείως έμπιστεύονται διά
τήν μεγάλην έκβασιν τού Θείου σχεδίου, ώστε ή είς τούτο πίστις
αυτών έπηρεάζει καί μορφόνει τήν πορείαν τής ζωής αυτών κατά
τόν παρόντα καιρόν, καί καθιστά αυτούς Ικανούς νά έκτιμώσι τήν
μέλλουσαν ζωήν, ως κατέχουσαν τοιαύτην ύπερτάτην αξίαν, ώστε
συγκριτικώς ή παρούσα ζωή καί τά συμφέροντα αυτής νά φαίνωνται, ώς ζημία καί σκύβαλα. Έξασκούντες πίστιν κατά τόν σκοτεινόν
τούτον καιρόν, οπότε ή ύπεροχή τού κακού φαίνεται νά άμαυρώνχ)
τήν σοφίαν καί άγάπ 7ΐν καί δύναμιν τού Δημιουργού, οί πιστοί θεω
ρούνται ύπό τού Θεού, ώς έάν έζων κατά τήν διάρκειαν τής Χιλιε
τηρίδας, καί έλάμδανον πείραν τής άποκαταστάσεως αυτής είς τήν
άνθρωπίνην έκείνην τελειότητα· ή υπολογιστική δέ αύτη στάσις
παραχωρείται προς τόν σκοπόν, όπως παραση^σωσι προς θυσίαν
τήν ά νθρ ω π ο ν έκείνην τελειότητα, είς τήν οποίαν, συμφώνως
πρός τάς Θείας διατάξεις βαθμιαίος θά είσήρχοντο — Ινα τοιου
τοτρόπως δυνηθώσι νά παραστήσωσι τά σώματά των (τά υπολογι
στικός τέλεια) καί πάντα τά προνόμια τής άποκαταστάσεώς των,
επιγείους ελπίδας, φιλοδοξίας καί συμφέροντα, ώς ζώσαν θυσίαν,
—άνταλάσσοντες ταύτα αντί των ουρανίων ελπίδων καί υποσχέ
σεων τής Θείας φύσεως καί συγκληρονομίας μετά τού Χριστού,
πρός τά όποια συνδέονται, ώς αποδείξεις τής ειλικρίνειας αυτών,
παθήματα τινά καί άπώλειαι ώς πρός τά επίγεια συμφέροντα, καί
τιμάς ανθρωπίνους.
ΓΙέμπτον, ή τάξις αυτή, ή ήδη διά τής πίστεως δικαιούμενη,
δεν πρέπει νά άρνήται τι'ιν πίστιν αυτής δΓ εκουσίων αντιθέτων
£ργων. Αύτη πρέπει νά γνωρίζη, ένφ ό Θεός έλεημόνως πολιτεύεται
προς αυτήν έκ τής άπύψεως τής πίστεως, μή λογιξόμενος τάς πα
ραβάσεις αυτών είς αυτούς, αλλά θεωρών πάσας ταύτας ώς ίκανοποιηθείσας ύπό τού Λυτρωτού έν Γολγοθά — μή λογαριάξων τάς
παραβάσεις αυτών είς αυτούς, αλλά πολιτευόμενος πρός αυτούς
συμφωνίας πρός τό πνεύμα, ή πρόθεσιν, ή θέλησιν αυτών, καί όχι
συμφώνως πρός τήν σάρκα, ή τάς πραγματικάς αυτών πράξεις —
έν τούτοις, Ούτος αναμένει, όπως ή σάρξ ύπαχθή ύπό τήν διακυβέρνησιν καί τήν ύποταγήν τού νέου νοός, καθόσον τούτο θά είναι
δυνατόν, «καθόσον εναπόκειται είς ήμσς, καί όπιος σννεογάζηται
είς πάντα τά καλά έργα, άναλόγως πρός τόν βαθμόν των ευκαι
ριών καί ευκολιών αυτής. 'Υπ* αυτήν τι\ν έννοιαν καί ύπο τόν αύ-
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τον βαθμόν, τά έργα ημών σχετίζονται πρός την δικαίωσιν ημών
—ως έπιβεβαιωτική μαρτυρία, άποδεικνύουσα την ειλικρίνειαν της
άφοσιώσεως ημών. Έ ν τσύτοις, ή παρά του Κυρίου κρίσις ήμών,
δεν είναι άναλόγως πρός τά έργα ημών, αλλά πρός την πίστιν
ημώ ν εάν έκρινόμεθα άναλόγως πρός τά έργα ήμών, πάντες θά
άνεκαλυπτόμεθα, ώς «υστερούμενοι τής δύξης τού Θεού», άλλ’
έάν κρινώμεθα κατά την καρδίαν ήμών, κατά τάς προθέσεις ήμών,
τά νέα κτίσματα δύνανται νά έπιδοκιμασθώσιν υπό τού Θείου κανόνος, υπό τούς ορούς τής διαθήκης τής χάριτος, διά τής οποίας ή
αξία τής θυσίας τού Χριστού, καλύπτει τάς ακουσίους αυτών άτελείας. Βεβαίως ούδείς θά άντέτεινεν, καί θά άντετάσσετο νά άποφέρη τοιούτους καρπούς δικαιοσύνης, οποίους θά άνέμενεν ό Κύρι
ος άφ’ ήμών, καί οί οποίοι θά ήτο δυνατόν νά παραχθώσιν ύφ’
ήμών ύπο τάς παρούσας ατελείς περιστάσεις. Πλέον δέ τούτου, Ούτος δέν ζητεί, καί όλιγώτερον τούτου, δεν νομίζομεν δτι θά έδέχετο καί θά άντήμειβεν.
Ώ ς παράδειγμα δέ τής γενικής ταύτης διατάξεως τής διά τής
χάριτος δικαιώσεως, διά τού αίματος καί διά τής πίστεως ήμών,
καί τής σχέσεως των έργων πρός ταύτα, παρατηρήσατε τήν υπη
ρεσίαν τής ηλεκτρικής άμάξης. Ό σταθμός ένθα εύρίσκεται ή δύναμις τού ηλεκτρισμού f απεικονίζει εις τινα βαθμόν τήν πηγήν τής
ήμετέρας δικαιώσεως — τήν χάριν τού Θεού. Τό σύρμα δπερ φέρει
τό ρεύμα, παριστρ άτελώς τον Κύριον ήμών Ίησούν, τον αντιπρό
σωπον τού Πατρός πρός δικαίωσιν ήμών αί άμαξαι παριστώσι τούς
πιστούς, ένφ ό πρός τά άνω βραχίων τήν πίστιν, ήτις πρέπει νά έξασκήται, καί ήτις πρέπει νά τηρήται σταθερά επί τού σύρματος*
(1) Τά πάντα έξαρτώνται έκ τού ηλεκτρικού ρεύματος. (2) Τό
αμέσως επόμενον ώς πρός τήν σπουδαιότητα, είναι τό σύρμα, τό
όποιον φέρει τό ρεύμα τούτο εις ήμάς. (3) "Ανευ τού βραχίονος
τής πίστεως, δστις νά έφάπτηται καί πιέζηται έπί τού Κυρίου ’Ιη
σού, τού αγωγού τής δικαιώσεως ήμών, δέν θά έλαμβάνομεν ούδεμίαν ευλογίαν. (4) Ή ύφ’ ήμών λαμβανομένη ευλογία διά τής
μετά τού Κυρίου ’Ιησού συνάφειας, παρίσταται διά τού φωτισμού
τής άμάξης μέσφ τού ήλεκτρικού ρεύματος, άποδεικνυομένσυ ού
τως δτι ή δύναμις είναι παρούσα, καί δυνάμεθα νά τήν μεταχειρισθώμεν, ό δέ (5) οδηγός καί μοχλός αυτού παριστώσι τήν άνθρωπίνην θέλησιν, ένφ (6) τό μηχάνημα αυτό καθ’ εαυτό, παριστφ τάς
προσπάθειας καί ένεργείας ήμών, διά τής δυνάμεως ήτις έρχεται
εις ήμάς διά τής πίστεως. Πάσαι δέ αί δυνάμεις αύται από κοινού
είναι άναγκαίαι διά τήν πρόοδον ήμών· — δπως έκτελέσωμεν τήν
κυκλοφορίαν, καί άφιχθώμεν τέλος είς τάς άποθήκας τών αμα
ξών, αίτινες έν τφ παραδείγματι τούτφ παριστώσι τήν θέσιν ήμών
ώς νέων κτισμάτων είς τον έκ πολλών μονών οίκον τού Πατρός ή
μών, ή καταστάσεις διά τούς πολλούς υιούς, τών πολλών φύσεων.
