ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

Η ΝΕΑ ΚΤΙΣΙΣ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ
Γενική αποζης της εκλογής. — Ή όοΟη όκέίξτις, — Ονδεμία
όοικία εις τονς μη έκλεγέντας. — Διαφορά μεταξύ «κλη
τών και εκλεκτών». — «'Υπάρχει αμαρτία προς θάνατον».
«Φοβερόν τό έμπεβείν εις χεϊρας Θεοί ζώντος». — Ή με
γάλη Όμάς. — Oi χιτώνες αντών λενκαινόμενοι εις τό αί
μα τον *Αρνίον. — Ή εκλεκτή άμπελος και τα κλάματα
αντης. — Διάφοραι έκλογαί έν τώ παρελΟόντι. — Ονδεμία
έξ αντών ητο αιώνιος. — Ό ’Ιακώβ και ό TIdav τύποι. —
«Τον ’Ιακώβ άγάπηβα». — «Τόν Tidav έμίβηβα». — *0 Φα
ραώ. — «Δι’ αντό τοντο βέ έξηγειρα». — Ό Θεός ονοέποτε παραβιάζει την Οέληύιν. — Ό Φαραώ δεν εξαιρείται τον
κανόνος τοντο ν. — «ό Θεός έόκλάρι*νε την καρδίαν τοί
Φαραώ». — Τό έθνος τον Ίβραάλ έκλεγόμενον. — «'Οποία
λοιπόν η νπεροχη τον Ίονδαίον; Πολλή κατά πάντα τρό
πον.» — Ή εκλεκτή νέα κτίβις. — Σημαύία της «Χάριτος»·
Μία είκών της σωματοφυλακής τον Βαόιλέως, — «ΙΙροώριβται όπως γείνωβιν όνμμορφοι της είκόνος τον Υιοί Αντον». — «Κεκλημένοι κατά την πρόθεβιν Αντον». — ’Ιδιό
τητες καί χαρακτηριστικά των καλονμένων. — «Έάν ό Θε
ός είναι υπέρ ημών». — ΙΙαραόραβις τον έπιχειρηματος
τοι? Άποβτόλον. — Την κληβιν ίιμών καί έκλογίιν βεβαίαν
ποιείβΟαι. — Τό βτάδιον. — «Τρέχω προς τόν σκοπόν».—
«Γνωρίζοντες την έκλογίιν θας παρά Θεοί».
ΤΟ ΔΟΓΜΑ της έκλογής, καθώς τούτο γενικώς κατανοείται,
είναι λίαν άποκρουατικόν, πλήρες μεροληπτικότητος, καί αδικίας·
τό τοιουτον δμως είναι άποτέλεσμα τής παρεξηγήσεως του
Θείου Λόγου έπί του ζητήματος τούτου. Το έν ταΐς Γαφαΐς διδασκόμενον δόγμα τής έκλογής, τό όποιον θά προσπαθήσωμεν
νά έκθέσωμεν, πρέπει νά όμολογηθί) ύφ* δλων, δτι είναι έν έκ
των μεγα?.ητέρων δογμάτων τής Γραφής— δπερ είναι τεθεμελιωμένον δχι μόνον έπί τής χάριτος, άλλα και έπί τής δικαιοσύνης
έπίσης, καί τής Ισότητος—καί καθ’ ολοκληρίαν άμερόληπτον. Ή
περί έκλογής πεπλανημένη θεωρία, διά βραχέων έκτιθεμένη, εί
ναι δτι ό Θεός, καταδικάσας άπαν τό γένος τής άνθρωπότητος
εις την αΙώνιον κόλασιν, έξέλεξεν έκ του γένους ημών, «μικρόν τι
ποίμνιον» μόνον, δπως διασωθή— έπιτρέ-ψας εις την μεγάλην πλει
ονότητα αυτών, δπως κατέλθη είς την κόλασιν των ανεκλάλητων
μαρτυρίων, είς τά όποια ή Θεία πρόγνωσις προώρισεν αυτούς πρό
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τής δημιουργίας αυτών ακόμη. Ή κατήχησις του Ούεστμίνστερ,
ήτις είναι ή θερμοτέρα κήρυξ τής υφιστάμενης ταύτης -ψευδούς
θεωρίας, μετ’ έμφάσεως διακηρύττει, δτι «τό εκλεκτόν τούτο μι
κρόν ποίμνιον» δεν πρέπει νά θεωρηθή δτι θά σωθή ένεκα Ικανότητος, ή αξίας εκ μέρους αυτών, άλλ’ απλώς θά σωθή, ένεκα τής
υπέρτατης βουλής τού Θεού. Ή ορθή σημασία τής εκλογής, την
οποίαν πολλαχώς ή Γραφή υποστηρίζει, καί τήν οποίαν θέλομεν
κατάδειξη, είναι δλως αντίθετος προς τήν άνω θεωρίαν· δηλ. δτι
θάνατος (καί ούχί αιώνιος ζωή έν βασάνοις) ήτο ή έπί τού γένους
ημών έπιβληθείσα ποινή, συμπερικλείσασα έν έαυτή παν μέλος του
γένους, διά τής παρακοής του ενός ανθρώπου. "Οτι ή χάρις του
Θεού έξεδηλώθη διά τής άπολυτρώσεως τής έν Χριστφ ’Ιησού,
άπολυτρώσαντος ολόκληρον τον κόσμον διά τής εαυτού θυσίας,
δστις είναι «ιλασμός (ίκανοποίησις) των αμαρτιών ήμών (τής
Εκκλησίας), καί ούχί μόνον των ήμετέρων, αλλά καί των αμαρ
τιών όλον τον κόόμον». (Α ' ’Ιωάν, β' 2). Ό Θεός έξέλεξεν δπως ό μονογενής Αυτού Υιός, λάβη τό προνόμιον τούτο τής άπο
λυτρώσεως τού γένους έπί δαπάνη τής Ιδίας εαυτού ζωής, καί δτι
ώς ανταμοιβήν, θά έξυψούτο Ούτος εις τήν Θείαν φύσιν (*) καί
τέλος πάσας τάς φυλάς τής γής» έξεγείρων αΰτάς έκ τού ύπνου
τού θανάτου, δίδων εις αύτάς τήν γνώσιν τής αλήθειας, καί
ύποβοηθών τούς ευπειθείς καί προθύμους, δπως έπανέλθωσιν εις
τήν π?<.ήρη τελειότητα τής ανθρώπινης ζωής, καί εις περισσοτέρας
ευλογίας καί εύνοιας τών έν Έ δέμ παραχωρηθεισών.
