ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΗ
ΤΑΞΙΣ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΕΝ ΤΗ ΝΕΑ ΚΤΙΣΕΙ
Σημασία τής 2ζε*ροτονίας. — Μόνον οι δώδεκα κατέ^ονσι πληρεξουσιότητα. — «Κληρικοί» και «λαϊκοί». Έκλέγειν πρεσβντέρονς. και διακόνους. — Χειροτονία πρεσβυτέρων έν
πόση εκκλησία. — Τίνες δύνανται νά έκλεγώσι πρεσβύτεροι και πώς. — Δεν άοκεϊ μόνον νά ύπαρξη πλειονοψηφία. Διάφοροι διακονίαν. — ’Έμμισθος διακονία; — Πειθαρχία έν τη Εκκλησία. — ΛελανΟαοιιεναι προσκλήσεις
προς κήρνξιν τον Ευαγγελίου, — «Νουθετείτε τοίτς άτακτους. — Δεν πρέπει πάντες νά συμβουλενωσιν. — Ή δημοσία έπίπληξις δέον νά γίνεται σπανίως. — Όρατε μή τις
κακόν αντί κακοϋ άποδώ. — Προτροπή προς αγάπην. «Ή
έπι το αντο έπιάνναγωγή ημών». — Ποικιλία καί χαρακτήρ
των συναθροίσεων. — Λί διδασκαλίαν είνε ακόμη
αναγκαίοι. — Εύκαιρίαι δι* έοωτιίσεις. — ΙΙοϊαι συναθροίσεις είναι ωφέλιμοι. — «"Εκαστος έν τω ιδίω αυτόν νοϊ
πληροψορείσθω. — Κηδείαν. — Δέκατα» έρανοι, φιλανθρωπικοί τελεταί.
ΚΑΘΟΣΟΝ θά έξετάζωμεν τό ζήτημα τούτο δέον να έχωμεν σαφώς

vrcf δψιν ήμών, την ένότητα τής Εκκλησίας, καί βτι ένφ σύμπασα ή
Εκκλησία, ή καθ’ απαντα τον κόσμον είναι μία, έν τού- τοις, υπό έτέραν
τινά ένοιαν, έκαστη κεχωρισμένη συνάθροισες ή όμάς πιστών, αποτελεί
έκπροσώπησίν τι να του όλου. Έκαστη έπο- μένως κεχωρισμένη
Εκκλησία, δέον νά θεωρή τον Κύριον, ώς Κεφαλήν αυτής, καί νά θεωρή
τούς δ ώ δ ε κ α Άπο- στόλους, ώς τούς δώδεκα άστέρας φωστήρας,
διδασκάλους, τούς όποίους ό Κύριος είδικώτερον καθωδήγει καί
έπετήρει,—χρησιμο- ποιήσας αυτούς ώς στόμα Του διά την διδασκαλίαν
της Εκκλησίας Του έν παντί τόπφ, έν πάση συναθροίσει, κατά τήν
διάρκειαν όλοκλήρου τού αίώνος τούτου.
Έκαστη συνάθροισις ή έ κ κ λ η σ ί α —έστω καί έάν άπαρ-
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τίζεται αυτή έκ δύο μόνον προσώπων η τριών—πρέπει νά άναξητή
δπως μανθάνη τό θέλημα τής Κεφαλής, σχετικώς προς πάσας τάς
υποθέσεις αύτής. Αύτη δέον νά άναγνωρίξη την ενότητα, ήτις
συνδέει πάσας τάς άγαπητάς έκκλησίας, τάς έξασκούσας τήν «αυ
τήν πολύτιμον πίστιν» εις τήν θυσίαν του αγαπητού Λυτρωτοϋ, καί
εις τάς υποσχέσεις τού Θεού,—πανταχού δπου άν εύρίσκωνται αύται. Δέον επίσης νά χαίρη, δ'ταν άκούη περί τής προόδου αυτών,
ώς έπίσης πρέπει νά άναγνωρίξη τό γεγονός, δτι ό Κύριος ώς γε
νικός έπόπτης τού έργου Αυτού, πιθανόν σήμερον ή εις άλλην τινά περίοδον, νά χρησιμοποιήση είδικά τινα όργανα διά τήν υπηρεσί
αν τής Εκκλησίας ώς έν όλφ, ώς έπίσης δυνατόν νά χρησιμοποιή
σει προς τούτο μέλη τινα έξ έκάστης μικρός έπιτοπίου όμάδος.
Έ άν δέ ούτοι άποβλέπωσι τοιουτοτρόπως πρός τόν Κύριον, καί
άναγνωρίζωσι τόν χαρακτήρα τόν όποιον πρέπει νά κατέχωσιν
έκεινοι τούς όποιους αυτός θά μετεχειρίζετο—νά είναι ταπεινοί,
ξηλωταί, άπολαμβάνοντες καλής φήμης, έχοντες σαφή άντίληψιν
τής ’Αλήθειας, καί παρέχοντες αποδείξεις δτι είναι κάτοχοι τού
χρίσματος καί τού μύρου τού 'Αγίου Πνεύματος— τότε ούτοι θα
είναι προπαρασκευασμένοι δπως αναμένωύι τοιαύτας γενικάς
διακονίας διά τάς άνάγκας όλοκλήρου τής Εκκλησίας, καί δπως
ζητώάιν, ϊνα λάβωσι καί αύτοί μέρος εις τήν γενικήν ευλογίαν είς
τήν διανομήν τής «τροφής έν καιρφ» τής ύποσχεθείσης ήμΐν παρά
τού Κυρίου. Ούτοι δ’ έπίσης θέλουσιν ένθυμηθή κυρίως, δτι Αυ
τός είναι εκείνος "Οστις ύπεσχέθη είδικάς ευλογίας διά τό τέλος
τού αίώνος τούτου, καί δτι Αυτός θά έπρομήθευε νέα τε καί παλαιά διά τόν οίκον τής πίστεως διά μέσου καταλλήλων οργάνων
τής ιδίας Εαυτού έκλογής. — Ματθ. κδ' 45- 47.
Τά μέσα δέ ταΰτα ή τά όργανα των ευλογιών τούτων, θά
έχη υπό τήν άμεσον αυτού έπίβλεψιν καί διοίκησιν Αυτός ό Κύ
ριος. Πάντα τά μέλη τού σώματος, άτινα είναι ηνωμένα πρός τήν
Κεφαλήν, πρέπει νά έχωσιν έμπιστοσύνην, καί ν’ άποβλέπωσι διά
τήν έκπλήρωσιν τής ύποσχέσεως Του ταύτης* έν τούτοις δμως, ούτοι πρέπει νά «δοκιμάζωσι τά πνεύματα» — νά δοκιμάζωσι τάς
διδασκαλίας, άπό οίονδήποτε θα προήρχοντο αύται. Ή δοκιμασία
δμως καί ό έλεγχος ούτος δεν συνεπάγεται καί έλλειψιν έμπιστοσύνης πρός έκείνους οίτινες άνεγνωρίσθησαν, ώς τά υπό τού Θεού
οδηγούμενα όργανα τής Αλήθειας, αλλά σημαίνει πιστότητα πρός
τόν Κύριον καί τήν ’Αλήθειαν, ώς άνωτέραν πάντων των ανθρω
πίνων διδασκαλιών, καί τών έκφάνσεων αυτών. Ό έλεγχος ούτος
συνεπάγεται έπίσης τό γεγονός οτι ούτοι δέν άκροώνται τής φωνής
άνθρο)που τίνος, άλλα τής φωνής τού Άρχιποιμένος, δτι ευωχούν
ται καί συμποσιάξουσιν έπί τών λόγων Αυτού, καί άγαπώσιν αυτούς
—θέλγωνται είς τό νά διαθρύπτωσιν, άναμασσώσι καί άφομοιώσιν
αυτήν· Τοιαύτα μέλη το σώματος αύξάνουσιν Ισχυρότερον καί τα-
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χύτερον έν Κυρίφ, καί έν τφ κρατεί τής Ισχύος αύτού, ή οί α'λλοί,
διότι είαι περισσότερον προσεκτικοί εις τάς οδηγίας καί τάς διδα
σκαλίας του Κυρίου.