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Παρατηρούντες προς τά όπίσω δυνάμεθα να ίδωμεν έκ των
Άποστολικών
αφηγήσεων δ'τι κατά τό παρελθόν πριν
τό πολύτιμον αίμα δοθή διά την δικαίωσιν ημών, ύπήρχον αρχαίοι
τινές άριστείς, — ό Ένοδχ, ό Νώε, ό Αβραάμ, ό ’Ισαάκ, δ ’Ιακώβ,
δ Δαβίδ, καί διάφοροι άλλοι άγιοι προφήται, οίτινες έδικαιώθησαν
διά της πίστεως. ’Αφού ούτοι δεν ήδύναντο νά πιστεύσωσιν εις τδ
πολύτιμον αίμα, ποια λοιπόν ήτο ή πίστις αυτών, ήτις έδικαίσυ
αυτούς; Άποκρινόμεθα καθώς είναι γεγραμμένον «Ούτοι έπίστευσαν εις τον Θεόν καί έλογίσθη εις αυτούς είς δικαιοσύνην». Είναι
αληθές δτι ό Θεός δένάπεκάλυψεν είς αυτούς, καθώς άπεκάλυψεν
είς ήμάς την φιλοσοφίαν τού σχεδίου του, καθώς τώρα βλέπομεν
τον τρόπον καθ’ δν Ούτος ήδύνατο νά είναι δίκαιος, καί έν τούτοις
νά δικαιόνη πάντα τόν πιστεύοντα είς τον Ίησούν* εντεύθεν λοι
πόν ούτοι δέν ήσαν υπεύθυνοι διότι δεν έπίστευον, έκείνο τό όποιον
δεν είχεν άποκαλυφθή είς αυτούς,. Έπίστευον δμως δτι δ Θεός
είχεν άποκαλύψη αύτοΐς, ή δέ άποκάλυψις εκείνη περιείχε πάντα
έκείνα τά όποια ήμεΐς σήμερον εχομεν, κατά συμπεπυκνωμένον δμως
τινά τρόπον, καθώς βάλανός τις, εμπεριέχει όλόκληρον δρύν.
*Ό Έ νώ χ προεφήτευσε περί τής έλεύσεως τού Μεσσίου, καί
των έπακολουθουσών ευλογιών. Ό ’Αβραάμ έπίστευσεν εις τόν
Θεόν, δτι τό σπέρμα αυτού, τόσον μεγάλως θά ηύνοεϊτο παρά τού
Θεού, ώστε διά μέσου τούτου θα ηύλογούντο πάντα τά έθνη. Τού
το δ έ ύπηνίσσετο άνάστασιν έκ νεκρών, διότι πολλά έκ των έθνων
τής γής, είχον ήδη κατέλθη είς τόν τάφον, τόν θάνατον. Ό ’Α
βραάμ έπίστευεν δτι ο Θεός ήτο ικανός νά άναστήση τούς νεκρούς
—καί είς τοιούτον βαθμόν έπίστευεν, ώστε δταν έδοκιμάζετο ήτο
πρόθυμος νά άποχωρισθη τού ’Ισαάκ, διά μέσου τού όποιου ή έπαγ
γελία θά έξεπληρούτο, πιστεύων δτι δ Θεός θά ήδύνατο νά άνα
στήση αυτόν έκ νεκρών. Κατά πόσον καθαρώς αυτός καί οί άλλοι
διέκρινον τάς ακριβείς μεθόδους διά τών όποιων ό Θεός θά έγκαθίστα την Βασιλείαν του έν τφ κόσμφ, καί θά είσήγαγεν αίωνίαν
δικαιοσύνην διά τής δικαιώσεως έκείνων οίτινες θά ύπήκουον είς
τόν Μεσσίαν, δέν δυνάμεθα όριστικώς νά γνωρίζωμεν εχομεν δμως
αυτούς τούτους τούς λόγους τού Κυρίου ήμών, έπί τούτου, δτι δ ’Α
βραάμ τουλάχιστον, μετά θαυμαστής σαφήνειας ήδυνήθη νά άρπάση την ιδέαν τής μελλούσης Χιλιετούς ήμέρας, καί πιθανόν έπίσης εις τινα βαθμόν νά κατενόησεν την περί αμαρτιών θυσίαν,
την όποιαν ό Κύριος ήμών έξεπλήρου, δταν έλεγεν, <ΡΟ ’Αβραάμ
ήγαλλιάσατο νά ίδη την ήμέραν την έμήν καί είδε καί έχάρη»,—
Ίωάννου η ’ 56.
Πάντες δέν διακρίνουσι καθαρώς την διαφοράν την ύςησταμένην μεταξύ τής δικαιώσεως τού ’Αβραάμ καί τώΥ Ίάλλων τού
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παρελθόντος προς Επικοινωνίαν μετά του θεού, προτού & θεάς
συμπληρώση την βάσιν τής φιλίας έκείνης και επικοινωνίας δια
τής θυσίας του Χρίστου, καί τής δικαιώσεως προς ζωήν, κατά
τόν Εύαγγελικόν τούτον αιώνα. Μεγάλη έν τσύτοις διαφορά ύφίσταται μεταξύ τών δυο τούτων ευλογιών, καίτοι ή πίστις είναι
αναγκαία εις άμφοτέρας τάς περιπτώσεις. ΙΙάνχες ύπήχθησαν ύπό
την καταδίκην τού θανάτου δικαίως, και επομένως ούδείς θά ήδύνατο νά λογισθή ελεύθερος από την καταδίκην εκείνην, «νά δικαιωθή προς ζωήν», (Ρωμ. ε ' 18) εάν μή πρώτον ή μεγάλη υπέρ
αμαρτιών θυσία δεν συνετελεϊτο ύπό τού Λυτρωτού ημών καθώς ό
’Απόστολος διακηρύττει, ή θυσία εκείνη ήτο αναγκαία πρώτη κα
τά τινα τάξιν ίνα, «Ό Θεός είναι δίκαιος» εις τό ζήτημα τού
το. (Ρωμ. γ ' 26). Ή Δικαιοσύνη όμως προβλέπουσα την όιεκπεραίωσιν τού απολυτρωτικού σχεδίου, δεν άντέτεινεν, δέν έπέφερεν
άντίρρησιν ε'ις τό νά μή άναγγείλη τούτο έκ τών προτέρων, ως
άπόδειξιν τής Θείας εύνοιας, εις έκείνους οΐτινες κατείχον τ?ήν άπαιτουμένην πίστιν— δικαιώσασα τούτους μέχρι τού ύαθμού τού
του, ώς άπόδειξιν τής μετά τού Θεού φιλίας αυτών.
Ό ’Απόστολος άναφέρεται καί ομιλεί περί τής «δικαιώσεως
πρός ζωήν» (Ρωμ. ε ' 18) δτι είναι Θεία διάταξις διά τού Χρι
στού, ήτις τελικώς θέλει άνοιχθΠ εις πάντας ανθρώπους· είναι δέ
ή δικαίωσις αυτή προς ζωήν, έκείνη προς τήν όποιαν πάντες δσοι
καλούνται ήδη εις ττιν νέαν κτίσιν, υπολογίζονται δτι αφικνούνται
διά τής έξασκήσεως τής πίστεως, καί προ τού κόσμου, — ούτοι δέ
άναγνωρίζουσι τήν όικαίωσιν οχι μόνον ύπό τούς δρους τής μετά
τού Θεού επικοινωνίας, ώς φίλοι αυτού, και δχι ώς ξένοι, πάροικοι, καί άπηλλοτριωμένοι, καί εχθροί, άλλ' επί πλέον είναι δυνατόν
6ι’ αυτούς διά τής Ιδίας πίστεως νά έχωσι τά δικαιιόματα τής
άποκαταστάσεως προς ζωήν, τά έξησφαλισθέντα εις αυτούς διά
τής θυσίας τού Λυτρωτού, καί κατόπιν νά θυσιάσωσι τά Επίγεια
έκείνα δικαιώματα ώς συνθυσιασταί καί ύφιερείς μετά τού μεγά
λου άρχιερέως τής ομολογίας ημών, τού Χριστού ’Ιησού,
’Ενώ δέ οί αρχαίοι άριστεΐς θά ήδύναντο νά ήρχοντο εις αρ
μονίαν προς τόν Θεόν διά τής πίστεως έν τή έκτελέσει καί έκτυλίξει σχεδίου μή τελείως άποκαλυφθεντός εις αυτούς, καί μή άρξαμένου είσέτι, θά έφαίνετο δμως αδύνατον διά τήν Θείαν δικαιο
σύνην νά προχωρήση πέραν τούτου μέ οίονδήποτε έξ αυτών, εάν
μή πρώτον ή ύπέρ αμαρτιών καταλλαγή δέν έξετελείτο πραγματικώς διά τής θυσίας τού Χριστού. Τούτο δέ εύρίσκεται έν αρμο
νία τελεία μέ τήν διακήρυξιν τού ’Αποστόλου, «δτι Ό Θ εό ς...
κρείττον τι περί ημών προεβλέψατο, (τής Ευαγγελικής Εκκλη
σίας, τής νέας κτίσεως) ίνα μή (οί ταπεινοί καί πιστοί αρχαίοι άριστείς) χωρίς ημών τελειωθώσιν» (Ε β.ια',40). Τούτο δέ εύρίσκεται
έν αρμονία επίσης μέ τήν διακήρυξιν τού Κυρίου ήμών σχετικώς
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πρός τόν Ίωάννην τόν Βαπτιστήν, δτι καίτοι δέν ήγέρθη μεγαλείτερος προφήτης τούτου, έν τούτοις, έπειδή άπέθανεν προτού ή θυ
σία τής καταλλαγής συμπλήρωσή, ό τελευταίος έν τή Βασιλείς
τής ουρανίου τάξεως, τής νέας κτίσεως, τής δικαιωθείσης προς
ζ ω ή ν
(αφού ή υπέρ αμαρτιών θυσία πραγματικώς έξετελέσθη), καί κληθείσης δπως συμπαθή καί συμβασιλεύση μετ’ αυτού,
θά ήτο μεγαλήτερος τούτου. — Ματθ. ια' 11.
