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Ο α, διότι άλλως δεν δύνανται νά γίνωσιν ύπερνικηταί· έάγ δέ ι
έχωσι χαρακτήρα πρέπει νά ένθυμώνται τους λόγους του άρχιποιμένος* «τά πρόβατά μου (ύπ)άκούει της φωνής μου, , , ,καί
άκολουθούσί με, άλλοτοίω δέ ού μή άκολουθήσωσιν.. . .δτι ούκ
οίδασι την φωνήν των άλλοτρίων». (’Ιωάν. ι' 5,27). Καθήκον
έπομένως παντός προβάτου είναι νά λάβη είδικήν ννώοαν του αγ
γέλματος καί του τρόπου, καί διαγωγής παντός άδελφού, προτού
ούτοι ύποβοηθήσωσιν αυτόν εις τό νά καταλάβη την θέσιν τού επι
σκόπου, εΓτε τοπικού είτε γενικού. Ούτοι πρέπει πρώτον νά πεισθώσιν, ότι αυτός κατέχει τάς πραγματικάς ιδιότητας καί προσόντα
πρεσβυτέρου έν τη Έκκλησιφ—ότι εύρισκεται έν άρμονίφ πρός τά
θεμελιώδη δόγματα του ευαγγελίου,—την καταλλαγήν, την διά
τον πολυτίμου αίματος του Χρίστου άπολυτρωσιν, καί πλήρη άφΐέρωσιν είς Αυτόν, εις την αλήθειαν του, εις τούς αδελφούς του,
είς την υπηρεσίαν του. Ούτοι δέον νά έπιδεικνύωσιν έλεος καί
συμπάθειαν πρός τά ασθενέστερα άρνία, καί πρός πάντα τά διανοητικώς καί ήθικώς χωλά πρόβατα* αλλά θά παρεβίαζον τάς Θείδιατάξεις, έάν έξέλεγον τοιούτους, ώς πρεσβυτέρους, ή διευθυντάς των τάξεων. Δεν πρέπει νά συμπαθώσι πρός τούς τράγους,
ή πρός τούς έν ένδύμασι προβάτου λύκους, οιτινες άγωνίζωνταν
διά θέσεις καί έξουσίας έν τή Έκκ?νησίςι.
Πρέπει δε νά άναγνωρισωμεν, ότι ή Εκκλησία, θά ήτο εΰτυχεστέρφ άνευ δημοσίου τίνος υπηρέτου, παρά νά εχη ώς διάκο
νόν της χρυσόστομόν τινα «τράγον» οστις βέβαιους δεν θά «ώδήγει τάς καρδίας πρός την άγάπην του Θεού» αλλά δελεαστικώς
πρός πονηράς κατευθύνσεις. Περί των τοιούτων δ Κύριος ήμών
προειδοποίησε την Εκκλησίαν. 'Ο δέ ’Απόστολος περιγράφων
τούς τοιούτους λέγει· «έξ υμών αυτών άναστήσονται άνδρες λαλοΰντες διεστραμμένα (πονηράς κακοβούλους διδασκαλίας) του
άποσπρν τούς μαθητάς όπίσω αυτών» (έντέχνως έπισύροντες πρός
έαυτούς οπαδούς). Ό ’Απόστολος λέγει ότι πολλοί έξακολουθήσουσι ταΐς άσελγείαις αυτών, δι’ ούς ή δδός τής αλήθειας βλασφημηθήσεται.— Πράξ. κ ' 30. Β ' Πέτρ. β' 2.
Τούτ’ αυτό βλέπομεν καί σήμερον. Πολλοί κηρύττουσιν έαυ
τούς μάλλον, ή τό Εύαγγέλιον, τά χαράς ευαγγέλια τής Βασιλεί
ας* παρασύρουσι μαθητάς όπίσω αυτών καί τών αποχρώσεων των,
μάλλον παρά νά προσελκύωσιν αυτούς, καί νά τούς ένώνωσι μό
νον μετά του Κυρίου, ώς μέλη του σώματός του. Ούτοι ζητούσι
νά είναι κεφαλαί έκκλησιών, αντί νά κάμνωσιν ώστε πάντα τά μέ
λη τού σώματος νά άποβλέπωσι πρός τον Κύριον κατ' ευθείαν,
ώς την Κεφαλήν αυτών. ’Από πάντας τούς τοιούτους πρέπει νά
άπομακρυνα'ιμεθα*— τών αληθών προθάτο)ν ούόεμίαν παρεχόντων
αύτοις ύποστήριξιν έν τή πεπλανημένη αυτών πορείμ. *0 Παύλος
λέγει περί αυτών, ώς έχόντων μορφήν εύσεβείας, άλλ’ ήρνημένων την
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δύναμιν αυτής· (Β ' Τιμοθ. γ ' 5). Ουτοι φιλονΓεικοΰσι διά ημέρας
τύπους, τελετάς, έκκλησιαστικά αξιώματα, κλπ. και μεγάλως έκτιμώνται μεταξύ των ανθρώπων, άλλ’ είναι βδέλυγμα ενώπιον
του Κυρίου λέγει 6 9Απόστολος, Τό αληθές ποίμνιον δχι μόνον
πρέπει νά είναι προσεκτικόν όπως άναγνωρίζη την φωνήν του
αληθούς Ποιμένος, καί νά άκολουθή αυτόν, αλλά πρέπει νά ένθυμώνται επίσης δτι δέν πρέπει νά άκολουθώσιν, ούτε νά ύποστηρίζωσιν, ούτε νά ένθαρρύνωσιν εκείνους οίτινες ζητούσι τά εαυ
τών. ΙΙάς οστις θά έκρίνετο άξιος έμπιστοσύνης εν τή Έκκλησίφ διά νά γείνη πρεσβύτερος, ό τοιούτος δέον νά είναι λίαν γνω
στός έκ των προηγουμένων, όπως δικαιόνη την τοιαύτην εμπι
στοσύνην. "Ενεκεν τούτου ό ’Απόστολος λέγει «δχι νεόφυτος»·
*0 νεοκατήχητος πιθανόν νά έπιφέρη εις την Εκκλησίαν ζημίαν,
καί νά ζημιωθή καί ό ίδιος επίσης ένεκεν ύπερηφανείας, καί τοι
ουτοτρόπως νά άπομακρυνθή από τον Κύριον, καί από τό πνεύμα
αυτού καί από την προς την Βασιλείαν στενήν όδόν.
Ό Απόστολος Παύλος (*) δίδει λίαν σαφή συμβουλήν, όσον
άφορφ, τό τις δύναται καταλλήλως νά άναγνωρισθή υπό τής Ε κ 
κλησίας, ώς πρεσβύτερος— περιγραφών εν λεπτομερείαις τά περί
τού χαρακτήρος, τον όποιον ουτοι δέον νά κατέχωσι, κλπ. Εις
τήν προς Τιμόθεον έπιστολήν του έπί τού ζητήματος τούτου (Α '
Τιμ. γ ' 1-7) έπαναλαμβάνει τά ίδια μέ ολίγον διάφορον γλώσ
σαν, ’Απευθυνόμενος δέ προς τον Τίτον, οστις προφανώς ήτο
ετερος γενικός έπίσκοπος (Τίτ. α' 5-11) περιγράφει τά καθήκοντά των προς τήν ’Εκκλησίαν. *0 δέ ’Απόστολος Πέτρος έπί
τού ζητήματος τούτου λέγει, «πρεσβυτέρους τούς έν ύμίν, πα
ρακαλώ, ό συμπρεσβύτερος. . . . ποιμάνετε τό ποίμνιον τού Θε
ού, τό έν ύμίν, έπισκοπούντες. . . . μή αίσχροκερδώς, άλλα προθύμως· μηδέ ώς κατακυριεύοντες τών κλήρων, αλλά τύποι γινόμενοι
τού ποιμνίου».— Α ' Πέτρ. ε' 1-3.
Ουτοι πρέπει νά είναι αγαθοί άνδρες, διάγοντες αγνήν ζω
ήν, μή έχοντες περισσοτέραν τής μιας γυναικός, καί έάν εχωσι
τέκνα, πρέπει νά γίνηται φανερόν εις ποιον βαθμόν ό γονεύς έξήσκησεν ύγιά έπίδρασιν έν τή ίδίφ έαυτού οίκογενείφ, διότι πρέπει
λογικώς νά κριθή, δ'τι έάν ό τοιούτος έλοξοδρόμησεν εις τά πρός
τά τέκνα αύτού καθήκοντα, βεβαίο>ς θά άποδειχθή δχι συνετός,
θά παρεκκλίνη είς τάς συμβουλάς αύτού, καί εις τήν γενικήν δια
κονίαν μεταξύ τών τέκνων τού Κυρίου έν τή έκκλησίφ. Δέν πρέ
πει νά είναι δίγλωσσος, ή απατηλός, ή φωνασκός, ή φίλερις·
Πρέπει νά δχη καλήν φήμην έκ τών εξωθεν τής ’Εκκλησίας, δχι
δτι ό κόσμος θά άγαπήση ποτέ, ή καταλλήλως θά έκτιμήση τούς
άγιους, άλλ’ δτι ό κόσμος τουλάχιστον πρέπει νά είναι ανίκανος
(*) Α ' Τιμ. γ ' 2. ε ' 17. Α ' Θεσ. ε ' 12, Ίά κ . ε ' 14·
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νά υπόδειξη τι τό εξευτελιστικόν, ώς προς τον χαρακτήρα αυτών,
ώς προς την τιμιότητα, ευθύτητα, ήθικότητα, καί ειλικρίνειαν
αυτών. Ούδείς δέ περιορισμός ύφίσταται, οσον άφορφ τον άριθμόν των πρεσβυτέρων έν τη Έκκλησίςι.
Έπιπροσθέτως δέ προς τούς άνωθι περιορισμούς, απαιτείται
δπως ό πρεσβΰτερος είναι «διδακτικός» δηλαδή πρέπει νά έχη
Ικανότητα διδασκάλου, έξηγητού, καί έρμηνευτοΰ του Θείου Σ χε
δίου, καί τοιουτοτρόπως νά είναι ικανός νά ύποβοηθη τό ποίμνιον
τού Κυρίου έν λόγφ καί διδασκαλίφ. Δεν είναι ουσιώδες πράγ
μα δι’ ένα πρεσβύτερον, δπως κατέχη τά τάλαντα ή τά προσόντα
«προφήτου», ή δημοσίου όμι?α]τού·— πιθανόν νά ύπάρχωσί τινες
έν τή ίδίφ έκκλησίςι, κατέχοντες προσόντα περί τό διδάσκειν,
καί άλλας ιδιότητας ποιμενικάς ενός πρεσβυτέρου, καί έν τούτοις
πιθανόν ούδείς έξ αυτών νά κατέχη τά προσόντα ενός δημοσί
ου κήρυκος, ή έξηγητού τού Θείου σχεδίου. Πρέπει νά πιστεύωμεν
ό'τι ό Κύριος θά έγείρη τοιούτους ύπηρέτας, καθόσον θά παρίσταται ανάγκη έάν δέ δέν ύπάρχη ούδείς τοιουτος τότε πρέπει
νά άμφιβάλλωμεν περί τής ανάγκης αύτού. Δυνάμεθα δέ ένταύθα νά σημειώσωμεν, οτι τινές έκ των λίαν εύημερουσών έκκλησιών, ομάδων ή συναθροίσεων, είναι έκείναι εις τάς όποιας δέν
ύπάρχουσι μεγάλα τάλαντα εις τό δημοσίως κηρύττειν, και
είς τάς όποιας επομένως, αί Γραφικαί μελέται άποτελούσι κα
νόνα μάλλον ή έξαίρεσιν. At Γραφαί σαφώς δεικνύουσιν οτι τοιαύτη ήτο ή συνήθεια έν τή άρχεγόνφ έκκλησίςι, έπίσης· καί οτι
δταν ούτοι συνήρχοντο έπί τό αύτό, εύκαιρία τις παρείχετο διά
τήν έξάσκησιν τών διαφόρων ταλάντων, άτινα κατείχοντο υπό
διαφόρων μελών τού σώματος— είς διά νά όμιλή, άλλοι διά νά
προσεύχονται, καί πολλοί, αν δχι δλοι διά νά ψάλλωσιν. Ή πεί
ρα φαίνεται νά δεικνύη, οτι αί όμάδες έκείναι έκ τού λαού τού
Κυρίου, αίτινες άκολουθούσι τον κανόνα τούτον λίαν στενώς,
λαμβάνουσι τήν μεγαλητέραν ποσότητα τής ευλογίας, καί άναπτύσσουσι τούς Ισχυροτέρους χαρακτήρας. Εκείνο τό όποιον α
κούεται απλώς διά τού ώτός όσονδήποτε καλώς καί έάν έλέχθη,
δσονδήποτε καλόν καί έάν είναι, δέν έντυπούται έπί τής καρδίας
τόσον, όσον, έάν αύτό τούτο τό άτομον έξήσκει τήν ίδιαν εαυ
τού διάνοιαν έπί τού ζητήματος τούτου, καθώς βεβαίως τούτο
συμβαίνει εις τινα συνάθροισιν πρός μελέτην τής Γραφής, ήτις
διευθύνεται άρμοδίως, καί είς τήν όποιαν πάντες πρέπει νά ένθαρρύνωνται δπως λαμβάνωσι μέρος.
