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Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΤΙΣΕΩΣ
ΟΙ «ζώντες λίθοι» διά τον πνενματικόν ναόν. — Ή κατ’ άνο
μα, αντίθετος τής πραγματικής νέας κτίσεως. — Τό «μυ
στήριον τον Θεόν» και τό «μνοτάριον τής ανομίας». — «Ή
διοργάνωόις τον μεγάλου αντικριστόν». — Αί Γραφαί άξιαι εμπιστοσύνης. — Ελευθερία επιτρεπόμενη εις τον κό
σμον καί τον έκκληόιαότικιήμόν. — Τάξις εκ τής όνγ^νσεως. — «Έν τω ώρισμένω καιρω». — «Τά τέλη των αιώ
νων.» — «Ή άμπελος τής φυτείας τον Πατρός». — Οι δώ
δεκα ’Απόστολοι τον Άρνίον. — Ό Παύλος διάδοχος τον
Ιούδα. — *0 αριθμός των ’Αποστόλων περιωρίσθη εις δώ
δεκα.— Ή αποστολή των ’Αποστόλων. — Οι Άποστολοι,
ιή^νροί ^α1>ακτίίρες* — Ό Άπόστ. Παύλος <·κατ’ ούοεν
ύπελείφΟη» των πρωτίστων ’Αποστόλων. — ΟΙ δώδεκα ηόαν εμπνευσμένοι. — Θεία έπίάλειΗς εις τά γεγραμμένα
των ’Αποστόλων. — «’Επί τής πέτρας ταντης οικοδομήσω
μον την Εκκλησίαν.» — Αρμονία των Ευαγγελίων. —
Κλείδες εξουσίας. — Τό άλάνθαστον των αποστόλων. —
’Αντιρρήσεις εξεταζόμενοι. — «Είς έστιν υμών ό Καθηγη
τής». — Ή αληθής εκκλησία είναι «τό ποίμνιον τον Θεόν.»
’Απόστολοι, Προφήται, εναγγελιόταί, διδάσκαλοι. — Ή
υπό τον Κνρίον διοργάνωσες τής νέας κτίσεως απολύτως
πλήρης. — Αίττός είναι επίσης ό Επιτηρητής αντής. —
Τά £ α!Μόματα τον πνεύματος έπαυσαν, όταν επανόεν ή
ανάγκη αυτών. — Ένότης τής «άπαξ παραδοθείσης πίστεως τοϊς άγίοις». — 'Ένωσις δννάμεως άντι^ριστιανική.
Επίσκοποι, πρεσβύτεροι, διάκονοι. — ΤΙ αληθής σημα
σία τον «Προφήτου». — Ή ταπεινοφροσύνη ονσιώδης προς
κατοχήν τής θέιΐεως τον πρεσάντέρον. — "Αλλαι άναγκαϊαι ίδιότητες. — Διάκονοι, λειτουργοί νπηρέται. — Δι
δάσκαλοι έν τη ’Εκκλησία. — Πολλοί πρέπει νά είναι ικα
νοί όπως διδάσκωθιν* — «Μή γίνεόθε πολλοί διδάσκα
λοι, αδελφοί». — «Δεν ε^ετε ανάγκην νά σας διδάσκη τις»·
«Ό κατη^ών καί ό κατηχούμενος». — Ή δικαιοδοσία τής
γνναικός έν τη Εκκλησία. — Αι γυναίκες ως σιηεργάται.
"Ας καλύπτηται.
ΚΑΘΩΣ ή νέα κτίσις δεν Μ άφιχθή είς την τελειότητα καί
συμπλήρωσιν αυτής, εΐ μή κατά την Ποώτην Άνάστασιν, τοιουτο
τρόπως καί ή διοργάνωαις αυτής δεν Μ συμπλήρωσή, εΐ μή μόνον
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τότε. Λύτη δέ ή είκών του Ναού ύποτυποΐ τούτο* διότι ημείς ώς
ζώντες λίθοι προσκαλούμενα ήδη, ή καλούμενα νά καταλάόωμεν
τάς θέσεις ιμιών εις τον ένδοξον ναόν, κα'ι καθώς ό ’Απόστολος
εξηγεί, (Λ ' ΙΙέτρ. β '. ο) προσερχόμεθα εις τον Ίησοϋν, δστις,
ώς αντιπρόσωπος τού Πέτρος, διαπλάσσει, σμιλεύει, προσαρμό
ζει και στιλβοί ημάς διά τάς θέσεις έν τφ ένδόξφ ναφ τού μέλλον
τος— οπερ θέλει είσθαι τό έντευκτήριον μεταξύ Θεού καί τού κό
σμου. Καθώς δέ εις τον τυπικόν ναόν, τον υπό τού Σολομώντος
οίκοδομηθέντα, έκαστος λίθος τελείως είχε διαμορφωθή έν τφ λα
τομείο), διά την κατάλληλον αυτού θέσιν έν τή οικοδομή, τό αύτό
συμβαίνει καί μέ ημάς—πάσα ή προπαρασκευαστική διάπλασις καί
διαμόρφωσις διενεργεΐται έν τή παρούση ζωή. Καθώς δέ εις τύν
τύπον, έκαστος διαμορφωθείς λίθος έτίθετο εις την δι* αυτόν θέσιν,
άνευ τής συνεργασίας σφύρας ή άκμονος, τό αύτό συμβαίνει καί
είς τό άντίτυπον,— οί ζώντες λίθοι, οίτινες μετά χαράς υποβάλ
λονται εις τό υπό τού Κυρίου έκτελούμενον έργον τής προπαρασκευής θελουσιν είσθαι τελείως διορνανωμένοι υπό την ήγεοίαν αυτού,
ώς τον άκρογωνιαίον λίθον, οπότε θά ένωθώσι μετ’ αύιου πέραν
τού καταπετάσματος—άνευ συγχύσεως, ή αταξίας, άνευ περαιτέρω
ανάγκης προπαρασκευής τίνος ή διευθετήσεως.
Έ ν τούτοις, αί Γραφαί άναγνωρίζουσιν ένότητα, ή σχέσιν ύφισταμένην μεταξύ των ζώντων τούτων λίθων, κατά ιήν διάρκειαν
τής περιόδου τής προπαρασκευής αυτών. ΙΙράγματι όμως, αί Γρα
φαί προβαίνουσιν ακόμη περαιτέρω, καί άναγνωρίζουσι τυρόίίκαι
ρόν, καί προσωρινήν διοργάνωάιν, ήτις έπιτρέπει εις έκαστον μέ
λος τής μελλούσης Βασιλείας, νά συμμετάσχη μετά του μεγάλου
Διλασκάλου καί Άρχι-οικοδόμου εις τό προπαρασκευαστικόν έργον
«τής οικοδομής άλλήλων είς την άγιωτάτην πίστιν»,— διά παροχής
βοήθειας είς άλλήλους, όπως διαμορφοί)σωσι τούς χαρακτήρας αυ
τών, συμφο)νως προς τάς γραμ,μάς καί τά μέτρα τού πρωτοτύπου
— τού Κυρίου ημών ’Ιησού. Καθόσον προχωρούμεν είς την λε
πτομερή έξέτασιν των διά τον παρόντα καιρόν προο)ρισμένων θεί
ων διατάξεων, πολλοί θά έκπλαγώσιν, όταν θά παρατηρήσωσι,
τό μέγεθος τής έλευθερίας, την όποιαν ό Κύριος έπαφηκεν δι’ έν
έκαστον ατομικόν μέλος τής νέας κτίσεως* όταν όμως άναγνωρίσωμεν τό γεγονός, δτι Ούτος ζητεί προθύμους λατρευτάς, προθύμους
θυσιαστάς, έμπνεομένους υπό τής προς τον Κύριον, καί τάς άρχάς
τής δικαιοσύνης Αυτού, αγάπης, ώστε νά καταθέσιοοι τάς ψυχάς
αυτών υπέρ των αδελφών των, καί νά ώσι συνεργάται μετ’ Λύ
του, τότε καθίσταται φανερόν, οτι τό σχεδιον τού Κυρίου, έπιτρέψαντος μεγάλην ελευθερίαν, είναι τό καλύτερον σχεδιον— έκείνο
δηλαδή τό όποιον άσφαλέστερον δοκιμάζει τήν πιστότητα τής καρ
διάς, τό όποιον τελειότερον αναπτύσσει τον χαρακτήρα, καί άποδεικνύει τήν προθυμίαν έκαστου, όπως άκολουθήση μετά των άλλων
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τόν νόμον τής αγάπης, πράττων προς τους άλλους, όπως αυτός θά
ήθελεν ίνα οί άλλοι έπραττον εις αυτόν.
Τοιαύτη έλευθερία, ή συγκριτική ελευθερία, καλώς προσαρμό
ζεται εις τό διά τόν παρόντα καιρόν σχέδιον του Κυρίου— δηλαδή
την εκλογήν του μικρού ποιμνίου, καί την τελειοποίησιν αύτοΰ κατά
τόν χαρακτήρα, και την διδασκαλίαν αυτών όπως ώσιν οί Βασιλι
κοί 'Ιερείς του μέλλοντος—όπερ όμως θά ήτο έκτος πάσης αρμο
νίας, καί ανεπαρκής διά τό εργον τής επιστροφής του κόσμου, τήν
όποιαν έπιστροφήν, υπάρχει γενική πεποίθησις, ότι αΰτη έκτελεί. Ένεκεν δέ άκριβώς του πεπλανημένου τούτου δόγματος—δηλ.
τής ύποθέσεως, ότι ό Θεός ένετείλατο εις τήν Εκκλησίαν νά κατακτήση τόν κόσμον, καί νά καθυποτάξη τά πάντα εις έαυτήν, κα
τά τόν παρόντα καιρόν—συμβαίνει ώστε πολλά άτομα κάτοχα κα
λής κρίσεως, θαυμάζουσι καί άποροΰσι διά τήν απλότητα τού ορ
γανισμού τής Εκκλησίας, υπό τού Κυρίου καί των ’Αποστόλων.
Παρατηρούντες δέ όπόσον άκατάλληλος είναι μία τοιαυτη διάταξις
διά τήν έπιότροφιίν τον κόάμον, οί άνθρωποι άνέλαβον τήν έπεξεργασίαν τών οργανισμών εκείνων (τούς οποίους βλέπομεν εις
τά διάφορα εκκλησιαστικά συστήματα τού Χριστιανικού κόσμου.
Είς δέ εκ τούτων είναι ό παπισμός, όστις είναι ή πλέον πανούρ
γος καί Ισχυρά όργάνωσις, τήν οποίαν δύναταί τις νά φαντασθή.
Καί τό μεθοδιστικόν έπισκοπελιανόν σύστημα είναι επίσης δεσποτικόν σύστημα, άλλ’ επί υψηλότερου επιπέδου. Τό σύστημα τούτο κυ
βερνά διάφορον τάξιν. Ή έντελής δέ καί πλήρης όργάνωσις τών
δύο τούτων συστημάτων, είναι εκείνη ήτις μετέδωκε είς τόν Χρι
στιανικόν κόσμον» τάς επιτυχίας των, καί τήν δύναμίν των. Καθό
σον δέ θά προχωρώμεν, θά βλέπωμεν, ότι τά συστήματα ταΰτα,
καί πάσαι αί «ά ν θ ρ ώ π ι ν α ι έ κ κ λ η σ ί α ι», μεγάλως διαφέρουσιν ώς προς τόν οργανισμόν αυτών, άπό τήν Ε κ 
κλησίαν τήν όποιαν ό Κύριος ένεκαθίδρυσεν*—ότι αί οδοί αυτών,
δεν είναι οδοί Αυτού, καί τά σχέδιά των δέν είναι σχέδια Αυτού,
διότι καθώς οί Ουρανοί είναι {^ψηλότεροι τής γής, τοιουτοτρόπως
αί οδοί καί τά σχέδια τού Κυρίου είναι υψηλότερα τών σχεδίων τών
άνθρώπων. ('Ησα. νε' 8,9.) Μετ’ ολίγον οί αληθείς τή καρδίφ
θέλουσιν ίδή, ότι μεγάλως έπλανήθησαν έγκαταλείψαντες τήν
απλότητα τού Χριστού, καί προσπαθήσαντες νά γείνωσι σοφώτεροι
τού Θεού, έν τή διεξαγωγή τού έργου Αυτού. Τά άποτελέσματα θά
αποδείξωσι τήν σοφίαν Αυτού καί τήν μωρίαν τού άνθρώπου.
Η ΚΑΤ ΟΝΟΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΑΝΤΙΘΕΤΟΣ Τ ΙΙΣ ΠΡΑΓΜΑ
ΤΙΚ Η Σ ΝΕΑΣ ΚΤΙΣΕΩΣ.
Καθώς έν τφ τυπικφ λαφ πάντες ήσαν Ίσραηλιται ύπό ονο
ματικήν τινα έννοιαν, όλίγοι δέ συγκριτικά)ς ήσαν «πραγματικοί Ίσ -
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^αηλΐται» τοιουτοτρόπως καί εις τό άντίτυπον δέν πρέπει νά έκπλαγώμεν εύρίσκοντες όνοματικήν τινα εκκλησίαν, καθώς κα'ι πραγμα
τικήν Εκκλησίαν, κατ’ δνομα νέαν κτίσιν, καθώς καί άληθή νέαν
κτίσιν. ’Έκτοτε δέ ό Χριστιανισμός άπέβη εις τινα βαθμόν λαϊκός,
κοινός, «ζιζάνια», «κατ’ άπομίμησιν σίτος», καί έλυμαίνετο τόν
αγρόν του σίτου, προσποιούμενος, δτι είναι γνήσιος σίτος. Λύσκολον
έν τούτοις αποβαίνει διά τόν άνθρωπον, δστις δεν δύναται νά άναγνίοση την καρδίαν, νά διακρίνη ποιος είναι άληθής,
ποιος
είναι ψευδής, νά διακρίνη τόν σίτον από τά ζιζάνια. *() Κύριος ό
μως μάς διαβεβαιοί, δτι Αυτός γνωρίζει την καρδίαν, καί δπ. «Γνο>ρίζει Κύριος τούς όντας Αυτού». Πράγματι δέ Ούιος άναμένει από
ημάς όπως διακρίνωμεν μεταξύ τού αληθούς προβάτου, καί ιών
λύκων, των ένδεδυμένων μέ ένδυμα προβάτου, καί μεταξύ τής
αληθούς αμπέλου, ήτις άποφέρει αληθείς καρπούς, καί τών ιριβόλων καί άκανθων, αίτινες ζητοΰσι νά φαίνονται ώς μέλη τής άληθούς αμπέλου, καί λέγουσιν εις ημάς νά κάμνωμεν τό αυτό. Ά λλα
πέραν τής γενικής ταύτης έξετάσεους— είς την έλευθέραν έ.ξέιασιν τού γενικού εξωτερικού χαρακτήρος, ό Κύριος δέν έπιιρέ;ιΐΜ
είς τόν λαόν αυτού νά είσέλθη, λέγω ν «Μή κρίνετε ούδέν πρό
καιρού». Μεταξύ εκείνων τούς όποιους αναγνωρίζετε, ώς νομί
μους κλάδους τής αμπέλου, μή προσπαθήσετε νά κρίνητε, πόσος
χρόνος θά άπητεΐτο δι’ αυτούς, όπως παραγάγιοσιν ωρίμους καρ
πούς. Τούτο πρέπει νά τό άφήσωμεν είς τόν Πατέρα, τόν Γεωργόν,
οστις άφαιρεΐ πάντα κλάδον, ή μέλος «μή φέροντα καρπόν».