"Εχομεν ήδη παρατηρήση το γεγονός δτι ό Χριστός καί ή Ε κ 
κλησία έν δόξη, θά έκτελέσωσιν έργον δικαιώσεως (άποκαταστάσεως) επί του κόσμου κατά τόν Χιλιετή αιώνα, καί ότι τό έργον
τούτο δέν θά είναι δικαίωσις διά τής πίστεως (υπολογιστική)
καθώς είναι ή ίδική μας ήδη, αλλά πραγματική δικαίωσις — δικαίωσις διά τών έργων, υπό την έννοιαν, δτι καίτοι ταΰτα θά
είναι άναμεμιγμένα μετά τής πίστεως, ή τελική δοκιμασία θά είναι
«κατά τά έργα αυτών»· (Άποκ. κ ' 12). "Ηδη δέ ή νέα κτίσις
δέον νά βαδίζη διά τής πίστεως καί όχι διά τής όψεως* ή δέ
πίστις των δοκιμάζεται, καί απαιτείται παρ’ αυτών νά έγκαρτερώσιν, ώς εάν έβλεπον τόν αόρατον», καί ώς νά βλέπωσι πράγ
ματα, ή νά έπίστευον τοιαύτα, τά όποια όσσν άφορφ προς τάς
έξωτερικάς αποδείξεις, είναι απίθανα είς τόν φυσικόν νουν, ώς
έπίσης καί ανόητα. Ή πίστις δέ αύτη, ύποστηριζομένη υπό τών
ατελών ημών έργων, έχει την ύποστήριξιν έπίσης καί τών τε
λετών έργων τού Κυρίου χάριν ημών, καί είναι εύπρόσδεκτος είς
τόν Θεόν υπό την έννοιαν, δτι έάν υπό τάς παρούσας άτελείς πε
ριστάσεις άγωνιζώμεθα, άναλόγως προς τόν βαθμόν τής ίκανότητος ήμών, νά εύχαριστήσωμεν τόν Κύριον, καί νά συμμετάσχωμεν ούτως τού πνεύματος τού Χριστού, ώστε νά χαιρώμεθα πάσχοντες υπέρ τής δικαιοσύνης, τούτο είναι μία άπόδειξις, δτι υπό
εύνοϊκωτέρας συνθήκας, δέν θά εϊμεθα βεβαίως όλιγώτερον πιστοί
είς τάς άρχάς αυτής. "Οταν ή γνώιΗς του Κυρίου θά πληρώση
όλόκληρον την γην, καί τά σκότη καί αί όμίχλαι άτινα περιστοιχίζουσι τούς πιστούς τού Κυρίου, θά εχωσι διασκεδασθή, καί ό μύ
γας "Ηλιος τής δικαιοσύνης θά καταπλημμυρίση την γην διά τής
αλήθειας, δι* απολύτου γνώσεως τού Θεού, περί τού χαρακτήρός
του, τού σχεδίου Του, — δταν οί άνθρωποι θά βλέπωσι τάς απο
δείξεις τής εύνοιας τού Θεού, καί αγάπης, καί συμφιλιώσεως διά
Χριστού, διά τής βαθμιαίας έξυψιόσεως, ήτις θέλει έπέλθη είς
πάντας έκείνους, οΐτινες τότε θά ζητώσιν αρμονίαν μετ' αυτού
— δταν ή φυσική, διανοητική, καί ηθική άποκατάστασις θά έχη
έκδηλωθη, — τότε ή πίστις θέλει είσθαι είς μέγαν βαθμόν διά
φορος άπό τήν τυφλήν πίστιν τήν ήδη άπαιτουμένην. Τότε έκείνοι
δέν θά «βλέπουν ώς έν κατόπτρφ οάνιγματωδώς»· ό όφθαλμός τής
πίστεως δέν θά ύπερεντείνηται νά παρατηρή τάς αποδείξεις τών
ένδοξων πραγμάτων, άτινα ήτοίμασεν ήδη διά τούς αγαπώντας
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Αυτόν, διότι τά ένδοξα εκείνα πράγματα κατά τό μάλλον καί
ήττον διακεκριμένως θά έκδηλωθώσιν. εις τούς ανθρώπους. ’Ενφ
οι άνθρωποι τότε θά π ι σ τ ε ύ ω σ ι ν εις τον Θεόν καί θά
έμπιστεύωνται είς αυτόν, θέλει όμως υπάρχει μεγάλη διαφορά με
ταξύ της πίστεως είς τάς αποδείξεις των αίσθήσεών των, καί τής
πίστεως την οποίαν πρέπει ή νέα κτίσις νά εξάσκηση ήδη, δσον
αφορφ τά μή βλεπόμενα. Ή πίστις την οποίαν ό Θεός ήδη ζητεί,
παρά τού λαού του, είναι πολύτιμος έν όφθαλμοίς Κυρίου, κατέχεται δε υπό τίνος μικράς τάξεως, περιουσίου τάξεως* ενεκεν
τούτου δε εθεσεν επί τής τάξεως ταύτης τοιοΰτον βραβείον, ή αν
ταμοιβήν. 'Ό ταν δέ τελείως ό Χιλιετής αΙών θά έχη είσαχθή,
θέλει είσθαι αδύνατον νά άμφιβάλλη τις περί των γενικών γεγο
νότων, καί επομένως έκτος πάσης τάξεως έάν έξηκολούθη νά
προσφέρη είδικύν τι βραβείον είς εκείνους οιτινες δεν θά είχον
ούδεμίαν αμφιβολίαν.
Καίτοι δμως ή Γνώσις τού Κυρίου θά πληρώση πάσαν την γην,
καί, καίτοι δεν θά ύπάρχη ανάγκη νά λέγη τις είς τον πλησίον του,
Γνώρισον τον Κύριον! έν τούτοις θέλει είσθαι έπί τού ανθρώπου
τοιαύτη δοκιμασία — όχι πίστεωςι άλλ* έργων — ύπακοής* «Διό-·
τι πάσα ψυχή, ήτις δεν θά (ύπ)ακούση τού προφήτου εκείνου,
θέλει έξολοθρευθή έκ τού μέσου τού λαού» (Πράξ. γ ' 23). Κα
τά την διάρκειαν δέ τού παρόντος καιρού τού σκότους, δσον αφο
ρά τήν έκπλήρωσιν τού Θειου σχεδίου, οπότε ή αμαρτία άφθονε!
καί ό Σατανάς είναι ό αρχών τού κόσμου τούτου, ό Κύριος ήμών
προβάλλει τό μέγα τούτο βραβείον τό στηριζόμενον έπί τής πί
στεως, λέγω ν «Κατά τήν πίστιν υμών, γεννηθήτω ύμίν» (Ματθ.
θ ' 29). καί πάλιν, «Λύτη έστιν ή νίκη ή νικήσασα τον κόσμον, ή
πίστις ήμών». (Α ' ’Ιωάν, ε' 4 ). 'Όσον αφορά ό'μως τήν δοκι
μασίαν τού κόσμου, ή κρίσιν κατά τον Χιλιετή αιώνα, ή ‘Ημέραν
τής κρίσεως, άναγινώσκομεν δτι πάντες θέλουσι κριθή κατά τά
έ ρ γ α
αυτών, — ά'τινα θά υποστηρίζωνται υπό τής πίστεως·
κατά τά έργα αυτών θέλει γείνη είς αυτούς, καί θέλουσιν ιστασθαι έπιδεδοκιμασμένοι, ή άπσδεδοκιμασμένοι κατά τό τέλος τού
Χιλιετούς αίώνος. — Άποκ. κ ' 12.
Δικαίωσις καθώς έχομεν ήδη παρατηρήση, σημαίνει τήν έπαναφοράν τού αμαρτωλού είς τήν μετά τού Δημιουργού αυτού τε
λείαν αρμονίαν. Ούδαμοΰ άναγινώσκομεν περί τής ανάγκης, όπως
ό αμαοτιολυς δικαιωθή ενώπιον τού Χριστού, άλλΤ δτι διά μέσου
τής αξίας τού Χριστού, θά δικαιωθή ένώπιον τού Πατρός, καί τού
το μάς λ'ποβοηθεί νά κατανοήσωμεν ολόκληρον τό ζήτημα τούτο
καί νά έξετάσωμεν τον λόγον διά τον όποιον συμβαίνει ούτως.