‘"Ετεροι έκ τών πρεσβυτέρων, οΐτινες δέν θά ήσαν τόσον κα
τάλληλοι πρός διδασκαλίαν, δύνανται νά περιορίζωνται μόνον είς
τό εαυτών τάλαντον τής προσευχής, καί τών ομολογιών, αίτινες
δέον νά άποτελώσι μέρος, καί νά είναι έκ τών χαρακτηριστικών
τών διαφόρων συναθροίσεων τού λαού τού Κυρίου. "Οστις εύρί-
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σκει εαυτόν έχοντα τό καλόν τάλαντον τής προτροπής, πρέπει
νά έξασκή τό τάλαντον έκείνο, ιιάλλον ή νά άφήση τό τάλαντον
έκεϊνο νά ύπνώττη, καί νά προσπαθή νά έξασκή τάλαντον, τό
όποιον δεν κατέχει εις ειδικόν τινα βαθμόν. Ό Απόστολος λέγει·
«ό προτρέπων άς καταγίνεται είς την προτροπήν»,—άς διευθύνη
την Ικανότητά του καί τάς υπηρεσίας αύτοή, προς εκείνην τήν διεύθυνσιν, ό διδάσκων (δστις έχει τάλαντον προς έπεξήγησιν—εις
τό νά καθιστά δηλαδή τήν άλήθειαν σαφεστάτην) άς έφιστά τήν
προσοχήν αυτού είς τήν διδασκαλίαν.
Καθώς ή λέξις επίσκοπος, ή έπιβλέπων έχει εύρείαν σημασίαν,
τοιουτοτρόπως έπίσης καί ή λέξις ποιμήν. Ούδείς άλλος έκτος του
πρεσβυτέρου είναι κατάλληλος δπως είναι ποιμήν ή επίσκοπος. Ό
Κύριος ’Ιεχωβά είναι ποιμήν ημών, υπό τήν εύρείαν έννοιαν τής
λέξεως (Ψαλμ. κ γ ' 1), ό δέ μονογενής αυτού υιός, ό Κύριος ημών
’Ιησούς, είναι ό μέγας ποιμήν καί έπίσκοπος τών -ψυχών ήμών—παν
τός τού ποιμνίου, πανταχού. Οί γενικοί έπίσκοποι καί οί πίλγκριμς
είναι πάντοτε ποιμένες, έπιβλέποντες τά συμφέροντα τού γενικού
ποιμνίου. Πας τις δέ έπιτόπιος πρεσβύτερος είναι ποιμήν* έπόπτης.
Έ κ τούτων λοιπόν καταφαίνεται, δτι οί πρεσβύτεροι τής Εκκλησίας
πρέπει κατά πρώτον καί κυρίως, νά κατέχωσι γενικά προσόντα, καθιστώντα αυτούς Ικανούς διά τό αξίωμα τού πρεσβυτέρου, καί κα
τά δεύτερον λόγον, πρέπει νά διακρίνωσιν, είς ποιον μέρος τής ύπηρεσίας, δύνανται νά χρησιμοποιήσωσι τά ιδιαίτερα φυσικά αυτών
χαρίσματα, προς καλλιτέραν έξυπηρέτησιν νής αλήθειας τού Κυρίου
τινές έξ αυτών δύνανται νά συνταυτισθώσι προς τό ευαγγελικόν έργον, άλλοι δέ είς τό ποιμενικόν έργον, μεταξύ τών προβάτων έκείνω ν άτινα έχουσιν εύαγγελισθή, άφιερωθή, καί εύρίσκονται ήδη εις
τό ποίμνιον. Τινές έπιτοπίως, καί άλλοι είς εύρύτερον ακόμη αγρόν.
Ά ναγινώσκομεν «οί καλώς προεστώτες πρεσβύτεροι, διπλής
τιμής άξιούσθωσαν, μάλιστα οί κοπιώντες εν λόγφ καί διδασκαλία».
(Α' Τιμ. ε' 17,18). Έ πί τών λόγων τούτων βασιζομένη ή κατ’
δνομα έκκλησία, έδημιούργησε τάξιν κυβερνητών— επισκόπων, άξιούσα μάλιστα δτι πάντες οί πρεσβύτεροι κατέχουσι τό δικαίω
μα τού κυβερνφν, καί δτι κατέχουσι θέσιν εξουσίας, εάν μή δχι
δικτατορίας μεταξύ τών αδελφών. Τοιούτος δμως ορισμός τής λέ
ξεως «προεστώτες» είναι αντίθετος προς πάσας τάς συστάσεις
τών Γραφών έπί τού ζητήματος τούτου. Ό Τιμόθεος, κατέχων
τήν θέσιν τού γενικού έπισκόπου, ή πρεσβυτέρου, καθωδηγείτο υπό
τού ’Αποστόλου, λέγοντος· «πρεσβυτέρφ ιιή έπιπλήξης, αλλά παρακάλει ώς πατέρα» κλπ. «Ό δούλος τού Κυρίου δέν πρέπει νά
μάχηται, αλλά νά ήναι ήπιος προς πάντας». Ούδέν συνεπώς φαί
νεται ένταύθα, ώς ύποστηρίζον αύτοκρατορικάς κυβερνήσεις, ή δικτατορικάς έξουσίας— ή πραότης, ή χρηστότης, ή μακροθυμία,
ή φιλαδελφία, ή αγάπη πρέπει νά είναι τά κύρια προσόντα, τά
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όποια πρέπει νά χαρακτηρίζωσιν έκείνους οίτινες Αναγνωρίζονται
ώς πρεσβύτεροι. Ούτοι υπό πάσαν έννοιαν τής λέξεως δέον νά γίνωνται τύποι τού ποιμνίου. ’ Εάν επομένως ούτοι είναι δικτατορικοί, τούτο παρέχει παράδειγμα εις τό ποίμνιον, δπως πάντες ώ<Λ δικτατορικοί· έάν δμως είναι ήπιοι, μακρόθυμοι, υπομονητικοί,
εύγενεΐς καί χρηστοί, τότε ή εΐκών αύτη θά έντυπωθή είς πάντας
άναλόγως. Τ Ι κατά γράμμα έξήγησις τού έν λόγφ χωρίου, δει
κνύει, δτι ή τιμή πρέπει νά παρέχηται είς τούς πρεσβυτέρους, έν
ή άναλογίφ ούτοι έκδηλούσι πιστότητα είς τάς εύθύνας τής υπη
ρεσίας, την οποίαν άνέλαβον. Δυνάμεθα έπομένως νά έξηγήσωμεν
τό χωρίον ώς έξης* Οί προεξέχοντες πρεσβύτεροι άς λογίζωνται
άξιοι διπλής τιιιής, προ πάντων έκείνοι οίτινες κάμπτονται υπό τό
βάρος τού χαλεπού έργου τού κηρύγματος καί τής διδασκαλίας.
Δ ΙΑ Κ Ο Ν Ο Ι, Υ Π Η Ρ Ε Τ Α Ι.
Καθώς ή λέξις έπίσκοπος σημαίνει απλώς τον έπόπτην, καί
ύπ’ οΰδεμίαν έννοιαν τής λέξεως σημαίνει τον Κύριον, ή τον δε
σπότην, καίτοι αύτη βαθμιαίος παρεξηγήθη υπό τού λαού, τό αυ
τό έπίσης συμβαίνει καί μέ την λέξιν διάκονος, ήτις κατά γράμ
μα σημαίνει υπηρέτης. *0 ’Απόστολος λέγει περί εαυτού
καί περί τού Τιμοθέου δτι είναι «διάκονοι Θεού». ( Β ' Κοριν. σ τ #
4 ). Ό ’Απόστολος πάλιν λέγει· « Τ Ι ίκανότης ήμών έκ τού Θεού,
δς
καί
ίκάνωσεν
ημάς
διακόνους
καινής
Διαθήκης».
( Β ' Κοριν. γ ' 5,6). Τή άληθείφ, ό ’Απόστολος όμιλεί περί εαυτού
καί τού Τιμοθέου, ώς διακόνων
(υπηρετών ) τού Θεού,
καί διακόνων τής Καινής Διαθτ'ικηζ. Παρατηρούμεν λοιπόν
δτι πάντες οί ά?πιθεΐς πρεσβύτεροι τής Εκκλησίας είναι κατ’ αυτόν
τόν τρόπον διάκονοι, ή ύπηρέται τού Θεού, τής ’ Αλήθειας καί τής
’ Εκκλησίας— άλλως δεν θά άνεγνωρίζοντο πρεσβύτεροι διόλου.
Δεν θέλομεν νά έντυπώσωμεν την ιδέαν δτι ούδεμία διάκρισις
έγίνετο έν τή πρώτη έκκλησίφ, δσον αφορά την υπηρεσίαν. Ά π ’
έναντίας. ’ Εκείνο τό όποιον Όέλομεν νά έντυπώσωμεν, είνε δτι ακόμη
καί αυτοί οί ’Απόστολοι, καί οί προφήται, οίτινες ήσαν πρεσβύτεροι, τής ’Εκκλησίας, ήσαν πάντες διάκονοι, ή ύπηρέται, καθώς καί
αυτός ό Κύριος ήμών διεκήρυξεν « Ό μείζων υμών έ'σται πάντων
διάκονος» (Μ ατθ. κ γ' 11). Ό χαρακτήρ καί ή πιστότης τού δια
κόνου, πρέπει νά σημειοΐ τόν βαθμόν τής τιμής καί έκτιμήσεως,
ήτις δέον νά άποδίδηται είς οίονδήποτε έν ταίΓ έκκληβίαις τής
νέας κτίσεως. Καθώς έν τή πρώτη έκκλησίφ ύπήρχον διάκονοι,
μη πεπροικισμένοι διά ταλάντων, κλπ. δπως άναγνωρισθώσιν ώς
πρεσβύτεροι, διότι ήσαν ολίγον ακατάλληλοι προς διδασκαλίαν, ή
είχον όλίγην πείραν, τοιουτοτρόπως, άνευ τής εκλογής τής έκκλησίας, οί ’ Απόστολοι καί οί προφήται (διδάσκαλοι) κατά διαφόG .F .— 16
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ρους περιστάσεις έξέλεγόν τινας ως ύπηρέτας αυτών, η βοηθούς {]
διακόνους* ώς παραδείγματος χάριν, οπότε ό Παύλος και ό Βαρ
νάβας έταξείδευον όμού είχον παραλάβη μεθ’ εαυτών τον Ίωάννην Μάρκον έπι τινα καιρόν, ώς υπηρέτην αυτών η βοηθόν. ΙΙαλιν
οπότε ό Παύλος καί ό Βαρνάβας άπεχωρίσθησαν, ό Βαρνάβας ελαβε μεθ’ έαυτού τον ’Ιωάννην, ένφ δ Παύλος και ό Σίλας ελαβον τον Λουκάν μεθ’ εαυτών, ώς υπηρέτην, η βοηθόν. ΟΙ βοηθοί
ούτοι, δεν έθεώρουν εαυτούς ώς ίσους προς τούς Αποστόλους, ού
τε ώς ίσους έν τη ύπηρεσίφ πρός τούς άλλους, οϊτινες κατείχον
μεγαλήτερα τάλαντα και πείραν η αυτοί* άλλ’ έχαιρον διά τό προ
νόμιον, δτι ήσαν βοηθοί η ύπηρέται έκείνων, τούς δποίους ούτοι άνεγνώριζον ώς κατέχοντας τά προσόντα, καί ώς εύπροσδέκτους
δονλονς τον Θεοί? καί της άληθείας. Ούτοι δέν είχον ανάγκην
νά έκλεγώσιν υπό της Εκκλησίας διά τοιαύτην υπηρεσίαν πρός
τούς ’Αποστόλους· καθώς ή εκκλησία έξέλεγε τούς ύπηρέτας αυτής
ή διακόνους ούτως καί οί ’Απόστολοι έξέλεγόν τούς Ιδικούς των,
δχι ότι τούτο έγέκετο διά της βίας, άλλά κατ’ αίρεσιν. Ό ’Ιωάν
νης καί ό Λουκάς, δυνάμεθα νά ύποθέσωμεν, ένόμισαν, δτι καλλίτερον θά έξυπηρέτουν τον Κύριον κατά τόν τρόπον τούτον, ή
καθ’ οίανδήποτε ίσως άλλον τροπον ή δδόν, ήτις θά διηνοίγετο
είς αυτούς, καί συνεπώς έδέξαντο τούτο έξ έλευθέρας αυτών θελήσεως, καί άνευ τού ελάχιστου έξαναγκασμοΰ, καθώς έξ ίσου καί
καταλλήλως θά ήδύναντο νά ήρνούντο την ύπηρεσίαν, έάν θά έπίστευον δτι θά ήδύναντο νά μεταχειρισθώσι τά τάλαντά των άκόμη πιστότερον, καθ’ οίονδήποτε άλλον τρόπον.
Έ ν τούτοις ή λέξις διάκονος, έν τη Καινή Διαθήκη έφαρμόζεται εις τινα τάξιν αδελφών, χρησίμων ώς υπηρετών τού σώ
ματος τού Χριστού, καί τιμωμένων άναλόγως, άλλά μή
κατεχόντων
τά
αναγκαία
προσόντα
διά την
θέσιν
τού πρεσβυτέρου. Ή έκλογή αυτών έν τούτοις εις είδικήν τινα ύπηρεσίαν έν τη έκκλησίφ άπεδείκνυεν δτι κατείχον καλόν χαρα
κτήρα, πιστότητα πρός την αλήθειαν, καί ζήλον πρός τΐιν ύπηρε
σίαν τού Κυρίου καί τού ποιμνίου αυτού. Τοιουτοτρόπως εις την
πρώτην έκκ?.ησίαν, όπότε τό σχέδιον τής διανομής τής τροφής είς
τούς πτωχούς τού ποιμνίου κατεστρώθη, οί ’Απόστολοι πρώτοι άνέλαβον τό ζήτημα τούτο είς έαυτούς· άλλ’ δ'ταν κατόπιν ήγέρθησαν
οί γογγυσμοί, καί αί άξιώσεις, δτι τινές έξ αυτών παρημελούντο,
οί ’Απόστολοι άνέθηκαν τό ζήτημα τούτο είς τούς πιστούς, είς την
Εκκλησίαν, λέγοντες, — ’Εκλέξατε μεταξύ ύμών άνδρας κα
ταλλήλους διά την ύπηρεσίαν ταύτην, καί ήμείς θά μεταχειρισθώμεν τόν χρόνον ύμών, γνώσιν, καί τάλαντα είς την ύπηρεσίαν
του Λόγου.— Πράξ. στ' 2-5.