Η μ είς επομένως θά άφήσωμεν είς τόν Γειοργόν τήν άποκάθαρσιν
τής «αμπέλου»,—τήν διόρθωσιν παντός άληθώς άφιερωμένου μέ
λους τής Εκκλησίας τού Χριστού— άφίνοντες είς αυτόν, όπως
έκτελέση τόν άφορισμόν, άναγνωρίζοντες δτι Αι’τός έφύτευσε καί
ίτώ τισεν επίσης καί κάμνη νά έκβλαστάνη πάς κλάδος έν τή άληθη αμπέλω. Τό πνεύμα τής άμπέλου, πρέπει νά άναγνωρίζηται είς
τινα βαθμόν, είς έκαστον κλάδον ή μέλος, έκαστος δέ πρέπει νά
ένθαρρύνηται καί νά ύποβοηθήται είς τήν αύξησίν του. Ή αγάπη
πρέπει νά είναι ό νόμος μεταξύ πάντων τούτων τών κλάδων, καί
μόνον καθόσον ό Θείος Λόγος άκούεται, καί ούχί όμως πέραν τής
έξουσιοδοτήσεως αυτού, ούδ’ επ’ έλάχιστον έχει τό δικαίωμα έκα
στος κλάδος νά κρίνη, νά έλέγχη, ή κατ’ άλλον τινα τρόπον νά
άποκαθαίρη ή νά κάμνη οτιδήποτε άλλο, είς άλλον τινα κλάδον,
κλήμα, Τό πνεύμα τής άγάπης, πρέπει άπεναντίας νά καθοδηγή,
καί παρακινεί ημάς προς έλεος, άγαθωσύνην, μακροθυμίαν, καί ύπομονήν μέχρι τών ορίων εκείνων τών έπιτρεπομένων υπό τού μεγά
λου Γεωργού· άτινα καθώς ύπεδείξαμεν είναι εύρέα καί έλευθέρια,
καί προωρίσθησαν προς άνάπτυξιν χαρακτήρος είς πάν κλήμα.
Πάντα ταύτα όμως διαφέρουσιν είς τούς άνθρωπίνους όργανισμούς, άναλόγως πρός τήν άγνοιαν αυτών, ή τήν ύπ* αυτών έγκα-
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τάλευψιν τής άπλότητος των Θείων διατάξεων. Οΰτοι καχέστρωσαν αυθαιρέτους κανονισμούς, δσον άφορφ περί του τις δέον νά
αναγνωρίζηται ώς μέλος ή κλήμα τής αμπέλου, καί ποιος δεν
έχει τό δικαίωμα νά είσέλθη εις πλήρη επικοινωνίαν έπέβαλλον
παρανόμους φορολογίας, καί διαφόρους κανονισμούς, καί διατάξεις
τάς όποιας αί Γραφαί δεν έπιβάλλουσι, καί έπενόησαν αναρίθμητα
σύμβολα πίστεως, καί ομολογίας, τάς οποίας αί Γραφαί δεν έπιδοκιμάζουσι, καί έπιβάλλουσι ποινάς διά τάς παραβάσεις έκείνων
των κανονισμών, τούς οποίους αί Γραφαί δεν έπιβάλλουσι, καί εκαμον κανονισμούς άφορισμών καί αναθεμάτων, κλπ. εναντίους προς
πάσαν έξουσιοδότησιν, δοθείσαν εις την αληθή εκκλησίαν, τό
σώμα του Χριστού, την αληθή άμπελον, την νέαν κτίσιν.
νΕχομεν ήδη έπιστήση την προσοχήν ημών εις τό γεγονός, δτι ή
Εκκλησία του Χρίστου καλείται έν ταίς Γραφαίς τό «Μυστήριον
του Θεού» (Τόμ. Α ' Κεφ. Ε ' ) , διότι, παρά πάσαν ελπίδα ή εκ
κλησία θά είναι τό Μεσσιανικόν Σώμα, όπερ υπό την κεχρισμένην
αυτού Κεφαλήν, τον Ίησούν, θά κυβέρνηση καί εύ?*ογήση τον κό
σμον. Τό μυστήριον τούτο, ή μυστικόν τό ήδη τοίς άγίοις άποκαλυφθέν έτηρήθη μυστικόν κατά τούς παρελθόντος αΙώνας καί οικο
νομίας (Έ φ . γ ' 3-6) καί είναι τό μυστήριον τού Θεού τό όποιον
εντός όλίγου θά τελείωση, όπότε θά τελειόίση ή νέα κτίσις, εις
τό τέλος τού Ευαγγελικού τούτου αίώνος. ’Έχομεν ήδη έπιστήση
την προσοχήν ήμών επίσης εις τό γεγονός, δτι αί Γραφαί όμιλοΰσι
περί τής Βαβυλώνος, ώς περί πλαστού τίνος συστήματος (μητρός
καί θυγατέρων—τινών μέν έξ αυτών περισσότερον, τινών δε όλιγώτερυν διεφθαρμένων τινών καλλίτερων, τινών δέ πτωχοτέρων
συστημάτων, πλαστών καί νόθων) οπερ καλείται τό «Μυστήριον
τής ανομίας». Δι·ν πρέπει όμως νά έννοήσωμεν δτι οί ίδρυταί τών
πλαστών τούτων συστημάτων, έκ προθέσεως καί από σκοπού διωργάνωσαν ταύτα, προς τόν σκοπόν, ίνα παραπλανήσωσι τον λαόν τού
Θεού. Μάλλον πρέπει νά ένΟυμώμεθα, δτι ό Σατανάς είναι εκείνος,
τόν όποιον αί Γραφαί κατηγορούσιν ώς «πλανήσαντα ολόκληρον τόν
κόσμον» επί τού ζητήματος τούτου* ώς θέσαντα τό κακόν διά καλόν
καί τό καλόν διά κακόν, τό φως διά σκότος, καί τό σκότος, διά
φώς. Ό Σατανάς «ήδη εργάζεται εις τούς υιούς τής απείθειας»
(Ή σα . ε ' 20. Έφεσ. β ' 2.) προτείνας ακόμη καί την συνεργα
σίαν αυτού εις τόν Κύριον ήμών Ίησούν. Ευχαριστείται νά συνεργάζηται μετά πάντων τών ακολούθων τού ’Ιησού, τούς όποιους δύ
ναται νά άποπλανήση από τού νά βαδίζωσιν εις τά ίχνη τού Διδα
σκάλου. Καθώς δέ προσεπάθησε νά πείση τόν Κύριον ήμών, δτι ύπήρχον καλλίτεραι οδοί—οδοί αίτινες άπήτουν όλιγωτέραν προσω
πικήν θυσίαν καί αύταπάονησιν, παρ’ δσον άπήτουν αί οδοί τού Παχρός— διά τών όποιων θά ήδύνατο νά εύλογήση πάσας τάς φυλάς
τής γης, τοιουτοτρόπως, ό ίδιος κατά την διάρκειαν τού Εύαγγε-
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λικού τοΰτου αΐώνος, σκοπόν είχε νά πείση τούς αληθώς Αφιερω
μένους αδελφούς τού Κυρίου, όπως υίοθετήσωσι τά σχέδιά του·—
καί νά μη άποδίδωσιν έπισταμένην προσοχήν εις τό σχέδιον και κα
νονισμούς του ΙΙατρός. Ούτος θά ήθελεν όπως ούτοι γίνωσι πάνσο
φοι—νά νομίζωσι δηλαδή, δτι θά ήδύναντο νά ύπηρετήσωσι τόν
Κύριον καλλιτερον, δι* άλλοον τινών μεθόδων ή έκείνων αϊτινες
έμπεριέχονται είς τάς Γραφάς. Ούτος θά ήθελεν όπως ούτοι ύψηλοφρονώσι, καί κατέχονται υπό αισθημάτων υπερηφάνειας καί ζή
λου διά τά ανθρώπινα αυτών συστήματα, διά τό έ'ργον τό όποιον
έκτελούσι, καί διά τάς διοργανώσεις, τάς όποιας ούτοι άπετέλεσαν.
Ούδεμίαν επιτυχίαν έσχε παρά τφ Κυρίω ό Σατανάς, τής άπαντήσεως αυτού ούσης αμεταβλήτου, «Είναι γεγραμμένον». Άλλα δεν
συμβαίνει τό αυτό μέ τούς ακολούθους αυτού. Πολλοί, πολλοί λησμονούσι τί είναι γεγραμμένον, παραμελούσι τό παράδειγμα καί
τούς λόγους τού διδασκάλου, παραμελούσι τό παράδειγμα και τούς
λόγους των Αποστόλων, καί προσπαθούσι νά διεξαγοιγωσι χαριν
τού Θεού, σχέδιον, τό όποιον ούτοι έλπίζουσι καί πιστεύουσιν ότι
Ούτος επιδοκιμάζει, καί τό όποιον ούτοι πιστεύουσιν δτι θά καταλήξη πρός δόξαν Αυτού.
Όπόσον πεπλανημένους, οι τοιούτοι θέλουσιν άνευρη έαυτούς,
δταν μετ’ ολίγον θά ϊδωσι την Βασιλείαν, ώς ό Θεός άρχικώς έσχεδίασεν αυτήν, καί την οποίαν εκτοτε έπεξειργάσθη κατά την ίδιαν
εαυτού βουλήν! Τότε ούτοι θέλουσιν ανακαλύψη, πόσον καλλίτερον
είναι τό νά ώσι προσεκτικοί, δπως διδάσκωνται παρά τού Κυρίου—
νά έκτελώσι τό έργον αυτού, κατά τόν ίδιον αυτού τρόπον, μάλ
λον παρά νά έργάζωνται δι’ Αυτόν, κατά τρόπον τόν οποίον Αυτός
δέν αναγνωρίζει. Ή επιτυχία των ανθρωπίνων τούτων σχεδίων—κα
θώς είς τόν Παπισμόν, Μεθοδισμόν, καί άναλόγως είς τάς άλλας
άποχροόσεις— ύποβοηθεί είς τό νά καταστήση τά συστήματα ταύτα
«ίσχυράς πλάνας».
Ό Κύριος δέν έπενέβη, ή άπέτρεψεν την αύξησιν των ζιζανί
ων είς τόν αγρόν τού σίτου, κατά την διάρκειαν τού Ευαγγελι
κού τούτου αίώνος. Απεναντίας, έδίδαξε τόν λαόν τού νά άναμένη
δτι άμφότερα θά συναυξανωσιν όμοΰ, μέχρι τού χρόνου τού «θερι
σμού», οπότε ό ίδιος θά ήτο παρών, έπιβλέπων τόν διαχοορισμόν,
συναθροίζων τόν σίτον είς τόν σιτοβολώνα αυτού (τήν ένδοξον κατάστασιν) καί έπιτηρών την δέσμευσιν των ζιζανίων, διά τόν μέγαν
καιρόν τής θλιψεως, μετά τού όποιου ό αιών θά τελειώση, καί κα
ταστρέφουν τούτους ώς ζιζάνια, ή «ποπηιήβείΓ των νέων κτιβμάτων χωρίς δμως καί νά έξολοθρεύση τούτους, ώς ανθρώπινα δντα.
Αληθώς δέ, πολλά έκ των ζιζανίων είναι άξιοσέβαστα, ί)θικά, καί
καθώς ό κόσμος μεταχειρίζεται την φράσιν, «καλοί άνθρωποι».
Τοιουτοτρόπως μεταξύ πασών των εθνικών θρησκειών, ύπάρχουοα
στοιχεία καλά, καίτοι πολύ όλιγώτερα ή μεταξύ των ζιζανίων, άτι-
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να μεγάλως ηύλογήθησαν, καί ώφελήθησαν κατά πάντα τρόπον,
ένεκα τής στενής αυτών συνάφειας μετά του ά?^ηθούς σίτου, καί
τήν έκ μέρους αυτών άναγνώρισιν του πνεύματος του Κυρίου εις
τήν ομάδα του σίτου.
Τύ Μυστήριον τούτο τής ’Ανομίας, («Βαβυλών», σύγχισις,
χριστιανικός κόσμος) καθώς ό ’Απόστολος Παύλος ?νέγει ήμίν,
είχεν άρχίση ήδη τό έργον αυτού, μεταξύ τού λαού τού Κυρίου, εν
ταϊς ήμέραις αυτού* τό έργον δμως εκείνο εν ταϊς ήμέραις τού
Παύλου καί των άλλων ’Αποστόλων ήτο άσήμαντον. Καθ’ ον χρό
νον οι ’Απόστολοι διέμενον μετά τής Εκκλησίας, ούτοι ήδύναντο
νά ύποδεικνύωσι τινάς έκ των ψευδοδισκάλων, διά μέσου των ο
ποίων ό Σατανάς έζήτει κρυφίως, ιδιαιτέρως, μυστικώς, νά έγκαθιδρύση τάς καταδικαστέας αιρέσεις αυτού, όπως ύπονομεύση τήν
πίστιν, καί άπομακρύνη τούς πιστούς από τάς ελπίδας, καί υποσχέ
σεις, καί απλότητας τού Ευαγγελίου. (Β ' Πέτρου 6 ' 1). Ό δέ
’Απόστολος Παύλος όμιλεί επίσης εν γενικαίς γραμμαίς περί τινων έκ τούτων, ώς άρχισάντων ήδη τό έργον τής ’Ανομίας, καί
ονομάζει τινάς έξ αυτών προσωπικώς, τον ‘Υμέναιον καί τον Φίλητον, καί συντροφιάν αυτών, «οίτινες άπεπλανήθησαν ώς προς
τήν αλήθειαν», κλπ. «άνατρέποντες τήν πίστιν τινών» (Β ' Τιμ.