Τούτο συμβαίνει, διότι ό Δημιουργός ισταται (ης αντιπρόσωπος τού
ίδιου εαυτού νόμου, καί διότι ό Θεός έθεσε τον Ά δάμ καί τό γένος
αυτού υπό τον νόμον έκείνον εύθυς έξ αρχής, διακηρύξας δτι ή από-
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λαυσις τής εύνοιας του, τής ευλογίας καί τής αιωνίου ζωής έξηρτάτο έκ τής ύπακοής, και δτι διά τής παρακοής θά άπηλλοιριούτο
πασών εκείνων των εύνοιών Αυτού. Ή θεωρία αύτη δεν πρέπει νά
τεθή κατά μέρος. Επομένως προτού τό ανθρώπινον γένος νά
απόλαυση την μετά τού Θεού επικοινωνίαν, καθώς καί την ευλο
γίαν αυτού τής αιωνίου ζωής, τούτο πρέπει κατά τινα τρόπον νά
έπιστρέψη εις τελείαν αρμονίαν μετά τού Δημιουργού Του, και
συνεπώς νά έπιστρέψη εις την τελειότητα έκείνην, ήτις θά δύναται νά ύποστή τό .πλήρες φώς τής Θείας έπιθεωρήσεως, κα'ι την
τελείαν δοκιμασίαν τής ύπακοής. Τοιουτορόπως ό κόσμος ούτως
είπεϊν, κείται πέραν τής άκτϊνος τού Παντοδυνάμου, — δστις έκ
προθέσεως προδιέγραψε τούς νόμους Του, ώστε ούτοι νά εύρίσκωνται πέραν τής άκτϊνος τής δικαιοσύνης, και ώς έκ τούτου κα
τέστη αναγκαία ή κατάστρωσις τού παρόντος αυτού σχεδίου τής
άπολυτρώσεως καί άποκαταστάσεως, ή δικαιώσεως, ή επαναφο
ράς προς την τελειότητα πάντων τών προθύμων καί υπηκόων διά
τού Λυτρωτού δστις έν τφ μεταξύ, θέλει ϊστασθαι ώς Μεσίτης
ή ενδιάμεσος.
Ό Μεσίτης, καίτοι τέλειος, δεν είχε* νόμον τινά δπως διαφύ
λαξη, ή νά υπεράσπιση — δεν ήτο αυτός, δστις απήγγειλε την
κατά τού Α δάμ καί τού γένους καταδικαστικήν άπόφασιν, ήτις
νά τον ήμπόδιζεν από τού νά αναγνώριση τούτους, καί από τού
νά είναι έλεήμων εις τάς άτελείας αυτών. Απεναντίας, έξηγόρασε
τον κόσμον έν άμαρτίφ καί άτελείφ ευρισκόμενον, τελείως ανα
γνωρίζουν την ατελή αυτού κατάστασιν. Έξηγόρασε τό γένος,
καθώς εύρε τούτο, κατά δέ την διάρκειαν τής Χιλιετηρίδος θά
διαπραγματευτή μεθ’ ενός έκάστου ατόμου έκ τού κόσμου, άναλόγως προς την ιδιαιτέραν αυτού κατάστασιν, έπιδεικνύων έλεος
έπί τών ασθενών, καί αδυνάτων, καί άπαιτών περισσότερα έκ τών
Ισχυρών, συνταυτίζων τοιουτοτρόπως εαυτόν καί τούς νόμους τής
Βασιλείας Του, προς πάντας τούς ιδιάζοντας χαρακτήρας, αδυνα
μίας, άτελείας κλπ. καθόσον θά άνευρίσκη ταύτας, διότι «'Ο
Π ατήρ.......... πάσαν την κρίσιν δέδουκε τφ Υίφ» ( ’Ιωάν, ε' 22).
Ό Υιός θά υπόδειξη εις την ανθρωπότητα τον τέλειον κανόνα τού
Θείου νόμου, προς τον όποιον ούτοι πρέπει τελικώς νά άφιχθώσι,
προτού νά ώσι δίκαιοι καί εΰπρόσδεκτοι ένώπιον τού Θεού, — κα
τά τό τέλος τού Χιλιετούς αίώνος· αλλά δεν θά έπιμένη έπί τού
κανόνος έκείνου, καί διακρατή δτι όστισδήποτε δεν δύναται νά
φθάση τον κανόνα εκείνον, θά θεωρήται ώς παραβάτης, καί ώς
τοιούτος θά έχη ανάγκην νά κάμη χρήσιν τής χάριτος, δπως καλύπτηται πάσα παράβασις όσονδήποτε ακούσιος κα'ι ανευ προθέσεως είναι αύτη. Απεναντίας, πάσα αύτη ή κ α τ α λ λ α γ ή
διά τάς παραβάσεις τού τελείου καί αμεταβλήτου νόμου τού Θεού,
θά έχη τελείωση, προτού ούτος άναλάβη τά ηνία τής διακυβερνή-
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σεως.
Χριστός έπλήρωσεν ήδη την τιμήν δια τής έαυτού θυσίας.
Έφήρμοσε δέ ήδη μέρος τής αξίας έκείνης έπί του οίκου τής
πίστεως, καί κατά το τέλος του Ευαγγελικού τούτου αίώνος, θέ
λει έφαρμόση όριστικώς όλόκληρον την περί αμαρτίας προσφο
ράν υπέρ «παντός τού λαού », — δλοκλήρου τού κόσμου τής άνθρωπότητος. Ό Θεός διά τού τύπου τής ημέρας τού έξιλασμου,
κατέδειξεν, δτι ή θυσία εκείνη θά έγίνετο δεκτή, καί ότι ώς
άποτέλεσμα τής αποδοχής ταύτης θά ήτο, δτι ό Χριστός καί ή Ε κ 
κλησία Αυτού θά άνελάμβανον την κυβέρνησιν τού κόσμου, ήτις
ούτως είπείν θά ήτο είδος τι στρατιωτικού νόμου, ή δεσποτικής
κυβερνήσεως, ήτις θά εθετε κατά μέρος τούς συνήθεις νόμους
καί κανονισμούς, ένεκα τής κρίσιμου θέσεως των περιστάσεων,
καί θά παρείχεν αύτοίς τόν νόμον κατά άρμοδιώτερον τινα τρό
πον, οχι προς έκείνους οίτινες θά ήσαν είς τελείαν ή καλήν κατάστασιν, (καθώς συμβαίνει μέ τούς νόμους τής αυτοκρατορίας τού
Ιεχω βά ) αλλά νόμους καταλλήλους διά την κατάστασιν τής
Αναρχίας καί έπαναστάσεως, ήτις παρήχθη έν τφ κόσμω, ώς τό ά
ποτέλεσμα τής αμαρτίας. Ή βιαία καί κατεπείγουσα αύτη κυριαρ
χία — έν τή όποίρ 6 Βασιλεύς θά διοική οχι μόνον ώς Βασιλεύς,
αλλά καί ώς κριτής, καί ύπατος ίερεύς — σκοπόν εχει, καθώς
πρό όλίγου νπεδείξαμεν, δπως δικαίωση τόν κόσμον πραγματικώς,
καί δχι υπολογιστικούς, των έργων δντων τού μόνου κανόνος, ή
τελικής δοκιμασίας — ύποστηριζομένων καί υπό τής πίστεως.
Ή πραγματική αύτη δικαίωσις θέλει έπιτευχθή, δχι είς τάς άρχάς τής Χιλιετούς Βασιλείας, άλλά θά είναι τό αποτέλεσμα τής
Βασιλείας — κατά τό τέλος αυτής.
Ή διά τής πίστεως δικαίωσις κατά τόν παρόντα καιρόν, σκο
πόν εχει, δπως επιτροπή είς τούς όλίγους, τούς οποίους ό Θεός
άπεφάσισε νά καλέση είς την Ιδιαιτέραν αυτού υπηρεσίαν, δπως
συμμετάσχωσιν είς την Άβραμιαίαν διαθήκην, ώς τό σπέρμα τής
έπαγγελίας, ώς όννθνόιαύτάς, καί επομένως, ώς συγκληρονόμους
μετά τού 'Ιησού. Ακόμη δέ καί προς τούτους 6 θεός δέν δυνατοί
νά είσέλθη είς άμεσον συμφωνίαν, άλλ* ούτως είπείν, αφού έδικαιο)θησαν διά τής πίστεως, καί διά τής αξίας τού Λυτρωτού αύτων, ούτοι θεωρούνται ώς αναρμόδιοι, καί λαμβάνουσι την πλη
ροφορίαν, δτι γίνονται δεκτοί μόνον έν τφ Ήγαπημένφ — έν τφ
Χριστφ —. καί δτι πάσαι αί πρός θυσίαν υποσχέσεις αυτών, Ιάν
8έν ύποστηριχθώσιν ύπ' αυτού, θά έθεωροΰντο άνευ αξίας.
Πόσον λοιπόν προφανές είναι, οτι ό κύριος σκοπός τού Ευαγ
γελικού αίώνος, είναι ή πρόσκλησις μικρού τίνος ποιμνίου έκ του
μέσου τής άνθρωπότητος, δπως γείνωσι μέλη τής νέας κτίσεως,
καί οτι ή διάταξις τής δικαιώσεως των πιστών πρός Γωην, διά
της πίστεως, σκοπόν εχει την παροχήν είς αυτούς στάσεως ένώ-
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mov του θεού, διά τής όποιας νά δύνανται νά είσέλθωσιν etc
τάς υποχρεώσεις τής διαρκής τάς άπαιτουμένας άπό τούς υπο
ψηφίους τής νέας κτίσεως. Καθώς δέ ήδη ύπεδείχθη, ό δρος διά
του οποίου ούτοι θά γείνωσι δεκτοί είς την νέαν κτίσιν, είναι ό
τής αυτοθυσίας· καί επειδή ό Θεός είναι άπρόθυμος νά δεχθή
ώς θυσίαν, παν τό έλαττωματικόν, ημείς, ώς μέλη του έλαττωματικοΰ καί καταδεδικασμένου γένους, δεν ήθέλομεν είσθαι εύπρόσδεκτοι, εάν μή πρώτον ύπελογιζόμεθα ώς δεδικαιωμένοι από πά
σαν αμαρτίαν* ΐνα τοιουτοτρόπως καθώς ό ’Απόστολος εξηγείς δυνηθώμεν νά «παρουσιάσωμεν τά σώματα ημών θυσίας ζώσας, αγί
ας ενττροόοέκτονς ιΐς τον Θεόν, — την λογικήν ήμών λατρείαν».