Δέον νά ένθυμώμεθα, δτι έπτά ύπηρέται ή διάκονοι έξελέγησαν, καί δτι μεταξύ τών έπτά τούτων, ήτο ό Στέφανος, δστις
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βραδντερον έγένετο ό πρώτος μάρτυς— λαβών την τιμήν δπως
είναι ό πρώτος, να περιπατήση είς τά ίχνη του Κυρίου μέχρι θα
νάτου. Τό γεγονός οτι ό Στέφανος Ιξελέγη παρά τής Εκκλησίας
διά νά γείνη διάκονος, δεν σημαίνει, ότι ούτος παρημποδίσθη από
του νά κηρύττη τον λόγον, έάν καθ’ οΐονδήποτε τρόπον ευρισκε
την προς τούτο ευκαιρίαν. Καί τοιουτοτρόπως παρατηρουμεν την
πλήρη έλευθερίαν, ήτις έπεκράτει έν τή άρχεγόνφ έκκλησί^. Ό λόκλήρος ή όμάς, έάν άνεγνώριζε τά τάλαντα οίουδήποτε μέλους του
θαύματος, ήδύνατο νά ζητήση από τό μέλος έκείνο όπως την υπη
ρέτηση· άλλ* ή άπαίτησίς της, καί ή αποδοχή του υπ” ουδεμίαν έν
νοιαν τής λέζεως ήσαν αναγκαστικά,— ύπ’ ουδεμίαν έννοιαν ήμπόδιζον aiVcov από του νά μεταχειρισθή τά τάλαντά του καθ’ οίονδήποτε άλλον τρόπον, έάν ευρισκε την προς τούτο ευκαιρίαν. Στέ
φανος ό διάκονος, πιστός εις την υπηρεσίαν των τραπεζών, διεκπεραιών τά οικονομικά ζητήματα τής όμάδος, κλπ. ηύλογήθη πα
ρά του Κυρίου, και παρεσχέθησαν ε’ις αυτόν ευκαιρίαι διά την
έξάσκησιν του ζήλου του καί των ταλάντων του κατά πλέον δημοσιώτερόν τινα. τρόπον, εις τό κήρυγμα του ευαγγελίου. — Τό
δέ στάδιον αυτού έκείνο, άπέδειξεν ότι ό Κύριος είχεν αναγνώ
ριση αυτόν πρεσβύτερον τής Εκκλησίας, προτού ακόμη ot αδελ
φοί διακρίνωσι την Ικανότητά του. ’Αναμφίβολος έάν ουτος έζη
έπί μακρότερον χρόνον, καί οΐ αδελφοί έν καιρφ τφ δέοντι θά διέκρινον τάς Ιδιότητας αυτού έκείνας, ως πρεσβυτέρου καί έξηγητού τής αλήθειας, καί θά άνεγνώριζον αυτόν ως τοιούτον.
Έ ν τούτοις, έκείνο τό οποίον θέλομεν νά έντυπώσωμεν, είναι
δτι δέον νά έπικρατή πλήρης ελευθερία έκάστου ατόμου, δπως μεταχειριζητε τά τάλαντά του, καθώς αυτός δύναται, ώς ευαγγελι
στής, είτε διά τού αμέσου αυτού διορισμού υπό τής Ε κκλησίας
τής νέας κτίσεως, είτε όχι. ( Ό Στέφανος δεν θά ήτο κατάλλη
λος, έν τούτοις, όπως κηρύττη είς τήν Εκκλησίαν, έάν δεν έξελέγετο υπό τής εκκλησίας είς τήν υπηρεσίαν ταύτηνΚ Ή απόλυτος
αύτη έλευθερία τής ατομικής συνειδήσεως καί ταλάντων, καί ή
ελλειψις παττός δεσμού, ή έξουσίας προς παρεμπόδισιν, είναι εν
έκ τών πλέον θαυμάσιων χαρακτηριστικών τής πριότης Εκκλησίας,
τήν οποίαν καλώς ποιούμεν, μιμούμενοι έν τε τφ πνεύματι
καί τή πράξει. Καθώς ή Εκκλησία είχεν ανάγκην πρεσβυτέρων
πεπροικισμένων διά προσόντων, καί καταλλήλων πρός διδασκαλί
αν, ούτως είχεν ανάγκην καί διακόνων, όπως υπηρετώσι ταύτην,
υπό άλλας μοοφάς, ώς θυρωροί, ταμίαι, κ.λπ. Ούτοι είναι ύπηρέται τού Θεού, καί τής Εκκλησίας, καί τιμώνται καταλλήλως* καί
οί πρεσβύτεροι είναι διάκονοι, καίτοι ή υπηρεσία αυτών, άναγνωρίζεται, ώς ούσα άνωτέρας τάξεως,—υπηρεσία έν λόγψ καί διδαχή*
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Καθώς έχομεν ήδη παρατηρήση, «ή περί το διδάσκειν Ικανότης» είναι Ιδιότης αναγκαία, διά την θέσιν, η την υπηρεσίαν του
πρεσβυτέρου έν τη Έκκλησίςι. Δυνάμεθα νά παραΟέσωμεν πάμπολα
χωρία έκ των Γραφών, όπως άποδείξωμεν, οτι ό Παύλος έταξινόμει εαυτόν, όχι μόνον ώς ’Απόστολον, καί ώς πρεόδντερον, καί
ώς διάκονον, αλλά καί ώς διδάσκαλον έπίσης «ούκ έν διδακτοίς
ανθρώπινης σοφίας λόγοις, άλλ’ έν διδακτοίς πνεύματος». (Α '
Κορινθ, 6 ' 13). Ούτος δεν ητο διδάσκαλος γλωσσών, ούτε μαθη
ματικών, ούτε αστρονομίας, ούτε οίασδήποτε των έπιστημών έκτος
τής μιας μεγάλης έπιστήμης, εις την οποίαν τό ευαγγελίαν του
Κυρίου, ή τά χαράς ευαγγέλια, άναφέρονται. Αΰτη είναι ή ση
μασία των λόγων του ’Αποστόλου τούς όποιους πρό ολίγου παρεθέσαμεν, πάντες δέ οί έκ τού λαού τού Κυρίου κάμνουσι καλώς
έάν τηρώσι τούτο αύστηρώς έν τή διανοίμ αυτών. "Οχι μόνον ε
κείνοι οίτινες διδάσκονσι καί κηρύττουσιν, άλλα καί έκεινοι οίτινες
έπίσης άκούουσι, πρέπει νά προσέχωσιν, δπως έκεϊνο τό όποιον
κηρύττεται δεν προέρχεται έξ ανθρώπινης σοφίας, άλλ’ έκ Θεί
ας σοφίας. Τοιουτοτρόπως ό ’Απόστολος παρακινεί τόν Τιμόθεον,
«Ιίήρυξον τόν λόγον». (Β ' Τιμ. δ ' 2). «Ταϋτα παράγγελε
καί δίδασκε». (Α ' Τιμοθ. δ ' 11). «Ταύτα δίδασκε καί παρακάλει».
(Α' Τιμ. στ' 2). Προχωρών ακόμη περαιτέρω ό Άπίόστολος
δεικνύει ότι πάντες οι τής Εκκλησίας, καθώς καί οί πρεσόύτεροι
πρέπει νά προσέχωσιν εις τούτο, όπως οί διδάσκαλοι των -ψευδοδιδασκαλιών, καί οί διδάσκαλοι τής φιλοσοφίας και της «έπιστή
μης, τής ψευδωνύμου γνώσεως», μή αναγνωρίζονται ώς διδάσκα
λοι τής ’Εκκλησίας. Ή σύστασ ς του ’Αποστόλου είναι, «Έάν
τις έτεροδιδασκαλή κ.λ.π. άπομακρύνου—μή παρέχης ύποστήριξιν εις έτερον εύαγγέλιον, έκείνου τό όποιον έλάβατε, όπερ παρεδόθη εις υμάς υπό τών κηρυξάντων ύμίν τό εύαγγέλιον έν πνεύματι άγια), τφ άποσταλέντι άπ’ ουρανού.—Α ' Τιμοθ. στ'3-5.
Γαλάτας α '.
'Υπάοχουσιν έν τούτοις τινές, οίτινες είναι κατάλληλοι είς τό
διδάσκειν, είναι ικανοί νά διασαφίζωσιν είς τούς άλλους τό Θειον
σχέδιον, κατ’ Ιδικόν τινα τς>όπον, οίτινες δέν έχουσι ρητορικήν
Ικανότητα καί Ικανότητα είς τό δημοσίως κ?].ρύττειν, ή προφητεύειν. Εκείνοι οίτινες ίδιαιτέριος πως δύνανται νά είπωσιν ένα λό
γον διά τόν Κύριον, καί διά ττ)ν αλήθειαν αυτού, δέν πρέπει νά
άποθαρρύνωνται, άλλ’ απεναντίας, νά ένδαρρύνωνται, όπως με
ταχειρίζονται τάς ευκαιρίας αύτών καί έξυπηοετώσιν έκείνους
οίτινες έχουσιν ώτα διά νά άκούα)σι, καί νά έπιδεκνύωσι τάς
χάριτας τού Κυρίου ημών καί Βασιλέως. Καί πάλιν πρέπει νά διακρίνωμεν μεταξύ τού «διδάσκειν καί κηρύττειν».—Πράξ, ιε' 35.
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Κηρύττειν σημαίνει όμιλείν δημοσίςυ τό δέ διδάσκειν (η διδα
σκαλία) , δύναται νά εκτελεστή καλλίτερσν κατ? Ιδικόν τινα τρό
πον—εις τινα τάξιν Βιβλικήν, ή εις Ιδιαιτέραν τινα συνομιλί
αν— αυτοί δέ οί Ικανοότεροι κήρνκες, δημόσιοι ρήτορες, ή «προφήται» πολλάκις παρετήρησαν, δτ* τό δημόσιον αυτών εργον προ
οδεύει καλλίτερον, δταν έπιτηδείως συνοδεύηται υπό όλιγωτέρων
δημοσίων κηρυγμάτων, καί υπό τής μάλλον ιδιαιτέρας έκθέσεως
των βαθέων πραγμάτων του Θεού, ε’ις μικροτέράν τινα ομάδα*.
Τό χάρισμα του εΰαγγελιστοΰ, ή δύναμις τού διεγείρειν τάς
καρδίας καί τάς διανοίας των ανθρώπων εις την έρευναν τής α
λήθειας, είναι ιδικόν χάρισμα μή κατέχομενον ύφ* όλων σήμε
ρον, καθώς καί εις τής πρώτην Εκκλησίαν. Έ ξ άλλου, αΐ μεταβολαί των συνθηκών, μετέβαλλον έπίσης κατά τό μάλλον καί ήττον
τον χαρακτήρα του έργου τούτου, ούτως ώστε σήμερον εύρίσκομεν
δτι ένεκα τής γενικής έκπαιδεύσεως μεταξύ τού λαού, τό εύαγγελιστικόν έργσν δύναται μεγάλος νά έπιτελεσθή διά μέσου τών έντύπων φυλλαδίων. Πολλοί ασχολούνται σήμερον εις τό εργον τού
το,— διασκορπίξοντες φυλλάδια, καί απλά αντίτυπα τής Σκοπιάς,
καί πωλούντες τά δημοσιεύματα τής Χαραυγής τής Χιλιετηρίδος.
Τό γεγονός δέ δτι οί εύαγγελισταί ονχοι έργάζονται σνμφώνως
προς τάς σημερινάς συνθήκας, άντί νά έργάζωνται συμφώνοος
πρός τάς συνθήκας τού παρελθόντος, δεν αποτελεί μεγαλείτερον
έπιχείρημα κατά τού έργου τούτου, παρ’ δσον τό γεγονός,
δτι ούτοι ταξειδεύουοι διά τής δυνάμεως τού ατμού καί τού ήλεκτρισμού, άντί νά ταξειδεύσωσι πεζή ή διά καμήλων. *0 ευαγ
γελισμός δέ ούτος γίνεται διά τής έκθέσεως τής αλήθειας— τού
Θείου σχεδίου τών αιώνων— «τών χαράς ευαγγελιών*. Συμφώνως
πρός την ήμετέραν κρίσιν, ούδέν έτερον εύαγγελιστικόν εργον υ
πάρχει σήμερον άποφέρον τόσον μεγάλα αποτελέσματα, δσον τού
το. 'Υπάρχουσι δέ πολλοί οίτινες έχουσι τό τάλαντον, την Ιδιότη
τα, δπως ένασχοληθώσιν εϊς τό εργον τούτο, άλλ* οίτινες δέν είναι
προπαρασκευασμένοι δπως ένασχοληθώσιν εις έτέρους κλάδους
τού έργου τούτου— ύπάρχσυσι πολλοί θερισταί, οίτινες δέν έξήλθον
ακόμη είς τόν άμπελώνα, καί υπέρ τών οποίων συνεχώς προσευχόμεθα, δπως ό Κύριος τού θερισμού έξαποστείλη καί τούτους— κά μη αυτούς νά ίδο>σι τά προνόμια καί τάς ευκαιρίας αυτών, τής
ένασχολήσεως των είς την ευαγγελικήν ταύτην διακονίαν»
(*) Διά τόν λόγον τούτον προτρέπομεν δπως δταν οΐ περιοδενογτες κήρυκες σάς έπισκέπτωνται, μόνον μια ή δύο συνα
θροίσεις να άφιερώνται είς κηρύγματα, τό δέ υπόλοιπον τής
υμών παραμονής των, νά χρησιμαποιήται είς διδασκαλίας έντός
αίθουσών πρός τούς βαθέως ενδιαφερομένους, ή έάν τούτο είναι
άδύνατον είς Ιδιαιτέρας έπιοκέψεις καί διδασκαλίας·
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"Οταν δ Φίλιππος ό ευαγγελιστής έπραξε παν δτι ήδύνατο διά
τόν λαόν τής Σαμαρείας, έξαπεστάλησαν προς αυτούς ό Πέτρος
και ό 'Ιωάννης. (Πράξεις η ' 14).