.II γενική αύτη έ'νωσις του σώματος, ή γενική αύτη συμπάθεια,
ή γενική αύτη διδασκαλία διά μέσου γενικού τίνος οργάνου, τό
όποιον ό Κύριος έπρομήθευσε διά την προς Εαυτόν έπισυναγωγήν
των πολυτίμων αυτού, κατά τήν δευτέραν αυτού παρουσίαν, (Μαλ.
γ'
17. Ματθαίου κδ'
31) δεν
παρεμποδίζει έν τούτοις τήν κατάλληλον άναγνώρισιν κανονισμού τίνος είς έκάστην
μικράν ομάδα, ή εκκλησίαν. Όσονδήποτε δέ μικρά καί άν είναι
ή ύμάς έκείνη, πρέπει νά ύπάρχη κανονισμός τις έν αυτή. Έ ν τούτοις όμως διά τής λέξεως ταύτης «κανονισμός» δεν έννοούμεν κα
ταναγκασμόν, δυσκαμψίαν, ή τυπικισμόν. Ό κανονισμός έκείνος,
όστις έργάζεται καλώς καί λίαν ίκανοποιητικώς, είναι εκείνος ό κα
νονισμός όστις εργάζεται άθορύβως, καί τού οποίου ή μηχανή, ούδαμού φαίνεται ύπάρχουσα. Έάν ή συνάθροισις είναι τόσον μικρά,
ώστε νά συμπεριλαμβάνη μόνον τρεις, ή πέντε, ή δέκα, τούτο
ουδόλως κωλύει ταΰτην, από τού νά άποβλέπη είς τον Κύριον,
όπως έξακριβώση τάς οδηγίας αύτού, όσον αφορφ δηλαδή περί
έκείνων οίτινες έπρεπε νά άναγνωρισθώσιν ώς πρεσβύτεροι έκ τού
αριθμού αυτών, ή ώς προϊστάμενοι ή ώς πλέον προκεχωρημένοι είς
τήν αλήθειαν, οίτινες νά κατέχωσι τάς διαφόρους ιδιότητας καί
προσόντα ενός πρεσβυτέρου, καθώς είδομεν ταύτα εκτιθέμενα
έν τφ έμπνευσμένφ λόγφ,— σαφή δηλαδή κατανόησιν τής ’ Αλητεί
ας, ικανότητα περί τό διδάσκειν, άνεπίληπτον καί άψογον ζωήν,
σχετικώς πρός τον ηθικόν αύτού χαρακτήρα, καί ευχέρειαν είς
τό συντηρεϊν τήν τάξιν, άνευ σκοπού τίνος προστριβής, παρέχων
ώς παράδειγμα τήν διαγωγήν αύτού έν τή ίδίφ έαυτού οίκογενείφ,
κλπ.
Έάν ή μικρά έκείνη συνάθροισις εχει τοιουτοτρόπως τον Λό
γον καί τό Πνεύμα τού Κυρίου ένώπιον αύτής, καί οίστρηλατεΐται
ύπ' αύτού, τό αποτέλεσμα των ήνωμένων αύτών κρίσεων καί άποφάσεων, σχετικώς πρός τήν έκλογήν υπηρετών αύτής, δέον νά θεωρήται ώς ό νους, τό θέλημα τού Κυρίου έπί τού ζητήματος τούτου
.— τών έκλεγέντων προσώπων ώς πρεσβυτέρων, όντων κατά πά
σαν πιθανότητα, τών καλλίστων καί τών πλέον δοκιμωτέρων έκ τού
αριθμού αύτών. Έ ν τούτοις όμως, ανάγκη παρίσταται, όπως αΐ τοι*
αΰται έκλογαί μή λαμβάνωσι χο^ραν, άνευ τής δεούσης μελέτης
καί προσευχής, καί επομένως σκόπιμον καί κατάλληλον είναι, όπως
ή περί τούτου αναγγελία γίνηται έκ τών προτέρων, καί νά άναγνωρίζηται έπίσης, ότι μόνον εκείνοι οίτινες άξιούσιν ότι είναι μέλη
τής νέας κτίσεως (θήλεις τε καί άρρενες) θά τολμήσωσι νά έκφράσωσι τον νουν τού Κυρίου, έπί τού ζητήματος τούτου— καί διά τής
ψήφου αύτών. ΟΙ τοιούτοι πρέπει νά είναι έκείνοι οίτινες παρέκαμ-
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ψαν τό σημεϊον τής διά την αμαρτίαν μετάνοιας, καθώς κα'ι το
τής όποκαταότάόεως, καθόσον θά ήσαν πράς τούτο ικανοί, ώς έπίσης καί τό σημεϊον τής αποδοχής τής θυσίας του Κυρίου ’Ιησού ώς
την βάσιν τής αρμονίας αυτών προς τον Θεόν, καί οίτινες είτα £καμον τελείαν άφιέρωσιν του εαυτού των εις τον Κύριον, καί οίτινες
τοιουτοτρόπως ύπήχθησαν υπό τό χρίσμα, καί εις πάντα τά προνό
μια του «οίκου των υιών». Ούτοι καί μόνον είναι κατάλληλοι εις τό
νά έκτιμήσωσι καί νά έκφράσωσι τον νουν, την θέλησιν,, τής Κε
φαλής του σώματος. Ούτοι καί μόνον άποτελούσι την εκκλησίαν,
τό σώμα του Χρίστου, καίτοι οΐ άλλοι, οίτινες δέν ελαβον τό βήμα
τής άφιερώσεως, άλλ’ οίτινες πιστεύουσιν εις τό πολύτιμον αίμα,
δύνανται νά λογισθώσιν ώς μέλη του «οίκου τής πίστεως», των
οποίων ή πρόοδος πρέπει νά προσδοκαται, καί ή ευπραγία νά λαμβάνηται ύπ’ δψιν.
ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΩΝ ΕΝ ΠΑΣΗι ΕΚΚΛΗΣΙΑι.
«Χειροτονήβαντες δέ πρεββντέρονς κατ’ εκκλησίαν, και χροβενξαμενοι μετά νηότειών, παρέΟεντο αυτούς τω Κνρίω».
Πράξεις ιδ ' 23.
*0 τρόπος τής διατυπώσεως τού χωρίου τούτου, έν συναφείς
πρός άλλας πληροφορίας σχετιζομένας πρός πρεσβυτέρους πασών
των έκκλησιών δίκαιοί ήμάς, δπως έξάξωμεν τό συμπέρασμα, δτι
αυτή ήτο ή αμετάβλητος συνήθεια τής χειροτονίας παρά τή άρχεγόνψ έκκλησίφ. ' Ο δρος «πρεσβύτεροι», καθώς ουτος έκτίθεται
είς τό άνω χωρίον, έμπερικλείει εύαγγελιστάς, ποιμένας, διδα
σκάλους, καί προφήτας (ή δημοσίους έξηγητάς), καί επομένως εί
ναι σπουδαΐον δι* ήμάς νά μάθωμεν, όποιαν σημασίαν εχει
ή λέξις αυτή «χ ε ι ρ ο τ ο ν ε ι ν» . Σήμερον ή λέξις αυτή
γενικώς χρησιμοποιείται σχετικώς πρός τελετήν τινα έγκαταστάσεως καί διορισμού. Χειροτονείν, σημαίνει, «έ κ λ έ ν ε ι ν
τινά διά τής έ κ τ ά σ ε ω ς
των χειρών».