Ό Θεός έπίσης έξέλεξεν αριθμόν τινα «αγίων», υπό τον Μο
νογενή Αυτού, ώς συγκληρονομίαν μετ’ αυτού έν τη δόξη, τιμή καί
άθανασίςι τής κέας κτίσεως, καί συμμέτοχων έν τφ έ'ργφ τής ευ
λογίας τής άνθρωπότητος δι’ ανθρώπινης άποκαταστάσεως. Ό
Ευαγγελικός ούτος αιών δέν προωρίσθη διά τήν τοιαύτην ευλογί
αν καί άποκατάστασιν τού κόσμου, άλλ’ απλώς προς τόν σκοπόν
τής κλήσεως έκ τού κόσμου μικρού τινός ποιμνίου, δπως ούτοι
άποτελέσωσι τούς «έκλεκτούς του Θεού» — ίνα ύποστώσι δοκι
μασίας καί σμιλεύσεις ώς προς τήν πίστιν, αγάπην καί ύπακοήν,
καί «κάμωσιν ούτως τήν κλήσιν καί εκλογήν αυτών βεβαίαν». (Β '
Πέτρ. α ' 10). Ή κλήσις δμως καί έκλογή τού μικρού τούτου ποι
μνίου διά τον τρόπον τούτον, δέν επιφέρει ούδεμίαν αδικίαν, ούδεμίαν ζημίαν, εις τούς μή έκλεγέντας, οΐτινες ύπ’ ούδεμίαν έν
νοιαν τής λέξεως κατεδικάσθησαν, διότι δέν έξελέγησαν—διότι
παρωράθησαν. Κατά τόν αύτόν τρόπον τά πλήθη τών λαών τής
χώρας ταύτης δέν ήδικήθησαν, ή κατεδικάσθησαν, οπότε έκλογή
τις έλαβε χώραν προς άνάδειξιν τών κυβερνητών, καί οί λαοί
ούτοι δέν συμπεριελήφθησαν μεταξύ τών έκλεγέντων. Καθώς ό
* Τόμος Ε '. Κεφάλ. Ε '.
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σκοπός τών γήινων έκλογών είναι ή έξασφάλισις Ικανών προσώ
πων διά την ευλογιάν του λαού έν γένει, διά σοφών νόμων καί
διοικήσεως, τοιουτοτρόπως καί ή ευλογία την οποίαν ό Θεός προδιέταξεν, ούδεμίαν ζημίαν κατεργάζεται εις τούς μή έκλεγέντας,
αλλά σκοπόν έχει όπως έπιφέρη ευλογίαν εις πάντας τούτους —
καθότι οι έκλεγέντες θά άποτελέσωσι τούς βασιλικούς δικαστάς,
τούς Βασιλείς καί Ιερείς τού Χιλιετούς αΐώνος, υπό την διοίκησιν
των όποιων, πάσαι αί ςρυλαί τής γήζ θέλουσιν εύλογηθή.
ΑΙ Γραφαί άφθονούσι χωρίων, άναφερομένων εις τούς «κλη
τούς» καί «εκλεκτούς», τής τελευταίας ταύτης έκφράσεως ύπαινισσομένης, δτι ή λέξις κλητός δύναται νά έννοηθή, ώς εφαρμοζό
μενη εις πάντας Εκείνους οίτινες έρχονται εις τινα κατάστασιν
σχέσεως προς τον Θεόν, έν τη όποίρ, καταστάσει ούτοι έλπίζουσιν, ή προσδοκώσι νά άποκτήσωσι την αθανασίαν, δντες μέλη
τής ένδεδοξασμένης Εκκλησίας· καίτοι έχουσι την πιθανότητα
τής πτώσεως, καί τής παύσεως αυτών, όπως ώσιν ούτω έκ τής
έκλεκτής τάξεως. Έ ν άλλαις λέξεσι, πάντες οΐ έκ τής αφιερωμέ
νης τάξεως οί δεχόμενοι την άνω κλήσιν τού Θεού διά την νέαν
κτίσιν, λογίζονται έκ των εκλεκτών δταν τά ονόματα αυτών καταχωρηθώσιν έν τφ βιβλίφ τής ζωής τού ’Αρνιού, καί όπόταν στέ
φανός τις τεθή κατά μέρος δι* αυτούς* άλλ’ έπειδή απιστία τις
δυνατόν νά υπόδειξη την άπόσβεσιν των ονομάτων αυτών, καί την
παράδοσιν τών στεφάνων αυτών εις άλλους, (Άποκ. γ ' 5>11)
ενεκεν τούτου ούτοι τότε θά παύσωσιν άποτελούντες μέρος τής
έκλεκτής Εκκλησίας. Έ νφ ή λέξις «εκλεκτός» απεναντίας σημαί
νει εκείνους οίτινες τελικώς θά κερδίσωσι τάς ευλογίας είς τάς
οποίας ό Θεός έκάλεσε τούς πιστούς τού Ευαγγελικού τούτου αίώνος—εκείνους οίτινες «ποιούσι την κλήσιν καί έκλογήν αυτών
βεβαίαν» διά πιστότητος εις τούς δρους καί τάς συνθήκας ταύτης
ακόμη καί μέχρι θανάτου.