Τό αυτό συμβαίνει καί μέ τούς ήμετέρους πωλητάς βιβλίων.
'Αφού ούτοι διεγείρσυσι τάς ειλικρινείς καρδίας των ακροατών
των, συνιστώσιν εις αυτούς την Χαραυγήν τής Χιλιετηρίδος, καί
την Σκοπιάν, ως διδασκάλους αυτών, τούς όποιους δύνανται νά
άκοΰωσι, καί μετά τών οποίων δύνανται νά συνδιασκέπωνται, σχετικώς προς τάς οδούς τού Κυρίου. Καθώς δ Πέτρος καί δ Παύλος,
καί δ Ίάκωβοςκαί δ 'Ιωάννης, ως άπεσταλμένοι καί Αντιπρό
σωποι τού Κυρίου, έγραφαν έπισιολάς πρός τόν οίκον τής πίστεως
καί τοισυτρόπως έποίμαινον, καί συνεβούλευον καί ένεθάρρυνον
τό ποίμνιόν του, ούτως καί τώρα, ή Σκοπιά έπισκέπτεται τούς
φίλους προσωπικώς άπό κοινού καί κανονικώς, ζητούσα νά έδραιώση τήν πίστιν των, καί νά σχηματίση, καί άποκρυσταλλώση τούς
χαρκτήρας αυτών, συμφώνως πρός τούς κανόνας, τούς υπό τού
Κυρίου καί τών Αποστόλων έγκαθιδρυθέντας.
ΠΟΛΛΟΙ Π ΡΕ Π Ε Ι ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΟΙ ΟΠΩΣ
ΔΙΔΑΣΚΩΣΙΝ.
'Ο 'Απόστολος έγραφε πρός τινας, «Διά τόν χρόνον (καθ'
δν υπήρξατε είς τήν άλήθειαν) δφείλοντες είναι διδάσκαλοι,
πάλιν (ένεκεν έλλείψεως ζήλου διά τόν Κύριον, καί τού πνεύμα
τος τής κοσμικότητος) χρείαν έχετε τού διδάσκειν υμάς, τίνα τά
στοιχεία τής άρχής τών λογιών τού Θεού». (Εβραίους ε' 12).
Τούτο σημαίνει, δτι υπό γενικήν τινα ένοιαν τούλάχιστον, όλόκληρος ή Εκκλησία, δλόκληρον τό Βασίλειον 'Ιεράτευμα, τά μέλη
τής νέας κτίσεως, δέον νά ώσι λίαν έπιτήδεια εις τόν λόγον τού
Πατρός αυτών, μέχρι τού βαθμού ώστε νά είναι «έτοιμοι πάντοτε
(νά δίδωσι λόγον) πρός απολογίαν, εις πάντα τόν αίτούντα άπό
αυτούς λόγον, περί τής έν αύτοΐς έλπίδος, μετά πραότητος καί
φόβου» (Α ' Πέτρου γ ' 15). Τοιουτοτρόπως παρατηρούμεν καί
πάλιν δτι ή διδασκαλία, δέν περιορίζεται είς κληρικήν τινα τάξιν
καί δτι έκαστον μέλος τής νέας κτίσεως, είναι μέλος τού Βασι
λείου Ηερατεύματος, «δπερ είναι κεχρισμένον διά νά κηρύττη»,
καί τό δποΐον έχει πλήρη έξουοίαν δπως διακηρύττη τα χαράς ευ
αγγέλια είς τούς έχοντας ώτα διά νά άκούαχπν,—έκαστος αναλο
γίας πρός τήν ικανότητα τήν δποίαν κατέχει, δπως εκθέτει αυτήν
πιστώς καί εύκρινώς. Ά λ λ ' ένταύθα έχομεν διάφορόν τινα διακήρυξιν υπό έτέρου 'Αποστόλου.
«ΜΗ ΓΙΝΕΣΘΕ ΠΟΛΛΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ, ΑΔΕΛΦΟΙ.»
'Ιάκωβος γ ' 1.
Τί σημαίνει τούτο; *0 'Απόστολος Αποκρίνεται λέγων, «Είδά-
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τες δη μείζον κρίμα ληψόμεθα»— γνωρίζοντες δη οί πειρασμοί καί
αΐ εύθύναι αύξάνουσιν άμφότεροι άνά παν βήμα προόδου
έν τφ σώμαη του Χριστού. ‘Ο ’Απόστολος δεν προτρέπει
ίνα ούδείς γείνη διδάσκαλος, άλλ’ on έκαστος, δστις πιστεύει τον
έαυτόν του κάτοχον ταλάντου τίνος, προς διδασκαλίαν πρέπει νά
ένΟυμήται, δτι ειμεθα υπεύθυνοι άναλαμβάνοντες είς όποίονδήποτε
βαθμόν, δπως γείνωμεν στόματα Θεού—πρέπει νά ειμεθα βέβαιοι Ο
τι ούδείς λόγος θά έξέλθη, δστις θά παρεξήγει τον Θειον χαρα
κτήρα καί σχέδιον, καί τοιουτοτρόπως θά ήτίμαζε τον Θεόν, και θά
έπροξένει ζημίαν είς τούς ακούοντας.
Θά ήτο προς τό καλόν τής εκκλησίας, έάν πάντες άνεγνώριζον και συνεμορφούντο προς την συμβουλήν ταύτην, την άνωθεν
ταύτην σοφίαν. Πιθανόν τότε νά έγίνετο όλιγωτέρα διδασκαλία,
παρ’ δσ7] γίνεται σήμερον, τό αποτέλεσμα όμως έπί τε των διδα
σκόντων καί των διδασκόμενων, πρέπει νά είναι όχι μόνον μεγαλητέρα εύλάβεια προς τον Κύριον καί την ’Αλήθειαν, τον Λόγον
Αυτού, άλλα καί μεγαλητέρα ελευθερία από τάς διαφόρους συγκεχυμένας πλάνας. Συμφώνως δέ προς ταύτα, οί λόγοι τού Κυρίου
ημών υπαινίσσονται, δτι τινές θά έχωσι μέρος είς τήν Βασιλείαν
των όποιων αί διδασκαλίαι δέν ήσαν έν πλήρει άρμονίφ προς τό
Θειον σχέδιον· άλλ’ δτι τό έπακόλουθον τούτου αποτέλεσμα, θέλει
είσθαι κατώτερα θέσις έν τή Βασιλείς, ή έάν περίσσοτέρα προ
σοχή κατεβάλλετο όπως μή ύφίσταται έτέρα διδασκαλία, είμή μόνον
τό Θεϊον εύαγγέλιον.
ΟΙ λόγοι του είναι* «*Ός έάν λύση μίαν των έντολών τούτων
των έλαχίστων καί διδάξη ουτω τούς ανθρώπους, έλάχιστος κληθήσεται έν τή Βασιλείφ των ουρανών».— Ματθ. ε' 10.
«ΟΥ ΧΡΕΙΑΝ ΕΧ ΕΤΕ ΙΝΑ Τ ΙΣ ΔΙΔΑ ΣΚ ΙΙι ΥΜΑΣ»
«Καί νμεις τό ^ριάμα « έλα βετε άκ’ α ίτοή έν νμίν μένει,
καί ον χρείαν ε^ετε ϊνα τις διδάόκη νμάς* άλλ’ ώς τό αντό ^ρϊύμα διοαβκετ νμας τ:ερί πάντων, καί αληθές έβτι, καί ονκ έότι
ι(τενδος· καί καθώς έδιδαξεν νμας, μενειτε έν αντω».
«Και νμεις ^ριάμα εχ ετε ατ:ο τον άγιον, και οιοατε παντα.»
— Α ' ’Ιωάν. 6 ' 27,20.
'Όταν έχωμεν ύπ’ όψιν τά πολλά Γραφικά χωρία, άτινα ένθαρρύνουσιν τήν ’Εκκλησίαν, δπως μανθάνη, αΰξάνη είς τήν γνώσιν
καί είς τήν χάριν, καί δπως οίκοδομώσιν άλλήλους είς τήν άγιωτάτην πίστιν, καί έλπίζωσιν δτι ό Κύριος θά άνίστα αποστόλους, προφήτας, εύαγγελιστάς, διδασκάλους, κλπ. ή δτακήρυξις αυτή τού
’Αποστόλου Ίωάννου, φαίνεται λίαν παράδοξος, έως οτου τελείως
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κατανοηθή. Ή διακήρυξις αΰτη υπήρξε λίθος προσκόμματος είς πο
λύ ολίγους, καίτοι δυνάμεθα νά ώμεν βέβαιοι, δτι ό Κύριος δέν
έπέτρεψεν είς ούδένα τού όποιου ή καρδία εύρίσκετο είς κατάλλη
λον προς αυτόν κατάστασιν, νά ζημιωθη υπό τούτου. Τό επικρατούν
όμως νόημα των Γραφών άπεναντίας,— στίχος έπί στίχον, καί δι
δασκαλία επί διδασκαλίαν— ούχί δέ όλιγώτερον καί αυτή ή πείρα
τής ζωής, είναι αρκετά νά πείσωσι πάντα άνθρωπον ταπεινής διά
νοιας, ότι υπάρχει τι τό ριζικώς έσφαλμένον μέ την μετάφρασιν
του χωρίου τούτου, ή μέ τάς ιδέας τάς όποιας γενικώς οί άνθρωποι
έξάγουσιν έκ τούτου. 'Όσοι ύφίστανται ζημίας έκ τούτου, είναι
συνήθως εκείνοι οιτινες γνο>ρίζουσι τά πάντα, τών όποιων ή επαρσις, τούς όδηγεί είς τό νά νομίζωοιν ότι ό Κύριος θά τούς μεταχειρισθή ιδιαιτέρως καί μακράν από πάντας τούς άλλους οιτινες
άνήκουσιν είς την νέαν κτίσιν. ΟΙ τοιούτοι έν τούτοις εύρίσκονται
έν άπολύτφ άντιθέσει προς την γενικήν διδασκαλίαν τών Γραφών,
ότι τό σώμα είναι εν, καί οτι Εχει μέλη πολλά ηνωμένα είς εν σώ
μα* καί ότι ή τροφή ή προμηθευομένη, δίδεται είς έκαστον μέλος
τού σώματος, χάριν τής άναπτύξεοος του καί ένισχύσειος, διά μέ
σου, ή από κοινού μετά τών άλλων μελών. Τοιουτοτρόπως ό Κύριος
ήθέλησεν όπως ό λαός αύτοΰ έξαρτάται ό είς έκ τού άλλου, ίνα
μή ύπάρχη σχίσμα έν τφ σώματι* καί πρός τόν σκοπόν τούτον,
μάς προτρέπει διά τού ’Αποστόλου, νά μή παραμελώμεν από τού
νά συναθροιζόήιεθα επί τφ αύτφ, αλλά νά ένθυμώμεθα, ότι ιδιαι
τέρως ευχαριστείται νά συναντάται μετά τής έκκλησίας, τού σώ
ματος, έν παντί τόπφ, ακόμη καί όταν ό αριθμός είναι πολύ μικρός
ώς «δύο ή τρεις έν τφ όνόματι Του».
Έξετάζοντες τό χωρίον τούτο, εύρίσκομεν ότι ό 'Απόστολος διαφιλονικεί πλάνην τινα, ήτις έπεκράτει έν ταίς ήμέραις αυτού—.
σοβαράν πλάνην, ήτις έν τφ όνόματι τής άληθείας, έν τφ όνόματι
τού Χριστιανισμού, έν τφ όνόματι, καί τφ προσχήματι, ότι ήσαν
μαθηταί τού Κυρίου, είχε καταστήση πράγματι κενήν καί μηδα
μινήν τήν Θείαν ’Αποκάλυψην. Διακηρύττει δέ ότι, τό πεπλανημένον έκεϊνο σύστημα, δέν άπετέλει μέρος τής άληθούς Έκκλησίας,
ή τών δογμάτων αυτής, άλλ’ άπεναντίας άπετέλει μέρος τού αν
τίχριστου, ή τού κατά τού Χριστού έκείνου συστήματος, τό όποι
ον ήξίσυ ότι φέρει τό όνομά Του, καί τό όποιον έναυσιπλόει ούτως
υπό ψευδείς σημαίας. Λέγει περί τούτων, ότι «έξ ήμών έξήλθον
άλλ’ ουκ ήσαν έξ ήμών (είτε ότι ουδέποτε υπήρξαν Χριστιανοί,
είτε ότι Επαυσαν όντες τοιούτοι) εί γάρ ήσαν έξ ήμών, μεμενήκεσαν άν μεθ’ ήμών». 'Υποδεικνύει δέ τήν πλάνην αυτών, δηλ. ότι
αΐ περί Μεσαίου προφητεϊαι ήσαν είκονικαί, καί ότι ουδέποτε αύται θά έξεπληροΰντο διά τού άνθρωπίνου γένους, όπερ κατά τόν
’Απόστολον είναι πλήρης άρνησις τών ευαγγελικών ρήσεων, ότι
δ Υιός τού Θεού έγένετο σάρξ, ότι έχρίσθη κατά τό βάπτισμά του
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υπό τού άγιου πνεύματος, ώς Μεσαίας, καί δτι μάς άπε λύτρωσε ν.