"Ολως διάφορος Ελληνική λέξις χρησιμοποιείται παρά τού
Κυρίου, είς την περίπτωσην καθ' ήν είπεν είς τούς Αποστόλους, « Ε 
γώ έξελεξάμην υμάς καί I θ η κ α υμάς». (,Ιωάν. ιε' 16). Ή
Ιδία δέ αύτη λέξις είναι έκείνη την οποίαν μεταχειρίζεται ό Α πό
στολος, όπόταν, όμιλών περί έαυτού λέγει· «Έγώ έ τ έ θ η ν
κήρυξ καί Απόστολος». (Α ' Τιμ. 6 ' 7). 'Ο Απόστολος ένταύθα
όμιλεΐ περί τής χειροτονίας αυτού, άλλ’ ή χειροτονία αύτη, ό Α 
πόστολος σαφώς διακηρύττει, δέν ήτο έξ ανθρώπων, ουδέ δι' αν
θρώπου, αλλά διά ’Ιησού Χριστού, καί Θεού Πατρός». (Γαλ. α '
1). Πάντα τά μέλη τού κεχρισμένου σώματος, ήνωμένα μετά τής
Κεφαλής, καί ουμμέτοχα τού πνεύματός Του, κατά τον αυτόν επί
σης τρόπον χειροτονούνται, δχι βεβαίως εις τό Αποστολικόν άξία>-
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μα, καθώς δ Παύλος, άλλ' όπως ώσιν διάκονοι (ύπηρέται) της
'Αλήθειας, έκαστος άναλόγως των ταλάντων αύτοΰ καί ευκαιριών
(Ή σαίας ξα' 1)— μόνον των δώδεκα άποκλειστικώς χειροτονηθέντίυν, όπως ώσιν Απόστολοι η ειδικοί αντιπρόσωποι—πληρεξού
σιοι διάκονοι.
Επανερχόμενοι καί πάλιν εις την χειροτονίαν, η άναγνώρισιν
ιών πρεσβυτέρων διά τής -ψήφου τής Εκκλησίας τής νέας κτίσε
ως, καί διά «έπεκτάσεως τών χειρών», ώς είδομεν ανωτέρω, παρατηρουμεν δτι ούτος ήτο ό συνήθης τρόπος, διότι ό 'Απόστολος μετα
χειρίζεται την ιδίαν Ελληνικήν λέξιν, διά νά είπη πώς ό Τίτος
έγένετο βοηθός του, «"Ο ς καί έ χ ε ι ρ ο τ ο ν ή θ η
•υπό τών έκκλησιών, συνέκδημος ημών είναι». Προς τούτοις δέ καί
ή λέξις «καί» ενταύθα σημαίνει, οτι καί ό 'Απόστολος έξελέγη
διά παρομοίας ψήφου. Δεν έχειροτονήθη ή έξελέγη διά νά είναι
'Απόστολος, άλλ' ώς μέλος τής αποστολής— ώς αντιπρόσωπος
τών έκκλησιών διά την περίπτωσιν εκείνην, καί άναμφιβόλως
Ιδίαις αυτών δαπάναις.
Είναι προφανές όμως, δτι αΐ μεταγενέστεροί άποστολαί του
'Αποστόλου έστερουντο τής ψήφου καί τής ύποστηρίξεως τής
έκκλησίας τής 'Αντιόχειας. (Β ' Τιμοθ. α ' 15). Οί κανονισμοί τής
άρχεγόνου έκκλησίας, έπέτρεπον ε’ις πάντας, όπως έλευθέρως έξασκώσι τά τάλαντά των, καί την άνατεθεϊσαν αύτοις οικονομίαν,
συμφώνως προς τ7]ν ιδίαν έκάστου συνείδησιν. Αί έ κ κ λ η σ Ι α ι
ήδύναντο νά δεχθώσιν ή νά άρνηθώσι τάς υπηρεσίας τών 'Αποστό
λων, άκόμη δέ, καί ώς τους ειδικούς αυτών αντιπροσώπους, οί δέ
'Απόστολοι ήδύναντο νά δεχθώσιν ή νά άπορρίψωσι τοιαύτας υπο
χρεώσεις—έκάστου έξασκουντος έλευθερίαν τής έαυτοΰ συνειδήσεως.
'Αλλά δέν ύιρίαπαται έτέρα τις χειροτονία πρεσβυτέρων, κλπ.
ήτις νά άναφέρηται εις τήν Καινήν Διαθήκην είμή αυτή καί μόνη
—ή έκλογή; Δέν υπάρχει έτέρα τις λέξις ήτις νά σημαίνη π ά
ρ ε χ ε ι ν τήν ε ξ ο υ σ ί α ν ή τιιν άδειαν εις τό κηρΰττειν,
καθώς ή Αγγλική λέξις δρντέϊν γενικώς ήδη χρησιμοποιείται είς
πάσας τάς άποχροόσεις σχετικώς προς τήν παραχώρησιν του προνο
μίου του κηρΰττειν, καί τήν χειροτονίαν πρεσβυτέρων, κηρύκων κλπ;
Θά έξετάσωμεν τάς έρωτήσεις ταύτας.
Ή λέξις χ ε ι ρ ο τ ο ν ε ί ν σχετικώς πρδς τούς πρεσβυτέρους, εύρητοχ καί εις έτέραν τινα θέσιν, κ α θ ί σ τ η μ ι
ήτις σημαίνει, τοποθετώ τινα είς τινα θέσιν, διορίζω. Ή λέξις
αυτή εύρίσκεται είς Τίτον α ' 5. «*Ίνα τά έλλείποντα έπιδιορθώσης, καί κ α τ α σ τ ή σ η ς πρεσβυτέρους κατά πόλιν, ώς έγώ
σοί διεταξάμην»—δηλαδή ώς έγώ σέ έπεφόρτισα προς τουχο, ώς
Ιγώ έχω διευθέτηση τά πράγματα. Κατ' έπίφασιν, τό χωρίον τούτο
φαίνεται νά σημαίνη ότι ό Τίτος έξονοιοδοτήθη νά διοριση τούς
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πρεσβυτέρους εκείνους, ασχέτως προς την θέλησιν των έκκλησιών,
καί επί τούτου στηρίζεται ή έπισκοπελιανή θεωρία περί κανονισμού,
τής εκκλησίας. Οι καθολικοί, Έπισκοπελιανοί, καί ΜεθοδισταΙ
Έπισκοπελιανοί, πάντες άξιούσιν άποστολικήν εξουσίαν διά τους
επισκόπους αυτών, δπως διορίζωσι, τοποθετώσιν, ή ύποδεικνύωσι
τούς διά τάς συναθροίσεις αυτών πρεσβυτερους—άνευ τής έπεκτάαεως τών χειρών, ή τής 'ψήφου τής έκκλησίας.
Τό χωρίον τούτο αποτελεί τό προπύργιον, τδ οχύρωμα, τής
Ιδέας ταύτης. ’Αλλά τδ χωρίον τούτο φαίνεται μάλλον, ως ασθενές
επιχείρημα, όταν παρατηρήσωμεν την τελευταίαν πρότασιν, «'Ως
εγώ σοί διεταξάμην»— καί υπονοεί δτι ό Απόστολος δέν θά ήδύνατο βεβαίως νά δώση είς τον Τίτον «διαταγήν» ή δδηγίαν, δπως
πολιτευθή διαφόρως, τής πολιτείας τού *Αποστόλου επί τού ζητή
ματος τούτου· Ή άφήγησις τής πολιτείας αυτού τού Αποστόλου,
είναι λίαν σαφής. «Καί άφ’ ού έχειροτόνησαν είς αυτούς πρεσβυτέρους, κατά πάσαν έκκλησίαν, προσευχηθέντες μέ νηστείας, αφιέ
ρωσαν αυτούς είς τδν Κύριον».— Πράξ. ιδ ' 23.
Άναμφιβόλως ή συμβουλή τού Αποστόλου καί ή συμβουλή τού
Τίτου, τδν όποιον ούτος είδικώς συνέστησε προς τούς αδελφούς,
ώς πιστόν διάκονον τής ’Αλήθειας, δχι μόνον ήσαν έπιθυμηταί,
άλλά καί έπεζητοΰντο ύπδ τών αδελφών, καί γενικώς συνεμορφούντο προς ταύτας· έν τούτοις πάντες οί ’Απόστολοι καί πάντες δσοι
ηκολούθουν είς τά βήματά του, έπεζήτουν νά έπιρρίψωσι τήν ευ
θύνην, εκεί ένθα ό Θεδς τήν έπέρριψεν— δηλαδή έπι τής ’Εκκλη
σίας τής όποιας μέλημα πρέπει νά είναι, «νά δοκιμάζη τά πνεύματα
(διδασκαλίας καί διδασκάλους) εάν είναι έκ τού Θεού» (Α ' Ίω άν.