6' 17). 'Όσον δέ αφορά τούς ψευδοδισκάλους τούτους καί τάς
πλάνας αυτών, ό ’Απόστολος κατέστησε προσεκτικήν τήν Έκκλ,ησίαν, διά τών έν Έφέσιρ πρεσβυτέροκν, ύποδείξας είς αυτήν είδικώς, δτι οί τοιούτοι θά ήκμαζον μετά τον θάνατόν του—λύκοι βαρείς,
μή φειδόνοι τού ποιμνίου. (Πράξ. κ ' 29). Τούτο δέ θαυμασίως
εύρίσκεται έν άρμονίφ προς τήν πρόρρησιν τού Κυρίου, διά τής πα
ραβολής του (Ματθ. ιγ ' 25,39). Ό Κύριος ήμών σαφώς υπο
δεικνύει δτι οί ι^ευδοδιδάσκαλοι ούτοι, καί τά ψευδή αυτών δόγμα
τα, ήσαν τά όργανα τού Σατανά, δστις έσπειρε τά ζιζάνια μεταξύ
τού σίτου, τόν οποίον Λυτός καί οί ’Απόστολοι έσπειραν. «Έ νφ
οί άνθρωποι (οί ειδικοί ύπηρέται, οί απόστολοι) έκοιμώντο ήλθεν
ό εχθρός καί έσπειρε ζιζάνια».
Δυνάμεθα δέ νά είμεθα βέβαιοι, δτι, ούχί μετά μακρόν χρόνον,
άφ’ δτου οί ’Απόστολοι έκοιμήθησαν, συνέβη ιόστε, τό πνεύμα
τού ανταγωνισμού, υπό τήν οδηγίαν τού Σατανά, νά όδηγήση
βήμα προς βήμα είς τήν τελικήν διοργάνωσιν τού μεγάλου συστή
ματος τού ’Αντίχριστου,—τού Παπισμού. Ή διοργάνωσις δέ αυ
τού, καθώς έχομεν ήδη παρατηρήση, (Τόμος Β ' Κεφάλ. Θ '.)
δέν έπήλθε στιγμιαίος, αλλά βαθμιαίος· — άρχισαν νά άναλαμβάνη τήν δύναμιν αυτού, μόλις κατά τόν τέταρτον αιώνα. Ό μέγας ’Αντίχριστος τόσον έπιτυχώς ήκμασεν έπί τινα καιρόν, ώστε
πάσαι αί ίστορίαι, αί από τής περιόδου έκείνης, μέχρι τής «μεταρρυθμίσεως» γραφείσαι, πραγματικώς άφήρουν από πάν πρόσωπον ή από πάσαν τάξιν τό δικαίωμα νά φέρη τό δνομα Χριστιανός,
G .F .— 13
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ή νά θεωρήται ορθόδοξος καί πιστός, εάν ό τοιοΰτος δέν άνηκεν, η εις τινα βαθμόν δέν ύπεστήριζε τό Άντιχριστιανικόν τού
το σύστημα. Εις άλλους δέ δέν έπετρέπετο νά ζώσιν, εί μή μυστικώς, καί υπό άφορισμόν, καί εάν ποτέ έγράφοντο 'ιστορίαι περί
αυτών, προφανώς αύται κατεστρέφοντο* πιθανόν όμως, καθώς καί
οα έν τφ Φωτί της παρούσης αλήθειας περιπατοΰντες σήμερον, οι
πιστοί του καιρού εκείνου ήσαν τόσον ασήμαντοι, ώς προς τον
αριθμόν καί την επιρροήν, ώστε ούδείς έκρινεν αυτούς άξιους
μνείας καί προσοχής, συγκριτικούς προς τό μέγα, καί θαυμαστόν
εκείνο σύστημα, κατά τού όποιου οΰτοι άντεπεξήρχοντο, καί τό
όποιον τόσον ταχέως άνηρριχήθη εις την έπιρροήν καί τήν δύναμιν
εις τε τά γήϊνα καί τά πνευματικά ζητήματα.

Μετά τήν Μεταρρύθμισιν, ό Σατανάς καί πάλιν έπέδειξε τήν
πανουργίαν αυτού, διοογανο'ϊσας νέαν φατρίαν, (έκάστην νέαν
προσπάθειαν προς προσέγγισιν τής αλήθειας) εις έτερον ’Λντίχριστον, ούτως ώστε σήμερον νά έχωμεν, όχι μόνον τήν άρχέγονον
«μητέρα τών πορνών» αλλά καί τάς πο?Λάς αυτής θυγατέρας.
(Ί δ έ Γ '. Τόμον σελ. 41, 172, 174). νΕχοντες δέ ύπ’ όψιν τά
γεγονότα ταύτα, δέν θά άναζητήσωμεν τήν Ιστορίαν τής ’Αληθούς
Εκκλησίας, έκτος καθόσον εύρίσκομεν ταύτην έν τή Καινή Δια
θήκη, ήτις προφανώς όιεφυλάχθη μέχρις ιμιών μετά περισσής
Ιερότητας καί άγνότητος, έκτος τής παρεισγραςρής έκείνης, ήτις
καταφαίνεται έν ’Ιωάννη κα' 25, καί Α' Ίωάννου ε' 7.
Θέλομεν όμως έπιστήση τήν προσοχήν ημών διά βραχέων
εις τινα γεγονότα, άτινα άποδεικνύουσιν ήμίν, ότι αΐ Γραφαί,
όχι μόνον διετηρήθησαν έν σχετική καθαρότητι, άλλ’ ότι συγχρόνο3ς καί τά πολλά συστήματα, τά άξιούντα ότι διωργανιόθησαν
υπό τού Κυρίου καί τών ’Αποστόλων, είναι εντελώς διάφορα, άπό
εκείνο τό όποιον ούτοι διοργάνωσαν, ή άφήγησις τού οποίου πα
ρέχεται ήμίν έν τή Καινή Διαθήκη
(1) Έ άν ή άρχέγονος ’Εκκλησία διοργανο)θη, κατά τον τρό
πον τού Παπισμού, ή τών άλλων σημερινών άποχρώσεων, αί προς
τούτο άφηγήσεις θά ήσαν διάφοροι, άπό οτι είναι. Θά είχομεν
δηλαδή, άφήγησίν τινα τής υπό του Κυρίου ήμώνέγκαταστάσεως
τών ’Αποστόλων εις τήν άποστολικήν καθέδραν μετά μεγάλης
πομπής, καθήμονον τον ίδιον εις τινα μεγαλοπρεπή θέσιν ώς Πά
παν, καί ύποδεχόμενον τούς ’Αποστόλους έν βυσσίνοις ένδύμασιν
ώς καρδιναλίους, κλπ.. κλπ. θά είχομεν αυστηρότατους νόμους
καί κανονισμούς όσον αφορά τήν Παρασκευήν, όπίος άπέχομεν ά
πό τού κρέατος, κλπ. — θά είχομεν άφήγησίν τινα περί τού «α
γιασμού» τον όποιον θά έρράντιζεν έπί τών Ά.ποστόλων καί τού
πλήθους, καθώς καί περί τού σημείου τού σταυρού. Ή Μαρία,
ή μήτηρ τού Κυρίου ημών δέν θά έλησμονεϊτο. Διήγησίς τις θά
παρείχετο ήμίν περί θαυματουργού συλλήψεώς της, καί θά ώνο-
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μάξετο ώς «μήτηρ Θεού», αυτός δέ ό ’Ιησούς θά παρίστατο, ώς
άποδίδων εις αυτήν είδικήν τινα τιμήν, καί ώς διδάσκων τούς Α 
ποστόλους νά τον πλησιάζωσι διά μέσου αυτής. 1Υπαινιγμός τις
θά μετεδίδετο ήμΐν περί τών «αγίων λαμπάδων» πότε καί πώς
καί που επρεπεν αύται νά χρησιμοποιούνται· επίσης θά έγνωρίζομέν τι ώς προς τήν έπίκλησιν των αγίω ν επίσης θά εϊχομεν υ
παινιγμόν τινιχ περί τής «αναίμακτου θυσίας» καί πώς ό Πέτρος,
συναναστρεφόμενος μετά των άλλων ’Αποστόλων, θα άνεγνωρίζετο ώς Πάπας, πώς ούτοι θά επιπτον πρηνείς ενώπιον του, καί
πώς ούτος θά έξετέλει τήν «θυσίαν» χάριν δλων εκείνων, διακηρυττίον, δτι είχε τήν δύναμιν νά αναδημιουργήσει τδν Χριστόν,
διά τού άρτου, καί νά θυσιάση πάλιν τούτον διά τάς προσωπικάς
παραβάσεις. Θά εϊχομεν άφήγησίν τινα διά τήν κηδείαν τού Στε
φάνου, πώς ό Πέτρος ή οι άλλοι «αφιέρωσαν» τάφον δι’ αυτόν,
ούτως ώστε ούτος νά κεϊται έν «αφιερωμένη) τόπω» καί πώς ούτοι
έθεσαν εις τάς χεϊρας αυτού «αγίαν τινα λαμπάδα», ενφ έψαλλον επ’ αυτού διαφόρους πορσευχάς Θά εϊχομεν διαφόρους κανό
νας καί κανονισμούς διά τάς διαφόρους τάξεις τού κλήρου, καί
πώς οι «λαϊκοί» δεν είναι «αδελφοί» αυτών, άλλ’ υποτακτικοί εις
αυτούς. Θά εϊχομεν έπίσης άξιαηιατα μεταξύ τού κλήρου, ανώ
τερα καί κατοότερα, ΑΙδέσιμος, Λίδεσιμώτατος, Παναγιοιτατος,
Επίσκοπος, ’Αρχιεπίσκοπος, Καρδινάλιος καί Πάπας· καί ιδιαι
τέρας οδηγίας πώς έκαστος έξ αυτών καί πάντες, έπρεπε νά άποκτώσι τά άξιιόματα ταύτα, ζητούντες ό είς τιμήν παρά τού
άλλου, καί πώς θά ήδύναντο νά γείνωσιν οί μεγαλείτεροι.
Τό γεγονός δέ ότι ταύτα πάντα δέν υπαινίσσονται υπό τών
’Αποστόλων, ύπ’ ούδεμίαν έννοιαν τής λέξεως, είναι έκ πρώτης
δάεως, φανερά άπόδειξις, δτι τά συστήματα, άτινα άξιοΰσιν εϊτε
έν δ'λω εϊτε έν μέρει τοιαύτας διαιρέσεις τής ’Εκκλησίας, τοιαύτα αξιώματα, τοιαύτα υπουργήματα, κλπ. δέν διοργανιυθησαν υπό
τών ’Αποστόλων, ή υπό τήν καθοδηγίαν αυτών, άλλ’ ούτε καί υπό
τού Κυρίου, οστις διιορισεν αυτούς καί άνεγνώρισε τό έργαν αυ
τών. — ’Ιωάν, ιε' 16. ΙΙράξ. α ' 2. Άποκ. κα' 14.
(2) Τούτο άποδεικνύει, προσθετικώς, δτι ή Γραφή δέν έταξινομήθη υπό τών σοφών τούτοίν διοργανωτών, διότι εάν ούτοι
έπεξειργάζοντο αυτήν, είναι βέβαιον θά έπλούτιζον αυτήν άφθόνως διά τών εισηγήσεων έκείνων τάς όποιας ανωτέρω άνεφέραμεν.
(3) νΕχοντες λοιπόν τήν μαρτυρίαν ταύτην καί τήν άπόδειξιν,
οτι «ή μήτηρ» καί αί πολυάριθμοι «θυγατέρες» ή συστήματα τής
παρούσης ημέρας δέν έγκαθιδρύθησαν υπό τού Κυρίου καί τών
’Αποστόλων, άλλ’ δτι. ταύτα προήλθον έκ τής σήψεως τών διε
φθαρμένων αυτών διδασκαλιών, καί δτι επομένως είναι απλά
ανθρώπινα συστήματα— προσπάθειαι δηλαδή δπως γείνωσι σο-
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φωτεροί του Θεού, εις την έκτέλεσιν του Θείου έργου— ας έ'χωμεν
μεγαλητέραν έμπιστοσύνην εις τον Λόγον του Θεοί), και άς έπιστήσωμεν την μεγαλητέραν ημών προσοχήν ακόμη καί είς τάς
μικροτερας λεπτομέρειας, τάς ενώπιον ήμών τιθεμένας, τόσον έπί
τοΟ ζητήματος τούτου, οσον καί έπί των άλλων ζητημάτων.
Καθ’ ολην την διάρκειαν των εξ χιλιάδων ετών τής Ιστορίας
του κόσμου, μέχρι του παρόντος καιρού, ό Θεός έπέτρεψεν είς τό
Ανθρώπινον γένος έν γένει, όπως τούτο προσπαθήση νά κάμη δτι
ήδυνατο καλλίτερον προς λυσιν τών προβλημάτων τής ζωής. 'Ο
φυσικός άνθρωπος έδημιουργήΦη μετά τοιούτων Ιδιοτήτων του
νοός αυτοί), ώστε νά δύναται νά τιμά καί νά λατρεύη τον Δημιόυργύν αύτοΰ. Αι Ιδιότητες δέ έκεΐναι τής διανοίας αυτού δεν έξηλείφθησαν έξ ολοκλήρου υπό τής πτώσεως,—διότι δεν έπήλθε βε
βαίως τελεία κατάπτωσις, έφ’ ολοκλήρου του γένους. Καθώς ό Θεός
έπέτρεψεν είς τούς ανθρώπους νά έξασκήσωσιν καί τάς άλλας ιδι
ότητας του νοός αυτών ώς ούτοι θά ήθελον, τοιουτοτρόπως έπέτρεψον είς αυτούς νά έξασκήσωσι τούς ηθικούς καί θρησκευτικούς
αυτών χαρακτήρας, συμφώνως προς τάς ίδιας έαυτών κλίσεις.
Δυνάμεθα δέ νά ίδωμεν, οτι έκτος τού κατά σάρκα ’Ισραήλ καί
τού πνευματικού Ισραήλ, καί τών έξ αυτών προελθουσών έπιδράσεων έπί τού κόσμου, ό Θεός άφήκε τον κόσμον μόνον—άφ^κε δηλ.