— Ρωμ. ιβ' 1.
«ΜΗ ΔΕΧΘΗΤΕ ΤΗΝ ΧΑΡΙΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΠ Ι MATAIQ»
*Έχοντες λοιπόν ταϋτα ύπ’ δψιν? τί θά είπωμεν περί έκείνων
οίτινες άφικνούνται είς τό σημείον τής προς τον Θεόν πίστεως,
καί τής έπακολουθούσης δικαιώσεως, καί οίτινες, βλέποντες, δτι
τό περαιτέρω βήμα έν τή όδώ τοΰ Κυρίου σημαίνει αυτοθυσίαν,
αύταπάρνησιν, κλπ. κρατούνται όμως προς τά όπίσω, άρνούμενοι
νά είσέλθωσι διά τής στενής πύλης καί τής τεθλιμμένης όδού
τής τελείας άφιερώσεως — ακόμη καί μέχρι θανά
του; Μήπως θέλομεν είπη, δτι ό Θεός είναι ώργισμένος κατ’ αυ
τών; ’Ό χι, μάλλον δέον νά ύποθέσωμεν, δτι είς τινα βαθμόν,
άφου προώδευσαν εςί τάς τρίβους τής δικαιοσύνης, εύηρέστησαν
είς τον Θεόν. “Ό τι δέ έλαβον καί ευλογίαν τινά, τούτο ό ’Από
στολος σαφώς διακηρύττει λέγων* (*) «Δικαιωθέντες διά τής πίστε
ως, έχομεν ειρήνην προς τον Θεόν, διά τού Κ. Η. ’Ιησού Χρι
στού». Ή ειρήνη αύτη συνεπάγεται καί κατανόησιν τινά τού Θεί
ου σχεδίου, δσον αφορά τήν μέλλουσαν έξάλειψιν τών αμαρτιών
τών πιστών (Πράξ. γ ' 19) συνεπάγεται επίσης μέγαν τινα βαθ
μόν αρμονίας προς τάς άρχάς τής δικαιοσύνης, διότι ή δικαιούσα
πίστις είναι πάντοτε αναμορφωτική. Χαίρομεν μετά πάντων έκεί
νων οίτινες πλησιάζουσι καί άπό τόσον μακράν* χαίρομεν, δτι
ούτοι είχον τήν προτεραιότητα ταύτην, άπό δλα τά πλήθη τού
ανθρωπίνου γένους, τά όποια ό Θεός τοΰ κόσμου τούτου έξ όλοκλήρου έτύφλωσε, καί τά οποία έπί τού παρόντος δεν δύνανται
νά ιδωσι καί έκτιμήσωσι τήν χάριν τού Θεού έν Χριστφ. Προτρέπομεν τούς τοιούτους νά μείνωσιν έν τή εύνοίφ τού Θεού, διά τής
έπιδείξεως τελείας ύπακοής.
Άλλ* δσον δήποτε καί έάν χαίρωμεν μετά τών τοιούτων, οία* Ή μεταγενεστέρα γνώμη τού Συγγραφέως είναι δτι τό χωρίον τούτο δύναται νά θεωρηθή ώς άναφερόμενον είς τούς ζωτικώς δεδικαιωμένους.
G .F .— 8
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δήποτε χαρά καί ειρήνη δυνατόν νά έπέλθωσιν επί των τοιούτων
πιστών, οίτινες ζητοϋσι νά βαδίσωσιν εις την οδόν τής δικαιοσύ
νης, άλλ* οίτινες άποφεύγουσι, την στενήν οδόν τής θυσίας, πρέ
πει έν τούτοις ειλικρινώς νά ύποδείξωμεν, δτι οί τοιοϋτοι «δέχονται
την χάριν τοϋ Θεοΰ επί ματαίφ». (Β ' Κορινθ. στ' 1) — διότι ή
χάρις τοϋ Θεοϋ διά τής δικαια>σεο)ς την όποιαν έλαβον, σκοπόν
είχεν όπως χρησιμεύση ώς άναβαθμίς δι* ακόμη μεγαλείτερα προ
νόμια καί ευλογίας τής άνω κλήσεως τής νέας κτίσεως. Τ ί χάρις
τοϋ Θεοϋ έγένετο δεκτή επί ματαίφ υπό των τοιούτων, διότι
δεν μεταχειρίζονται τό μέγα προνομίαν, παρόμοιον τοϋ οποίου ου
δέποτε άλλοτε προσεφέρθη εις ούδένα, καί καθόσον αί Γραφαί
ύποδεικνύουσιν, ουδέποτε πλέον θά προσφερθή. Ούτοι ελαβον τήν
χάριν τοϋ Θεοϋ επί ματαίφ, διότι αί εύκαιρίαι τής άποκαταστάσεως, αίτινες θά προσφερθώσιν εις αυτούς εις τύν ερχόμενον αι
ώνα, θέλουσι προσφερθή εις πάντας εκ τοϋ λελυτρωμένου γένους.
Ή χάρις τοϋ Θεοϋ κατά τον παρόντα αιώνα έγκειται κυρίως εις
τό γεγονός, δτι ούτοι έγένοντο ενήμεροι τής άγαθότητός του,
προτοϋ ό κόσμος καταστή ενήμερος περί τούτου, προς τον σκοπόν,
δπως διά τής δικαιώσεως δδεύσωσι προς τά πρόσω διά τήν άπόκτησιν τής κλήσεως καί τοϋ ενδόξου βραβείου, δπερ θά δοθή εις
τό έκλεκτόν σώμα τοϋ Χριστού, τό βασίλειον ίεράτευμα.
Παρατηροΰντες επί τοϋ κατ’ δνομα «Χριστιανικού κόσμου»,
βλέπομεν, δτι τά μεγάλα πλήθη καί αυτών ακόμη τών ειλικρινών
πιστών, ουδέποτε ύπερέβησαν τό πρώτον τούτο βήμ,α τής δικαιώσεως* ούτοι «έγεύθησαν δτι αγαθός ό Κύριος», καί τούτο είναι
αρκετόν δι’ αυτούς. Έ νφ απεναντίας διά τής γεύσεως ταύτης
έπρεπε νά άφυπνίζοντο τελείως πρός μεγαλειτέραν πείναν καί
δίψαν πρός δικαιοσύνην, αλήθειαν, πρός περισσοτέραν ννώσιν τοϋ
Θείου χαρακτήρος καί σχεδίου, πρός περισσοτέραν αύξησιν εις
τήν χάριν, τήν γνώσιν καί τήν αγάπην, καί πρός άπόκτησιν βαθυτέρας τίνος κατανοησεως τής Θείας Βουλής, ώς πρός αυτούς τούς
Ιδιους (άτινα θά έξετάσωμεν κατόπιν εν τινι κεφαλαία) φέρον τήν
επικεφαλίδα 'Αγιασμός).
Καθ’ δσον ημείς δυνάμεθα νά διακρίνωμεν, οί δεδικαιωμένσι
ούτοι πιστοί, άπολαιιβάνουσιν ώφελήματα μόνον κατά τήν παρού
σαν ζωήν, αισθανόμενοι επίσης άνακούφισιν έκ τής γνώσεως ήν
έχουσιν δσον άφοοά τον εύσπλαχνόν τοϋ Θεοϋ χαρακτήρα καί τήν
πρός αυτούς μέλλουσαν αυτού πολιτείαν. Καί δμως ή γνώσις αυ
τών επί τών ζητημάτων τούτων είναι τόσον ασαφής, ώστε συχνάκις ψάλλουσι:
«Συχνάκις ανήσυχος σκέψις Βασανίζει οίκτοώς τήν ψυχήν μου
«Έρωτώσα πλήν άλλόίμονον δμως! Εάν είμ* Ιδικός του ή δχι .