δ ' 1). «Έάν τις δέν όμι?.ή κατά τδν λόγον τούτον δέν είναι φώς
Ιν αύτφ», καί «άπδ τών τοιούτων άπομακρύνου» είναι ή συμβουλή
τού ’Αποστόλου* ούτοι δέν πρέπει νά ψηφίζωσι διά τούς τοιούτους,
ουδέ νά δέχωνται αυτούς, κατ’ ούδένα τρόπον, ώς διδασκάλους,
πρεσβυτέρους, κλπ.
Έ ν πάση περιπτώσει ή σύμπραξις τής ’Εκκλησίας ητο αναγ
καία είτε αύτη έξεφράζετο διά ψήφου, είτε δχι* διότι υποθέσατε
δτι ό Τίτος διώριζε πρεσβυτέρους ούχί τού χαρακτήρος δν οί αδελ
φοί θά έπεδοκίμαζον, τότε, έπί πόσον ή ειρήνη θά έπεκράτει;—
όποιου είδους ποιμενικήν ή άλλην τινα υπηρεσίαν, ό τοιούτος πρεσβύτερος, δστις ήτο απεχθής είς τά αισθήματα τής Έκκλησίας,
θά έξεπλήρου; Πραγματικώς ούδεμίαν.
“Η ύπόκρισις τού κλήρου, καί δχι αί διδασκαλίαι τού Κυρίου
ήμών καί τών δώδεκα αυτού ’Αποστόλων, είναι υπεύθυνος διά
τήν διαίρεσιν τών αγίων είς δύο τάξεις, καλουμένας «ίερατείον»
καί «λαϊκοί». Είναι τδ πνεύμα τού Ίησουητισμού καί τού άντιχρίστου, τδ όποιον ζητεί νά κατακυριεύση τής κληρονομιάς τού Θεού,
κατά πάντα δυνατόν τρόπον άναλόγως πρδς τδ μέγεθος τής άγνοί-
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ας ήτις επικρατεί είς έκάστην συνάθροισιν. Ό Κύριος καί ό 'Α
πόστολος δεν άνεγνώριζον τούς Πρεσβυτέρους, αλλά την Εκκλη
σίαν, ώς τό σώμα τού Χριστού· όποιαδήποτε δέ άξια η τιμή προ
σάπτεται είς πιστούς πρεσβυτέρους, ώς ύπηρέτας τού Κυρίου και
τής ’Αλήθειας, καί τής Έκκλιισίας, τούτο δέν άποτελεΐ άναγνώρισιν των έαυτών των, άλλ’ ούτε καί αποτελεί άναγνώρισιν αυτών
υπό άλλων πρεσβυτέρων. Ή συνάθροισις ήτις τούς έκλέγει, πρέ
πει νά τούς γνωρίζη, πρέπει νά άναγνωρίζη τάς Χριστιανικός αυ
τών χάριτας και ικανότητα, έν τφ φωτΐ τού Θείου Λόγου, άλλως
ούτοι δέν δύνανται νά παράσχωσιν είς αυτούς τοιαύτην θέσιν καί τι
μήν. Ούδείς επομένως πρεσβύτερος κατέχει εξουσίαν τινα, δι’ αύτοδιορισμού. Πράγματι δέ, ή τάσις εκείνη προς περιφρόνησιν τής
έκκλησίας τού σώματος τού Χριστού, καί προς άνακήρυξιν έαυτού καί τής κρίσεώς του, άνωτέρας τής τού δλου, άποτελεί πρώτης
τάξεως άπόδειξιν, δτι ό τοιούτος άδελφός δέν εύρίσκεται εις κα
τάλληλον κατάστασιν, δπως άναγνωρισθη ώς πρεσβύτερος— τής
ταπεινοφροσύνης καί τής άναγνωρίσεως τής ένότητος τής Έ κκ λ η σ ί α ς, ώς τού σώματος τού Κυρίου, ούσών τών κυρίων
στοιχείων διά μίαν τοιαύτην υπηρεσίαν.
Ούδείς άδελφός πρέπει νά άναλαμβάνη δημόσια καθήκοντα
έν τή Έκκλησίφ, ώς διευθύνων, άντιπρόσωπος, κλπ, άνευ εκλογής
— άκόμη καί δταν είναι βέβαιος, ότι ούδέν κώλυμμα παρεμποδίζει
τήν άποδοχήν αυτού. Ή μέθοδος τών Γραφών είς τό χειροτονεϊν
πρεσβυτέρους έν πάσαις έκκλησίαις, είναι διά τής έκτάσεως τών
χειρών, προς “ψήφισιν αυτών. Τό νά έπιμένωμεν δέ διά τήν τοι
αύτην έκλογήν προτού νά ύπηρετήσωμεν, σημαίνει δτι άκολουθούμεν
τήν τάξιν τών Γραφών. Τούτο ισχυροποιεί τον πρεσβύτερον, καί έπι
προσθέτως, ύπενθυμίζει είς τήν έκκλησίαν περί τών καθηκόντων
αυτής καί ευθύνης είς τον διορισμόν τών πρεσβυτέρων έν τφ όνόματι καί τφ πνεύματι τού Κυρίου, καί ώς έκφράζοντες τήν έκλογήν
τού Θεού, τό θέλημα τού Θεού. Επίσης δέ, ή διάταξις αύτη τών
Γραφών έφελκύει τό ένδιαφέρον, τών μελών τής Εκκλησίας έφ'
δλων τών λόγων καί πράξεων τών πρεσβυτέρων, ώς υπηρετών καί
άντιπροσώπων αυτών. Άντιτίθεται δέ προς τήν λίαν έπικρατούσαν
Ιδέαν, δτι οί πρεσβύτεροι έξουσιάζουσι καί κυβερνώσι τήν συνάθροισιν, καί θέτει πέρας είς τά φρονήματα αυτών, καί τούς λόγους
των, δταν λέγωσι μάλιστα περί αυτών τήν έξης φράσιν «ό λαός
μου»—άντί νά λέγωσι μάλλον, «ό λαός τού Κυρίου τον οποίαν υπη
ρετώ».
Διατί λοιπόν τά ζητήματα ταύτα, τά ούτως έναργώς εκτιθέμενα
είς τάς Γραφάς, δέν κατανοούνται άκόμη γενικώτερον, καί δέν άναπτύσσονται εύρύτερον; Διότι ή άνθρωπίνη φύσις ευχαριστείται νά
άπολαμβάνη τιμών καί προτιμήσεων, καί περιπίπτει ευκόλως είς τήν
κακήν έκείνην κατάστασιν, ήτις ευνοεί ταύτα.
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Διότι ούτοι άπελάμβανον τ η ς έκτιμήσεως του λαού έπί δε
καεπτά εκατονταετηρίδας,— διότι ό λαός υποχωρεί εις τά ζητή
ματα ταΰτα, καί προτιμά ταΰτα καλλίτερον παρά την ελευθερίαν
είς την όποιαν ό Χριστός μάς ήλευθέρωσεν.
Καί παρά πολλοί έπομένως τοιαυτην εμπιστοσύνην &χουσιν, δτι
τά έθιμα τής Βαβυλώνος είναι ορθά, ώστε ουδέποτε έμελέτησαν
τόν λόγον του Κυρίου επί τού ζητήματος τούτου,
Η Δ ΙΑ Ρ Κ Ε ΙΑ Τ Ο Υ Χ ΡΟ Ν Ο Υ Κ Α Θ ’ ΟΝ Δ Υ Ν Α Τ Α Ι Τ Ι Σ
ΝΑ Ε ΙΝ Α Ι Π Ρ Ε Σ Β Υ Τ Ε Ρ Ο Σ .