'II γνώμη τού ’Αποστόλου είναι, δτι δστιςδήποτε θά ήθελε να
γείνη Χριστιανός, καί δστις θά ήθελε νά κατανόηση τό Θειον
σχεδιον εις τινα βαθμόν, πρώτον πάντων πρέπει νά έχη ύπ’ δψιν
του τό γεγονός, δτι καί αυτός, καί πάντες είναι αμαρτωλοί, καί
δτι εχουσιν ανάγκην λυτρωτού· καί δεύτερον, νά εχη ύπ’ δψιν του
τό γεγονός, δτι ό ’Ιησούς, ό Κεχρισμένος, έλύτοωσεν αυτόν, διά
τής θυσίας τής εαυτού ζωής. Προχωρών ό ’Απόστολος λέγει, δτι
οι τοιούτοι δεν εχουσιν ανάγκην, δπως τούς διδάζη τις τίιν Θε
μελιώδη ταντην αλήθειαν. Ούτοι δέν δεν ήδύναντο νά ώσι Χρι
στιανοί καί ταΰτοχρόνως νά άγνοώσι την θεμελιώδη ταύτην αρχήν
τής Χριστιανικής θρησκείας, — δτι διηλαδή ό Χριστός άπέθανε
διά τάς αμαρτίας αυτών κατά τάς Γραφάς, καί άνέστη διά την
δικαίωσιν αυτών, — καί δτι ή δικαίωσις ήιιών, καί ό έπόμενος αυ
τή αγιασμός ημών, καθώς καί ή έλπίς τής δόξης, έξ ολοκλήρου
έξαρτώνται έκ τού γεγονότος καί έκ τής αξίας τής υπέρ ήμών
θυσίας τού Χριστού. ’Ακολούθως δέ δεικνύει, δτι ένφ ήτο δυνατόν
νά έμπιστεύηται καί νά πιστεύη είς τον Πατέρα, χωρίς νά πιστεύη
εις τον Υιόν, προτού ό Υιός φανερωθή, έν τούτοις τώρα, δστις άρνείται τον Υιόν τού Θεού, άρνεΐται τον Πατέρα· καί ούδείς δύναται νά όμολογήση τον Υιόν τού Θεού, χωρίς νά όμολογήση συγ
χρόνως τον Πατέρα καί τό σχέδιον τού Πατρός, έπί τού όποιου σχε
δίου αυτός είναι τό κέντρον, καί ό εκτελεστής αυτού.
Τοιουτοτρόπως λοιπόν ημείς σήμερον δυνάμεθα ακριβώς νά ίδω
μεν έκείνο τό όποιον ό ’Απόστολος έννοεί, δηλαδή δτι δστις άπεκυήθη υπό τού άγιου πνεύματος, πρέπει νά εχη πιστεύση πρώτον είς
τον Κύριον Ίησούν· — δτι Αυτός είναι ό μονογενής τού Πατρός,
δτι έφανερώθη έν σαρκί, δτι ήτο άγιος, άμωμος καί κεχωρισμένος
άπό τών άμαρτωλών, δτι παρέδωκεν έαυτόν ώς τό ήμέτερον άντίλυτρον, καί δτι ή θυσία έγένετο δεκτή υπό τού Πατρός, καί άπεδείχθη διά τής Άναστάσεώς Του, όπως γείνη ό ένδοξος βασιλεύς
καί έλευθερωτής. *Άνευ τής πίστεως ταύτης, ούδείς δύναται νά
λάβη τό άγιον πνεύμα, τό χρίσμα· επομένως, δστις έχει τό χρίσμα
τούτο δέν έχει ανάγκην νά σπαταλςί τόν χρόνον αυτού, συζητών
μετ’ άλλου τίνος επί τής θεμελιώδους ταύτης αρχής, έάν δηλαδή
ό ’Ιησούς ήτο ή δέν ήτο ό ΥΙός τού Θεού, έάν ήτο ή δέν ήτο 0
Λυτρωτής, έάν ήτο ή δέν ήτο ό κεχρισμένος Μεσσίας, δστις θά
έξεπλήρου έν τψ δέοντι καιρφ τού Θεού, τάς πολυτίμους έπαγγελίας τών Γραφών. Τό αυτό δέ χρίσμα τό όποιον έλάβομεν, έάν
παραμένη μεθ’ ήμών, θέλει διαβεβαιοί ήμάς περί τής αλήθειας
τών πραγμάτων τούτων, — καί καθώς έδίδαξεν ήμάς «μένετε έν
αύτφ». *Όστις δέν μένει έν αύτφ, έν τή Άμπέλψ, ούτος πρέπει
νά είναι βέβαιος καθώς συμβαίνει μέ άποκοπέντα κλάδον, δτι θά
μαρανθή· δστις μένει έν αύτφ, πρέπει νά είναι βέβαιος έπίσης δτι
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παραμένει έπίσης και έν τφ πνεύματι αυτού, καί δτι δεν δυνατοί νά
άρνητ&ί) αυτόν·
«Καί υμείς χρίσμα έχετε από του άγιου, καί οίδατε πάντες
(τούτο). Τό άγιον πνεύμα κατά την ’Ιουδαϊκήν οικονομίαν, ύπετυποϋτο υπό τού αγίου έλαίου, τό όποιον χεόμενον έπί τής κεφαλής
τού άρχιερέως, κατί'ιρχετο έφ’ όλου τού σώματος αυτού, τοιουτο
τρόπως λοιπόν, δστις ανήκει εις τό Σώμα τού Χριστού, υπάγεται
υπό τό χρίσμα τούτο, υπό την έπίδρασιν τού πνεύματος, καί οπουδή
ποτε εύρίσκεται τό πνεύμα τού Κυρίου, τούτο είναι, καί άποδεικνύεται λιπαντικόν, ήπιον, καί επιφέρει στίλβωσιν. Ή τάσις αυτού
είναι νά ακόλουθή την ειρήνην ιιετά πάντων, καθόσον τούτο θά
είναι δυνατόν, καί καθ’ όσον ή προς την δικαιοσύνην πιστότης
θά έπιτρέπη. Διάκειται έχθρικώς προς πάσαν προστριβήν,—πρός
τόν θυμόν, την κακίαν,, τό μίσος, τάς μάχας. 'Όσοι εύρίσκονται
ύπό την επιρροήν αυτού, άγάλλονται, και χαίρουσι διδασκόμενοι
υπό τού Κυρίου καί αντί νά έρίζωσι μετά τού σχεδίου καί τής άποκαλύψεως αυτού, ούτοι αμέσως εισέρχονται εις πλήρη μετ’ αυτού
αρμονίαν, καί άπολαμβάνουσιν άναλόγως τήν ύποσχεθεΐσαν λίπανσιν τό χρίσμα, τήν λειότητα, τήν ειρήνην, χαράν, καί άγιότητα τού
πνεύματος.
*Όσοι κατέχουσι τό πνεύμα τού Κυρίου υπό τήν έννοιαν ταύτην,
άπολαμβάνουσιν ειρήνης καί χαράς καί άρμονίας έν ταίς καρδίαις
αυτών, καί γνωρίζουσιν ότι έχουσι ταύτα ώς αποτέλεσμα τής πρός
αυτούς πολιτείας τού Κυρίου, καί δτι έλαβον ταύτα αφού έπίστευσαν εις τόν Κύριον Ίησούν, καί άπεδέχθησαν αυτόν ώς κεχρισμένον, Τό χρίσμα τούτο έπομένως, είναι άπόδειξις δχι μόνον εις
τούς έαυτούς των άλλ’ έν μεγάλψ μέτρφ είναι άπόδειξις καί εις
τούς άλλους, δτι είναι μέλη τού σώματος τού Χριστού* ένφ έκείνοι οίτινες στερούνται τής ειρήνης ταύτης καί χαράς, καί τών
όποίων αί καρδίαι είναι πλήρεις κακίας, έρίδων, καί μίσους, καί λογομαχιών, καί μαχών, καί φιλονεικιών, βεβαίως στερούνται τής άποδείξεως τού χρίσματος, τής λιπάνσεως, πραότητος, άτινα συνοδεύουσι τό πνεύμα τού Κυρίου.
Είναι άληθές, δτι πάντες δεν εϊμεθα δμοιοι, καί έπομένως ή
ήπιότης δέν δύναται νά έκδηλωθή τόσον ταχέως είς τινας, καθώς
έκδηλοΰται είς άλλους, εις τάς έξωτερικάς υποθέσεις τής ζωής.
Λίαν πρωΐμως δμως έν τή Χριστιανική πείρρ ή ήπιότης αύτη πρέ
πει νά έκδηλωθή έν τή καρδίφ, ώς άπόδειξις δτι άκολουθούμεν
τόν Ίησούν καί διδασκόμεθα παρ’ αυτού, και λαμβάνομεν τό πνεΰμά Του, καί ευθύς αμέσως μετά τούτο, πρέπει νά άρχίσωμεν, παρέχοντες αποδείξεις καί είς τούς άλλους, διά τής καθημερινής
ζωής.
Παρατηρούμεν λοιπόν, δτι ούδέν έν ταίς Γραφαίς άντιστρατεύεται κατά τού γενικού πνεύματος τού Λόγου τού Κυρίου, σχε-
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τικώς πρός τήν άνάγκην των διδασκόντων, καί τής άναγνωρίσεως
του νού του Κυρίου διά μέσου αυτών. *Όχι διότι πρεσβεύομεν, δτι
ό Θεός έξαρτάται έκ των διδασκόιλων τούτων, καί δτι δεν δύναται
νά διδάξη, οικοδομήσω, καί έδραιώση τά μέλη τής νέας κτίσεως
δι' άλλων τινών μέσων, ή οργάνων, αλλά διότι ό λόγος αυτού δηλοί, δτι αυτά ακριβώς είναι τά μέσα καί τά όργανα, καί αί μέθοδοι
αυτού προς διδασκαλίαν καί έδραίωσιν τής Εκκλησίας, τού σώ
ματος του Χριστού—όπως μη ύπάρχη σχίσμα έν τφ σώματι, καί ό
πως έκαστον μέλος μανθάνη νά συμπαθή πρός τό άλλο, καί συνερ
γάζονται καί ύποβοηθούσιν άλληλα.
νΕχομεν ήδη έξετάση τό γεγονός δτι, οί διδάσκαλοι ούτοι δεν
πρέπει νά ΰεωρώνται ώς άλάνθαστοι, άλλ* δτι πρέπει οΐ λόγοι αυ
τών νά σταθμίζωνται, καί νά μετρώνται υπό τού Θείου κανόνος—
δηλαδή υπό τών λόγων τού Κυρίου καί τών Αποστόλων, καί τών
άγιων προφητών τών παρελθόντων αιώνων οίτινες έλάλησαν καί έ
γραψαν κινούμενοι ύπό τού αγίου πεύματος διά την διδασκαλίαν
ήμών, εις τούς όποιους τά τέλη τών αΙώνων έφθασαν.
νΗδη έφιστώμεν την προσοχήν ήμών έπί τών λόγων τού ’Α
ποστόλου,
«Κοινωνείτω 6 κατηχούμενος τον λόγον τφ κατηχούντι, έν πάσιν αγαθοίς». — Γαλ. σ τ' 6.
«Ο ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΤΗΧΩΝ».
Τό Γραφικόν τούτο χωρίον, έν άρμονίφ ευρισκόμενον πρός πάν
τα τά άλλα, δεικνύει ήμίν δτι ό σκοπός τού Θεού είναι νά διδάξη
τόν λαόν αυτού, μεταχειριζόμενος τούτους ώς όργανά του, πρός δι
δασκαλίαν άλλήλων. Καί δτι ό ταπεινώτερος ακόμη έκ τού ποι
μνίου αυτού, πρέπει νά κρίνη διά τόν έαυτόν του, καί τοιουτοτρό
πως νά άναπτύσση άτομικτ)ν πίστιν, καθώς καί ατομικόν χαρακτή
ρα. Άλλοίμονον δμως, διότι τό σπουδαιότατον τούτο ζήτημα, γε
νικώς παραβλέπεται μεταξύ εκείνων οιτινες όνομάζουσι τό όνομα
τού Χριστού! Τό έδάφισν τούτο αναγνωρίζει διδάσκαλον καί μαθητάς
άλλ' δτι οί μαθηταί πρέπει νά είναι έλεύθεροι νά έπικοινωνώσι, νά
καΟιστώσι γνωστόν εις τούς διδασκάλους οίονδήποτε ζήτημα, δπερ
υποπίπτει εις τήν άντίληψιν αυτών, καί τό οποίον φαίνεται, νά εχη σχέσιν τινά έπί τού συζητουμένου θέματος*—οχι μέ τήν έπιθυμίαν όπως γείνωσι διδάσκαλοι, άλλά ώς νοήιιονες σπουδασταί, πρός
πρεσβύτερον σπουδαστήν αδελφόν αυτών. Λέν πρέπει βεβαίως νά
είναι μηχαναί άλλ’ ούτε καί πρέπει νά φοβώνται νά έπικοινωνήσωσιν, άλλ’ ύποβάλλοντες έρωτήσε ς, καί έφιστώντες τήν προσοχήν
τών άλλων εις παν δ,τι φαίνεται είς αυτούς, δτι είναι κακή έφαρμογή τών Γραφών, ή δ,τιδήποτε άλλο, έκτελούσιν ούτως τό μέρος
αυτών είς τό νά τηρώσι τό σώμα τού Χριστού καί τάς διδασκαλίας
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αύτού άγνάς, καί καθαράς— καί ούτως είναι κριτικοί· άντί δέ νά
αποθαρρύνονται εις τό νά κάμνωσιν ούτως, και αντί νά παρακι
νούνται υπό των άλλων, δτι δεν πρέπει νά έπικρίνωσι τον διδάσκα
λον, ή νά θέτωσιν υπό άμφισβήτησιν τά λεγόμενό του, ούτοι άπεναντίας, παρακινούνται νά έπικοινωνώσι καί νά έπικρίνωσιν.