Δύο τάξεις ύποπίπτουσιν υπό την προσοχήν ήμών έν ταίς Γραφαίς, ώς αποτυγχάνουσαι νά κάμωσι τήν κλ,ήσιν καί έκλογήν αυ
τών βεβαίαν. Ή μία έκ τών τάξεων τούτων— έχομεν λόγον νά
πιστεύωμεν έν τούτοι ς δτι δεν είναι καί ή πολυαριθμωτέρα— δχι
μόνον θά άπολέσωσι τά βραβεία τών εκλεκτών, αλλά προσθετι
κούς θέλουσιν άπολέοη καί αυτήν τήν ζωήν αυτών— έν τφ δευτέρφ
θανάτιο. Ούτοι περιγράφονται υπό τού Ίωάννου, δστις έξετάζων
τήν τάξιν τής ΈκκΤ/ησίας, λέγει· «έστιν αμαρτία ού προς θά
νατον, (καί) εστιν αμαρτία πρός θάνατον, ού περί έκείνης λέγω
ινα έρωτήση». (Α ' ’Ιωάν, ε' 16). Θά ήτο ανωφελές νά προσευχηθή τις ή νά έλπίση δι’ έκείνους οίτινες διαπράττουσιν αμαρ
τίαν πρός θάνατον. Ή αμαρτία αύτη περιγράφεται έν ταίς Γραςραϊς, ώς ούσα αυαρτία κατά τού *Αγίον Πνεύματος τού Θεού
— δχι άκουσία ή έξ άγνοιας, άλλ’ ώς τό αποτέλεσμα τής έπιμονης
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είς έκείνο τό όποιον κατ’ άρχάς τουλάχιστον, καθαρώς καί σαφώς
άνεγνωρίσθη ώς κακόν· αλλά τό όποιον, ένεκα τής ίσχυρογνώμου θελήσεως. κατέστη ακολούθως Ισχυρά πλάνη— τού Κυρίου πα^αδίδοντος ούτω πάντας τούς θέλοντας είς τήν πλάνην την οποίαν
έπροτίμησαν αντί τής αλήθειας. — Β ' Θεσ. β' 10-12.
Οί Απόστολοι Πέτρος καί ’ Ιούδας, άναφέρουσι τήν τά ξιν
ταύτην, μεταχειριζόιιενοι τήν Ιδίαν γλώσσαν. (Ιο ύ δ α ς 11-16. Β '
Πέτρου 6' 10-22). ΙΙά ντες ούτοι κατεΐχον ποτέ θέσεις τινας με
τα ξύ τώ ν εκλεκτών έν τή Έκκ?.ησίςι. (Ούδείς έξ αυτών εθναι
έκ τού κόσμου, δστις επί τού παρόντος δεν εύρίσκεται υπό κρίσιν,
ή δοκιμασίαν, αλλά τού όποιου ή κρίσις θά έλθη μετ’ ολίγον, υπό
τήν Χιλιετή Βασιλείαν). Ούτοι αντί νά βαδίζωσι κατά πνεύμα είς
τά ίχνη τού Κυρίου, έν τή όδφ τή ς Ουσίας, «περιπατούσι κατά τάς
Ιδίας εαυτών επιθυμίας, καί τό στόμα αυτών λαλεί υπέρογκα,
θαυμάζοντες πρόσωπα ώφελείας χάριν», — ούτοι θέλοντες νά εύχαριστήσωσι πρόσωπα, ενεκα ώφελείας, άπεμακρύνθησαν άπό τήν
εαυτών διαθήκην τής Ουσίας μέχρι θανάτου ( ’Ιούδας 16). Ή πε
ρί τής τά ξεω ς ταύτης περιγραφή τού Πέτρου, είναι ακόμη περισ
σότερον σαφής. Ούτος διακηρύττει, ότι οΐ τοιούτοι άφ’ ου άπέφυγον τά μολύσματα τού κόσμου, διά τής έπιγνώσεως τού Κυρί
ου καί Σωτήρος Ιησού Χριστού, καί ένεπλέχΟησαν πάλιν είς αυ
τά, καί νικώνται, «όμοιάζουσι προς κύνα έπιστρέψαντα είς τό ίδι
ον αυτού έξέραμα, καί προς χοίρον λουσΟέντα είς τό κύλισμα τού
βορβόρου.» «Παρομοιάζει δέ τούτους προς τον Βαλαάμ, τον λησμονήσαντα τάς οδούς τής δικαιοσύνης χάριν επιγείου κέρδους.
At λέξεις δέ τούτου υπαινίσσονται δτι ή τά ξις αύτη θά εύρεθή
κυρίως μεταξύ τώ ν διδασκάλων τής Εκκλησίας, καί προ πάντων
είς τό τέλος τού αίώνος τούτου, καί δτι μέρος τής κάκιστης αυ
τώ ν διαγωγής Ό*έλει είσθαι, δτι «θά βλασφημώσι τά αξιώ ματα»
— εκείνους τούς όποιους ό Θεός έτίμησε, καί «έθεσεν» έγ τφ σώματι. — Β ' Π έτρ. 6 ' 1,10.