Ούδέν λέγεται ήμΐν κατ’ έμπνευσιν, σχετικώς πρός τήν περίο
δον του χρόνου, κατά τήν όποιαν πρεσβύτερός τις πρέπει νά διατελ ει έκλελεγμένος· είμεθα λοιπόν έλεύθεροι νά έξασκώμεν λογικήν
καί κρίσιν έπί του ζητήματος τούτου. Πολλά άτομα δύνανται νά θ ε
ωρούνται καί έκτιμώνται ώς πρεσβύτεροι, ή ανεπτυγμένοι άδελφοί
έν τή έκκλησίφ, καί νά είναι λίαν χρήσιμοι καί νά έκτιμώνται μεγά
λους, καί έν τούτοις νά μή είναι έκλελεγμένοι πρεσβύτεροι, καί δ ιο 
ρισμένοι υπό τής έκκλησίας ώς αντιπρόσωποι αυτής— εύαγγελισταί
διδάσκαλοι, ποιμένες. «Αί πρεσβύτεραι» (ή έπιρροή καί έπίδρασις
τή ς γυναικός έν τή έκκλησή, έξητάσθη είς τό Ε ' κεφάλαιον) πολλάκις άναφέρονται τιμητικώς υπό των Αποστόλων, άνευ δμως τή ς
έλαχίστης νύξεως, δτι οΐαιδήποτε έξ αυτών εΐχον έκλεγή ώς άντιπροσωπευτικαί πρεσβύτεραι ή διδασκάλισσαι τή ς Έ κκλησίας. Τ ινές ot οποίοι έθωρήθησαν καί έξελέγησαν ώ ς κατάλληλοι διά τήν
υπηρεσίαν τής Έ κκλησίας, πιθανόν νά παύσωσι κατέχοντες τούς
καθορισμένους πρός τούτο δρους καί Ιδιότητας. *Ή πιθανόν
άλλοι έπίσης κατά Θείαν παραχώρησιν, νά προχωρήσωσι πρός
μεγαλητέραν δράσιν καί ένέργειαν έν τή ύπηρεσίφ τής Έ κκλη σί
ας. Έ ν έτος, ή διαιρέσεις του έτους— ήμισυ, ή τέταρτον τού
Ι'τους— φαίνεται δτι είναι αΐ μόναι κατάλληλοι περίοδοι διά τοιαύτας υπηρεσίας,— έν έτος μέν, δταν τά πρόσωπα είναι καλώς
δεδοκιμασμένα, καί άπολαμόάνουσι καλής φήμης, διαιρέσεις δέ
τού έτους, δταν τά πρόσωπα είναι όλιγώτερον δεδοκιμασμένα.
"Ο ταν δεν ύπάρχη νόμος, ή συμβουλή, ή υπαινιγμός τις, εναπό
κειται είς έκάστην συνάθροισιν νά άνεύρη, δσον δύναται καλλί
τερον τό θέλημα τού Κυρίου, επί έκάστης ύποθέσεως.
Ο

Α ΡΙΘ Μ Ο Σ

ΤΩΝ Π Ρ Ε Σ Β Υ Τ Ε Ρ Ω Ν .

Ό άριθμός τών πρεσβυτέρων, δεν καθορίζεται εις τά ς Γρ α φάς· λογικώς δμως, ό άριθμός πρέπει νά έξαρτάται έκ τού με
γέθους καί πληρώματος τής έκκλησίας, καθώς καί έκ τού άρι•θμού τών Ικανών δπως καθέξωσιν τήν θέσιν ταΰτην— τών κα-
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ταλλήλων κλπ. (ΟύδεΙς πρέπει νά γείνεται παραδεκτός δ η δήθεν
είναι πιστός, καί δτι είναι τελείως αφιερωμένος· διά τε των λό
γων καί των πράξεων, δέον νά παρέχωνται σαφείς καί αλάν
θαστοι αποδείξεις περί τε τής πίστεως καί άφιερώσεως αύτού,
πριν ή άκόμη ήθελεν έκλεγή, ώς πρεσβύτερος). Έπιθυμούμεν νά
ύπάρχωσι πολλοί, οίτινες νά κατέχωσι τάς ήδη έκτεθείσας ιδιό
τητας, καί νά μερίζωσι μεταξύ αυτών τάς υπηρεσίας· Έ ά ν δέ
ούτοι οίστρηλατούνται υπό του καταλλήλου ζήλου, εύθύς μετ’ ολί
γον θέλει άπαιτηθή έκ μέρους τής έκκλησίας, όπως τινες έξ αύτών
άναλάβωσιν έργον τι ιεραποστολικόν, ούτως είπείν, ή εύαγγελιστικόν, ή θά άπαιτηθή δπως οί περισσότεροι έξ αύτών διαθέσωσι
μέρος τού χρόνου αύτών. Καί τοιουτοτρόπως έκάστη έκκλησία
πρέπει νά είναι μία θεολογική σχολή, έκ τής όποιας νά έκπορεύωνται ένεργητικοί διδάσκαλοι,, οίτινες συνεχώς νά έπιδίδωνται
διά την εύρυτέραν διάνοιξιν άγρών δράσεως καί υπηρεσίας, *0
πρεσβύτερος έκείνος δστις θά έξεδήλου ζηλοτυπίαν προς τούς
άλλους, καί έπιθυμίαν όπως παρεμποδίση αύτούς άπό την έκτέλεσιν τής υπηρεσίας αύτών, ό τοιοΰτος δέον νά θεωρήται άνάξιος, ό
πως έξακοουθήση ών τοιούτος, — καίτοι ούδείς άκατάλληλος,
ή νεόφυτος πρέπει νά έκλέγηται— δπως ίκανοποιηθή ή ματαιοδοξία αύτοϋ. Ή έκκλησία, ώς μέλη τού σώματος τού Χριστού,
πρέπει νά ψηφίζη έκείνους τούς όποιους, θα έπίστευεν, δτι ή
Κεφα?^ή αύτής θά έψήφιζεν.
Δέον δμως νά δώσωμεν ένταύθα συμβουλήν τινα, σχετικώς
πρός την έκλογήν πρεσβυτέρου τίνος, ένθα ούδείς εύρίσκεται
κατάλληλος διά την υπηρεσίαν ταΰτην, ώς μή κατέχων τάς υπό
τών Αποστόλων καθορισθείσας πρός τούτο Ιδιότητας, διότι εί
ναι καλλίτερον νά μή. ύπάρχωσι πρεσβύτεροι, παρά νά ύπάρχω
σι καί νά είναι άκατάλληλοι. Έ ν τφ μεταξύ δέ, εως δτου ήθελεν εύρεθή κατάλληλος τις άδελφός διά την ύπηρεσίαν ταύτην
άς γείνωνται αΐ συναθροίσεις κατ' άνεπίσημόν τινα τρόπον χρησιμοποιούντες την Γραφήν ώς κείμενον, καί τον αδελφόν Ρώσσελ αν
τιπροσωπευτικούς παρόντα ώς διδάσκαλον, διά τών Τ ό μ ω ν ,
καί τής Σ κ ο π ι ά ς,—ώς έκλελεγμένον πρεσβύτερόν σας,
έάν θά έπροτιμάτε ούτως. Πάσα έρώτησις σχετιζομένη πρός τήν
πρόοδον ήμών, καί Ικανή δπως τύχη Γραφικής τίνος άπαντήσεως,
εύχαρίστως θέλει τύχη άπαντήσεως έκ μέρους αύτού, έάν άπευθυνθήτε πρός αύτόν διά τού ταχυδρομείου.
ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΕΚΛΕΞΗι ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥΣ
ΚΑΙ ΠΩΣ
Μόνον ή Έκκλιιάια, (τό σώμα—άρρενές τε καί θήλεις), τά νέα
κτίσματα, δύνανται νά ώσιν εκλογείς, ή νά εχωσι ψήφον. Ό
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γενικός δμως, «οίκος τής πίστεως»,— π ι σ τ ο ί
οϊτινες δεν
ά <ρ ι ε ρ ώ θ η σ α ν, ούδέν έχουσι νά κάμωσι προς τοιαύτην
τινα έκλογήν, διότι είναι τό 'θέλημα του Κυρίου τό όποιον άναζη
τείται, διά του «σώματος» αυτού, δι’ εκείνων οϊτινες κατέχουσι τό
πνεύμα αυτοί). Πάντες οι έκ του αφιερωμένου οώματος πρέπει νά
ψηφίζωσι, καί οίοσδι'ιποτε έξ αυτών δυναται νά όνομάση τούς ύποψηφίους εις τινα γενικήν συνάθροισιν, ήτις θά συνέλθη προς τον
σκοπόν τούτον— κατά προτίμησιν,, μίαν εβδομάδα ένωρίτερον πρό
τής ψηφοφορίας,, ούτως ώστε νά παρασχεθή ό άπαιτούμενος χρό
νος προς σκέψιν. τινές προτιμώσιν όπως ή ψηφοφορία γίνεται
διά ψηψοδε?νχίων, ούτως ώστε πάντες νά είναι περισσότερον έ
λεύύεροι όπως έκφράσωσι την πραγματικήν αυτών έκλογήν. Η 
μείς άποκρινόμεθα, δ'τι έάν πλεονέκτημά τι ένυπάρχη είς ιτήν
μέθοδον ταΰτην, τούτο αντισταθμίζεται υπό τίνος μειονεκτι']ματος, δηλαδή καταστρέφεται ή πειθαρχία καί ή τάξις, καθώς καί
ή οίκοδομή τού χαρακπήρος, όστις επιτυγχάνεται διά τής άποστο
λικής μεθόδου τής «χειροτονίας», τής έπεκτάσεως τών χειρών.
"Εκαστος πρέπει νά μάθη νά είναι αμερόληπτος καί ευθύς, καίτοι συγχρόνως πρέπει νά είναι αγαπητός καί εύγενής. Ή ψηφο
φορία δέον νά ένθυμώμεθα, δτι είναι έκλογή τού Κυρίου,—έκφραξομένη υπό τών μελών του σώματός του, άναλόγως προς τόν
βαθμόν τής Ικανότητος των, όπως διακρίνωσι τούτο.
Οΰδείς έχει την έλευθερίαν όπως αποφυγή δι* υπεκφυγών τό
καθήκον τούτο, ούτε νά εΰνοή τόν ένα περισσότερον τού άλλου,
εκτός έάν πιστεύη ότι ούτος έχει καί έκδηλοϊ τόν νοΰν τού Κυρίου.
ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ ΜΟΝΟΝ ΠΛΕΙΟΝΟΨΗΦΙΑ.
Είς τάς υποθέσεις τού κόσμου, ή απλή πλειονοψηφία, ή φω
νή τής πλειονοψηφίας αποφασίζει, αλλά προφανώς όμως τούτο
δεν πρέπει νά συμβαίνη, εις την εκκλησίαν τού Κυρίου ή σώμα αυ
τού. Μάλλον δέ καθόσον τούτο θά ήτο δυνατόν, πρέπει νά έπικρατώσιν οι όροι τού ορκωτού δικαστηρίου, καί νά έπιζητήται
παμψηςρής έτυμηγορία, ή άπόφασις. Ό αδελφός, θστις έλαβε
απλήν τινα πλειονοψηφίαν κατά τήν έκλογήν, μετά δυσκολίας πρέ
πει νά άπεκδέχηται τούτο, ώς «έκλογήν Κυρίου». "Ετερός τις υπο
ψήφιος, δυνάμενος νά έπισύρη είς έαυτόν τήν ύποστήριξιν πάντων,
^ σχεδόν πάντων, πρέπει νά άναζητήται κατόπιν αλλεπαλλήλων
ψηφοφοριών, άνά πάσαν εβδομάδα, έως ότου ούτος εύρεθπ, γ]
έγκαταλειφθη τό ζήτημα, ή άς συμφωνήσωοι. πάντες επί τών
δύο ή τριών, ή καί περισσοτέρων έκλεγέντων, οϊτινες θά ήδύναντο νά ύπηρ-ετήσωσι διαδοχικώς, καί νά ίκανοποιήσωσι τάς Ιδέας
πάντων.
Έ άν 0μ<υς επικρατή θερμή αγάπη διά τόν Κύριον καί τήν
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’Αλήθειαν, μετά προσευχής πρός καθοδηγίαν, καί έάν έπικρατή
ή διάθεσις δπως προλαμβάνωμεν νά τιμώμεν άλλήλους, εκεί ένθα
τά τάλαντα είναι ισα κατά τόν βαθμόν, τότε θά άνομολογηθή παρά
πάντων γενικώς, δτι είναι πολύ εύκολον δπως πάντες εχωσι την
αυτήν κρίσιν, σχετικώς προς τό Θειον θέλημα επί τού ζητήματος
τούτου.
«Μηδέν γενέσθω κατ’ έρίθειαν, ή κενοδοξίαν». Σπουδάζοντες
τηρείν την ένότητα τού πνεύματος, έν τω συνδέσμφ τής εΙρήνης»·
—Φιλιππ. 6' 3. Έφεσ. δ ' 3.
Ή ίδια τάξις δέον νά επικρατή σχετικώς προς την εκλογήν
βοηθών, όνομαζομένων διακόνων ή διακονισσών, τών οποίων ή φή
μη ή αγαθή, πρέπει νά θεωρήται ώς κατάλληλος ίδιότης προς
τούτο. (Α ' Τιμοθ. γ ' 8-13). Ούτοι δέον νά χρησιμοηοιώνται διά
πάσαν άπαιτουμένην υπηρεσίαν— καί πρέπει νά κατέχωσιν, δσον τό
δυνατόν περισσοτέρας ιδιότητας τών πρεσβυτέρων, συμπεριλαμβανομένης καί τής περί τό διδάσκειν Ικανότητος, καί τών χαρίτων
τού Πνεύματος.
ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΝΙΩΝ.
Καθώς εχομεν παρατηρήση ήδη, οι πρεσβύτεροι πιθανόν νά εχωσιν Ιδιαίτερα χαρίσματα καί ιδιότητας έκαστος, κατά μίαν ή
κατ’ άλλην διεύθυνσιν—τινές δηλαδή πιθανόν νά είναι έξοχοι εις
τό προτρέπειν τούς άλλους, άλλοι εις τήν διδασκαλίαν, ετεροι
εις τό προφητεΰειν, ή τήν ρητορικήν, άλλοι ώς ευαγγελισταί, εις
τό νά έπισύρωσι τήν προσοχήν τών άπιστων, άλλοι δέ ώς ποιμέ
νες, εχοντες τήν γενικήν έπίβλεψιν τού ποιμνίου, διά τά διάφορα
αυτού συμφέροντα, έπιτόπια ή γενικά. Ή προς τούς πρεσυτέρους
τής Εκκλησίας τής Εφέσου προσφώνησις τού ’Αποστόλου Παύ
λου παρέχει ήμΐν γενικήν άποψιν καί Ιδέαν τής διακονίας, πρός τήν
όποιαν έκαστον άτομον πρέπει νά έφαρμόση καί προσοικειώση τά
τάλαντά του, ώς οικονόμος.. ΟΙ λόγοι αυτού είναι άξιοι μεγάλης
προσοχής καί μετά προσευχής έξετάσεως έκ μέρους πάντων εκεί
νων οιτινες δέχονται τήν υπηρεσίαν τού πρεσβυτέρου εις οίονδήποτε διαμέρισμα τού έργου. «Προσέχετε έαυτοίς καί παντί τω ποι
μνίου, ένφ υμάς τό πνεύμα τό άγιον
εθετο επισκόπους
(ή λέξις κακώς θεωρείται ώς σημαίνουσα τούς σημερινούς δεσπότα ς), διά νά ποιμαίνητε τήν εκκλησίαν τού Θεού». (Πράξ. κ ' 28).
Βεβαίως οί πρεσβύτεροι πρώτον πάντων πρέπει νά άγρυπνώσιν έφ’
εαυτών, ίνα μή ή μικρά τιμή τής θέσεώς των τούς καταστήση ύπερηφάνους καί δεσποτικούς, καί ϊνα μή άναλάβωσιν έφ* εαυτών τι
μάς καί εξουσίας, άνηκούσας εις τήν Κεφαλήν,— τόν Άρχιποιμένα.