Ή αλήθεια είναι, δτι καίτοι ό Χριστός έγένετο ή σοφία αυ
τών μέχρι τού σημείου, ώστε νά υπόδειξη τήν ανάγκην Σωτήρος,
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προσέτι δέ, νά υπόδειξη μέρος τι της σωτηρίας της προμηθευθείσης ύπ’ αύτου, έν τούΐοις δμως τό Θειον σχέδιον δεν θά εξακο
λούθηση δπως είναι ό οδηγός καί ή σοφία αυτών, ύποδεικνύον εις
αύτους «τά βάθη του Θεού» έκτος εάν διά της άφιερώσεως καί
άφοσιώσεως γεινωσιν ακόλουθοι αύτοΰ, βαόίζοντες είς τά βήματά
του. Ό μ ή αφιερωμένος πιστός ύπ’ ούδεμίαν έννοιαν τής λέξεως
είναι νέον κτίσμα, έστω καί εάν, παρατηρών μέρος τι των Βουλών
του Θεού καί τών απαιτήσεων αύτου, ζητεί νά ζήση ηθικήν τινα
λογικήν, ειλικρινή καί τιμίαν ζωήν έν τφ κόσμφ. Ουτος είναι έτι
έκ τής γής, γήϊνος· ουδέποτε προύχώρησεν, δπως άνταλλάξη τά αν
θρώπινα έπίγεια δικαιώματα του, άτινα απέκτησε διά του
’Ιησού) αντί τών ουρανίων πραγμάτων, προς τά οποία ό Ιίύριος
διά τής δικαιώσεως ήνοιξε την πύλην. Καθώς είς τον τύπον, δεν
έπετρέπετο είς τους Λευίτας νά είσέλθωσιν είς τά "Αγια τής
Σκηνής, ή καί νά ίδωσιν είς τά έν αύτφ αντικείμενα, τοιουτοτρό
πως καί είς τό άντίτυπον, δεν έπιτρέπεται είς τούς δεόικαιωμένους
πιστούς νά είσέλθωσιν είς τά βάθη τού Θεού, ή νά ϊδωσι καί έκτιμήσωσι τά μεγαλεία αυτών, έάν μή πρώτον γείνωσι μέλη τού Βα
σιλείου ιερατεύματος, διά τής τελείας αύτών άφιερώσεως.
Τό νά άναμένωμεν ειδικήν τινα προτίμησιν καί εύνοιαν έν ταίς
χερσί τού Κυρίου κατά τον Χιλιετή αιώνα, διότι δήθεν έλάβομεν
την εύνοιάν του έν τή παρούση ζωή επί ματαίφ, τό τοιούτον θά
έφαίνετο δμοιον, (δς έάν άνεμένομεν ειδικήν τινα εύλογίαν, διό
τι την πρώτην εύλογίαν την κατεσπαταλήσαμεν, ή δεν την έξετιμήσαμεν. Τό τοιούτον δεν θά ήτο σύμφωνον προς την έν τφ
παρελθόντι Θείαν πολιτείαν, έάν εύρίσκομεν, οτι τινές οίτινες
δεν ηύνοήθησαν κατά την διάρκειαν τού Εύαγγελικού τούτου αί
ώνος, θά λάβωσι τάς κυρίας εύνοιας κατά τον μέλλοντα αιώνα;
Ταύτα δέ δεν είναι σύμφωνα προς τους λόγους τού Κυρίου ήμών,
«Οί έσχατοι θέλουσιν είσθαι πρώτοι καί οί πρώτοι έσχατοι;» Πράγ
ματι ό ’Απόστολος σαφώς ύποδεινκύει, δτι δταν ή νέα κτίσις θά
έχη τελείως συμπληρωθή καί ό Χιλιετής αιών θά έχη είσαχθη
ή ειδική εύνοια τού Θεού θά έπέλθη καί πάλιν επί τού σαρκικού
’Ισραήλ, από τού όποιου άςρηρέθη αύτη? είς τάς άρχάς τού Εύαγγελικοΰ τούτου αίώνος. — Ρωμ. ια ' 25-32.
"Οσοι έδικαιώθησαν προς συμφιλίωσιν μετά τού Θεού, πρό
τού αίώνος τούτου, οίτινες διετήρησαν τήν δικαίωσίν των, καί οί
οποίοι ώς αμοιβήν, θά λάβωσι τό δικαίωμα νά γεινωσιν «άρχον
τες έν πάσι τή γή», υπό τήν ούράνιον Βασιλείαν, διετήρησαν ταύτην έπί δαπάνη έπιγείων αυταπαρνήσεων. (Έ βρ. ια ' 35.)
"Ο
σοι έκ τού παρόντος αίώνος θά έπεθύμουν νά μεταχειρισθώσιν όρθώς καί νά διατηρήσωσι τήν δικαίωσίν των, πρέπει νά κάμωσι
τούτο έπί δαπάνη τής σαρκός αύτών. Τό μικρόν ποίμνιον, πιστόν
μέχρι τού ύπερτάτου βαθμού, καταθέτει τήν ζωήν αύτού είς τήν
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ΰπηρεσίαν της αλήθειας καί των αδελφών, καί τοιουτοτρόπως γί
νεται είκών του 'Αρχηγού τής Σωτηρίας ημών. Ή δεύτερα τάξις,
Αλλαχού καλουμένη «μεγάλη Ό μάζ» δέον νά κερδίση το έαυτής
βραβεΐον διά τής δαπάνης τής σαρκός έπίσης, καίτοι ένεκα του
δλίγου αυτής ζήλου άπώλεσαν τό μέγα βραβεΐον τής νέας κτίσεως
καί τά προνόμια τής Βασιλείας. Αί τρεις αύται τάξεις φαίνονται
νά είναι αί μόναι έκεΐναι αιτινες έπωφελήθησαν δια τήν μέλλουσαν
ζωήν διά των ειδικών ευλογιών του παρόντος αΐώνος τής διά πίοτεως δικαιώσεως.
Αί ένέογειαι τής Βασιλείας, υπό τό φώς τής τελείας γνώσεως
καί τών έργων, διά διαφόρους λόγους θέλουσιν έπιδράση κατά
πρώτον μεγάλως έπί του κατά σάρκα Τσραήλ, δστις, οπότε ή τυφλότης αυτών άρθή, θέλει άποβή λίαν ζηλωτής διά τον κεχρισμένον του Κυρίου, λέγων, καθώς τούτο παρίσταται έν τή προφητείφ,
«Ούτος είναι ό Θεός ημών, περιεμείναμεν αυτόν, καί θέλει σώση
ήμάς». (Ή σα. κ ε' 9). Ά λ λ ' ενώ ό ’Ισραήλ, φυσικώς θέλει είσθαι
δ πρώτος, δστις θά είσέλθη υπό τήν νέαν τάξιν τών πραγμάτων,
αί εύλογίαι καί ευκαιρίαν τής Βασιλείας, εύχαριστοϋμεν τον Θεόνί,
θέλουσι ταχέως έπεκταθή εις άπαντα τον κόσμον — ίνα πάντα τά
Ιθνη γείνωσι τέκνα του 'Αβραάμ, υπό τήν έννοιαν τής συμμετοχής
αυτών εις τάς εύλογίας, τάς ύποσχεθείσας είς αυτόν — καθώς
είναι γεγραμμένον — «σέ έκαμα πατέρα πολλών έθνών, έν τφ
σπέρματί σου εύλογηθήσονται πάσαι αί φυλαί τής γής».