Είς τήν πρός Εβραίους έπιστολήν εχομεν δύο περιγραφάς
τής άποστάτιδος χαίτης τάξεω ς, ήτις παύει άπό τού νά άποτελή
μέρος τώ ν έκλεκτών. Είς τήν πρώτην (σ τ ' 4-9) ό ’ Απόστολος
φαίνεται νά ύποδεικνύη τινας, οί οποίοι άφ’ ου έγεύθησαν τά
ουράνια δώρα, καί τάς δυνάμεις τού μέλλοντος αίώνος, άφ’ ου
έγένοντο μέτοχοι τού 'Αγίου Πνεύματος, καί έγένσντο δεκτοί ώς
μέλη τής κλητής τά ξεω ς, περιπίπτουσι κατόπιν είς τήν αμαρτίαν
— δχι ενεκα τώ ν άναποφεύκτων αδυναμιών τή ς σαρκός καί τώ ν
παγίδων τού Σατανά, άλλ’ έκουσίως, καί έν γνώσει έγκαταλείποντες τήν δικαιοσύνην. Ούτοι, μάς διαβεβαιοί ό ’ Απόστολος, είναι
αδύνατον νά άνακαινισθώσιν είς μετάνοιαν. Ούτοι λαβόντες τό
έαυτών μερίδιον έκ τώ ν ευεργετημάτων τώ ν προκυπτόντων έκ τής
μεγάλης θυσίας τού άντιλύτρου, καί προτιμήσαντες νά καταφρονήG.F.— 11
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<7ωσι την χάριν του Θεού, μετεχειρίσθησαν καί κακώς έχρησιμοποίησαν την έν τη καταλλαγή μερίδα αυτών, καί επομένως, ούδέν
πλέον εναπομένει δ ι7 αυτούς· ελαδον την εαυτών στάσιν έκουσί
ως, καί επομένως αί εκκλήσεις τή ς δικαιοσύνης ούδεμίαν έπίδρασιν θά εχωσιν έπ7 αυτών.
Εις Κειράλαιον ( ι #. 26, 27, 31) ό 7Απόστολος προφανώς
πεςπγράφει έτέραν τινά τάξιν, ήτις αντί νά περιπέση εις αμαρτω
λήν τινα καί 6δε?ιυράν κατάστασιν τής ζωής, πίπτει από τής πίότεως, ήτις έδικαίωσεν αυτούς, καί ήτις είναι ουσιώδης, όπως
διατηρήσωσι την μετά τού Θεού δεδικαιωμένην αυτών στάσιν.
Ε ις άμφοτέρας δέ ταύτας τάς περιστάσεις σημειωτέον, οτι ή
έκουιίιότηο είναι εκείνη ήτις αποτελεί τό κύριον κέντρον τού) κα
κού· «Έ ά ν άμαρτάνωμεν έκοι;<ίιως> άφ7 ου έλάδομεν την γνώσιν
τής αλήθειας, (άφ7 ου ηύνοήθημεν παρά τού Θεού έν τφ Χριστφ
διά τής σοφίας, δικαιώσεως, καί αγιασμού) δεν απολείπεται πλέ
ον θυσία υπέρ αμαρτιών.» Ή θυσία την οποίαν ό Χριστός έδωκεν
νπέρ ό'λων, ήτο διά την αρχικήν αμαρτίαν, την άδαμιαίαν αμαρτί
αν, καί την έν ήμίν ύπάρχουσαν κληρονομικήν αδυναμίαν, ώς
τέκνων τού 7Αδάμ. Ό Κύριος ημών ούδεμίαν απολυτρωτικήν τιμήν
έ'δωκε δι7 οιανδήποτε έκουσίαν αμαρτίαν έκ μέρους ημών, καί
επομένως έάν ημείς άμαρτάνωμεν έκουσίως ούδέν μέρος πλέον απο
μένει έκ τής αρχικής αξίας όπως έφαρμοσθή διά τάς εκούσιας
ημών παραβάσεις. 7Εάν δέ αί άμαοτίαι ήσαν πλήρεις προθέσεως,
ή έκουσιότητος, ούδενός μέτρου αδυναμίας ή πειρασμού ύπάρχοντος, καί έάν αύται διεπράχθησαν αφού έλάδομεν σαφή γνώσιν
τής ήμετέρας θέσεως, καί σχέσεως ήμών προς τον Κύριον, ή
αμαρτία έκείνη είναι αμαρτία προς Θάνατον—τον Δεύτερον Θά
νατον—καί ούδέν πλέον πρέπει νά περιμένωμεν μετ7 έλπίδος,
— αλλά φοβερά τις άπεκδοχή κρίσεως, άποφάσεως, καί έξαψις
πυρός, τό όποιον μέλλει νά κατατρώγη τούς ύπεναντίους τού Θε
ού— πάντας τούς έκουσίως έναντιουμένους εις Λύτόν καί τήν δι
καιοσύνην Λύτου, καί τό σχέδιον Αύτού, τό οποίον έπρομήθευσε xi\v
δικαιοσύνην έκείνην, διά τής άπολυτρώσεως τής έν Χριστφ 7Ιησού, τφ Ινυρίφ ήμών.