αυτόν, δ'πως πράξη τό κάλλιστον αυτού, προς Ιδίαν έαυτού άνάπτυξιν, κλπ. Ό άνθρωπος έν τή έαυτού άγνοίφ καί τυφλότητι,
άπέβη ευχερής λεία εις τά τεχνάσματα καί τάς παγίδας τού
Σατανά καί τών πεππωκότων αγγέλων, οϊτινες μέσω διαφόρων
μορφών δεισιδαιμονίας, ψευδο-θρησκειών, μαγείας, κλπ. έ'στρεψε
τά πλήθη μακράν από την αλήθειαν. Ό ’Απόστολος Παύλος έξηγών την κατάστασιν ταύτην λέγει, δτι τούτο συνέβη, διότι δταν
οί άνθρωποι έγνώρισαν τον Θεόν, δεν έδόξασαν Αυτόν, ώς Θε
όν, ού'τε ηύχαρίστησαν Αυτόν, άλλ* έματαιώθησαν είς τούς διαλο
γισμούς αυτών, καί ή ασύνετος αυτών καρδία έσκοτίσθη, καί ό
Θεός παρέδωκεν αυτούς—έπέτρεψεν είς αυτούς νά λάβωσι την
οδόν την όποιαν ούτοι έπροτίμησαν, δπως έκμάθωσι μαθήματά
τινα, σχετικώς προς την ιδίαν εαυτών έξαχρείωσιν, καί έκδηλο)θή διά τής καταπτώσεως είς την οποίαν περιή?.θον, τό αμαρτω
λόν τής αμαρτίας, καί ή μο)ρία αυτών, άκουσάντων είς έτέραν
τινά συμβουλήν ή είς την τού Δημιουργού αυτών.
Καθώς δέ έ'χομεν ήδη παρατηρήση ό Κύριος δέν προτίθεται
νά έγκαταλείψη τό ανθρώπινον γένος είς την ασθενή καί πεπτωκυΐαν ταύτην κατάστασιν, άλλ’ δτι διά μέσου τής νέας κτίσεως,
έν τφ Ιδίφ έαυτού καιρφ, ή γνώσις τού Κυρίου, θά προσέγγιση
έκαστον μέλος τής ανθρώπινης οικογένειας, μετά πλήρους ευ
καιρίας, δπως έλθωσιν είς έπίγνωσιν τής αλήθειας, καί είς πάσας
τάς ευλογίας, τάς έξασφαλισθείσας διά τής άπολυτρώσεως.
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Ά λ λ ’ έκεΐνο τό όποιον έπιθυμούμεν νά δηλώσωμεν ένταύθα,
είδικώτερον, είναι ότι, καθώς ό Θεός έγκατέλειψεν τά άπιστα
έθνη, τοιουτοτρόπως καί τον ουτω λεγόμενον Χριστιανικόν κό
σμον, έγκαταλείπει μόνον του, έπιτρέπων εις εκείνους οϊτινες ελαόον μέρος τι του φωτός της Θείας άποκαλύψεως, νά τό μεταχειρισθώσιν, καθώς ούτοι θά ήθελον,—δπως προσπαθήσωσι νά έπιφέρωσι βελτιώσεις τινάς επί του Θείου σχεδίου, καί νά διοργανώσωσιν ανθρώπινα συστήματα, κλπ. Πάντα δέ ταύτα δεν σημανουσιν, ότι δέν έχει την δύναμιν νά έπέμβη, άλλ’ ούτε καί
ότι έπιδοκιμάζει τάς διαφόρους ταυτας άντιφατικάς, καί κατά τό
μάλλον καί ήττον επιβλαβείς πλάνας καί ιδρύματα τής άνθρωπότητος καί του Έκκλησιαστικισμού. Αί πεϊραι δέ αυται θά
άποτελέσωσιν έτερον μάθημα, τό όποιον μετ’ ολίγον θά έλέγξη
πολλούς, οπότε ούτοι θέλουσιν αναγνώριση τήν μεγάλην έκόασιν
τού Θείου Σχεδίου, καί θά ίδωσι πώς ό Θεός έπέμενε στερρώς,
έν τή έπεξεργασίφ τής έκπληρώσεως των αρχικών αυτού βουλών,
καί πώς πραγματικώς περιεφρόνει τάς μεθόδους καί τά τεχνάσμα
τα των ανθρώπων,έκπληρών την έκβασιν τού σχεδίου του,ποτέ μέν
διά μέσου τούτων έν μέρει, ποτέ δέ μέσφ τών απολύτων εναντιώ
σεων τούτων. Τό αυτό ακριβώς έπραξε καί είς τό τέλος τού ’Ι 
ουδαϊκού αίώνος, δταν έπέτρεψεν εις τινας έκ τού έθνους εκείνου
νά έκπληρώσωσι τό σχέδιόν του, καταδκόκοντες καί σταυρόνοντες τόν Κύριον καί τούς ’Αποστόλους. Καί καθώς τινες έξ αυτών
ήσαν «αληθείς Ίσραηλίται» καί μετά ταύτα ηύλογήθησαν, καί έξυ•ψο'ϊθησαν, καί έγένοντο μέτοχοι τών παθημάτων τού Χριστού, ίνα
καί μετά ταύτα γίνωσι καί συμμέτοχοι τής δόξης αυτού, ούτω καί
τό>ρα, πιθανόν νά ύπάρχωσι πνευματικοί «αληθείς Ίσραηλίται»,
οϊτινες ώς ύ Παύλος, νά λυτρωθώσιν από τάς παγίδας τού Διαβό
λου.
"Ετερον σημεϊον εϊναι άξιον παραητρήσεως* ό Κύριος εϊχεν
ώρίση ειδικόν τινα καιρόν διά την έναρξιν τής Βασιλείας αυτού,
ειδικόν τινα καιρόν έπομένως, κατά τόν όποιον ή εκλεκτή Του
νέα κτίσις θά είχεν άναπτυχθή καί προπαρασκευασθή διά την υ
πηρεσίαν αυτού. Προφανώς δέ ήτο μέρος τού Σχεδίου Του όπως
ειδικόν τι φώς έπιλάμψη έπί τής αρχής καί τού τέλους τής περιό
δου ταύτης. Ό ’Απόστολος υπαινίσσεται τούτο, όταν λέγη καί όμιλή περί ημών, «εις τούς όποιους τά τέλη τών αιώνων έφθασαν».
(Α ' Κορινθ. ι' 11). ΤΗτο είς τό σημείον τής σ τ ρ ο φ ή ς
τού ’Ιουδαϊκού καί Ευαγγελικού αίώνος, οπότε ή Ό δός, ή ’Αλή
θεια, καί ή Ζωή έφανερώθη, «οί σκοτεινοί αιώνες» έπενέβησαν,
καί τοϊρα εις τό σημείον τής στροφής τού Ευαγγελικού καί Χιλιε
τούς αίώνος, τό φώς λάμπει δσον ούδέποτε άλλοτε—«πράγματα
νέα καί παλαιό». Έ νφ δέ δυνάμεθα νά ύποθέσωμεν, ότι είς έκείνους οϊτινες ήσαν έν άρμονίφ προς τόν ΚόριοΥ είς την αρχήν του
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αίώνος έδόθη Ιδιαίτερον φως, καί οι τοιούτοι πάλιν σήμερον είς τό
τέλος τού αϊώνος θέλουσιν εύνοηθή μέ τό φως τής παρούσης αλή
θειας, ίνα δι’ αυτού άγιασΟώσι, δεν πρέπει νά νομίσωμεν, δτι τό
ίδιον μέτρον φωτός ήτο άναγκαϊον προς αγιασμόν καθ’ δλους
τούς ενδιαμέσους αιώνας, τινές των οποίων φέρουσι τό όνομα των
«σκοτεινών αιώνων». Δεν πρέπει νά ύποθέσωμεν, ότι ό Κύριος
έγκατελείφθη άνευ μαρτύρων, έστω καί εάν ούτοι αγνοούνται, υπό
τών σελίδων τής ιστορίας* αλλά μάλλον πρέπει νά άποδώσωμεν την
άγνοιαν ταύτην, ώς όφειλομένην είς την συγκριτικήν αυτών άφάνειαν, καί ένεκα τής αποχής αυτών, καί μή συγχρωτίσεως προς τά
μεγάλα άντι-Χριστιανικά συστήματα, —καίτοι πολλοί έξ αυτών
πιθανόν νά ήσαν είς τά συστήματα ταύτα. Τοιουτοτρόπως ή κλήσις του Κυρίου, ήτις εφαρμόζεται ήδη καθαρώς υποδεικνύει, ότι
πρέπει νά άναμένωμεν όπως εύρωμεν πολλούς έκ τού λαού τοϋ
Κυρίου ε ν τ ό ς τής Βαβυλώνος, καί συγκεχυμένους, καί άποπλανημένους υπό τού ψατριασμού. «Βαβυλών ή μεγάλη έ'πεσεν».
«Έ ξελθε έξ αυτής ό λαός μου, ίνα μή συγκοινωνήσητε ταΐς άμαρτίαις αυτής, καί ίνα έκ τών πληγών αυτής μή λάβητε». — Άποκ.
ιη' 2,4.
Άνασκοπήσαντες ούτως διά βραχέων τά τής Εκκλησίας, καί
την περιωρισμένην αυτής ιστορίαν, άς είσέλθωμεν ήδη εις τήν
εύρυτέραν έξέτασιν τής Εκκλησίας, ώς αυτή έγκαθιδρύθη ύπό τού Κυρίου ημών. Καθώς υπάρχει έν μόνον Π ν ε ύ μ α
τού Κυρίου, τό όποιον πάντες οί ιδικοί του κατέχουσι, τοιουτοτρό
πως υπάρχει καί μία Κεφαλή, καί κ έ ν τ ρ ο ν
τής Εκκλη
σίας, ό Κύριος ημών Ιησούς. Δέον νά ένθυμώμεθα έν τούτοις,
έν όλω τώ έργφ αυτού, ό Πατήρ εύχερώς άναγνωρίζηται, καί συμφώνως προς τήν ίδιαν αυτού άφήγησιν, τό έργον αυτού έπετελεΐτο
έν τφ όνόματι τού Πατρός, διά τής άδειας τού Πατρός,—«Πάσα
φυτεία τήν οποίαν δεν έφύτευσεν ό Πατήρ μου ό Ουράνιος έκριζωθήσεται». (Ματθ. ιε' 13). Ή αληθής έκκλησία, ή νέα κτίσις,
είναι ή φυτεία τού Πατρός. *0 Κύριος ήμών έλεγεν Έ γώ είμαι
ή άμπελος ή αληθινή, υμείς τά κλήματα, καί ό Πατήρ μου είναι
ό Γεωργός. Βραδύτερον δέ μάς εϊπεν, ότι υπάρχει καί «άμπελος
τής γης, ονοματική τις Έκκλησία, ψευδής τις έκκλησία, ήτις δέν
είναι τού Πατρός, καί ήτις θά έκριζωθή. Ή καρποφορία τής αλη
θούς αμπέλου είναι ’Αγάπη, καί είναι πολύτιμος είς τον Πατέρα·
ή καρποφορία δέ τής αμπέλου τής γής, είναι έγωϊσμός ύπό διαφό
ρους φορφάς, καί θά συναθροισθή τελικώς είς τον μέγαν ληνόν
τής οργής τοΰ Θεού, έν τώ μεγάλψ καιρφ τής θλίψεως, μετά τού
όποιου ό αιών ούτος θά τελείωση.— ’Ιωάν. ιε '. 1-6. Άποκ. ιδ ' 19.
"Εκαστος σπουδαστής τών Γραφών, θά έχη βεβαίως παρατηρήση δτι ό Κύριος ήμών καί οί ’Απόστολοι, δέν άνεγνώριζον διαι
ρέσεις έν τή έκκλησίφ, ώς επίσης καί πάν σχίσμα έν αύτή, είτε
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πραγματικόν ήτο τούτο, είτε κατ' όνομα. Δι' αύτους ή Εκκλησία
ήτο μία καί αδιαίρετος, καθώς καί ή μία αυτής πίστις, είς Κύριος,
σία τού Θεού, Εκκλησία τού ζώντος Θεού, Εκκλησία τού Χριστού.
Εκκλησία των πρωτοτόκων· τά δέ άτομα αυτής εκαλούντο «αδελ
φοί «μαθηταί» «Χριστιανοί». Πάντα ταύτα τά ονόματα χρησιμο
ποιούνται αδιακρίτως περί ολοκλήρου τής Εκκλησίας, καί περί
των μικρότερων συναθροίσεων— έστω καί εάν άποτελώνται από
δύο ή τρεις— καί περί των ατόμων, έν 'Ιερουσαλήμ, Άντιοχείςι,
ή αλλαχού. Ή ποικιλία των ονομάτων τούτων, καί ή γενική αυ
τών χρήσις, σαφώς συνεπάγεται, οτι ούδέν τών ονομάτων τούτων,
προύτίθετο νά είναι κύριον όνομα. Πάντα δέ ταύτα ήσαν απλώς
εικονικά τού μεγάλου γεγονότος, το οποίον ό Κύριος ημών καί
οί 'Απόστολοι αυτού συνεχώς έξέΟετον, δηλαδή, ότι ή 'Εκκλησία,
τό σώμα, όμάς τών ακολούθων τού Κυρίου, είναι οί «εκλεκτοί» του
— οίτινες συμμετέχουσιν είς ιόν σταυρόν αυτού, καί μανθάνουσι
τώρα τά αναγκαία μαθήματα, καί οίτινες θά συμμετάσχωσιν μετ>
αυτού μετ' ολίγον έν τή δόξη αυτού.