Ο Χ ΡΙΣΤ Ο Σ ΕΓΕΝΕΤΟ Ε ΙΣ ΗΜΑΣ ΑΓΙΑΣΜΟΣ
Καθώς ή σοφία ή ή γνώσις περί του Θεού έρχεται είς ημάς,
ώς Αποτέλεσμα τής υπέρ ημών θυσίας του Κυρίου ήμών 'Ιησού,
καί καθώς κατόπιν ή δικαίωσες έπήλθεν διά μέσου τής αξίας αυ
τού, όπότε άπεδέχθημεν τόν έξιλασμόν αύτοΰ καί έστράφημεν έκ
τής Αμαρτίας προς τήν δικαιοσύνην, τοιουτοτρόπως είναι καί δ
Αγιασμός ήμών διά μέσου αυτού. Ουδείς δύναται νά άγιάση εαυ
τόν, υπό τήν έννοιαν τής παρά του Θεού αποδοχής αύτου καί υιο
θεσίας είς τήν οικογένειαν τής νέας κτίσεως τού Θεού, τής υπό τού
πνεύματός του άποκυηθείσης. ('Ιωάν, α ' 13. Έ βρ. ε ' 4). Καθώς
ή άξια τού Χριστού ήτο αναγκαία διά τήν δικαίωσιν ήμών, τοιου
τοτρόπως καί ή παρ' Αυτού άποδοχή ήμών <ης μελών τού σώματός
του, ώς τού βασιλικού ύφιερατείου, καί ή διηνεκής Αυτού βοήθεια,
είναι απαραίτητα διά νά κάμωμεν τήν κλήσιν καί τήν έκλογήν
ήμών βεβαίαν. Ό 'Απόστολος καταδικάζει τινάς ώς «μή κρατούν
τας τήν Κεφαλήν» (Κολ. 6 ' 19), καί παρατηρούμεν, υτι τοιαύτη
άναγνώρισις τού Χριστού Ιησού, δχι μόνον ώς τού Λυτρωτου ήμών
Από τής άμαρτίας, άλλα καί ώς τής Κεφαλής ήμών, αντιπροσώπου,
δδηγού, διδασκάλου, καί συντηρητού τού σώματος (τής Έκκλη-
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σίας), είναι ουσιώδης διά παν μέλος ταύτης. *0 Κύριος ήμών
υπέδειξε την ανάγκην ταύτην, τής έμμονης ήμών υπό την φρον
τίδα καί μέριμναν Αύτοϋ, είπών έπανειλημμένως, «Μείνατε έν
έμοί.......... καθώς τό κλήμα ού δύναται φέρειν καρπόν άφ* έαυτοϋ, εάν μή μείνη έν τή άμπέλφ, ούτως ουδέ υμείς εάν μη έν έμοί
μείνητε». ('Ιωάν, ιε' 4 ). Έ άν μείνητε έν έμοί, και τά ρήματά μου
έν ύμίν μείνη, δ έάν θέλητε αίτήσεσθε, καί γενήσεται ύμίν.» «'Ιωάν
ιε ' 7). Ό δέ 'Απόστολος υποδεικνύει την Ιδίαν άνάγκην τής έμ
μονης ήμών έν τφ Χριστφ, λέγων, «Φοβερόν τό έμπεσείν είς χείρας
Θεού ζώντος». (Έ βρ. ι' 31). ΙΙροχωρών δέ υποδεικνύει τήν ση
μασίαν τούτου, διά τής παραθέσεως χωρίου τίνος έκ τών προ
φητών, «Διότι ό Θεός ήμών είναι πυρ καταναλίσκον». Ή τού Θε
ού άγάπη, ούχί όλιγώτερον τής Θείας δικαιοσύνης αυτού, καίει κα
τά πάσης αμαρτίας, «πάσα δέ αδικία είναι αμαρτία·» δεν δύναται
νά έπιβλέψη (άναγνωρίση) τήν άμαρτίαν·» ένεκεν δέ τούτου έπρομήθευσεν, δχι διά τήν διατήρησιν καί τήν διάιώνισιν τών άμαρτωλών, άλλα διά τήν άπελευθέρωσίν των, έκ τών άσθενειών, καί
άπό τήν καταδίκην τής καταστροφής,
Ταύτα δέ εύρίσκονται έν άρμονίρ προς τάς διαφόρους δια
κηρύξεις τών Γραφών, δτι ό καιρός έρχεται, καθ’' δν ή αμαρτία καί
οί αμαρτωλοί, μετά τών παρεπομένων τής άμαρτίας καί τών άσθενειών, καί λύπης καί θανάτου θέλουσι παρέλθη· Εύχαριστούντες
τον Θεόν δυνάμεθα νά χαίρωμεν έπίσης διά τήν ιδιότητα ταύ
την τού Θείου χαρακτήρος, δτι ό Θεός είναι πυρ καταναλίσκον, δταν
γνωρίζωμεν, δτι Αυτός έπρομήθευσε δι* ήμάς καταφύγιον έν Χριστφ 'Ιησού διά τήν περίοδον τών ακουσίων ήμών άτελειών, καί
δτι έπρομήθευσεν έν αύτφ έπίσης τά τής τελικής ήμών άπελευθερώσεως έκ τής άμαρτίας καί τού θανάτου, καί άπό πάσης άδυναμίας, προς τήν τελείαν αυτού ομοιότητα· — διά τήν νέαν κτίσιν,
τήν τελειότητα τής Θείας φύσεως καί τού πληρώματος αυτής·
διά τήν «μεγάλην 'Ομάδα», τήν τελειότητα έπί έπιπέδου ούτως είπεΐν άναλογούντος προς τό τών άγγέλων· καί δπως ώσιν σύντροφοι,
καί λειτουργοί τής ένδοξου 'Εκκλησίας — «παρθένοι, σύντροφοι
αυτής, κατόπιν αυτής». (Ψαλμ. με' 14). 01 άρχαίοι άριστεϊς κατό
πιν, θά τελειοποιηθώσιν ε!ς τήν άνθρωπίνην φύσιν, εικόνες τού Θε
ού έν σαρκί, καί τετιμημένοι άντιπρόσωποι τής ουρανίου Βασιλεί
ας, καί άγωγοί τών Θείων ευλογιών είς πάσας τάς φυλάς τής
γής. Τέλος δέ, όπόταν αί δοκιμασίαι, εύκαιρίαι, καί πεΐραι τού Χι
λιετούς αιώνος θά φέρωσι πάντας τούς θέλοντας καί ύπακούοντας
είς τήν τελειότητα,, καί ύά έχωσι πλέον άποδείξη τήν προς τόν
Θεόν πιστότητά των, καί ούτοι έπίσης θά άποκτήσωσι τήν άνθρωπί
νην τελειότητα, τήν εικόνα τού Θεού έν σαρκί· τότε δέ μεταξύ
πάντων έκείνων τό θέλημα τού Θεού θά έκτελήται τόσον τελείως,
θά κατανοήται, καί θά έπιδεικνύωσι ύπακοήν εις αυτό, — καί τούτο
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βεβαίως έκ καρδιας — ώστε ούτως δέν θέλει είσθαι πλέον δι*
αυτούς πυρ καταναλίσκον, διότι πάσα ή σκωρία αυτών θά έχη
καθαρισθή υπό τάς παιδείας του Μεγάλου Μεσίτου, εις την φρον
τίδα του οποίου τά πάντα ένεπιστεύθησαν ύπό της σοφίας καί αγά
πης του Πατρός. Ό Χριστός τότε «θά ίδη τον πόνον της ψυχής
αυτού καί χορτασθή», έκ των αποτελεσμάτων.
'Αγιασμός σημαίνει άποχωρίζειν προς αγίαν υπηρεσίαν. 01
αμαρτωλοί δέν καλούνται προς αγιασμόν, άλλα προς μετάνοιαν
οί δέ μετανοήσαντες αμαρτωλοί δέν προσκαλούνται όπως άφιερωθώσι, αλλά νά τηάτενόωάιν εις τόν Κύριον Ίησούν Χριστόν προς
δικαίωσιν. Ό 'Αγιασμός συνιστάται μόνον εις την δικαιωθεισαν
τάξιν — επί των πιστευόντων είς τάς υποσχέσεις του Θεού, τάς
συγκεντρωμένος έν τφ Χριστφ, καί έξασφαλισθείσας διά τής άντιλυτρωτικής αύτοΰ Ουσίας, ’Αλλά τούτο δέν σημαίνει, ότι αγια
σμός ή άγιότης δέν είναι κατάλληλος διά πάσαν ττ^ν ανθρωπότητα,
άλλ’ απλώς σημαίνει, δτι ό θεός έν τή σοφίς* του προεΐδεν, δτι
ένόσφ
άνθρωπός
τις
κατέχει
την
θέσιν
αμαρτωλού,
μη μετανοήσαντος, θά ήτο ανωφελές έάν προσεκάλει αυτόν νά
άποχωρίση εαυτόν καί ζήση ζωήν άγιωσύνης· πρώτον ούτος πρέπει
νά αναγνώριση την άμαρτωλότητά του καί νά μετανοήση. ’Αλλά
έκ τούτου δέν πρέπει νά έννοήσωμεν δ'τι ό μετανοήσας δέν πρέπει
καί νά άγιασθή, και άποχωρίση έαυτόν είς αγιότητα ζωής, αλλά
σημαίνει δτι αγιασμός άνευ δικαιώσεως θά ήτο έξ ολοκλήρου μά
ταιος καί φρούδος. Έ ν τή διατάξει τού Θεού, δέογ νά μάθωμεν
πρώτον περί τής Θείας άγαθότητος προμηύευσάσης υπέρ τών αμαρ
τιών ημών, καί νά άποδεχΟώμεν την συγχώρησιν του, ώς δώρον διά
Χριστού, προτού δυνηθώμεν καί ελΟωμεν είς στάσιν άφιερώσεως
ή αγιασμού ήμών έν τή υπηρεσία Αυτού. Έκτος 6έ τούτου, ό σκο
πός πασών τών διατάξεων τού Ευαγγελικού αίώνος — δηλ. ή κλήσις πρός μετάνοιαν, ή διακήρυξις τών χαράς Ευαγγελίων προς
δικαίωσιν, καί ή πρόσκλησις τών δεδικαιωμένων πρός αγιασμόν
ή άφιέρωσιν εαυτών είς τόν θεόν, πάντα ταΰτα είναι στοιχεία
τού ενός μεγάλου σχεδίου, τό όποιον ήδη ό Θεός απεργάζεται —
είναι ή άνάπτυξις τής νέας κτίσεως. Ό θεός προδιέταξεν δπως
πάντες οΐτινες θά άπετέλουν την νέαν κτίσιν, έπρεπε νά ήσαν καί
θυσιασταί — έκ τού «Βασιλείου ίερατεύματος», καί δπως έκαστος
έξ αυτών έχει νά προσφέρη τι είς τόν Θεόν, καθώς ό Μέγας ήμών
•Αρχιερεύς, «προσέφερεν έαυτόν εις τόν Θεόν» (Έ βρ. ζ ' 27, θ '
14). Πάντες δέ οί έκ τού ύφιερατείου πρέπει νά ποούφέρωότν έαν*
τούς είς τόν Θεόν, έπίσης, καθώς ό ’Απόστολος προτρέπει· «Σάς
παρακαλώ αδελφοί, (αδελφοί, διότι έδικαίωθητε καί είσήλθετε
εις σχέσεις μετά τού Θεού) διά τών οίκτιρμών τού Θεού, (τής
συγχωρήσεως τών Αμαρτιών ήδη έπιτευχθείσης), παοαύτήάατε τά
όώματά όας Θνόίαν ζώάαν, άγίαν εύάρεστον εις τόν Θεόν, τήν
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λογικήν ημών λατρείαν». (Ρωμ. ιβ' 1). *Ηδη λοιπόν παρατηρή
σατε, δτι ενώ τά σώματά ημών δεν είναι πραγματικώς «άγια» πρέ
πει νά γείνωσιν ουτω ύπολογιστικώς, προτού γίνωσιν «εύπρόσδεκτα
εις τον Θεόν,» πρέπει νά λογισθώσιν άγια, δηλαδή, πρέπει νά δικαιωθώμεν διά πίστεως έν Χριστώ» π ρ ο τ ο ύ νά εχωμεν άγι
όν τι καί εύπρόσδεκτον, όπως θέσωμεν επί τού άγιαστηρίου τού
Θεού* τούτο όέ πρέπει νά τεθή επί τού θυσιαστηρίου τού Θεού,
θυσιασμένον καί αποδεκτόν παρ* αυτού, έν ταίς χερσίν τού μεγάλου
ήμών Άρχιερέως, προτού δυνηθώμεν καί λογισθώμεν μέλη τού
Βασιλικού Αυτού ιερατείου.