Εις τον 20ον στίχον, ό 7Απόστολος φαίνεται νά ύπαινίσσηται,
ώς άναφερόμενος εις έκείνους οΓτινες άφ7 ού κατενόησαν τό εργον
τής καταλλαγής τού Χριστού, ώς τού Λυτρωτού ήμών, περιεφρόνησαν τό εργον έκεΐνο καί έθεοόρησαν αύτό ώς μηδέν, νομίσαντες
κοινόν (ή σύνηθες) πό πολύτιμον αύτού αίμα, τό οποίον εξασφαλί
ζει τήν Καινήν Διαθήκην, καί ούτως ύδοίζουσι τό πνεύμα τής
χάριτος—τήν χάριν τού Θεού, ήτις έπρομήθευσε τήν καταλλαγήν
ταύτην, καί επικοινωνίαν μετά τού Λυτρωτού ήμών είς τήν θυ
σίαν αύτού καί αμοιβήν. Έ άν τις ήθέτει τον Μωϋσήν καί τον νό
μον, τον όποιον ούτος άντεπροσώπευεν, ό τοιούτος άπέθνησκεν
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άνευ έλέους, καίτοι ή καταδικαστική επί έκείνων άπόφασις δέν
έσκοπείτο νά είναι αιώνια* εκείνοι δμως οίτινες καταφρονούσι τον
άντιχυπικόν Μωϋσήν, καί τοιουτοτρόπως άθετούσι τό προνόμιον
τής έν τφ αίματι του Χρίστου κοινωνίας, καταφρονοϋντες ούτως
τον Θεόν δστις προέγραψε την διάταξιν ταύτην υπέρ αυτών, θέλουσι λογιστή άξιοι αύστηροτέρας τιμωρίας, εκείνης ήστινος έπήρχετο επί των παραβατών τής Διαθήκης του Νόμου. Θά είναι δέ
αυστηρότερα, καθότι θά είναι καταδίκη ε’ις θάνατον— εκ του οποί
ου δέν θά ύπάρχη πλέον άπολντρωθις άνάστασις, έπανόρθωσις
— εις τον Δεύτερον Θάνατον. Ουδόλως δέ είναι θαυμαστόν, εάν
ό Απόστολος μάς προειδοποιή επί του ζητήματος τούτου, δτι
δέον νά είμεθα προσεκτικοί, ϊνα μή άπορρίψωμεν την πρόνοιαν
τής Θείας χάριτος, μάς διαβεβαιοί δέ, δτι τό νά έκφύγωμεν έκ
τών προστατευτικών χειρών του Παρακλήτου ημών, τον οποίον
ό Θεός διώρισεν— τον Ίησοΰν—θά ήτο τό αυτό, έάν περιεπίπτωμεν, ούδαμου αλλαχού, εί μή είς τάς χεϊρας τού Πατρός— τού με
γάλου Δικαστού, δστις ούδεμίαν παραχώρησιν ποιείται υπέρ τής
αμαρτίας, δέν δέχεται προφάσεις,—τού όποιου ή άφθονος, άλλα
καί μοναδική πρόνοια τού προς τούς αμαρτωλούς ελέους είναι διά
τής άπολυτρώσεως— διά τού Χριστού ’Ιησού τού Κυρίου ήμών.
Η ΜΕΓΑΛΗ ΟΜΑΣ
Ώ ς ύπεδείξαμεν ανωτέρω, εκτός εκείνων, οιτινες πίπτουσιν α
πό τής θέσεως τών εκλεκτών, καί κατέρχονται είς τον Δεύτερον
Θάνατον, υπάρχει καί έτέρα τις τάξις, ήγμένη είς τήν προσοχήν
ήμών, ήτις άποτυγχάνη νά κάμη τήν κλήσιν καί εκλογήν βεβαίαν,
άλλ’ ήτις δέν θά κατέλθη εις τον Δεύτερον Θάνατον, διότι δέν
ήμάρτησεν έκουσίως έν μεγάλφ μέτρφ άνηθικότητος, άλλ’ ήτις
καί δέν ήρνήθη τήν αξίαν τού πολυτίμου αίματος. Ή τάξις αυτή,
τήν όποιαν έχομεν ήδη όνομάση, ώς τήν «μεγάλην 'Ομάδα»,
είναι εκείνη ήτις θά έξέλθη έκ τής μεγάλης θλίψεως καί θά πλύνη τά ίμάτια αυτής, καί θά λευκάνη αύτά έν τφ αίματι τού ’Αρ
νιού* ένφ δέ αύτη θά κερδίση τήν πνευματικήν φύσιν καθώς καί
μεγάλην ευλογίαν καί συμμετοχήν είς τον Δεΐπνον τού γάμου τού
’Αρνιού, ώς δαιτυμόνες, έν τούτοις δμως θά έχωσιν άπολέση τό
μέγα βραβείον, τό οποίον θά περιέλθη μόνον είς τούς έκλεκτούς,
— τούς πιστούς ύπερνικητάς, είς έκείνους οίτινες θά άκολουθήσωσιν είς τά ίχνη τού ’Ιησού μετά χαράς καί έκ καρδίας. (Άποκ
ζ ' ) . Ή μεγάλη αύτη Ό μάς αποτυγχάνει νά τηρήση τήν έαυτής θέσιν μεταξύ τών έκλεκτών— αποτυγχάνει τού νά είναι έκ τών
«έκλεκτών»— ένεκα άνεπαρκείας ζήλου διά τον Κύριον, τήν α
λήθειαν καί τούς αδελφούς,— διότι έν αίρει «είναι ύπερΟεβαρυμενη διά τών φροντίδων τή ς ζωής ταύτης». ’Εν τούτοις επειδή αί
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καρδίαι αυτών είναι πισται ε’ις τον Λυτρωτήν και έπειδή τηρούσι την εαυτών πιστιν εις τό πολύτιμον αίμα, καί κρατούσι τού
το στερώς καί δέν τό άρνούνται, διά τούτο ό Κύριος ’Ιησούς,
ό Παράκλητος ημών, ό ’Αρχηγός τής σωτηρίας ήμών, δστις δδηγεί τούς εκλεκτούς εις την δόξαν διά τών βημάτων τής εκου
σίου θυσίας, θέλει όδηγήση καί τούτους εις πνευματικήν ευλογί
αν—εις την τελειότητα έπί κατωτέρου επιπέδου τών πνευματικών
υπάρξεων— διότι ένεπιστεύθησαν εις Αυτόν, καί δέν ηρνήθησαν
τό όνομά Του ή τό έ'ργον αυτού.