Δεν πρέπει δμως νά ύποθέσωμεν δτι ό Κύριος επιθυμεί, δπως
ένθαρρύνη οίονδποτε ύπερκριτικόν πνεύμα, ή φιλομαχίαν, ή την
προς άνεύρεσιν σφαλμάτων διάθεσιν. Τοιούτόν τι πνεύμα είναι
έξ ολοκλήρου εν άντιθέσει προς τό άγιον πνεύμα, ου μην δέ, άλλά
καί είναι λίαν έπικίνδυνον· διότι οίοςδήποτε έν πνεύματι φιλομαχίας παραθέτει υποθετικήν τινα περίπτωσιν, την όποίαν καί αύτός
δεν πιστεύει δτι είναι ή αλήθεια, απλώς μόνον μέ τον σκοπόν,
δπως περιαγάγη ε’ις σύγχισιν τον αντίπαλόν του, διά τής επ’ ακρο
ατηρίου συζητήσεως, κλπ. ό τοιουτος πρέπει νά είναι βέβαιος δτι
θά ζημιωθή, καί δτι οίκτρώς θά ζημιώση καί τούς άλλους διά τής
τοιαύτης αύτού διαγωγής, Ή προς την αλήθειαν είλικρίνεια, είναι
τό κύριον συστατικόν, δπως προοδεύση τις έν αυτή* τό νά έπιτίθηταί τις δμως κατ’ έκείνου τό οποίον πιστεύει, δτι είναι αλήθεια, καί
τό νά ύποστηρίζη έστω καί προσκαίρως παν δτι πιστεύει δτι είναι
πλάνη χάριν άστειότητος, ή δι* οίονδήποτε άλλον λόγον, τό τοιούτον είναι προσβλητικόν προς τόν Κύριον, καί θά έπιφέρη την δικαίαν άνταπόδοσιν. Άλλοίμονον πόσοι έπεχείρησαν «νά ίδωσιν
τι ακριβώς θά «έλέγετο» κατ’ έκείνου τό όποιον έπίστευον δτι εί
ναι αλήθεια καί περιεπλάκησαν καί τελείως ήχμαλωτίσθησαν καί
έτυφλώθησαν, καθ’ δν χρόνον ούτοι ήκολούθουν την πορείαν ταύτην! Αμέσως μετά τόν Κύριον, ή ’Αλήθεια είναι τό πλέον πολυτιμώτερον πράγμα έν δλψ τφ κόσμφ· δέν πρέπει νά μικρολογώμεν,
ούτε καί νά παίζωμεν μέ αυτήν· οστις δέ παραγνωρίζει καί άμελεί τούτο, θέλει ύποστή την τιμωρίαν.— Β ' Θεσσαλ. β ' 10,11.
Δέον νά σημειώσωμεν ένταύθα, δτι ή λέξις «κοτνωνείτω»
έχει εύρεϊαν σημασίαν, καί περιλαμβάνει δχι μόνον την έπικοινωνίαν γνωμών, αίσθημάτων, κλπ. άλλά πρέπει νά έννοηθή ώς σημαίνουσα, δτι δστις διδάσκεται, καί λαμβάνει πνευματικός ώφελείας,
πρέπει νά χαίρη δπως έπικοινωνή κατά τινα τρόπον πρός ύποστήριξιν τών διδασκόντων — παρέχων είς τόν Κύριον, είς τούς
άδελφούς, είς την αλήθειαν, έκ τού καρπού τών κόπων αύτού καί
τών ταλάντων του. Τοιούτον δέ είναι τό κύριον συστατικόν τής
άγιας διαθέσεως τής νέας κτίσεως. Πρωΐμως δέ έν τή Χριστιανι
κή πείρςι έκαστος δέον νά μανθάνη την σημασίαν τών λόγων τού
Διδασκάλου, «Μακαριώτερον τό διδόναι ή τό λακβάνειν» καί έπομένως πάντες δσοι έχουσι τό πνεύμα τούτο, χαίρουσΐ/ πραγματικώς νά δίδωσιν έκ τών έπιγείων αυτών αγαθών, είς τήν υπηρε
σίαν τής άληθείας, καί τούτο άναλόγως καθόσον λαμβάνουσι πνευ
ματικός ευλογίας είς καλάς καί είλικρινείς καρδίας. Τό ζήτημα
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δέ τούτο, τίνι τρόπψ νά δίδωμεν, καί περί τής σοφίας, ήν πρέπει
νά έξασκώμεν, θά εξεταστή εις έτερον κεφάλαιον, βραδύτερον.
Η ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΤΗ Σ ΓΥΝΑΙΚΟΣ ΕΝ ΤΗι ΕΚΚΛΗΣΙΑι.
'Υπό τινας επόψεις τό ζήτημα τούτο θέλει έξετασθή, όπόταν
θά έξιτάσωμεν τήν γενικήν σχέσιν του άνδρός καί τής γυναικος
έ.ν τή Θείςι διατάξει· πράγματι δμως αυτή είναι ή κατάλληλος
Οι-οις έν τή όποίφ πρέπει τό ζήτημα τούτο νά έκτεθή·— Αί δέ άλλαι άπόψεις του ζητήματος τούτου αΐτινες θά έκτεθώσι βραδύτε
ρο ν, πεποίθαμεν ότι θέλουσιν εύρεθή συμπράττουσαι καί ύποστηρίζουσαι, παν δ,τι παραθέτομεν καί παρουσιάζομεν ήδη.
Ούδέν είναι σαφέστερου τούτου, δτι δηλαδή ό Κύριος αγνο
εί τά φύλα έν τή ύπ’ αυτού έκλογή τής Έ κκλιιβίας τής νέας κτί
σεως. "Αρρενές τε καί θήλεις βαπτίζονται ώς μέλη, είς τό έν σώ
μα» τού όποιου ό ’Ιησούς είναι ή κεφαλή. Άμφότεροι έπομένως, εί
ναι ομοίως εκλέξιμοι, δπως συμμετάσχωσιν είς τήν Πρώτην άνάστασιν, καί τήν δόξαν, τιμήν καί αθανασίαν αυτής δταν έκτελέσωσι τον γενικόν δρον, «εάν συμπάθωμεν μετ’ αυτού, θέλομεν καί συμβασιλεύση μετ’ αυτού.» ΙΊερί άμφοτέρων έγένετο εύ
φημος μνεία υπό τε τού Κυρίου καί των ’Αποστόλων διά των
ζωηρότερων έκφράσεων. Έπομένως Λάς περιορισμός επί τής
γυναικος δσον άφορςί τον χαρακτήρα καί τον βαθμόν τής υπη
ρεσίας τού Ευαγγελίου, πρέπει να κατανοήται, δτι ανήκει απλώς
είς τον παρόντα καιρόν, ένφ εύρίσκονται έν σαρκί· τούτο δέ πρέπει
νά άποδούή είς άλλον τινά λόγον, ή είς τό νά ύποθέσωμεν Θείαν
τινα προτίμησιν καί εύνοιαν επί τών άρρένων. Θά προσπαθήσωμεν νά άποδείξωμεν, δτι αί μεταξύ τών φύλων διακρίσεις εί
ναι συμβολικαί καί τυπικού χαρακτήρος— διότι ό άνήρ συμβολί
ζει τον Χριστόν Ίησούν, τήν κεφαλήν, ένφ ή γυνή συμβολίζει
τήν έκκλησίαν, τήν νύμφην, ύπαγομένην είς τήν υπό τού Θεού
διορισθείσαν Κεφαλήν.
Ή αγάπη τού Κυρίου ημών προς τήν μητέρα αυτού, προς τήν
Μάρθαν καί τήν Μαρίαν καί πρός τάς άλλας «εντίμους γυναίκας,
αίτινες διηκόνουν αύτφ έκ τών υπαρχόντων αύταίς», άποδεικνύει,
καθώς καί υπό τής άφηγήσεως άποδεικνύεται, εκτός ακόμη καί
τών άμεσων διακηρύξεων, δτι, «ήγάπα» αύτάς ( ’Ιωάν, ια ' 5)
έν τούτοις δμως, δταν εξέλεξε τούς δώδεκα ΡΑποστόλους, καί
βραδύτερου τούς «έβδομήκοντα», ουδεμίαν εξ αυτών περιέλαβεν
εις τον αριθμόν εκείνον. Δέν δυνάμεθα δμως νά ύποθέσωμεν, δτι
τούτο έγένετο έκ παραδρομής, δπότε τά θήλεα μέλη τής φυ
λής Λευΐ, σχετικώς πρός τάς δημοσίους υπηρεσίας, έπί δεκαέξ
καί πλέον εκατονταετηρίδας προηγουμένως, ήγνοούντο. Ά λ λ ’ ού
τε καί πρέπει νά έξηγήσωμεν τούτο διά τής ύποθέσεως, δτι αί
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θήλεις του Κυρίου ήμών φίλαι, δέν ήσαν Αρκούντως πεπαιδευμέvat, ώστε νά χρησιμοποιηθώσιν υπ’ αυτού* διότι καί περί έκείνων
οιτινες είχον έκλεγή ή άφήγησ ς λέγει, δτι ευκόλως ήννοήθησαν υπό του πλήθους, ό'τι «ήσαν αγράμματοι καί ίδιώται». Ε 
πομένως δέον νά συμπεράνωμεν, δτι ή Θεία βουλή ήτο τοιαύτη,
ώστε μεταξύ των «αδελφών» μόνον οί άρρενες νά έξελέγοντο,
όπως ώσιν οί Ιδικοί ύπηρέται του κοινού, καί πρέσβεις τού ευαγ
γελίου. Σημειωτέον δέ δτι ή Θεία αυτή διόταξις, είναι αντίθετος
των μεθόδων τού μεγάλου Σατανά, δστις καίτοι είναι έτοιμος νά
χρησιμοποίηση οίονδήποτε εκ των φύλοιν τούτων ώς όργανόν του,
πάντοτε όμως ευρίσκει την γυναίκα, ώς την πλέον ίκανωτέραν αν
τιπρόσωπόν του·
Ή πρώτη γυνή, ήτο 6 πρώτος πρέσβυς τού Σατανά— μάλιστα
ικανώτατος πρέσβυς, εις τό νά παραπλανήσΐΐ τόν πρώτον άνθρω
πον, καί νά βύθιση ολόκληρον τό γένος εις την αμαρτίαν καί τόν
θάνατον. Οί μάντεις τού παρελθόντος, οί πνευματισταί μεσάζον
τες, «οί Χριστιανοί έπιστήμονες» των τμιερών ήμών, είναι πάντες αποδείξεις τού πράγματος τούτου—εις την προπαγάνδαν τού
Σατανά διά μέσου τής γυναικός, καθώς ακριβώς γίνεται ή Θεία
διάδοσις διά μέσου τών άνδρών. Έ ξ άλλου δέ τό Θείον σχέδιον
διαφέρει από την φυσικήν κλίσιν πάντων τών άνδρών, εις τό νά
έκτιμώσιν είδικώς τάς γυναίκας, έν τοίς θρησκευτικούς ζητήμασι , καί νά άποδίδωσιν ε’ις τό φύλον τούτο άνωτέραν φορφήν
άγνότητος, πνευματικότητος, και έπικοινωνίας μετά τού Θεού.
Ή τάσις αύτη είναι άξιοπαρατήρητος τόσον εις τάς αφηγήσεις
τού παρελθόντος, δσον καί τού παρόντος, ώς τούτο άποδεικνύεται
υπό τής Αιγυπτιακής θεάς νΙσιδος, τής Ασσυρίας θεάς ’Ασταρώθ,
τής 'Ελληνικής Θεάς ’Αρτέμιδος *Ήρας καί Αφροδίτης, καί υπό
τής Μαριολατρείας, ήτις επί αιώνας, ακόμη δέ καί στιμερον έπικρατεί έπί τών δύο τρίτων, έξ έκείνοον οίτινες όνομάζουσι τό
όνομα τού Χριστού—παρά την λίαν σαφή διακήρυξιν, περί τού
άνδρός, ώς τού στόματος καί αντιπροσώπου τού Κυρίου έν τή
Έκκλησίφ Του
Έκτος δέ τής συμβολικής αυτού έννοιας, δ λόγος τού Κυρίου
δέν πληροφορεί ήμάς, έάν ύπάρχωσι καί έτεροι λόγοι διά τήν διάκρισιν τών φύλων, καί συνεπώς αί υποθέσεις ήμών σχετικώς
περί τού ζητήματος τούτου πιθανόν νά είναι όρθαί ή μή όρθαί. Κα
τά τήν γνώμην ήμών όμως, τινές έκ τών Ιδιοτήτων τής καρδίας
καί τού πνεύματος, αίτινες συνενούνται καί συνδυάζονται εις τούς
εύγενεστέρους τύπους τής γυναικός, καθιστώσιν αυτήν Ακατάλ
ληλον διά δημόσιον θρησκευτικήν υπηρεσίαν. Παραδείγματος
χάριν, έκ φΰσεως ή γυνή είναι πεπροικισμένη ευτυχώς μέ τίτν
Επιθυμίαν νά άρέση, καί νά έπισυρη τήν έπιδοκιμασίαν τών άλ
λων, Ή Ιδιότης αύτη είναι Ανεκτίμητος ευλογία διά τόν οίκον
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καθωδηγοΰσα ούτως αυτήν είς την προπαρασκευήν των πολυαρίθμων
έδεσμάτων, καί είς την κατασκευήν των κομψοτεχνημάτων του
οίκου, άτινα διακρίνουσιν ένα οίκον, από τα απλά διαμερίσματα
άνυπάνδρου καί προβεβηκυίας τήν ηλικίαν κόρης ή άνδρός άνυπάνδρου. Ή αληθής σύζυγος είναι ευτυχής, δταν προσπαθή νά
καταστήση τήν οικογένειαν αυτής ευτυχή, χαίρει δέ έν τή ύπ’
αυτών έκδηλώσει τη ς έκτιμήσεως των προσπαθειών της— είς τήν
μαγειρικήν κ.λ.π. καί ουδέποτε άρνείται τά έγκώμια, άτινα βε
βαίως τή όφείλονται, καί τά όποια ή φύσις αυτής ύπεράγαπά,
καί τά δπαϊα είναι απολύτως ουσιώδη διά τήν υγείαν αυτής
καί πρόοδον.