«Θέλει βοσκήση τό ποίμνιον αυτού ώς ποιμήν». (Ή σα. μ ' 11).
"Οταν λοιπόν έκλέγεταί τις ώς πρεσβύτερος, τούτο γίνεται, ίνα
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άνππροσωπεύη τόν Άρχιποιμένα—ίνα δύναται νά είναι το δργανον
η ό αγωγός διά μέσου του όποιου ό μέγας Ποιμήν του ποιμνίου,
ΰά διαβιβάση ε’ις τούς ίδικούς Του «την τροφήν έν καιρφ» «νέα τε
και παλαιό».
«Ούαί εις τούς ποιμένας, τούς φΦείροντας καί διασκορπίζοντας
τά πρόβατα τής βοσκής μου! Λέγει Κύριος. Διά τούτο ούτω λέ
γει Κύριος ό Θεός τού Ισραήλ, κατά των ποιμένων, οίτινες ποιμαίνουσι τον λαόν μου. Σείς διεσκορπίσατε τά πρόβατά μου, καί έκδιο')ξατε αυτά, καί δεν έπεσκέφύητε αυτά, ιδού έγώ, ύέλω έπισκεφΌή έφ’ υμάς την κακίαν των έργων υμών λέγει Κ ύ ρ ιο ς....
«Καί Φέλω καταστήση ποιμένας επ’ αυτά, καί ύέλουσι ποιμαίνη
αυτά, καί δεν ύύλουσι φοβηύή πλέον, ουδέ τρομάξη, ουδέ έκλειψη»·
•— 'Ιερεμίας κγ' 1,2,4.
ΕΠΙΘ ΕΣΙΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΙΟΥ
τΜή άμέλει τού gv σοί χαρίσματος, ο έδόΰη σοι διά προφητεί
ας (προρρήσεως), μετά έπτΟέβεως των χειλών τ<>ν πρεάβντερίον (των συνηίίροισμένων πρεσβυτέρων)» — Α' Τιμ. δ' 14.
«Τούς οποίους (τούς εξ διακόνους τούς υπό τής εκκλησίας έκλεγέντας) έστησαν ένώπιον των ’Αποστόλων, καί προσευξάμενοι,
έπέΟηκαν αντοΐς τάς 2£εΐμας». — Πράξ. στ' 6.
«Έν ’Αντιόχεια, κατά την ούσαν έκκλησίαν.. . . είπε τό πνεύ
μα τό άγιον, ’Αφορίσατε δή μοι τόν τε Βαρνάβαν καί τον Σαύλον,
είς τό έργον δ προτκέκλημαι αυτούς. Τότε νηστεύσαντες καί προσευξάμενοι, καί έπιθέντες τάς 2C8*£W αντοΐς, απέλυσαν». —
Πράξεις ιγ ' 1-3.
«Χεϊοας ταχέως μηδενί έπιτίΟει, μηδέ κοινώνει άμαρτίαις άλλοτρίαις». — Α ' Τιμ. ε' 22.
«Καί έπιΟέντος αύτοίς τού Παύλου τάς ψείρας, η ^ ε τό πνεύμα
τό άγιον έπ’ αυτούς, έλάλουν τε γλώσσαις καί προεφήτευον, (έκήρυττον).» — Πράξ. ιθ' 6·
«Τότε έπετίύουν (οί απόστολοι) τάς ψείρας αυτών, καί έλάμβανον πνεύμα άγιον». — Πράξ. η' 17-19
«Άναζωπύρει τό χάρισμα τού Θεού, δ' έστιν έν σοί, διά τής
έ?ηθέ<5εως των 2£ε*ρών μον». — Β ' Τιμ. α' 6.
Καί ούτως εχομεν συνηΟ-ροισμένην ένώπιον ημών επί τό αύτό,
τή'ν έμπνευσμένην μαρτυρίαν, σχετικώς προς την έπίύεσιν των
χειρών έν τή Έκκλησίςι τής νέας κτίσεως. Είς τά τρία τελευταία
χωρία, καταφαίνεται ότι ή μετάδοσις τών «χαρισμάτων» ήτο κοι
νή είς τήν πρώτην έκκλησίαν. Αί Άποστολικαί χεΐρες έπετίύεντο
ούτως επί πάντων τών αφιερωμένων πιστών καί χάρισμά τι ή πε
ρισσότερα χαρίσματα έπηκολούθουν, .—. «γλώσσαι», κλπ. «Μέ-
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τρον τι του πνεύματος δίδεται προς τό συμφέρον έκάστου». ( * )
Τ ά πρώτα τέσσαρα χωρία, δύνανται νά άποτελέσωσι μίαν όμοταξίαν, μιας γενικής διδασκαλίας, δηλ. ώ ς σημείον έπιδοκιμασίας,
καί καθιερώσεως, — άλλ’ δχι δμως καί ώς σημείον άδειας η έξσυσίας μετά κύρους.
(1) Ό Τιμόθεος, τό υίοθετηθέν «τέκνον» τού Παύλου έν τη
διακονία, είχεν ήδη βαπτισΟή ,καί λάβη χάρισμά τι τού αγίου πνεύ
ματος, έκ των χειρών τού ’Αποστόλου Παύλου (ίδέ την τελευταίαν
περίπτωσιν) όταν μετέβαινε μετά τού Παύλου εις 'Ιερουσαλήμ.
(ΙΙρ ά ξ. κα ' 15-19). Άναμφίβόλως δέ, εκεί καί τότε, «ό Ιά κ ω β ο ς
καί πάντες οί πρεσβύτεροι» οΐ Άποστολικοί πρεσβύτεροι, άνεγνοίρισαν την καθιέρωσιν τού Τιμοθέου, καί την στενήν υΙοθεσίαν
αυτού μετά τού Παύλου, καί ήνωμένως ηύλόγησαν αυτόν, έπιθέσαντες τάς χεΐρας αυτών έπ’ αυτόν, προς ένδειξιν τής έπιδοκιμασίας των, ή δέ άφήγησις υπαινίσσεται, δτι ούτοι πράγματι έπραξαν ούτως, οχι κατά κοινήν τινα σηνήθειαν, όχι προς πάντας τούς
συντρόφους τού Παύλου, αλλά διά «προφητείας» — δπερ σημαίνει
οτι ούτοι καθωδηγήθησαν όπως πράξωσι τούτο διά τίνος προρρήσεω ς ή καθωδηγίας έκ μέρους τού Κυρίου.
(2) Ερχόμενοι εις τό δεύτερον χωρίον, παρατηρούμεν δτι οΐ
διάκονοι έκείνοι δέν είχον εντολήν, ή εξουσίαν όπως κηρύττωσιν,
διά τής έπ’ αυτών έπιθέσεως τών χειρών τών αποστόλων, διότι
δέν έξελέγησαν διά νά ώσι κήρυκες, αλλά διά νά ύπηρετώσι τραπέζας. Έ ν πάση δμως περιππώσει, ένεκα τού χρίσματος τού αγίου
πνεύματος, δπερ ήτο
αυτών, ούτοι είχον πλήρη έξουσίαν νά
κηρύττωσιν άναλόγως προς τά τάλαντά των καί τάς ευκαιρίας
αυτών. Καί εύρίσκοιιεν τον Στέφανον, ένα έκ τών διακόνων τού
των, άνευ οίασδήποτε έπισήμου άδειας, ή πτυχίου, ή άλλης τινός
χειροτονίας έκ μέρους τινός, νά κηρύττη μετά τοιουτου ζήλου, ώστε
νά γείνη ό πρώτος μετά τον Κύριον, δστις έπεσφράγισε την ιδίαν
έαυτού μαρτυρίαν διά τού αίματός του. Ή έπίθεσις τών χειρών
προφανώς λοιπόν έσήμαινεν απλώς τήν Άποστολικήν έπιδοκιμασίαν
καί ευλογίαν.