Ή συνήθεια δέ αύτη επρεπε νά έξηκολούθει, αλλά μετηλλάγη
κατά τούς σκοτεινούς αιώνας. Όπότε ή πλάνη άνεπτύχθη, έπήλθε
μετ' αυτής καί τό φατριαστικόν πνεύμα, καί ίδιαίτεραι δοκιμασίαι έπηκολούθησαν,— Εκκλησία τής Ρώμης, Βαπτιστική 'Εκκλη
σία, Λουθηρανή 'Εκκλησία, Εκκλησία τής 'Αγγλίας, 'Αγία Κα
θολική 'Εκκλησία, ’Εκκλησία Ούέσλεϋ, Χριστιανική 'Εκκλησία,
Πρεσβυτεριανή 'Εκκλησία, κλπ. Ταύτα δέ είναι σημεία σαρκικότητος, καθώς ό 'Απόστολος ύποδεικνύει, (Α ' Κορινθ. γ ' 3,4) ευ
θύς δέ ώς ή νέα κτίσις άνεφάνη έκ τού τρομερού σκότους, όπερ
επί μακρόν έκάλυψε τον κόσμον έπεχύθη φως καί επί τού ζητή
ματος τούτου επίσης· παρατηρούντες δέ τήν πλάνην καί τήν έμφάνισιν τού κακού, όχι μόνον ούτοι εξέρχονται έκ τού φατριασμού,
άλλ' άρνούνται νά αναγνωρίζονται διά τών άντιγραφικών τούτων
ονομάτων, — ένφ μετά χαράς αποκρίνονται είς όποιονδήποτε
έκ τούτων, ή είς όλα εκείνα τά οποία είναι Γραφικά.
*Ας έξετάσωμεν ήδη τά θεμέλια τής μιας 'Εκκλησίας, τήν όποιαν
ό Κύριος ένεκαθίδρυσεν:—
ΤΟΥΣ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡΝΙΟΥ
*0 ’Απόστολος διακηρύττει, ότι ούδέν άλλο θεμέλιον δύγαται
νά τεθή παρά τό τεθέν, δστις είναι ό ’Ιησούς Χριστός. (Α ' Κοριν.
γ ' 11). Έ πί τού θεμελίου τούτου ό Κύριος ήμών, (ύς αντιπρόσωπος
τού Πατρός, ήρξατο νά άνυψώνη τήν 'Εκκλησίαν του, προσκαλέσας δώδέκα Άποσιόλους—όχι τυχαίος, άλλ' από σκοπού, ακρι
βώς καθώς αί δώδεκα φυλαί τού 'Ισραήλ δέν ήσαν δώδεκα κα-
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τά τύχην, άλλ’ έν αρμονία προς τό Θειον σχέδιον. *Όχι μόνον
δέ ό Κύριος δέν εξέλεξε περισσοτέρους των δώδεκα ’Αποστόλων
διά την θέσιν έκείνην, άλλ’ ουδέποτε εκτοτε εδωκεν εξουσίαν
δπως γείνωσι καί άλλοι— έκτος τής περιπτώσεως τού Ιούδα, δστις
αποδειχτείς ανάξιος θέσεως μεταξύ των δώδεκα, επεσεν εκ τής
θέσειός του, διαδεχθείς υπό τού ’Αποστόλου Παύλου.
Παρατηροΰμεν μεθ’ οποίας προσοχής έπηγρύπνει ό Κύριος
έπί των ’Αποστόλων— την μέριμναν αύτοϋ διά τον Πέτρον, την υ
πέρ αυτού προσευχήν του έν τή ώρςι τού πειρασμού του, καί την
εΐόικήν αυτού κλήσιν προς αυτόν, δπως βόσκη τά άρνία του καί τα
πρόβατά του. Παρατηροΰμεν επίσης την φροντίδα αυτού διά τον
άμφιβάλοντα Θωμάν, καί την προθυμίαν αυτού δπως απόδειξη
εί,ς αυτόν έξ ολοκλήρου τό γεγονός τής άναστάσεώς του. Έ κ των
δώδεκα ούδένα άπώλεσεν, εί μή τον υίόν τής απώλειας—ή λοξο
δρομία τού οποίου είχεν ήδη προγνωρισθή υπό τού Κυρίου καί
προλεχθή έν ταίς Γραφαις. Δέν δυνάμεθα νά άναγνωρίσωμεν
την έκλογήν τού Ματθία, την άναφερομένην εις τάς Πράξεις,
ώς έκλογήν τού Κυρίου ύπ, ούδεμίαν έννοιαν τής λέξεως. Α 
ναμφίβολος ούτος ήτο αγαθός άνήρ, άλλ’ έξελέγη υπό των έν
δεκα άνευ έξουσιοδοτήσειος πρός τούτο. Ούτοι καϋιυδηγήθησαν
νά περιμένωσιν έν 'Ιερουσαλήμ, καί νά περιμένωσι την έξ ύψους
παραδοχήν αυτών διά τού 'Αγίου Πνεύματος, κατά τήν Πεντηκο
στήν καί κατά τήν διάρκειαν τής περιόδου ταύτης, καθ’ ήν περιέμενον, καί προτού άκόμη ένδυθώσι διά δυνάμεως, ερριψαν έσφαλμένως κλήρους, καί εξέλεξαν τον Ματθίαν δπως καταλάβη τήν
θέσιν του ’Ιούδα. 'Ο Κύριος δέν έπέπληξεν αυτούς, διά τήν α
κούσιον αυτών άνάμιξιν εις τάς διατάξεις αυτού, άλλ’ απλώς παρεΓδε τήν έκλογήν αυτών, καί έν τφ εαυτού καιρφ, έξέφερε τόν
’Απόστολον Παύλον διακηρύττων περί αυτού, «Σκεύος έκλογής
μου ούτός έστιν», καί πάλιν εχομεν τήν διακήρυξον του ’Απο
στόλου, δτι έξελέγη έκ κοιλίας μητρός, δπο)ς είναι ιδιαίτερος υπη
ρέτης, καί πάλιν δτι ουδόλως ύπελείπετο των πρωτίστων ’Αποστό
λων. — Γαλ. α' 15. Β ' Κοριν. ια' 5.
Έ κ τής άπόψεως ταύτης καταφαίνεται, δτι ήμείς ουδόλως
συμφωνούμεν πρός τάς θεωρίας τού Παπισμού, καί τής Έπισκοπελιανής Διαμαρτυρομένης έκκλησίας, καί τής Καθολικής άποστολικής έκκλησίας, καί τών Μορμόνων, πάσαι τών δποίων άξιούσιν, δτι ό άριθμός τών δώδεκα δέν ήτο ώρισμένος δώδεκα, καί
δτι ύπήρχον έκτοτε διάδοχοι αυτών, οϊτινες ώμίλησαν καί έγρα
ψαν μεθ’ ίσης έξουσίας πρός τούς αρχικούς δώδεκα. 'Ημείς άρνούμεθα τούτο, καί πρός άπόδειξιν σημεαυσατε, πώς ό Κύριος
Ιδιαιτέρως εξέλεξε τούς δό)δεκα τούτους, ένθυμούμενοι τό έξοχον
τού αριθμού δοοδεκα είς τά Ιερά ζητήματα καί πράγματα, άτινα
άνήκουοιν είς τήν έκλογήν τής νέας κτίσεως· συγκεφαλαιούμεν δέ
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τήν κλίμακα σημειούντες την συμβολικήν εΙκόνα τής ένδεδοξασμένης Εκκλησίας ήτις παρέχεται ήμίν είς 'Απόκαλυψιν κ α '. Ε 
κεί ή Νέα 'Ιερουσαλήμ— τό σύμβολον τής νέας Χιλιετούς κυβερνήσεως, τής Εκκλησίας, τής νύμφης ηνωμένης μετά του Κυρί
ου αιττής— λίαν σαφώς απεικονίζεται· εν τή εικόνι δέ ταύτη λί
αν σαφώς εκτίθεται ή δήλωσις, οτι τά δώδεκα θεμέλια τής πόλεως είναι πολύτιμα, και οτι είς τά δώδεκα θεμέλια ήσαν γεγραμμένα τά ονόματα «τών δώδεκα 'Αποστόλων του 'Αρνίου»— δχι
περισσότερα, οχι όλιγώτερα. Όποιαν άλλην καλλιτέραν άπόδειξιν
θά ήδυνάμεθα νά εχωμεν, οτι ουδέποτε ήσαν περισσότεροι τών
δώδεκα 'Αποστόλων του 'Αρνιού, καί οτι πάντες οι άλλοι ήσαν
καθώς ό 'Απόστολος Παύλος υπαινίσσεται, «ψευδαπόστολοι».—
Β ' Κορινθίους ια '. 13.
'Αλλ' ούτε καί δυνάμεθα νά φαντασθώμεν οίανδήποτε ανάγ
κην περισσοτέρων 'Αποστόλων. Διότι ημείς έχομεν τούς διοδεκα
τούτους παραμένοντας ακόμη μεθ' ημών — τάς μαρτυρίας αυ
τών, καί τών καρπών τών κόπων αυτών— υπό πλέον καταλληλο
τέραν μορφήν εκείνης τήν οποίαν είχον όσοι ήσαν πρσιοπικώς μετ'
αυτών κατά τήν διάρκειαν τής διακονίας αυτών. Αί αφηγήσεις
τής διακονίας αυτών είναι μεθ' ημών· αί αφηγήσεις αυτών περί
τών λόγων, θαυμάτων, κλπ. του Κυρίου παραμένουσιν. Οί λόγοι
αυτών επί τών διαφόρων θεμάτων τού Χριστιανικού δόγματος,
έν ταΐς έπιστολαίς αυτών εύρίσκονται σήμερον είς τάς χεΐρας
ημών, κατά τον πλέον Ικανοποιητικώτερον τρόπον. Ταύτα δέ είναι
« α ρ κ ε τ ά » εξηγεί ό 'Απόστολος, «ϊνα είναι τέλειος 6 τού Θεού
άνθρωπος. 'Επεξηγών δέ τό ζήτημα τούτο ό 'Απόστολος λέγει,
«Ού συνεστάλην νά διακηρύξω πάσαν τήν βουλήν τού Θεού».
Τίνος έτι υπάρχει ανάγκη; — Β ' Τιμ. γ ' 17. Πράξ. κ ' 27.
'Αμέσως μετά τήν τεσσαρακονθήμερον αυτού μελέτην καί δο
κιμασίαν έν τή έρήμψ υπό τού Σατανά, καί αφού άπεφάσισε νά
άκολουθήση τήν δέουσαν οδόν, ό Κύριος ήρξατο νά κηρύττη τό
Εύαγγέλιον τής έρχομένης Βασιλείας, καί νά προσκαλή ακολού
θους, οίτινες ώνομάσθησαν μαθηταί. 'Εκ μέσου δέ τών μα
θητών εκείνων, εξέλεξε τούς δώδεκα. (Λουκ. σ τ' 13-1 6 )· Πάντες
ούτοι κατήγοντο από τά κατώτερα, ταπεινότερα στροηιματα τής
κοινωνίας, καθώς κοινώς λέγομεν, τινών έξ αυτών δντων άλιέων,
καί περί τινων έξ αυτών αναγράφεται άνευ ψόγου, οτι οί «άρχον
τες τού λαού παρετήρησαν οτι ήσαν άμαθείς». (Πράξ. δ' 1 3 ) .
Προφανώς δέ οί δώδεκα έξελέγησαν έκ τού μέσου «τών μαθη
τών» ή τών γενικών ακολούθων, οίτινες είχον άσπασθή τήν ύπόθεσιν τού Κυρίου, καί ώμολόγουν αυτόν, χωρίς νά έγκαταλείψωσι
τάς καθημερινός αυτών ασχολίας. Οί δώδεκα προσεκλήθησαν νά
γίνωσι συμμέτοχοι αυτού έν τή διακονίςι τού Ευαγγελίου, ή δέ
άφήγησις λέγει ήμίν, δτι έγκατέλειψαν πάντα όπως τον άκολουθήσωσιν. (Ματθ. 6 ' 17-22. Μάρκ. α ' 16-20. γ ' 13-19. Αουκ. ε '
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9-11). ΟΙ «έβδομήκοντα» έξαποσταλέντες βραδύτερον ουδέποτε
άνεγνωρίσθησαν ώς ’Απόστολοι.
Ό Λουκάς παρέχει ήμίν Ιδιαιτέραν άφήγησιν τής έκλογής
των δώδεκα, πληροφορών ημάς, δτι προ του γεγονότος τούτου ό
Κύριος ημών άπεσύρθη εις όρος διά νά προσευχηθή, προφανώς
[να λάβη συμβουλήν τινα παρά του Παρτός όσον αφορά τό έργον
τούτο, και τούς συνεργάτας αυτού έν αύτφ. Έξηκολούθησεν ολην την νύκτα προσευχόμενος, καί όταν έξημέρωσεν προσεκάλεσεν εις εαυτόν τούς μαθητάς του, και εξ αυτών εξέλεξε δώδεκα,
τούς οποίους ώνόμασε Άποάτόλονς, ήτοι απεσταλμένους. Τοιου
τοτρόπως οι δώδεκα, ήσαν κεχωρισμένοι καί διακεκριμένοι από
τούς μαθητάς. ■
— Λουκ. σ τ' 12,13,17.
Οί άλλοι μαθηταί καίτοι δεν έξελέγησαν τοιουτοτρόπως είς
τό άποστολικόν αξίωμα, ήγαπώντο έν τούτοις παρά τού Κυρίου,
π λ ή ρ ε ι
άρμονίρι
καί άναμφιβόλως ούτοι ήσαν ε ν
προς την υπό τού Κυρίου ύπόδειξιν καί τον διορισμόν τών δώδε
κα, άναγνωρίζοντες ταύτην χάριν τού συιιφέροντος τού έργου έν
γένει. ΈπΙ ποιας βάσεως στηριζόμενος ό Κύριος, έκαμε την έκλογήν ταύτην, δέν άναφέρεται, έ/ομεν όμως την άφήγησιν τής Ι
δίας εαυτού προσευχής, «Τδικοί σου ήσαν, καί είς έμέ έδίοκας
αυτούς», καί πάλιν, «εξ εκείνων τούς οποίους μοί έδιοκας, ούδένα
άπώλεσα, εί μή τον υιόν τής απώλειας», — τον ’Ιούδαν. *Υπό
ποίαν έ'ποψιν, ή υπό ποιον βαθμόν, ό Πατήρ έξέλεξε τούς δο')δεκα,
δέν ενδιαφέρει ήμάς. Δέν υπάρχει αμφιβολία, μία έκ τών ιδιο
τήτων τάς όποιας ούτοι κατεΐχον, ήτο ή ταπεινοφροσύνη* άναμφιβόλως, τά ταπεινά αυτών επαγγέλματα, καί αί προηγούμεναι
δοκιμασίαι τής ζωής, υπήρξαν τοιαύται, ώστε νά καταστήσωσιν
αυτούς ό'χι μόνον ταπεινούς, αλλά καί νά καθοδηγήσωσιν αυτούς
έπιπροσθέτως προς άπόκτησιν ισχυρού χαρακτήρος, άποφασιστηκότητος, καρτερίας, κλπ. είς βαθμόν, ώστε ούδεμία άλλη μέθο
δος θά ήδύνατο νά έπιφέρη τοιαύτα αποτελέσματα. Πληροφορούμεθα δέ ότι ή εκλογή τών δο')δεκα, γενομένη προ τής Πεντηκο
στής, (τού χρόνου τής άπ-οκυήσεως τής Εκκλησίας) σκοπόν εϋχεν, έν μεγάλο) μέτρφ, όπως έπιτρέψη είς τούς δώδεκα τούτους,
νά παραμένωσιν έγγύτερον τού Κυρίου, νά παρατηρώσι τά έργα
αυτού, νά άκούωσι τό άγγελμά του, ίνα έν καιρώ τφ δέοντι γίνωσι μάρτυρες, καί διακηρύξωσ.ν είς ήμάς καί είς πάντα τον
λαόν τού Θεού κατ’ άρχάς, τά θαυμάσια έργα τού Θεού, καί τούς
θαυμάσιους λόγους τής ζωής, τούς έκδηλωθέντας διά μέσου τού
’Ιησού.— Αουκ. κδ' 44-48. ΐΐρά ξ. ι' 39-42.