Έ ά ν δμως ή γυνή έξέλθη έκ τής σφαίρας τής έπιρροής
αυτής— ήτις είναι τόσον εύρεία, καί τόσον σπουδαία, ώστε νά άναγκασθή ό ποιητής νά είπη, οτι, « Ή χειρ ήτις κινεί τό λίκνσν
του νηπίου, είναι ή χειρ ήτις κυβερνά τόν κόσμον» — έάν παρουσιασθή ένώπιον του δημοσίου, ώς ομιλητής, ή διδάσκαλος ή συγγραφεύς, εισέρχεται είς λίαν επικίνδυνον θέσιν, διότι πολλαί έκ
τών ιδιοτήτων του φύλου αυτής (μίαν εξ ών άνεφέραμεν) αίτινες καθιστώσιν αυτήν αληθή γυναίκα, καί έλκυστικήν είς τούς
άληθεΐς ανδρας, θέλουσι συνωμόση υπό άφι/ύίκοιτς συνθήκας, δπως
καταστρέψωσι τήν γυναικείαν αυτής φύσιν, καί τήν καταστήσωοιν
χονδροειδή». Ή φύσις έθεσε μέτρα καί δρια είς τά φύλα, δχι
μόνον είς τήν φυσικήν περίμετρον, καί είς τήν κόμην, αλλά καί
εις τάς ιδιότητας επίσης τής καρδίας καί κεφαλής— έφαρμοζομένης τή ς μιας έπί τής έτέρας τόσον τελείως, ώστε πάσα άνάμιξις, ή παραμέλησις τών νόμων αυτής, νά έπιφέρη τήν βεβαίαν
ζημίαν έπί τέλους δσονδήποτε εύεργετικαί καί έάν φαίνωνται
πρός στιγμήν αί μεταβολαί αύται.
Ή ίδιότης τής επιδοκιμασίας, τήν οποίαν ή φύσις τόσον
έλευθέρως έπεδαψίλευσεν έπί τής γυναικός, καί ήτις καταλλή
λως έξασκουμένη, αποβαίνει ώφέλιμος πρός αυτήν, πρός τόν οί
κον
καί
τήν
οικογένειαν
αυτής, θέλει βεβαίως γείνη
παγίς είς αυτήν, έάν ή ίδιότης αΰτη έξασκηθή πρός τό κοινόν έν
τή αναζητήσει τής επιδοκιμασίας τής Εκκλησίας, ή του κόσμου.
Φιλοδοξία πρός έπίδειξιν— του νά φανή τις δηλαδή σοφώτερος
καί ίκανοιτερος τών άλλων— είναι κίνδυνος, δστις περιστοιχίζει
πάντας ένιόπιον του δημοσίου όφθαλμού, καί έκαμε πολλούς άνδρας, οίττνες άπέβησαν υπερήφανοι, νά προσκόψωσι, καί νά περιπέσωσιν είς τήν παγίδα τού Σατανά· αυτή δέ ή γυναικεία φύσις
τής γυναικός, καθιστά αυτήν, ιδιαιτέρως ύποκειμένην, δχι μόνον
αυτί] νά προσκόπτη, έν ταίς προσπαθείαις αυτής πρός έπίδειξιν
άλλά τείνει επίσης, είς τό νά κάμνη καί άλλους νά προσκόπτωσι.
Διότι όταν μία τοιαύτη έξωκείλη έκ τής τροχιάς αυτής, πρέπει
νά είναι βεβαία, οτι ό Σατανάς θά τή προμηθευση νόθον έλαιον
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—διά του ψευδούς φωτός του οποίου, πιθανόν πολλοί νά άποστραφώσιν τήν δδόν του Κυρίου. Και τοιουτοτρόπως ό Απόστο
λος προτρέπει—«μή γίνεσθε πολλοί διδάσκαλοι, άδελφοί, είδότες ότι μείζον κρίμα ληψόμεθα (οΐ διδάσκαλοι)». (Ίά κ . γ ' 1)
—τούτο δέ γίνεται ακόμη Ισχυρότερον, όταν έφαρμόζηται είς τάς
άδελφάς. Πραγματικώς δέ ό κίνδυνος μέ αύτάς είναι τόσον μέγας,
ώστε ούδεμία έξ αυτών υποδεικνύεται ως διδάσκαλος, καί καθώς
δ ’Απόστολος διδάσκει· «γυναικί διδάσκειν ούκ έπιτρέπω, ουδέ αύθεντεϊν άνδρός, άλλ’ είναι έν ήσυχίφ». — Α ' ϊιμ . 6 ' 11,12.
Ή πλήρης έμφάσεως καί σαφής αυτή διακήρυξις, δεν πρέπει
νά έννοηθή όμως ώς σημαίνουσα, ότι αί άδελφαί τής νέας κτί
σεως, δέν δΰνανται νά μεταδιόσωσιν ευλογίαν τινά, διά τής άφηγήσεως τού Ευαγγελίου. *0 ίδιος ’Απόστολος, άναφέρεται λίαν
εύσεβάστως περί τινων εύγενών γυναικών, τής ήμέρας αύτου,
ώς β ο η θ ώ ν έν τή διακονίφ. Παραδείγματος χάριν αναφέρει
περί τής Πρισκίλλας καθώς καί περί του άνδρός αυτής, ώς «συνερ
γών» καί «συμβοηθών» αύτου. (Ρωμ. ια' 3). Τούτο δέ σημαίνει
ότι ούτοι δέν ήσαν μόνον απλοί ξενίζοντες, ύποδεχΟέντες τον
'Απόστολον έν τή οίκίςι αυτών, άλλα σημαίνει οτι εΐργάζοντο
είς τό πρώτιστον αυτού έογον, ώς τού διακόνου τού Ευαγγε
λίου. Εις τινα δέ κατώτερον στίχον (6) άναφέρει κατά διάφορον
τρόπον τάς υπηρεσίας τής Μαρίας, λέγω ν «Ή Μαριάμ πολλά έκοπίασε δι’ ή μ ά ς. Προφανώς αύτη δέν ήτο συνεργάτις. Αί
προς τον ’Απόστολον ύπηρεσίαι αυτής, καί τάς όποιας αυτός
έπεθύμει νά άναγνωρίση, ήσαν προσωπικοί ύπηρεσίαι— ίσως πλύσιμον καί έπιδιόρθωσις τών ένδυμάτων. Ή υπηρεσία απεναντίας
τής Πρισκίλλας άναφέρεται μέ τάς αύτάς λέξεις, καθώς καί ή
υπηρεσία τού Ούρβανού, (έδάφ. 9). Καί πράγματι έπειδΐ] τό όνο
μα τού Άκύλλα, άναφέρεται μετά τό όνομα τής γυναικός αύτου,
τό συμπέρασμα είναι λογικόν, ότ ή σύζυγος ήτο πλέον ένεργητική έκ τών δύο ώς «σύνεργός». Ή Τρύφαινα καί ή Τρυφώσα
είναι δύο έτεραι άδελφαί, τών όποίων «δ κόπος έν Κνρίω» έντίμως άναφέρεται.
Πάσα παρεξήγησις τών λόγων τού ’Αποστόλου, ήτις θά
άπέκλειεν πάσαν εύκαιρίαν είς τάς άδελφάς, όπως «κοπιάσωσιν
έν Κυρίψ» θά άπεδεικνύετο έσφαλμένη. Είς τάς συναθροίσεις
τής ’Εκκλησίας, (δύο ή τριών καί περισσοτέρων) προς λατρεί
αν καί δοξολογίαν καί άμοιβαίαν έδραίωσιν, αί άδελφαί πρέπει
νά λαμβάνωσι κατωτέραν τινα θέσιν, καί νά μή προσπαθώσι νά
γίνωσι διευθυνταί τάξεων, καί διδάσκαλοι·— έάν πράττωσι άλ
λως πως, τό τοιούτον θ ’ άπετέλει αύθεντίαν έπί τού άνδρός δι’ άρπα
γής, έπί τού όποιου άνδρός δ Κύριος, καί φυσικώς καί κατ’ έντολήν
έπέθεσε τήν εύθύνην τής κυβερνητικής διακονίας·—άναμφιβόλως διά
σοφούς τινας λόγους, είτε δυνάμεθα νά συμφωνήσωμεν πρός αύ-

ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΤΙΣΕΩΣ

243

τούς είτε δχι.
ΟΙ περιορισμοί τού ’Αποστόλου προφανώς άναφέρονται διά
τάς συναθροίσεις, ώς περιγράφει ταύτας εις Α ' Κορινθίους ιδ '.
Αί συναθροίσεις αύται συμπεριλαμβάνουσι καί τάς άδελφάς, αίτινες βεβαίως συμμετέχουσιν εις πάσας αυτών τάς ευλογίας— αίτινες δύνανται νά λάβωσι μέρος εις τούς ύμνους, καί τάς ώδάς,
καί εις τά πνευματικά άσματα, καί είς τάς προσευχάς, από οίονδήποτε καί έάν προσφέρωνται αύται. Ό ’Απόστολος έπεθύμει νά
έναποτυπώση την ανάγκην της τάξεως έν ταΐς συναθροίσεσιν, ού
τως ώστε πάντες νά έπωφελώνται περισσότερον, καί παρακινεί,
καί συμβουλεύει, ώστε νά μή όμιλώσι καί προφητεύωσι πλέον τού
ένός ταυτοχρόνους καί δτι πάντες οί άλλοι, πρέπει νά προσέχωσι,
καί μή όμιλώσι ταυτοχρόνους. Καί δτι δχι περισσότεροι τών δύο
ή τριών ρητόρων, ή προφητών πρέπει νά λοχλώσιν είς μίαν συνάθροισιν, ούτως ώστε νά μή προσδίδηται μεγάλη ποικιλία αι
σθημάτων είς μίαν συνεδρίασιν. Όμοιους δέ καί πας τις δστις
θά ήθελε νά όμηλήση άγνωστον γλώσσαν, έπρεπε νά έσιώπα,
έάν δέν εύρίσκετό τις δπους διερμηνεύση τάς εκφράσεις αυτού έκείνας.
ΑΙ γυναίκες δέν έπρεπε νά όμιλώσι καθόλου είς τοιαύτας συ
ναθροίσεις καίτοι έξω τών συναθροίσεων, ή είς τάς οικίας αυτών,
αύται ήδύναντο «νά έρωτώσι τούς συζύγους έαυτών» ή πλέον κα
ταλλήλως τούς έαυτών ά ν δ ρ α ς — αύται δηλαδή ήδύναντο
vox ύποβάλουσι τάς γνουμας αυτών, ή νά κάμωσιν ερωτήσεις διά μέ
σου τών άδελφών (άνδρών) τούτων, μετά τών όποιων εύρίσκοντο
είς στενωτέραν σχέσιν— είς τούς συζύγους αυτών, έάν είναι δυ
νατόν, ή προς τούς αδελφούς προς τούς όποιους θά συνωμίλουν
καθ’ όδόν έν τή έπιστροφή των είς τούς οίκους των, από τάς
συναθροίσεις κλπ. Ή λέθις οίκος είς τό χωρίον τούτο έχει τήν
σημασίαν τής οικογένειας, ή φιλίας. Ή σηιιασία τούτου λοιπόν
είναι ή έξης* άς ύποβάλωσι τάς έρωτήσεις αυτών, διά ή είς τούς
άρρενας οίτινες είναι γνωστοί είς αύτάς. Προχωρών ό ’Απόστολος
λέγει* «ούκ έπιτέτραπται αύταίς λαλείν, άλλ’ ύποτάσσεσθαι, κ αθ ώ ς ό ν ό μ ο ς
λ έ γ ε ι * —Α ' Κορινθ. ιδ' 34-36.
Προφανώς τινές έν τή Έκκλησίφ τής Κορίνθου έπεδοκίμαζον
τήν ιδέαν τών «δικαιωμάτων τής γυναικός» άξιούντες, δτι έν τή
Έκκλησίφ τά δικαιώματα τών φύλων ήσαν άνευ διακρίσεων.
Ό ’Απόστολος δχι μόνον άπορρίπτει τήν ιδέαν ταύτην, άλλ’
έπιπροσθέτως ελέγχει τήν αυθάδειαν αυτών, οίτινες ένόμιζον,
δτι ήδύναντο νά έγκαταοτήσωσι σύστημα μή άναγνωριζόμενον υπό
τών άλλων έκ τού λαού τού Κυρίου. 01 λόγοι του είναι οί έξήζ·
—«*Ή άφ’ υμών ό λόγος (τό άγγελμα) τού Θεού έξήλθεν, ή είς υ
μάς μόνους κατήντησεν; (λαβών τήν αρχήν του άφ’ υμών).
Εϊ
τις
δοκεί
προφήτης
είναι ή πνευματικός,
έπιG .F .— 17
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γινωσκέτω
ά
γράφω
ύμΐν
δτι
Κ υ ρ ί ο υ
εί<hv έντολαί», —καί δχι απλώς προσωπικοί μου γνώμαι καί ίδιοτροπίαι. Καί ήμεΐς λοιπόν, δχι περισσότερον των ΚορινΦίων πρέ
πει νά έξασκώμεν τάς Ιδίας ημών προτιμήσεις, ή κρίσεις επί
του ζητήματος τούτου, άλλα νά κύπτωμεν πρό τών δηλώσεων του
’Αποστόλου, ώς εντολών τού Κυρίου. Έ άν τις Φελήση νά διαμφισβητήση την οδηγίαν τού ’Αποστόλου επί τού ζητήματος τούτου,
άς έχη τάς συνέπειας του μόνος του, καί άς απόρριψη τούτον ώς
’Απόστολον επίσης.