Ό Κύριος ήμών άναφερόμενος είς την εκλεκτήν Εκκλησίαν,
τήν Νέαν κτίσιν, έν τή εαυτού παραβολή περί τής ’Αμπέλου,
λέγει ήμίν, ότι Αυτός είναι ή άμπελος, καί ότι οί πιστοί άφιερωμένοι ακόλουθοί του, οιτινες βαδίζουσιν είς τά ίχνη αυτού είναι
τά κλήματα. Διαβεβαιοϊ δέ ημάς, ότι καίτοι είμεθα κλήματα,
τούτο δέν σημαίνει, οτι δέν θά πρασβληθώμεν εκ δοκιμασιών καί
δυσκολιών, καί ότι απεναντίας, ό Πατήρ, ό Μέγας Γε
ωργός, θά έπιβλέπη, όπως έχωμεν δοκιμασίας πίστεως καί υπο
μονής καί άφοσιώσεως, ίνα διά τούτων καθαρισθώμεν, καί αί βλέ
ψεις ήμών έπί τών γήινων πραγμάτων άποκόπτωνται, καθώς καί
αί ελπίδες καί φιλοδοξίαι ήμώ ν—προς τον σκοπόν ίνα αύται παραγάγωσι πλουσιωτέραν πνευματικήν καρποφορίαν—πραότητα, υπο
μονήν, χρηστότητα, μακροθυμίαν, φίλαδελφίαν, αγάπην,— καί ό
πως ταύτα ύπάρχωσιν είς ήμάς καί άφθονούσιν, έπί μάλλον καί
μάλλον, καί όπως άνοιχόή ήμίν πλούσια ή είσοδος εις τήν αιώνιον
Βασιλείαν τού Κυρίου ήμών καί Σωτήρος ’Ιησού Χριστού, ώς μέ
λη τής Νέας Κτίσεως. — Β ' Πέτρ. α ' 11.
Έ ν τούτοις, οΰτος π?*ηροφορεΐ ήμάς ότι ή άπόκτησις θέσεως
τινός, μεταξύ τών αληθών κλημάτων έν τή άληθεί άμπέλω, δέν εί
ναι αρκετή· ότι τό πνεύμα τής αμπέλου δέον νά είναι είς ήμάς—
ή διάθεσις όπως φέρωμεν τον καρπόν τής αμπέλου, πρέπει νά ύπάρχη είς τάς καρδίας ήμών— ότι δ Γεωργός θά έπιτρέψη είς
ήμάς, όπως παραμείνωμεν ώς κλήματα έπί τινα λογικόν καιρόν,
ίνα γνωρίση, εάν παρέχωμεν άπόδειξίν τινα, παραγωγής τού κα
ταλλήλου καρπού, προτού καταδικάση ήμάς ώς ακαταλλήλους·—
ότι δέν άξιοι όπως ίδη ώριμους σταφυλάς έπί τών νέων κλημά
των, άλλ’ ούτε καί αώρους σταφυλάς. Μάλλον δέ θά παρατηρή
όπως ΐδη ένδείξεις τού κάλυκος τού καρπού, καί ακολούθως διά
τήν άνθησιν τούτων, διά τού άνθους τής σταφυλής* βραδύτερον α
κόμη διά τήν εύχυμον ώρίμανσιν τού καρπού. Ό Γεωργός εχει
μεγάλην υπομονήν διά τήν άνάπτυξιν τού καρπού τούτου τής αμ
πέλου «τής φυτείας τής δεξιάς χειρός τού Πατρός μου» (Ψαλμ.
π ' 15) άλλ’ έάν μετά παρέλευσιν λογικού τίνος χρόνου, δέν ευρί
σκει καρπόν, άποκόπτει τον κλάδον έκεΐνον, ώς «άπομυζώντα» τήν
δύναμιν καί τήν θρεπτικότητα τής άμπέλου χάριν τής ιδίας εαυτού

150

Η ΝΕΑ Κ Τ ΙΣ ΙΣ ΠΡΟΚΑΘΩΡΙΣΜΕΝΗ

άναπτύξεως, καί δχι χάριν τής άναπτύξεως του επιθυμητού καρ
πού. Τοιουτοτρόπως ό Κύριος ημών υποδεικνύει, δτι πρέπει νά
κάμωμεν την κλήσιν καί την έκλογήν ημών βεβαίαν, διά τής
παραγωγής καρπού άγιότητος τού όποιου το τέλος είναι, ή αμοιβή
αυτού, ζωή αιώνιος.
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΚΛ Ο ΓΑ Ι ΕΝ ΤΩι ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΙ.
"Α ς παρατηρήσωμεν ήδη καί έτέρας τινας έκλογάς, ή Υμένας
είς την προσοχήν ήιιών έν ταίς Γραφαίς, όπως αί διάνοιαι ήμών
εύρυνθώσι καί μεγεθυνθώσιν επί τού ζητήματος τούτου προτού νά
έξετάσωμεν την ιδιαιτέραν φάσιν ταύτης, είς την όποιαν κυρίως
τό ένδιαφέρον ήμών συγκεντρούται— δηλ. την έκλογήν τής νέας
κτίσεως. Δέον νά διακρίνωμεν καθαρώς μεταξύ τών εκλογών αίτινες προηγήθησαν τής πρώτης έλεύσεως τού Κυρίου ήμών, καί
τής εκλογής τής νέας κτίσεως, ύπ’ Αυτόν, ως την κεφαλήν αύτής, ’Αρχηγόν, 'Οδηγόν, κλπ. Περί τής τελευταίας ταύτης είναι
γεγραμμένον «Έκλήθητε έν μιφ έλπίδι τής κλήσεως υμών,» άλλ*
αί έκλογαί τού παρελθόντος καιρού ήσαν διά διαφόρους σκοπούς
καί διά τήν έκπλήρωσιν διαφόριον σχεδίοιν του Θεού. Ό ’Αβρα
άμ έξελέγη όπως είναι τύπος τού ’Ιεχωβά, ή δέ γυνή αυτού Σάρρα, δπως είναι τύπος τής Άβραμιαίας Διαθήκης, διά τής όποιας
ό Μεσσίας θά ήρχετο. Ή δούλη ’Άγαρ έξελέγη δπο)ς είναι τύ
πος τής διαθήκης τού νόμου, ό δέ υιός αυτής ’Ισμαήλ τύπος
τών κατά σάρκα ’Ισραηλιτών, δστις καίτοι έγεννήΟη πρώτος,
δεν θά έγίνετο συγκληρονόμος μετά τού ’Ισαάκ τού υιού τής
έπαγγελίας. Ό ’Ισαάκ έξελέγη δπως είναι τύπος τού Χριστού,
ή δέ γυνή αυτού Ρεβέκκα, τύπος τής ’Εκκλησίας τής νύμφης, τής
γυναικός τού ’Αρνιού· ένώ ό δούλος τού ’Αβραάμ ό Έλιέζερ, έξε
λέγη, ΐνα είναι τύπος τού 'Αγίου Πνεύματος, τού οποίου ή αποστο
λή θά ήτο δπως προσκαλέση τήν ’Εκκλησίαν, καί ύποβοηθήση
αυτήν» καί τέλος προσαγάγη αυτήν καί τάς παρθένους, τάς συν
τρόφους αυτής είς τον ’Ισαάκ.