Η
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Ουδαμού παρατηρεΐται έστω καί ό ελάχιστος υπαινιγμός, περί
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των 1Αποστόλων, δτι ούτοι έπρεπε νά έδέσποζον τής κληρονομι
άς του Θεού* καί δτι επρεπε νά θεο)ρώσιν έαυτούς, ώς διαςρέροντας των άλλων πιστών, καί ώς άπηλλαγμένους των ενεργειών
του Θείου νόμου, ή δτι ήσαν είδικώς ευνοούμενοι, ή δτι έξησφαλίσθη εις αυτούς ή αιώνιος κληρονομιά. Ούτοι επρεπε νά ένθυμώνται, συνεχώς, δτι «πάντες σείς είσΟε αδελφοί», καί δτι «Εις έστιν
υμών ό Καθηγητής, ό Χριστός». Ούτοι επρεπε πάντοτε νά ένθυμώνται, δτι ήτο άναγκαίον δι’ αυτούς νά κάμωσι την κλήσιν καί
την έκλογήν αυτών 6 ε β α ί α ν, καί δτι εάν δεν ύπήκουον
εις τον νόμον τής αγάπης, καί ήσαν ταπεινοί, ώς μικρά π?αιδία,
κατ’ ούδένα τρόπον, θά «είσήρχοντο εις την Βασιλείαν». Ούτοι
δέν έπρεπε νά λαμβάνωσιν επισήμους τίτλους, ούτε νά παρέχωσιν
οδηγίας δοον άφαρςί περί εξωτερικών Ιματισμών, ή περί ιδιαιτέ
ρας τίνος διαγωγής, αλλά μάλλον δτι έπρεπεν εις πάντα ταύτα
νά ώσιν παραδείγματα εις τό ποιμνιον* ίνα οι άλλοι βλέποντες τά
καλά αυτών έργα, δοξάσωσι τον Πατέρα* ινα οί άλλοι βαδίζοντες
εις τά βήματα αυτών, βαδίζωσι τοιουτοτρόπως καί εις τά βήμα
τα επίσης του ’Αρχηγού, καί τέλος άποκτήσωσι την ιδίαν δόξαν,
τιμήν καί αθανασίαν,—γίνωσι μέτοχοι τής ίδιας φύσεως, μέλη
τή ς ίδιας νέας κτίσεως.
Ή αποστολή αυτών ήτο αποστολή υ π η ρ ε σ ί α ς
— έπρεπε νά ύπηρετήσωσιν ό εις τον άλλον, νά ύπηρετήσωσι τον
Κύριον, καί νά καταθέσωσι τήν ζωήν αυτών υπέρ τών αδελφών.
Αί ύπηρεσίαι των δέ έκείναι ειδικιύτερον έπρεπε νά ήσαν στενώς
συνδεδεμέναι προς τήν διάδοσιν τού Ευαγγελίου. Ούτοι ήσαν μέ
τοχοι τού προ-χρίσματος τό όποιον ήδη είχεν έλθη επί τού Διδα
σκάλου τού ίδιου χρίσματος τό όποιον ανήκει εις πάντα
τά μέλη τής νέας κτίσεως, εις πάντα τά μέλη τού Βασιλείου
Ιερατεύματος, καί όπερ περιγράφεται υπό τού Προφήτου λέγοντος* «Πνεύμα Κυρίου τού Θεού είναι επ’ εμέ* διότι ό Κύριος μέ
impute, διά νά εναγγελίξω^ιαΐ τούς πτωχούς*. . . . διά νά ίατρεύσω τούς συντετριμμένους τήν καρδίαν,» κλπ. — Ή σαΐας ξα '
1,2. Λουκ. γ ' . 17-21. Ματθ. ι' 5-8. Μαρκ. γ ' 14,15. Αουκ. ι' 1-17.
Καίτοι δέ τό χρίσμα τούτο δέν έπήλθεν αύτοίς μέχρι τής Πεν
τηκοστής, εν τούτοις, ούτοι προεγεύθησαν τούτου προηγουμένως,
καθότι ό Κύριος μετέδωκεν αύτοίς μέρος τής αγίας δυνάμεως τού
πνεύματός του, κλπ, οπότε έξαπέστειλεν αυτούς ίνα κηρύξωσιν.
Ά λ λ ’ ακόμη καί είς τήν περίπτωσιν ταύτην, ή προς υπερηφάνει
αν Ιδιαιτέρα ευκαιρία άφηρέΟη, οπότε ό Κύριος ημών βραδύτερον
έξαπέστειλεν ετέρους έβδομήκοντα, δπως έκτελέσωσι παρόμοιον
έργον, τούς οποίους καί ένέδυσεν επίσης διά Θείας δυνάμεως,
δπως έκτελέσωσι θαύματα έν τφ όνόματί του. Τό πραγματικόν
έπομένως έργον τών ’Αποστόλων, δέν ήρχισεν υπό τήν κυρίαν
έννοιαν τής λέξεως, εί μή όπότε έλαβον τό "Αγιον Πνεύμα κατά
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την Πεντηκοστήν. ’Εκεί, παρεσχέθη αΰτοίς ειδική έκδήλωσις τής
Θείας δυνάμεως,— δχι μόνον τό πνεύμα τό άγιον, καί τα χαρί
σματα του πνεύματος, άλλ’ επίσης, καί κυρίως, δύναμις δπως μεταδίδωσι τά χαρίσματα ταυτα καί εις τούς άλλους. "Ενεκεν λοι
πόν τής τελευταίας ταύτης δυνάμεως, ούτοι διεκρίνοντο από τούς
άλλους τής Εκκλησίας. Καί άλλοι πιστοί έλογίζοντο ως μέλη του
κεχρισμένου σώματος του Χρίστου, έγένοντο μέτοχοι του πνεύμα
τός, καί άπεκυήθησαν υπό τού πνεύματος έκείνου εις νέαν ζωήν,
κλπ. άλλ’ ούδείς ήδύνατο νά εχη χάρισμα, ή ειδικήν τινα φανέρωσιν, έκτος έάν οί Απόστολοι εκείνοι μετέδιδον ταύτην εις αυ
τούς. Τά χαρίσματα ταυτα των θαυμάτων, γλωσσών, έρμηνειών
γλωσσών κλπ. πρέπει νά ένθυμώμεθα, κατ’ ούδένα τρόπον παρεκώλυον ή κατελάμβανον την θέσιν τών καρπών τού 'Αγίου πνεύ
ματος, οίτινες έπρεπε νά αύξηνθώσι καί άναπτυχθώσιν ύφ* ένός
έκαστου έκ τών πιστών δι’ ύπακοής εις τάς Θείας καθοδηγίας—
καθόσον έκαστος ηύξανεν είς την χάριν, την γνώσιν καί την αγά
πην. *Η μετάδοοις τών χαρισμάτων τούτων, άτινα ήδύνάτό τις
νά λάβη, καί έν τούτοις νά είναι ακόμη χαλκός ήχών,καί κύμβαλον άλλαλάζον, ύπεδείκνυον έν τούτοις τούς ’Αποστόλους ώς
τούς ειδικούς ύπηρέτας, ή άντιπροσιόπους του Κυρίου είς τό έ'ργον
τής θεμελιώσεως τής Εκκλησίας. — Α ' Κορινθ. ι6' 7-10. ιγ'.1-3.
Ό Κύριος ημών έκλέγων τούς ’Αποστόλους τούτους, καί καθοδηγών αυτούς, είχεν ύπ’ όψιν του την ευλογίαν καί καθοδηγίαν
πάντων τών ακολούθων αυτού μέχρι τού τέλους το αίώνος. Τού
το δέ γίνεται φανερόν έκ τής προσευχής αυτού κατά τό τέλος τής
διακονίας αυτού, κατά την όποιαν, άναφερόμενος είς τούς μαθητάς
αυτού είπεν· «Έφανέρωσά σου τό όνομα τοίς άνθρώποις (άποστόλοις) ούς δέδωκάς μοι έκ τού κόσμου. Σοί ήσαν, καί έμοί αυτούς
δέδωκας, καί τόν λόγον σου τετηρήκασι. Νύν έγνωκαν ότι πάντα,
όσα δέδωκάς μοι, παρά Σού έστιν, ότι τά ρήματα (διδασκαλίας)
ά δέδωκάς μοι, δέδωκα αύτοίς, καί αυτοί έλαόον.. . . ’Εγώ περί
αυτών έρωτώ, ού περί τού κόσμου έρωτώ, άλλά περί ών δέδωκάς
μοι ότι σοί είσίν. . . . Ού περί τούτων (τών ’Αποστόλων) δέ έρω
τώ μόνον, άλλά καί περί τών πιστευσόντων διά τού λόγου αυτών
εις έμέ, (δλοκλήρου τής ’Εκκλησίας τού Ευαγγελίου). *Τνα πάντες
εν ώσιν, (έν τή προθέσει, τή άγάπη), καθώς συ Πάτερ έν έμοί,
κάγώ έν σοί, ίνα καί αυτοί έν ήμίν εν ώσιν, (καταδεικνύων τοιου
τοτρόπως τόν τελικόν σκοπόν τής έκλογής ταύτης, τών τε ’Απο
στόλων, καί ολοκλήρου τής νέας κτίσεως, κατόπιν προσέθεσεν)
— ίνα ό κόσμος (ό υπό τού Θεού αγαπηθείς, ένφ ήσαν ακόμη άμαρλοί, καί άπελυτρώθησαν διά τού πολυτίμου αίματος) πιστεύση ότι
Σύ μέ άπέστειλας» — όπως λυτριόσω καί άποκαταστήσω αυτούς.
—-’Ιωάν, ιζ' 6-9, 20,21.
Οί ’Απόστολοι καίτοι άπαίδευτοι, ήσαν όμως προφανώς άνθρω-
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ποι Ισχυρού χαρακτήρος, ή δέ ελλειψις αυτών της κοσμικής σο
φίας καί παιδείας, υπό την διαπαιδαγώγησιν καί διδασκαλίαν του
Κυρίου, ύπεραντισταθμίσθη διά «του πνεύματος του σωφρονισμού».
Ουδόλως επομένως παράδοξον, εάν οΐ άνδρες ούτοι όμοθυμαδόν άνεγνωρίζοντο υπό τής άρχεγόνου Εκκλησίας, ώς οδηγοί αυτής,
κατά την μέθοδον του Κυρίου, — ώς ε’ιδικώς προς τούτο διορισμέ
νοι διδάσκαλοι—«στύλοι εν τή έκκλησίφ», αμέσως επόμενοι κατά
την εξουσίαν ώς προς αυτόν τον ίδιον τον Κύριον. Κατά διαφό
ρους δέ τρόπους ό Κύριος προπαρασκεύασεν αυτούς διά τό υπούρ
γημα τούτο.
Ούτοι ήσαν συνεχώς μετ’ αυτού, καί ήδύναντο επομένως νά
είναι μάρτυρες πασών τών υποθέσεων τής διακονίας αυτού, τών
διδασκαλιών αυτού, τών θαυμάτων, τών προσευχών, τής συμπά
θειας αυτού, τής άγιότητος, τής μέχρι θανάτου αυτοθυσίας, καί
τέλος νά γίνωσι μάρτυρες τής άναστάσεώς του. ’Ό χι δέ μόνον
ή πρώτη έκκ?ςησία είχεν ανάγκην τών μαρτυριών τούτων, αλλά
καί πάντες επίσης, οιτινες έκτοτε έκλήθησαν, παρά τού Κυρίου,
καί άπεδέχθησαν την κλήσιν αυτού είς την νέαν κτίσιν, — πάν
τες δσοι κατέφυγον προς Αυτόν, καί πιστεύουσιν είς τάς ένδοξους
έλπίδας, αιτινες συγκεντρούνται έν τφ χαρακτήρι αυτού, έν τα>
θυσιαστικφ αυτού θανάτψ, είς την έξύψωσιν αυτού, καί είς τό
σχέδιον τού Θεού, τό όποιον Ουτος έκπληροϊ— εχουσιν ανάγκην
τοιαύτης προσωπικής μαρτυρίας, δσον αφορά πάντα ταύτα τά ζη
τήματα, προς τον σκοπόν, ίνα εχωσιν ίσχυράν πίστιν, ίσχυράν πα
ρηγοριάν.
Έδδομήκοντα ετεροι μαθηταί έξαπεστάλησαν βραδύτερον υπό
τού Κοοίου, δπιος διακηρύξωσι την παρουσίαν αυτού, καί τον θερι
σμόν τού Τουδαϊκού αίώνος, τό εργον όμως αΰτών ήτο διάφορον
υπό πολλάς έπό-ψεις, από τό εργον τών δώδεκα. ’Αληθώς ό Κύ
ριος έφαίνε’το, ότι τόσον, καί κατά πάντα τρόπον, άπεχώριζεν ιδι
αιτέρως τούς δώδεκα, ώστε ημείς, μεθ’ ολοκλήρου τής Εκκλη
σίας, νά έχωμεν τελείαν έμπιστοσύνην είς αυτούς. Ούτοι καί μόνον
συμμετέσχον μετ’ αυτού είς τόν τελευταίον Πασχάλειον δείπνον,
καί είς την έγκαθίδρυσιν τής νέας άναμνήσεως τού ίδιου εαυτού
θανάτου· ούτοι καί μόνοι ήσαν μετ’ αυτού έν Γεθσημανή· είς αυ
τούς έπίσης είδικ(ότερον έφανερό)θη μετά την άνάστασίν του, καί
μόνον ούτοι ήσαν εκείνοι τούς όποιους είδικώς μετεχειρίσθη ώς
στόμα αυτού, ώς στόμα τού 'Αγίου πνεύματος κατά την ήμέραν
τής Πεντηκοστής. Οί ένδεκα ήσαν «*'Ανδρες Γαλλιλαίοι» καθώς εϊπέ τις, δταν ήκουσεν αυτούς· «Δεν είναι πάντες ούτοι Γαλλιλαίοι»;
— Πράξ. β' 7. Λουκ. κδ' 48-51. Ματθ. κη' 16-19.