Συμφώνως δέ πρδς ταΰτα, καλόν είναι δπως έπιστήσωμεν την
προσοχήν ημών εις τούς λόγους τού Αποστόλου οπότε ώμίλει
περί τών προς την ’Εκκλησίαν χαρισμάτων τού Κυρίου ημών—
χρονολογούμενων από τής Πεντηκοστής. «Καί αυτός εδωκε τούς
μέγ αποστόλους, τούς δέ προφήτας, τούς δέ εύαγγελιστάς, τούς
δέ ποιμένας καί διδασκάλους, προς τον καταρτισμόν τών αγίων
είς εργον διακονίας, είς οίκοδοιιήν τού σώματος τού Χριστού».
(Έ φεσ. δ ' 11,12). Τό χωρίον τούτο κατέχει έξοχον Φέσιν, καί
έκ τού οποίου δυνάμεΦα νά παρατηρήσωμεν, πόσον Ιδιαιτέρως
ό Κύριος διά τού άγιου πνεύματος σύρει την γραμμήν τού φύλου
μεταξύ τών εν ένεργείφ υπηρετών, οίτινες έδόΦησαν τή Έκκλησίφ.
Ποια λοιπόν είναι τά συμπεράσματα ημών, δσον άφορφ τό άνω
χωρίον; ΆποκρινόμεΦα δτι τό άρΦρον τ ο ύ ς τό όποιον υπάρ
χει πρό τών λέξεων αποστόλους, προφήτας, εύαγγελιστάς, καί
ποιμένας, δέν υπάρχει δμως πρό τής λέξεως διδασκάλους, οι όποι
οι προφανώς έπέχουσι ftsow «βοηθών» (Α ' Κοριν. ιβ ' 28) ή κατ’
άλλον τινα τρόπον ή λέξις αύτη είναι περιεκτική άναφερομένη
είς τούς άρρενας αποστόλους, άρρενας ρήτορας, άρρενας εύαγγελιστάς, καί άρρενας ποιμένας, ώς όντας π ά ν τ ας διδασκά
λους.
Δέον νά παρατηρήσο^μεν έν τούτοις ενταύθα, δτι τό νά έπιστήση τήν προσοχήν τής συναΦροίσεως, μία άδελφή, είς τούς
λόγους τού Κυρίου ή τών ’Αποστόλων, ή επί οίουδήποτε άλλου
ζητήματος υπό συζήτησιν, χωρίς νά δθ3ση τάς Ιδίας έαυτής γνώμας, δέν Φά έΦεωρείτο διδασκαλία, ούτε καί υπό ούδεμίαν έννοιαν
τής λέξεως αρπαγή τής αύΦεντίας τού άνδρός, άπ’ έναντίας δύναται νά άναφέρη τούς λόγους τών άνεγνωρισμένων καί έξουσιοδοτημένων διδασκάλων. *Ομοίως δέ διά μίαν αδελφήν τό νά
άναφέρη, ή νά άναγνώση είς τούς άλλους, τούτο ή έκείνο τό βιβλίον έκ τών δημοσιεύσεων ήμών άτινα είναι έπεξηγηματικά βοηΦήματα τών Γραφών, δέν Φά άπετέλει τούτο διδασκαλίαν έκ
μέρους αυτής, άλλ’ έκ μέρους τού άναφερομένου συγγραφέως
Τοιουτοτρόπως παρατηροΰμεν δτι αί διατάξεις τού Κυρίευ προστατεύουσι τό ποίμνιον αυτού, συγχρόνως δέ παρέχουσι δαψιλείς
προμήθειας διά τάς άνάγκας αυτών.
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ΤΙάντες δέον νά ύπακούσωσιν είς την θείαν εντολήν, βεβαίως
όμως ούδείς θέλει κατανόηση ταύτην, έκτος εάν άναγνωρίση,
ότι είς την Β ίβ λ ο ν φρασεολογίαν, γυνή συμβολίζει την εκκλη
σίαν, ένω άνήρ συμβολίζει τον Κύριον, την Κεφαλήν ή Κύριον
τής έκκλήσίας. (Έ φεσ. ε ' 28. Α ' Κορινθ. ια' 3). Καθώς ή εκ
κλησία δέν πρέπει νά έπιχειρίση νά διδάξη τον Κύριον, τοιουτοτρύπο^ς καί ή γυνή ήτις συμβολίζει τήν έκκλ,ησίαν, δέν πρέπει
νά λάβη τδ έργον του Διδασκάλου επί του άνδρός, 8στις συμβολικώς παριστά τον Κύριον. Μέ τήν ιδέαν ταύτην ενώπιον των
διανοιών ημών, ούδεμία αδελφή πρέπει νά νομίση έαυτήν κατα.πεφρονημένην, καί ούδείς αδελφός πρέπει νά άλαζονευθη υπό
του Γραφικού τούτου κανονισμού· μάλλον, πάντες πρέπει νά ε^ωσιν ύπ* δψιν των δτι δ Κύριος είναι ό μόνο^ διδάσκαλος, και
ότι οί αδελφοί δέν πρέπει νά τολμώσι νά έκφερωσιν ίδιαν έαυτών σοφίαν, άλλ’ απλώς νά παρουσιάζουν ένο^πιον τών άλλο)ν,
έκείνο τό όποιον ή Κεφαλή αυτών προβάλλει ώς αλήθειαν. Ά ς
έφαρμόσωμεν λοιπόν τό Γραφικόν τούτο %(ορίον (Α ' Τιμόθ. 6 '
11, 12) είς τον Κύριον καί τήν ’Εκκλησίαν, ούτως,—« Ή Ε κ 
κλησία άς μάθη νά σιωπφ, μετά πάσης υποταγής. Δέν έπιτρέπω
είς τήν Εκκλησίαν νά διδάσκη, ούτε νά αύθεντεύη έπΐ του Χρι
στού, αλλά νά σιωπ§.
«ΚΑΤΑΙνΑΛΥΠΤΕΣΘΩ»
'Υπεδείξαμεν ήδη (*) ότι ό μέγας άρχιερεύς, δστις ύπετύπου
τον Χριστόν, τον ’Αρχιερέα τής δμολογίας ήμών, μόνος είχεν άκατακάλυπτον τήν κεφαλήν, οπότε ήτο ένδι-δυμένος τήν Ιερατι
κήν στολήν καί ότι πάντες οί ύφιερείς, οίτινες ύπετύπουν τήν
έκκλησίαν, «τό Βασίλειον ίεράτευμα» εφερον καλύμματα έπί τής
κεςραλής αυτών καλούμενα^ «μιτρίδια». ΜΙ διδασκαλία τού τύπου
τούτον, εύρίσκεται έν τελείςι άρμονίρ, πρός έκείνα τά όποια πρό
όλίγσυ είδομεν διότι εις τας συναθροίσεις τής έκκλ?)σίας τής νέ
ας κτίσεως ό Κύριος^ ό άντιτυπικός Άρχιερεύς, παρίσταται ύπο
των άδελφών, ένφ η ’Εκκλησία ή τό βασίλειον ίεράτευμα ύπό
τών (θηλέων) άδελφών, περί τών όποιων ό απόστολος λέγει ότι
πρέπει νά φέρωσιν ομοίως καλύμματα τής κεφαλής, ώς ενδεί
ξεις τού ίδίου μαθήματος —τής υποταγής τής ’Εκκλησίας είς
τον Κύριον. Ό ’Απόστολος περιγράφει ταύτα είς Α ' Κορινθ.
ια ' 3-7 καί 10-15.
Τινές συνεπέρανον, ό'τι επειδή δ Απόστολος αναφέρει περί
τής μακράς κόμης τής γυναικός ήτις έδόθη αυτή υπό τής ςρύσεως ώς κάλυμμα, τούτο εννοεί, ότι είναι αρκετόν, καί ότι ούδέν
πλέον τούτου άναγκαιοΐ. Τό 6ον έδάφιον άποδεικνύει καθαρώς
τό έναντίον—εννοεί ό'τι αί γυναίκες όχι μόνον πρέπει νά άφίνωσι
τήν κόμην αυτών νά αύξάνη, καθόσον ή φύσις επιτρέπει, άλλ’
ότι, έπιπροσθέταίς εις τούτο, πρέπει νά φέρο3σι καί κάλυμμα, όπερ
είς τό 10 έδάφιον λέγει, οτι τούτο είναι διά σημεΐον, ή συμβολι
κή άναγνώρισις τής υποταγής αυτής, ή οτι εύρίσκεται υπό τήν
αύθεντίαν τού άνδρός· συμβολικώς διδάσκον, ότι ολόκληρος ή
εκκλησία εύρίσκεται ύποτεταγμένη είς τον Χριστόν. Ή άφήγησις
(*) Ί δ έ Σκιάς τών μελλόντων αγαθών, σελ. 36.
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τού 4ου εδαφίου, φαίνεται κατά πρώτον δτι άντιφάσκει πρός τήν
άπαίτησιν, κατά τήν όποιαν αί γυναίκες πρέπει νά τηρώσι σιγήν
έν ταίς ύκκλιαίίαιο. Ή γνώμη ήμΛάν είναι ότι ένφ είς τήν γενι
κήν υπηρεσίαν τής έκκλησίας, αί γυναίκες δέν πρέπει νά λαμβάνωσι μέρος δημόσιον εις αύτάς, έν τούτοις είς τάς κοινωνικάς
συναθροίσεις, προς προσευχήν, καί ομολογίαν, καί όχι προς δογ
ματικήν διδασκαλίαν, ούδέν θά ύφίστατο έμπόδιον διά τάς άδελφάς, όπως συμμετάσχωσιν εχουσαι τάς κεφαλάς αυτών κεκαλυμμένας.
‘Όσον άφορφ τό ζήτημα τούτο τής διαιωνίσεως του τυπικού
καλύμματος των κεφαλών αυτών, υπό των αδελφών, ό Απόστο
λος προτρέπει τήν έξακολούθησιν τούτου, αλλά δέν προβάλλει τού
το ως θείαν εντολήν. Απεναντίας προσθέτει: «Εί τις δοκεί φιλόνεικος είνε, (επί τού ζητήματος τούτου) ήμεΐς τοιαύτην συνήθει
αν ούκ εχομεν (θετικόν νόμον έν τή έκκλησίφ)». Δέν πρέπει νά
θεωρήται τούτο ζωτικόν ζήτημα, καίτοι πάλτες οίτινες ζητούσι
νά κάμωσι τό θέλημα τού Κυρίου, πρέπει νά είναι άκριβολόγοι,
καί είς τό ζήτημα τούτο, καθώς καί είς ί'τερα ζητήματα, από
τού χρόνου καθ’ όν θά διακρίνωσι τήν άρμοδιόττιτα αύτού ώς
συμβόλου. Αί λέξεις «διά τούς άγγέλλους» φαίνονται νά άναφέρωνται, είς τούς έκλεγέντας πρεσβυτέρους τής έκκλησίας, οίτινες
είδικώτερον παριστώσι τόν Κύριον, τήν Κεφαλήν είς τάς έκκλη
σίας. — Αποκ. β ' 1.
Ανακεφαλαιούντες τά άνω, ύποθέτομεν ότι f] μόνη έλευθέρα
καί δυνατή έξήγησις, πλέον έλευθέρα έρμηνεία πρέπει νά δοθή
είς τούς έμπνευσμένους λόγους τού άποστόλου σχετικώς πρός το
στάδιον τής ελευθερίας των (θηλέιον) αδελφών, είς τάς υποθέσεις
τής έκκλησίας. Τήν περί τούτου κρίσιν ημών παραθέτομεν ώδε:
(1) Αί άδελφαί εκουσι τήν ίδιαν έλευθερίαν, καθώς οί άδελφοί
είς τό ζήτημα τής έκλογής των υπηρετών τής Έκκλησίας —
πρεσβυτέρων καί διακόνων.
(2) Λί άδελφαί δέν δύνανται νά ύπηρετήσωσιν ώς πρεσβύτεραι, ή διδασκάλισσαι έν τή έκκλησίςι, διότι δ απόστολος λέγει:
«Δέν έπιτρέπω είς γυναίκα νά διδάσκη». (Α ' Τιμ. β ' 12). Τού
το όμως δέν πρέπει νά έννοηθή ώς σημαίνον, ότι έμποδίζει τάς
αδελφός από τής είς τάς συναθροίσεις συμμετοχής αυτών, αίτινες δέν έ'χουσι χαρακτήρα διδασκαλίας, ή κηρύγματος, καθώς
είς τάς συναθροίσεις τής προσευχής, καί τής ομολογίας, μελέτας κατά τό σύστημα των Βερροιέων, κ?^π., διότι δ Απόστολος
λέγει ότι έάν αΰτη προσεύχηται, ή προφητεύη (όμιλεί) πρέπει
νά έ'χη κεκαλυμμένην τήν κεφαλήν οπερ παριστφ τήν ύπ* αύτής
άναγνώρισιν τού γεγονότος ό'τι ό Κύριος ό μέγας διδάσκαλος,
είδικώς παρίσταται υπό των αδελφών. (Α/ Κορινθ*. ια ' 5, 7, 10)·
Ή τοιαύτη συμμετοχή αυτών δέν πρέπει νά θεωρήται ώς διδα
σκαλία, διότι ούτε οί άδελφοί οίτινες συμμετέχουσιν είναι διδά
σκαλοι, καθώς ό Απόστολος λέγει: «Μήπως είναι πάντες διδά
σκαλοι;» "Όχι, οί διδάσκαλοι ή οί πρεσβύτεροι, έκλέγονται εί
δικώς πρός τούτο, καίτοι πάντοτε μεταξύ τών άρρένων, Έ φεσ.
δ' 11. Β ' Tin, 6 24. Α' Κορινθ. ιβ ' 28, 29,