Αί έκλογαί αύται δεν συνεπάγονται, άλλ’ ούτε καί ύπ’ ου·
δεμίαν έννοιαν τής λέξεως έφαρμόζονται είς τό αιώνιον μέλλον,
ούδενός έκ τών ατόμων τούτων άλλ’ έπειδή οί έκλεκτοί ούτοι τύ
ποι έχρησιμοποιήθησαν παρά το Κυρίου, ούτοι πιθανόν νά έλαβον
αντιστοίχους τινας ευλογίας έν τή παρούση ζωή· καί έν ή αναλο
γίά, ούτοι είσήλθον είς τό πνεύμα τού Θείου Σχεδίου, έν τή αΰτή
άναλογίςι έπετράπη είς αυτούς νά άπολαύσωσιν άνάπαυσιν καί
χαράν, άμειφθέντες ούτω τελείως δι’ οίασδήποτε θυσίας καί
δοκιμασίας τυχόν ή έκλογή αέιτών καί υπηρεσία ώς τύπων
άπήτησεν. Ό ’Απόστολος λογικεύομενος έπ’ αυτού τούτου τού
ζητήματος τής εκλογής, καί προσπαθών νά κατάδειξη, δτι ού-
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δεμια αδικία προσεγένετο εΙς τον κατά σάρκα ’Ισραήλ, διά τής
στροφής του Θεού προς τά έθνη, προς συμπλήρωσιν έξ αυτών
τής εκλεκτής νέας κτίσεως, υποδεικνύει τό γεγονός, δτι ό Παντοκράτωρ έχει εύνοιας τινας πρός διανομήν, καί εναπόκειται μόνον
εις αυτόν όπως άποφασίση εις τίνα θά δώση ταύτας. Δήλοι δέ
δτι ό Θεός έδωκεν είς τον σαρκικόν, ή φυσικόν ’Ισραήλ, εύνοιας
τινάς καί προνόμια ώς είς έθνος, καί εις τινας έκ των προγόνων
αυτών προνόμια τινά καί εύνοιας ώς είς άτομα, χρησιμοποιήσας
αύτούς ώς τύπους· καί δτι ούτοι εσχον έκ τούτου άνάλογον ευλο
γίαν* άλλ’ δτι ό Κύριος ύπ’ ούδεμίαν έννοιαν τής λέξεως θά ήτο
υποχρεωμένος νά έξακολουΰήση παρέχων τάς ευλογίας αυτού
κατά προτίμησιν είς αύτούς, άγνοών ούτως άλλους, οΐτινες δέν
ήσαν όλιγώτερον άξιοι. ’Απεναντίας, τό τοιουτον ήτο λίαν αρμό
διον διά τον Κύριον δπως διακόψη τάς ευλογίας του είς έκείνους
οΐτινες δέν έχρησιιιοποίουν ταύτας, καί νά παραδώση αύτάς
εις άλλους. — Ρωιι. θ '. ι '. ια '.
Έ ξ άλλου ήθελεν δπως ημείς ίδωμεν, δτι ό Κύριος προεγνώριζε πώς θά κατέληγον αΐ πρύς τον σαρκικόν ’Ισραήλ εύνοιαί
Του* δτι αφού ούτοι θά άπήλαυον τάς ευλογίας αυτού, δέν Μ
εύρίσκοντο δμως κατόπιν καί είς την κατάλληλον κατάστασιν
(έκτος μικρού τίνος «υπολοίπου»— (Ρωμ. Ό·' 27-32) δπως δεχθώσι την μεγαλειτέραν πασών των ευλογιών αυτού, ttjv όποίαν
ούτος είχε δώση —«τό Βραβεΐον τής άνω κλήσεως», δπως άποτελέσωσι τι\ν νέαν κτίσιν. Προς έξεικόνισιν δε τούτου, ούτος έφιστ$ την προσοχήν ημών έπί τών δύο υιών τού ’Ισαάκ, καί δεικνύ
ει είς ήμάς, δτι ό Θεός, δπως παράσχη ήμίν εικόνα τινα τής
έαυτού προγνώσεως έπί τής καταστάσεως τών πραγμάταον, έκατοντάδας δλων έτών βραδύτερον, έκαμεν αυθαίρετόν τινα έκλογήν μεταξύ τών δύο υιών τής Ρεβέκκας, τού ’Ιακώβ καί τού *Ησαύ. Ό Κύριος μετεχειρίσθη τούς διδύμους τούτους, τόν μέν ένα
δπως παραστήση τούς πιστούς αυτού, την νέαν κτίσιν, τόν δι\
άλλον δπως παραστήση τόν φυσικόν ’Ισραήλ δστις θά πρυειίμα
τά πράγματα τής παρούσης ζωής καί θά έπώλει τά ουράνια αυ
τού προνόμια αντί πινακίου φακής—αντί επιγείων καλών πραγ
μάτων. Έ ν τή περιπτώσει τού Ίακαιδ καί τού Ήσαύ, ή έκλογή
τού ’Ιακώβ δπως είναι τύπος τών ύπερνικητών, ήτο βεβααυς ευ
λογία δι’ αυτόν, καίτοι μεγάλως τφ έστοίχισεν αυτό* ή δέ έκλογή