Καίτοι δέ— καθώς ή άφήγησις αναφέρει— ό Κύριος ημών με
τά την άνάστασίν του έφανερώθη είς 400 περίπου αδελφούς, έν
τούτοις οί απόστολοι ήσαν εκείνοι μετά τών όποιων ιδιαιτέρως συ-
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νανεστράφη, καί οίτινες προωρίσθησαν νά γίνωσιν ειδικοί «μάρτυ
ρες πάντων ών έποίησεν εν τε τή χο)ρφ των ’Ιουδαίων καί έν ’Ι 
ερουσαλήμ, δν καί άνεΐλον κρεμάσαντες επί ξύλου, τούτον δε ό
Θεός ήγειρε τή τρίτη ήμέρςι. . . . Καί πορήγγειλεν ιιμϊν κηρΰξαι τω λαω», κλπ. — ΙΙράξ. ι' 39-45. ιγ ' 31. Α' Κοριν. ιε' 3-8.
Καίτοι δέ ό ’Απόστολος Παύλος, δεν ήτο άμεσος μάρτυς εις
τον αυτόν δαρμόν, καθώς οι ένδεκα, έν τούτοις, έγένετο μάρτυς
τής άναστάσεως του Κυρίου ημών, καθότι παρεσχέθη εις αυτόν
ακολούθως αναλαμπή τις τής ενδόξου αυτοί» παρουσίας, καθώς
ό ίδιος αναφέρει τό πράγμα, «"Εσχατον δέ πάντων, ώφθη κάμοί,
ώσπερεί τω έκτρώματι (τω προ καιρού γεννηθέντι)». (Α ' Κοριν.
ιε' 8,9). Πράγματι ό ’Απόστολος Παύλος δεν ήτο αρμόδιος δ'πως Ιδη τον Κύριον έν δόξη, πριν ή τό υπόλοιπον τής ’Εκ
κλησίας, κατά την δευτέραν αύτοΰ έλευσιν ίδη αυτόν, οπότε πάντες οί -πιστοί αύτοΰ θά μεταλλαγώσιν, καί θά γίνωσιν όμοιοι προς
αυτόν, καί ίδωσιν αυτόν καθώς είναι· αλλά διά νά γείνη ό ’Α
πόστολος μ ά ο τ υ ς, παρεσχέθη εις αυτόν ή αναλαμπή εκεί
νη καθώς καί περισσότεοαι οράσεις καί αποκαλύψεις ή εις πάντας
τούς άλλους. Τοιουτοτρόπως λοιπόν ή ποοηγουμένη ελλειψίς του,
δσον άφοορ την προσωπικήν μετά του Κυρίου συνάφειαν, έξουδετερώθη. ’Αλλά καί αί ίδιαίτεραι έκείναι πεΐραι δεν προωρίζοντο μό
νον προς ίδιον αύτοΰ όφελος, αλλά κυρίως δυνάμεθα νά ύποθέσωμεν, χάριν τής ώορελείας ολοκλήρου τής ’Εκκλησίας. Είναι δέ βέ
βαιον, ό'τι αί είδικαί έκείναι πεΐραι, οράσεις, αποκαλύψεις, κλπ.
αί παρασχεθεΐσαι είς τον ’Απόστολον δ'στις κατέλαβε την θέσιν
τοΰ ’Ιούδα, ήσαν περισσότερον έπιβοηθητικαί, ή έκείναι αίτινες
έδόθησαν είς οίονδήποτε άλλον έκ των ’Αποστόλων.
Αί δοκιμασίαι του, έπέτρεψαν είς αύτόν, νά γνοορίση καί νά
έκτιμήση, όχι μόνον «τά βάθη τοΰ Θεού»— καίτοι τινά έξ αύτών
δέν τ<Τ) επετράπη νά έκφέρη (Β ' Κοριν. ιβ' 4) άλλα καί ή εμπνευσις καί ό φιοτισμός, τον όποιον αί αποκαλύψεις αύται προσέδωκαν
είς τον νοΰν τοΰ ’Αποστόλου, τον ίκάνωσαν νά άντανακλάση ταύτας διά μέσου των γ ρ α φ ό μ ε ν ω ν
αύτοΰ έπί τής ’Εκ
κλησίας, από τής ημέρας αύτοΰ, μέχρι τοΰ παρόντος καιροΰ.
'Ένεκα δέ των όράσευ)ν καί των ’Αποκαλύψεων έκείνων, ό
’Απόστολος Παύλος ήδυνήθη νά άντιληφθή την κατάστασιν, καί
νά αναγνώριση την νέαν οικονομίαν, ως έπί στις τά μήκη καί ύψη
πλάτη καί βάθη τοΰ Θείου χαρακτήρος καί σχεδίου τόσον σαφώς,
Διότι δέ έξετιήτησεν ταΰτα, καθαρώς καί σαφώς, διά τούτο κατέ
στη ικανός νά έκθέση ταΰτα έν ταίς διδασκαλίαις αύτοΰ καί έπιστολαίς, κατά τοιοΰτον τρόπον, ιοστε νά διαβιβάζη εύλογίας έπί
τοΰ οίκου τής πίστειος καθ’ όλον το μήκος τοΰ αίώνος. Πράγ
ματι δέ ακόμη καί σήμερον, ή ’Εκκλησία εύκολώτερον θά προσεφέρετο νά άπολέση τάς μαρτυρίας οίουδήποτε άλλου, ή τάς μαρ-
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τυρίας δλων των άλλων ’Αποστόλων, παρά νά άπολέση τάς μαρτυ
ρίας τοΰτου. ’Εν τοι'ιτοις χαίρομεν νά εχωμεν πλήρη την μαρτυ
ρίαν — χαίρομεν νά εκτιμώ μεν πάσαν ταύτην, τόσον, όσον καί τούς
εύγενείς χαρακτήρας καί των δώδεκα. Παρατηρήσατε την ομο
λογίαν αυτού, ήτις ένδεικνύει το άποστολικόν αυτού αξίωμα. Πρώ
τον πάντων παοαθέτομεν τούς λόγους τού Κυρίου «Σκεύος εκλο
γής μου έστ'ιν τού βαστάσαι το όνομά μου, ενώπιον εθνών καί βα
σιλέων, καί των υιών ’Ισραήλ». (Πράξ. θ ' 15). * Ηδέ δήλωσις
αυτού τουτου τού ’ Αποστόλου είναι, «Γνωρίζω ύμίν, αδελφοί, τό
εύαγγέλιον τό εύαγγελισθέν ύπ’ εμού, οτι συκ έστι κατά άνθρω
πον, ουδέ γάρ παρ’ ανθρώπου παρέλαβον αύτύ, ούτε έδιδάχθην,
άλλα δι’ άποκαλύψεως ’ Ιησού Χριστού». (Γαλ. σ/ 11,12) Καί πά
λιν λέγει· «*Ό γάρ ένεργήσας Πέτρω εις αποστολήν τής περιτομής,
(,Ιουδαίους) ένήργησε καί έμοί εις τά έθνη». — Γαλ. β ' 8.
’Ό χι δέ μόνον 6 διά τόν Κύριον καί τούς αδελφούς ζήλος του,
καί ή προθυμία αυτού όπως καταθέση την ζωήν αυτού υπέρ τών
αδελφών— διά τής καταναλιύσειος χρόνου καί ένεργείας διά την
ευλογίαν αυτών — μαρτυρούσι την αξίαν αυτού, όπως θεοορηθή
ίσος προς οίονδήποτε τών άποστόλοτν, άλλ’ οπότε ή άποστολική
αυτού σχέσις προς την ’Εκκλησίαν έτίθετο εις συζήτησιν υπό τινων, ούτος θαρραλέως ύπεδείκνυε ταύτα, καί τάς προς αυτόν
ευλογίας τού Κυρίου έν σχέσει προς τάς αποκαλύψεις αυτού καί
διακονίας, κλπ. άτινα άπεδείκνυον ότι «κατ’ οΰδέν ύπελείπετο» τών
άλλων__ Α ' Κοριν. θ ' 1. Β ' Κοριν. ια ' 5,23. ιβ ' 1-7, 12. Γαλ.
6 ' 8. γ ' 5.
Σκοπός δέ τού Κυρίου δεν ήτο όπως οι Απόστολοι έργασθώ<Τΐ μόνον μεταξύ τών Ίουδαίιον,— όλως τουναντίον. Ούτος καθωδήγησε τούς ένδεκα, ότι τό εργον αυτού καί τό άγγελμα αυτών
ήτο διά πάντα τόν λαόν, τελικώς, καίτοι έπρεπε νά παραμένωσιν
έν ’Ιερουσαλήμ, έως ότου θά ένεδύοντο διά δυνάμεοκ, όθεν καί
ώφειλον νά άρχίσωσι τήν μαρτυρίαν αυτών. ΟΙ λόγοι το-ύ Κυρίου
ημών προς τούτο ήσαν οί εξής: «Λι'γψεσθε δύναμιν έπελθόντος τού
'Αγίου πνεύματος έφ’ υμάς, καί έσεσθέ μοι μάρτυρες έν τε 'Ιερου
σαλήμ καί έν πάση τή Ίουδαίφ καί Σαυαρείμ καί έως εσχάτου
τής γης». (Πράξ. α' 8). Ή μαρτυρία δέ εκείνη έξηκολούθησεν,
όχι μόνον κατά την διάρκειαν τής ζιοής τών ’Αποστόλων, άλλ’
εξακολουθεί ακόμη. Ούτοι ακόμη κηρύττουσιν εις ημάς, διδάσκον
τες ακόμη τούς πιστούς, ακόμη ένθαρρύνοντες, ακόμη συμβουλεύοντες, ό.χ6μΐ) έλέγχοντες. Ό θάνατος αυτών, δεν έτερμάτισε
την διακονίαν αυτών. Ούτοι ακόμη όμιλοΰσιν, ακόμη μαοτυρούσι,
καί είναι ακόμη στόμ,ατα τού Κυρίου προς τούς πιστούς αυτού
άκολούθους.
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Είναι καλόν όπως έχωμεν εμπιστοσύνην είς τούς 'Αποστόλους,
ώς είς πιστούς μάρτυρας, η Ιστορικούς, καί όπως σημειώσωμεν,
δτι αι μαρτυρίαι αυτών φέρουσιν την σφραγίδα της ειλικρίνει
ας, καθότι ούτοι δεν έζήτησαν πλούτον, ή δόξαν, μεταξύ των αν
θρώπων, άλλ' έΟυσίασαν πάντα τά επίγεια αυτών συμφέροντα,
χάριν τού ζήλου αυτών υπέρ τού άναστάντος καί ένδοξου Κυρίου.
Ή μαρτυρία αυτών θά είναι ανεκτίμητος, εάν δεν είχεν καί έτέραν βαρύτητα ταύτης· αί Γραφαί δ'μως διδάσκουσιν ημάς, δτι
ούτοι έχρησιμοποιήθησαν παρά τού Κυρίου, ώς εμπνευσμένα όργα
να αυτού, καί δτι καθωδηγήθησαν παρ’ αυτού είδικώς, δσον αφο
ρά την ομολογίαν, διδασκαλίαν, συνήθειας, κλπ. άτινα θά ένεκαθίδουον παρά τή Έκκλησίρ. Ούτοι έμαρτύρησαν δχι μόνον δι'
οσα είδον καί ηχούσαν, αλλά προσθετικώς, καί την διδασκαλίαν
την οποίαν ελαβον διά τού 'Αγίου πνεύματος. Καί ούτως άπέδησαν
πιστοί ύπηοέται, καί οικονόμοι. «Ούτως ημάς λογιζέσύω άνθρωπος
ώ ς. . . .οικονόμους μυστηρίων Θεού», ελεγεν ό Παύλος. (Λ ' Κορ.
δ ' 1). Ή ιδία σκέψις εκφράζεται υπό τού Κυρίου ημών,, δταν έλε
γε περί τών δώδεκα, «ποιήσω υμάς άλιεις ανθρώπων»· καί πά?αν,
«ποίμαινε τά πρόβατά μου» «ποίμαινε τά άρνία μου». Ό 'Από
στολος επίσης λέγει— Τό μυστήριον (βαθείαι άλήθειαι τού Ευαγ
γελίου σχετικώς προς την άνω κλήσιν τής νέας κτίσεως— τού Χρι
στού) δπερ άπεκρύβη είς άλλους αιώνας, άπεκαλύφθη ήδη είς τούς
άγιους αυτού 'Αποστόλους καί προφήτας διά τού πνεύματος. 'Ο
σκοπός δέ τής άποκαλύι^εως ταύτης, εξηγείται δτι είναι, «τού φωτίσαι πάντας, τις ή οικονομία τού μυστηρίου (επί ποίοις δροις,
ή έν τή νέρ ταύτη κτίσει συμμετοχή δύναται νά έπιτευχθή) τού
άποκεκρυμμένου από τών αίιόνων έν τώ Θεφ». (Έ φ . γ ' 11). Καί
πάλιν περιγράφων τόν τρόπον τής οικοδομής τής 'Εκκλησίας έπί
τού θεμελίου τών 'Αποστόλων καί προφητών, δντος ακρογωνιαίου
λίθου αυτού τού 'Ιησού Χριστού, ό 'Απόστολος λέγει· «Τοιιτου χά
ριν, (διά την οικοδομήν τής 'Εκκλησίας, τού ναού τού Θεού),
εγώ ό Παύλος (είμαι) δέσμιος τού 'Γησού Χριστού υπέρ υμών τών
εθνών». (Έ φ . 6 ' 20,22. γ ' 1.