'Αγιασμός θέλει είσθαι ή άπαίτησις τού μεγάλου Βασιλέως κα
τά τό διάστημα τού Χιλιετούς αΐώνος. "Ολος ό κόσμος θά προσκληθή νά άγιασθή, νά άποχωρίση εαυτόν από πάσης ακαθαρσίας,
από τής παντός είδους αμαρτίας, καί νά άποδώση ύπακοήν εις τό
Θειον θέλημα, ώς τούτο θά άντιπροσωπεύηται διά τής Βασιλείας
καί των αρχόντων αυτής. Τινές τότε, πιθανόν νά συμμορφωθώσι
προς αγιασμόν, ή αγιότητα εξωτερικής τίνος ζωής, χωρίς νά εί
ναι καί ήγιασμένοι έν τή καρδίρ· οί τοιούτοι πιθανόν νά προοδεύσωσι διανοητικώς, ηθικώς καί φυσικώς — μέχρι τού τελείου ορίου
τής άποκαταστάσεως — εις την πλήρη τελειότητα, καί ούτω πράττοντες, θέλουσιν άπολαμβάνη έν τφ μεταξύ των ευλογιών καί αμοι
βών, τής ένδοξου έκείνης περιόδου, μέχοις αυτού τούτου τού τέλους
αυτής· άλλ' έάν ό αγιασμός αυτών κατά τον χρόνον εκείνον δεν
έπεκταθή εις αύτάς ταύτας τάς σκέψεις καί προθέσεις τών καρδιών
αυτών, δεν θέλουσιν εϊσθαι κατάλληλοι διά τάς αιωνίους συνθήκας, πέραν τού Χιλιετούς αίώνος, εις τον όποιον ούδέν θέλει είσέλθη τό όποιον δεν θά είναι έν τελείρ άρμονίρ προς τό Θειον θέλημα
έν σκέψεσι, λόγοις καί πράξεσιν.
Καθ’ δν χρόνον δμως σκιαγραφούμεν τοιουτοτρόπως τον αγια
σμόν, ώς γενικήν τινα αρχήν καί τάς έαυτού ένεργείας έν τφ μέλλοντι έπί τού κόσμου, άς μή ώμεν έπιλήσμονες τού γεγονότος, δτι
αΐ Γραφαί έγράφησαν «διά την διδασκαλίαν ή μ ώ ν — διά την
διδασκαλίαν τής νέας κτίσεως. Όπόταν δέ ό διά τον κόσμον και
ρός θά εχη ελθη διά την διδασκαλίαν αυτού, έπί τοίς δροις τού
αγιασμού, τότε ό κόσμος θά εχη τον μέγαν διδάσκαλον· ό "Ηλιος
τής δικαιοσύνης θά κατακλΰση τότε πάσαν την γήν διά τής γνώσεως τού Θεού. Τότε δέν θά ύπάρχη πλέον ή Βαβέλ των συγκεχυ
μένων θεωριών καί δογμάτων, διότι ό Κύριος ύπεσχέθη, σχετικώς
προς την ημέραν εκείνην λέγων, «Θέλω τότε άποκαταστήσει εις
τούς λαούς γλώσσαν (αγγελίαν) καθαράν, διά νά έπικαλώνται
πάντες τό δνομα τού Κυρίου, καί νά δουλεύωσιν αυτόν υπό ενα
ζυγόν». (Ζαχ. γ ' 9). Ό δέ Απόστολος απευθύνεται μόνον πρός
την νέαν κτίσιν δταν λέγη δτι ό Χριστός «τού Θεού έγένετο είς
ή μ ά ς σοφία, δικαίωσις, αγιασμός καί άπολύτρωσις». "Ας άπο-
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δώσωμεν λοιπόν τήγ πλέον ένθερμον ημών προσοχήν εις τά γεγραμμένα ταύτα, δτινα έγράφησαν διά την διδασκαλίαν η μ ώ ν ,
καί ατινα είναι αναγκαιότατα δι’ ημάς, έάν θά ήθέλωμεν νά κάμωμεν την κλησιν καί την εκλογήν ημών βεβαίαν, όπως συμμετάσχωμεν έν τη Νέα Κτίσει. 'Ως ό Κύριος είπεν εις τούς Ίσραηλίτας·
«'Αγιάσατε έαυτούς» καί «θέλω άγιάση υμάς» (Λευ. κ ' 7,8. νΕξ.
λα' 13). Τοιουτοτρόπως έπίσης καθοδηγεί τόν Πνευματικόν 'Ισρα
ηλίτην νά αφιέρωση έαυτόν, νά παραστήση τό σώμα του θυσίαν
ζώσαν, νά προσφέρη έαυτόν εις τόν Θεόν, έν τή αξία καί διά
τής αξίας τής καταλλαγής τού Χριστού. Καί μόνον έκείνοι, οίτινες κάμνουσι τούτο κατά τόν «εύπρόσδεκτον τούτον καιρόν» γίνον
ται δεκτοί παρά τού Κυρίου, καί άποχωρίξονται ώς άγιοι, καταγραφόμενων των όλομάτων αυτών εις τό βιβλίον τής ζωής τού
Άρνίου (Άποκ. γ ' 5) καί διατίθενται στέφανοι δόξης δι' α ε
τούς, στέφανοι τιμής καί αθανασίας, οιτινες θέλουσιν είσθαι
ίδικοί των έάν άποδειχθώσι πιστοί έν άπάση τή διαθήκη αυτών,
εις δλας αυτών τάς υποχρεώσεις, αίτινες βεβαιούμεθα είναι μό
νον «λογική τις λατρεία». — Άποκ. γ ' 11.
Καθώς ή άφιέρωσις τών λευιτών έν τώ τΰπφ ήτο μερική τι-ς
άφιέρωσις προς θυσίαν, τοιουτοτρόπως τό επόμενον τούτο βήμα
τού αγιασμού, τό όποιον ανήκει εις έκείνους οιτινες αποδέχονται
τήν κλησιν τού Θεού διά τό Βασίλειον 'Ιεράτευμα,, ύπετυπούτο έν
τφ τύπψ διά τής άφιερώσεως τού Ά αρών καί τών υιών αυτού είς
τό Ιερατικόν αξίωμα— τής προς θυσίαν άφιερώσεως. Αύτη δέ ύπε
τυπούτο διά τών λευκών λινών χιτώνων, οιτινες άντεπροσώπευον
δικαιοσύνην, δικαίωσιν, καί διά τού χριστηρίου ελαίου, καί διά
τών θυσιών, έν ταϊς όποίαις πάντες οΐ ιερείς συμμετεΐχον. — 'Ε 
βραίους η ' 3.
Είς τούς Λευιτικούς τύπους, δύο άςριερίύσεις διακεκριμμένως
καταδεικνύονται· (1) ή γενική άφιέριοσις πάντων τών Λευιτών·
καί (2) ειδική τις άφιέρωσις τών ολίγων Λευιτών οίτινες ήσαν
Θνόιαάταί, ή Ιερείς. Ή προ>τη παριστρ τήν γενικήν άφιέρωσιν
προς αγίαν ζωήν καί ύπακοήν είς τόν Θεόν, τήν όποιαν πάντες
οί πιστοί έκτελούσι, καί ήτις διά τής χάριτος τού Θεού διά τούί
Χριστού, ένεργεί υπέρ αυτών, ύπολογιστικώς «οτκαίωβιν προς
ζωήν» καί ειρήνην μετά τού Θεού. Τούτο δέ είναι έκεΐνο τό ο
ποίον, πάντες οί ά?.ηθείς πιστοί κατανοούσιν καί δοκιμάζουσιν κα
τά τόν αιώνα τούτον. Α λλά καθώς ό Απόστολος έξηγεΐ «τό τέ
λος τής παραγγελίας είναι αγάπη έκ καθαράς καρδίας». (Α '
Τιμ. α ' 5). Δήλαδή, ότι ό Θεός προγνωρίζει, δτι ή προς τήν πρώ-*
την ημών άφιέρωσιν συμφωνία ημών, ή προς τούς ορούς τής δικαιώσεως ήμών ομολογία, κατά τό τέλος αυτής, θέλει όδηγήση
ημάς πρός τήν δευτέοαν άφιέρωσιν ήμών ώς Ιερέων προς θυ
σίαν.