τού Ήσαύ δπως είναι τιυτος τής περί τά φυσικά άσχολουμένης
τάξειος, ήτις προτιμά τά έπίγεια αντί τών ουρανίων, δέν θπέβη
κατ’ ούδένα τρόπον πρός ζημίαν αυτού. Ά λ λ ’ ούτε καί σημαίνει
τούτο δτι κατήλθεν είς τάς αιωνίους βασάνους, ούτε καί δτι iWφερέ τι, έν τή παρούση ζονή. ’Απεναντίας ούτος ηύλογήθη καθώς
οΐ κοσμικοί, οι φυσικοί άνθρωποι, άπολαμβάνουσι σήμερον τοι θύ
του είδους ευλογιών, τάς όποιας ό Κύριος παναγάθως άποσύρει
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άπό τά έκλεκτά νέα κτίσματα επειδή αύται είναι πολύ ολίγον ευνοϊκαί διά τά πνευματικά αυτών συμφέροντα, ακριβώς καθώς α
πέσυρε τινάς εκ των επιγείων ευλογιών από τον ’Ιακώβ όπως έν
ταίς άπογοητεύσεσιν αύτού, κλπ. παριστρ, ώς τύπος, τήν τάξιν
ταύτην· ό ’Ιακώβ έν τούτοις, άπελάμβανε χαράς καί ευλογιών,
τάς οποίας 6 Ήσαύ δεν άπελάμβανεν, άλλ’ ούτε καί έξετίμα—
ακριβώς καθώς τά νέα κτίσματα ήδη, έν τφ μέσφ τών δοκιμα
σιών καί τών απογοητεύσεων τού παρόντος καιρού άπολαμβάνουσι χαράς καί ειρήνης, καί ευλογιών, τάς οποίας ό φυσικός άν
θρωπος δεν γνωρίζει.
Ή διακήρυξις, «τον Ιακώ β ήγάπησα, τον δέ Ήσαύ έμίσησα»,
(Ρωμ. θ ' 13) είναι διά πολλούς «σκληρός λόγος», διότι ή λέξις
έ μ ί σ η σ α, (ραίνεται νά συνεπιφέοη μεθ* έαυτής ανταγωνι
στικήν τινα σημασίαν, ήτις θά ήτο αδικαιολόγητος— καθόσον 6
ανθρώπινος νους δύναται νά διακρίνη— δι’ δ,τιδήποτε ό Ήσαύ
επραξε, χείρον ή οί άλλοι άνθρωποι, καί διότι τούτο προσεκολλήθη είς αυτόν εκ γεννήσεως, «Προτού νά πράξη τι καλόν ή
κακόν». Ή λέξις «έμίσησα» προφανώς σημαίνει, ήγάπηΰα όλιγώτερον, καθώς καί είς τό Δευτεοονόμιον κα' 15-17. Ή έννοια
δέ τούτου είναι, δτι ό Ίακοίιβ ηύνοείτο παρά τού Κυρίου, ένφ 6
Ήσαύ ηύνοείτο όλιγιότερον οί δύο ούτοι, καθώς ό ’Απόστολος
δεικνύει, ήσαν τύποι τού ’Ισραήλ, φυσικού τε καί πνευματικού.
Ή προς τον κατά σάρκα ’Ισραήλ εύνοια τού Θεού, άντιπροσωπευομένου υπό τού Ήσαύ, ήτο μικροτέρα τής εύνοιας προς τον
πνευματικόν ’Ισραήλ, βραδύτερον γεννηθέντα, καί άντιπροσωπευόμενον υπό τού ’Ιακώβ. Διά τών εξηγήσεων τούτων, τά πάντα
εύρίσκονται έν άρμονίςι καί λογική άλληλουχίφ.
« Δ Γ ΑΥΤΟ ΤΟ ΥΤΟ Σ Ε Ε Ξ Η Γ Ε ΙΡ Α .»
Ποός άπόδειξιν τού Ισχυρισμού του, οτι ό Κύριος καθ’ δλην
τήν διάρκειαν ταύτην, έξήσκησεν εξουσίαν, έπικυριαρχίαν επί τών
υποθέσεων τού κόσμου τής άνθρωπότητος, καί μέ πλήρη έπίγνωσιν τού εαυτού δικαίου δπως πράττη τούτο, ό ’Απόστολος ανα
φέρει τήν περίπτωσιν τού Φαραώ, δστις ήτο Βασιλεύς τής ALγύπτου, κατά τον χρόνον τής άπελευθεριόσεως τού ’Ισραήλ. Πα
ραθέτει δέ τούς λόγους τού Κυρίου τούς λαληθέντας διά τού
Μωϋσέως (Έ ξοδ. θ ' 16) «Καί διά τούτο βεβαίως σέ έξήγειρα,
διά νά δείξω έν σοί τήν δύναμίν μου, καί νά κηρυχθή τό ό'νομά
μου έν πάση τή γή». « ’Ά ρα λοιπόν δντινα θέλει έλεεί, καί δντινα θέλει σκληούνει». — Ρωμ. θ ' 17.
Προ καιρού ή Γαλλική κυβέρνησις, διεχώρησε καταδίκους τινάς, οίτινες νομικώς είχον καταδικασθή είς θάνατον, καί παρέδωκεν αυτούς εις τάς χείρας τών έπιστημόνων, δπως πειραματι-