Είχε δοθή ή ύπόσχεσις, δτι ό Παράκλητος, θέλει «διδάξη υμάς
πάντα καί ύπομνήσει υμάς πάντα ά είπον ύμιν», «καί τά ερχόμενα
άναγγελεί ύμίν». ( ’Ιωάν. uY 20. ιστ' 13). Εις τινα βαθμόν, άναμφιβόλως τούτο έφαρμόζεται είς ολόκληρον τήν 'Εκκλησίαν, αλ
λά κυρίως τούτο ήτο έφαρμόσιμον είς τούς 'Αποστόλους* πράγματι
δέ, τούτο έξακολουθεί έφαρμοζόμενον καί είς τό υπόλοιπον
μέρος τής 'Εκκλησίας, διά μέσου τών 'Αποστόλων — τών λόγων
αυτών, όντων ακόμη ώς αγωγών, διά μέσου τών οποίων τό άγιον
πνεύμα διδάσκει ημάς καινά τε καί παλαιά. Συμφώνως δέ προς
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την ύπόσχεσιν ταΰτην, δυνάμεθα νά έννοήσωμεν, δτι ή άποστολική
εμπνευσις είχε τριπλούν χαρακτήρα, (1) Άναζωογόνησις τής μνή
μης, καΌιστώσα αυτούς ικανούς νά ένθυμώνται, καί νά άναπαριστώσιν τάς προσωπικός διδασκαλίας του Κυρίου. (2) Καθοδηγία
προς έκτίμησιν τής αλήθειας, τής σχετικής προς τό Θειον σχέδιον
των αιώνων. (3) Ειδικός αποκαλύψεις μελλόντων πραγμάτων—
πραγμάτων περί των οποίων ό Κύριος ημών έλεγεν, «νΕτι πολλά
έχω λέγειν ύμίν, άλλ’ ου δύνασθε βαστάζειν άρτι». — ’Ιωάν. ιστ'
12 .
Δεν πρέπει νά ύποθέσοηιεν, δτι ή άναζωογόνησις τής μνήμης
των ’Αποστόλων, συνεπήγετο καί ύπαγόρευσιν τής ακριβούς φρα
σεολογίας, ή τής ακριβούς διατάξεως των λόγων τού Κυρίου ημών.
Ά λ λ ’ ούτε καί τά άποστολικά γραφόμενα, παρέχουσιν άπόδειξιν
τοιαύτης ύπαγορεΰσεως. Ή ύπόσχεσις τού Κυρίου είναι εν τούτοις,
άσφάλεια περί τής όρΟότητος τών διακηρύξεών των. Εις έκαστον
εκ τών τεσσάρων Εύαγγελίονν, εχομεν Ιστορίαν τής πρώτης ζωτού Κυρίου καί διακονίας αυτού* εν τούτοις εις έκαστον αυ
τών, ή άτομικότης τού συγγραφέως έκδηλούται "Εκαστος κατά
τον ίδιον αυτού τρόπον, άφηγεΐται τά στοιχεία εκείνα, άτινα έφαίνοντο εις αυτόν πλέον σπουδαιότερα* υπό την έπίβλεψιν δέ τού Κυ
ρίου, διάφοροι αύται αφηγήσεις παρέχουσιν όμού πλήρη ιστορίαν,
ήτις θά ήτο αναγκαία διά την εγκαθίδρυσιν τής πίστεως τής Εκ
κλησίας, περί τής ταύτότητος τού ’Ιησού, ώς τού Μεσαίου τών
προφητών, περί τής έκπληρώσεως τών προφητειών, τών άναφερομένων εις αυτόν, περί τών γεγονότθ3ν τής ζωής αυτού, καί πε
ρί τών διδασκαλιών αυτού. ’Εάν ή εμπνευσις ήτο προφορική,
(ύπαγόρευσις λέξιν προς λέξιν) δεν θά ύπήρχεν ανάγκη πολλών
ανθρώπων, δπως διατυπώσωσι την διήγησιν* είναι δ'μως άξιον
σημειο')σεως, δτι ένφ έκαστος συγγραφεύς έξήσκησε την ατομι
κήν αυτού ελευθερίαν τής έκφράσεως, καί εξέλεξε δι’ εαυτόν τά
γεγονότα εκείνα, άτινα έφαίνοντο εις αυτόν τά πλέον σοβαρώτερα, καί άξια μνείας, ό Κύριος διά τού αγίου αυτού πνεύματος,
τόσον καλώς έπέβλεψε την εργασίαν ταύτην, ώστε ούδέν σπουδαίον πράγμα παρελείφθη,— παν δ,τι ήτο χρήσιμον, πιστώς άνεγράφη— «ινα άρτιος ή ό τού Θεού άνθρωπος, έξηρτισμένος» τε
λείως. Είναι δέ άξιον σημειώσεως, δτι ή διήγησις τού Ίωάννου,
αναπληροί τάς τρεις άλλας— Ματθαίου, Μάρκου καί Λουκά— καί
δτι ούτος κυρίως αναφέρει γεγονότα καί συμβάντα σπουδαία, ά
τινα παρελείφθησαν υπό τών άλλων.
Ή πρότασις τού Κυρίου, δτι ύθελεν διά τού αγίου πνεύματος
όδηγήση τούς ’Αποστόλους, καί διά μέσου τούτων την νέαν κτίσιν, «εις πάσαν την αλήθειαν», συνεπάγεται οτι ή καθοδηγία
έκείνη θά ήτο γενική μάλλον ή προσωπική και ατομική οδηγία
είς πάσαν τήν αλήθειαν — ή κατά τον τρόπον τούτον έκπλήρωG .F .— 14
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σις καθίσταται καταφανής ύπ’ αυτών των αφηγήσεων. Καίτοι δέ
οι ’Απόστολοι ήσαν άπλοι και απαίδευτοι, έν τούτοις αί πνεύματικαί αυτών εκδόσεις είναι λίαν αξιοπαρατήρητοι. ΤΗσαν ικανοί
νά περιαγάγωσιν εις «σύγχισιν τήν σοφίαν τών σοφών» θεολόγων
τών ήμερών αυτών,— καί εκτοτε. "Οσονδήποτε εύγλωττος καί εάν
ήτο ή πλάνη, δεν ήδυνατο νά σταθή ένώπιον τής λογικής τών
επιχειρημάτων αυτών, καί συμ;Γερασμάτων εκ τε του νόμου καί
τών προφητών καί τών διδασκαλιών του Κυρίου. ΟΙ ’Ιουδαίοι
Διδάκτορες του Νόμου παρετήρησαν τούτο, καί καθώς άναγινο)σκομεν, «έπεγίνωσκον, αυτούς, οτι συν τώ Ιησού ήσαν»— δτι
είχον έκμάθη τήν διδασκαλίαν αυτού καί άντιγράψη τό πνεϋμά
του. — Ποάξ. δ ' 5,6,13.
Αί έπιστολαί τών ’Αποστόλων συνίστανται έκ τοιουτων λογι
κών επιχειρημάτων, βάσιν έχόντων τά γεγραμμένα κατ’ εμπνευσιν, τής Παλαιάς διαθήκης, καί τούς λόγους του Κυρίου· πάντες
δέ δσοι, καθ’ δλον τον Ευαγγελικόν τούτον αιώνα, συμμετέσχον
τού Ιδιου πνεύματος, διά τής αποδοχής τών έπιχειρημάτονν, άτινα
ό Κύριος διά τών στομάτων τούτων έξέθηκεν ένιοπιον ήμών, καθωδηγήθησαν είς τά αυτά αληθή συμπεράσματα* ούτως ώστε ή πίστις ήμών δεν ίσταται διά τής σοφίας τών ανθρώπων αλλά διά
τής δυνάμεως τού Θεού. (Α ' Κοριν. β' 4,5). ’Εν τούτοις, έν
ταΐς διδασκαλίαις ταύταις, όσον καί έν ταίς ίστορικαίς αυτών άφηγήσεσιν, ούδεμίαν άπόδειξιν εχομεν, οτι ταύτα έγράφησαν καθ’
ύπαγόρευσιν λέξιν προς λέξιν—ούδεμίαν άπόδειξιν δτι ούτοι ήσαν
απλοί αντιγράφεις τού Κυρίου, όμιλούντες καί γράφοντες κατά
μηχανικόν τινα τρόπον, ώς εκαμνον οί προφήται τού παρελθόντος.
(Β ' ΙΙέτρου α ' 21). Μάλλον ή υπό τών ’Αποστόλων καθαρά άποψις τών πραγμάτων ήτο ή διαφώτισις τού νοός αυτών ήτις
καθίστα αυτούς ικανούς όπως βλέπωσι καί έκτιμώσι τά Θεία
σχέδια, καί τοιουτορόπως νά έχθέτιοσι ταύτα σαφώς* ακριβώς κα
θώς δλος ό λαός τού Κυρίου, εκτοτε, άκολουθούντες τάς οδηγίας
αυτών, ίκανυιύησαν νά αύξάνωσι εις την χάριν, γνώσιν καί άγάπην, καθιστάμενοι ούτως ικανοί, νά «καταλάβωσι σύν πασι
τοΐς άγίοις, τί τό 7ΐλάτος καί μήκος, καί βάθος καί ύψος, γνώναί
τε τήν ύπερβάλλουοαν τής (ανθρώπινης) γνοδσεως άγάπην τού
Χριστού». — Έφεσ. γ ' 18, 19.
Έ ν τούτοις, τελείως δικαιούμεθα πιστεύοντες, δτι καί αί &λλαι αυτών διδασκαλίαι, δσον καί αί ίστορικαί αυτών αφηγήσεις,
τόσον καλώς έπεβλέποντο παρά τού Κυρίου, ώστε ακατάλληλοι
λέξεις παρελείφθησαν, καί δτι ή αλήθεια έξετέθη κατά τοιούτον τρόπον, ώστε νά άποτελή αύτη «τροφήν έν καιρφ διά τόν
οίκον τής πίστεως, από τήν ήμέραν αυτών ιιέχρι σήμερον. Ή Θεία
αύτη έπίβλεψις τών ’Αποστόλων, ύπεδείχθη έκ τών προτέρων
διά τών λόγων τού Κυρίου ήμών, «*Όσα άν δήσητε επί τής γης,
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εσται δεδεμένα έν ούρανώ, καί δσα αν λύοητε επί της γης,
εσται λελυμένα έν Ούρανώ». (Ματθ. ιη' 18). Τούτο δέ κατανοοϋμεν ώς σημαίνον, όχι δτι ό Κύριος θά άπεχώρει των προνομίων
του, καί θά ύπήκουεν εις τάς διαταγάς των ’Αποστόλων, άλλ’ δτι
ούτοι θά έπετηρούντο τόσον, θά καθοδηγούντο τοσον καλώς υπό
τού άγιου πνεύματος, ώστε αί αποφάσεις αύτών έν τη έκκλησίφ,
δσον αφορά ποια έπρεπε να θεωρώνται υποχρεωτικά, καί ποια
έπρεπε νά θεωρώνται προαιρετικά θά ήσαν αί πλέον άρμόδιαι
άποςοάσεις, καί δτι ή έκκλησία έν γένει, επομένως, ήδύνατο νά
γνωρίζει, δτι τά ζητήματα καθωρίσθησαν, διηυθετήθησαν,—τών
συμπερασμάτων θεωρουμένων. ώς αποφάσεων τόσον τού Κυρίου,
δσον καί τών ’Αποστόλων.
Ε Π Ι Τ Η Σ Π ΕΤΡΑ Σ ΤΑΥΤΗ Σ, ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΩ ΜΟΥ
ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ.
Ταύτα δέ είναι έν πλήρει άρμονί<? προς έκεΐνο τό όποιον ό ’Ιη
σούς είπεν εις τον Πέτρον, αφού ούτος έιιαρτύρησεν, δτι ό Κύ
ριος ημών ήτο ο Μεσσίας. «Καί ό ’Ιησούς άποκριθείς είπεν αύτφ, Μακάριος εϊ Σίμων Βαριωνά, δτι σάρξ καί αίμα ούκ άπεκάλυψέ σοι, άλλ’ ό Πατήρ μου ό έν Ούρανοϊς. Σοί λέγω δέ, δτι σύ
εί Πέτρος (λίθος, βράχος) καί έπί τή πέτρφ ταύτη (όγκδ)δης
βράχος—ό μέγας θεμε?αο')δης βράχος τής αλήθειας, την όποιαν
σύ προ ολίγου έξέφρασας) οικοδομήσω μου την έκκλησίαν». Ό
ίδιος ό Κύριος εναι ό οίκοδάμος, καθώς έπίσης, περί τού ίδιου
διακηρύττεται δτι είναι τό θεμέλιον, «θεμέλιον άλλον ούδείς
δύναται θεΐναι παρά τον κείμενον, δς έστιν ’Ιησούς Χριστός».
(Α ' Κορινθ. γ ' 11). Ούτος είναι ό μέγας βράχος, καί ή περί
αύτού ομολογία τού Πέτρου, ώς τοιούτου, ήτο βράχος ομολογίας,
μαρτυρίας— μία διακήρυξις, ή έκθεσις τών θεμελιωδών αρχών,
αίτινες κρύπτονται εις τό βάθος τού Θείου σχεδίου. 'Ο 'Απ.
Πέτρος τοιουτοτρόπως κατενόησε τό ζήτημα τούτο, καί τοιουτο
τρόπως έξέθηκε την περί αύτού άντίληψίν του. (Α ' Πέτρ. β '
5,6). Διεκήρυξε δέ δτι πάντες οί αληθώς άφιεριομένοι πιστοί,
είναι «ζώντες λίθοι» οίτινες προσέρχονται εις τον μέγαν βράχον
τού Θείου σχεδίου, τον Χριστόν Ίησούν,— δπως οίκοδομηθώσιν
εις ναόν άγιον τού Θεού διά τής μετ’ αύτού ένδ)σεως,— δστις
είναι τό θεμέλιον. Ό Πέτρος επομένως ήρνεΐτο πάσαν άξίο^σιν
δτι αύτός ήτο ό θεμέλιος λίθος, καί δεόντως κατέτασσεν εαυτόν,
μετά τών άλλων «ζώντων λίθων» της εκκλησίας— καίτοι π έτ ρ α, βράχος, είναι κάτι τι μεγαλήτερον τού λ ί θ ο υ, πάν
τες δέ οί ’Απόστολοι, ώς «θεμέλιοι λίθοι θέλουσι καταλάβη πολλώ μάλλον σπουδαιοτέραν θέσιν, έν τώ Θείω Σχεδίφ καί διατά
ξει, ή οί αδελφοί αύτών. — Άποκ. κα ' 14.