(3) Ή έπίθεσις τών χειρών έπί τού Παύλου καί τού Βαρνάβα,
δέν ήτο άδεια προς τό κηρύττειν, διότι ούτοι είχον ήδη άναγωνρισθή
έπί έν ήδη καί πλέον έτος. Έ κ το ς δέ τούτου, άμφότεροι εκήρυττον
αλλαχού προηγουμένως. (Παράβαλλε Π ρά ξ. θ ' 20-29, ια' 2 6 ). Ή
έπίθεσις έκείνη τών χειρών έσήμαινε μόνον τήν έτηδοκΐ£ΐα<?ίαν
τού Ιεραποστολικού έργου, τό οποίον έπρόκειτο νά άναλάβωσιν
ό Παύλος καί ό Βαρνάβας — καί δτι ή εκκλησία τής ’Αντιόχειας
είχε συνδεθή προς τό έργον τούτο, καί πιθανώς νά κατέβαλε τάς
δαπάνας ή έκκλησία αύτη.
Γ ) Ί δ έ Τόμος Ε ' Κεφάλαιον Η ".
G .P .— 18
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(4) 'Ενταύθα ό Απόστολος υπαινίσσεται, ότι ή έπίθεσις των
χειρών του Τιμοθέου επί τίνος άλλου συναδέλφου, συνεργάτου έν
τφ άμπελώνι, θά έσήμαινε τήν επιδοκιμασίαν αύτού, η άναγνώρισιν,
ούτως ώστε, εάν ό άνθρουτος εκείνος άπέβαινεν ύπό τινα έποψιν διε
στραμμένος, ό Τιμόθεος θά συμμετείχεν εις τό ελάττωμα εκείνου.
’Έπρεπε λοιπόν, καθόσον θά ήτο δυνατόν, νά είναι βέβαιος, ότι
δεν παρείχε τήν ύποστήριξίν του διά τήν εισαγωγήν εκείνων οϊτινες θά έπέφερον ζημίας εις τό ποίμνιον του Κυρίου, είτε ήθικώς
είτε δογματικώς.
Ούδείς τοιοΰτος κίνδυνος πρέπει νά ύπάρχη, αλλά πρέπει νά
άναπτύσσηται μεγάλη προφύλαξις εις τήν παράδοσιν συστατικού τί
νος γράμματος, ή διά τήν δημοσίαν ύποστήριξίν τής εύδοκιμήσεως
τού κοινού. Ή Ιδία δέ συμβουλή είναι επίσης κατάλληλος προς
πάντα τον λαόν του Κυρίου, άναλόγως πρός τόν βαθμόν τής έπιρροής καί έπιδράσεως αυτών. Ούδέν έπίσης ένυπάρχει εις τήν
προκειμένην περίστασιν, τό όποιον νά ύπαινίσσηται, ότι έξηρτάτο
τις έκ τής επιδοκιμασίας τού Τιμοθέου, πριν ή ούτος λάβη τό δι
καίωμα τού κηρύττειν, διότι τό δικαίωμα έκεΐνο, άναλόγως πρός
τήν Ικανότητα εκάστου, παρεχωρείτο ύπό τού Κυρίου εις πάντας
δσοι έλάμβανον τό χρίσμα τού αγίου πνεύματος.
ΕΜΜΙΣΘΟΝ ΙΕΡΑΤΕΙΟΝ
Ή συνήθεια τής ύπάρξεως εμμίσθου Ιερατείου, ήτις είναι ήδη
τόσον κοινή, καί θεωρείται ύπό πο/υλών ως αναπόφευκτος καί απα
ραίτητος, δεν ήτο έν χρήσει είς τήν προ')την εκκλησίαν. 'Ο Κύ
ριος ημών, καί οί παρ’ αυτού έκλεγέντες δώδεκα, καθόσον εϊμεθα
Ικανοί νά κρίνωμεν έκ τών εμπνευσμένων αφηγήσεων, ήσαν πτω
χοί, — εκτός ίσως τού Τακο)6ου, Ίωάννου καί Ματθαίου. Συνειθισμένοι έκ τών προς τούς Λευίτας εκουσίων αυτών προσφορών,
οί 'Ιουδαίοι, προφανούς έπεξέτεινον τήν συνήθειαν ταύτην, πρός παν
τό έχον θρησκευτικήν χροιάν, καί τό όποιον έφαίνετο αύτοίς ως
παρά Θεού προερχόμενον. Οί μαθηταί είχον γενικόν τινα ταμί
αν, τόν 'Ιούδαν (’Ιωάν, ιβ' 6, ιγ ' 29), καί προφανώς ούδέν ελειπεν είς αυτούς, καίτοι είναι έξ ίσου φανερόν, ότι ουδέποτε έζιιτων
ελεημοσύνην. Ούδείς τοιοΰτος ύπαινιγμός άναφέρεται ώς περιεχόμενος έν τοΐς λόγοις τού Κυρίου ημών. Ούτος ένεπιστεύετο είς
τήν πρόνοιαν τού Πατρός. "Εντιμοι δέ γυναίκες τινες διηκόνουν αύτφ (καί τοίς ίδίοις αύτού) έκ τών ύπαρχόντων έν αύταίς. —
Ί δ έ Ματθ. κζ' 55,56. Λουκ. η 7 2,3.
Έάν οί λόγοι και αί παραβολαί τού Κυρίου ημών, ήσαν συνυφασμένοι μέ έκκλήσεις διά χρήματα, τό τοιουτον θά ύπενόμευε τήν
ζωήν τών λόγων καί τών παραβολών αύτού. Ούδέν έτερον προ
σελκύει τήν προσοχήν ήμών περισσότερον, όσον ή καταφανής άφι-
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λοκέρδεια του Κυρίου καί πάντων των ύπ* αυτού ιδιαιτέρως έκλεγέντων, του Ιούδα άποτελούντος την μόνην έξαίρεσιν, του οποί
ου ή φιλαργυρία του έστοίχισε την πτώσιν αυτού. (Τωάν. ιβ'
5 ,6 ).Ή προς τό χρήμα αγάπη, ή έπίδειξις, καί τό έπαιτητικόν
σύστημα τής Βαβυλώνος σήμερον, είναι ό λόγος τής Ισχυρας
αυτής επιρροής· ή δέ έλλειψις του πνεύματος τούτου μεταξύ των
πιστών τού Κυρίου σήμερον, καθώς καί εις την πρώτην έλευσιν,
όμιλεί λίαν εύνοϊκώς προς εκείνους οίτινες άναγινώσκουσιν τού
τους ώς ζώσας έπιστολάς, καί οί όποιοι δεν έκτιμώσι τελείως
τάς διδασκαλίας αυτών. Κατά λίαν δέ άξιοθαύμαστον τρόπον,
6 Κύριος έπρομήθευσε τοιουτοτρόπως· διά τό έργον τού «θερι
σμού» αυτού, χωρίς νά γείνη ουδέ ή έλαχίστη εκκλησις διά χρή
ματα, πιστεύομεν δέ δτι ουδέποτε Μ μεταβληθή ή μέθοδος αυ
τή, διότι πιστεύομεν ότι τούτο είναι τό θέλημα καί ό νούς τού
Κυρίου.
01 φιλοδοξούντες την ευμάρειαν τού κόσμου, καί τόν πλούτον,
δς άναζητήσωσι ταύτα εις τούς αγρούς τού εμπορίου, ή εις τά
έπικερδή επαγγέλματα· ούδείς όμως άς γείνη διάκονος τού Εύγγελίου τού Χριστού, ύπ’ άλλου τίνος ελατηρίου κινούμενος, εΐ μή
υπό τού έλατηρίου τής αγάπης προς τόν Θεόν, προς την αλήθειαν
αυτού, καί προς τούς αδελφούς αυτού, αγάπης, ήτις αισθάνεται
χαράν φυσιάζουσα την άνάπαυσιν, πλούτον καί τιμάς ανθρώπων,
— όχι μετά γογγυσμών, άλλ’ εκ καρδίας. Άλλοίμονον όμως! Ή
κατ’ όνομα χριστιανοοσύνη έγένετο μεγάλη καί κοσμική, οί δέ
ύπηρέται αυτής τιμώνται διά τών τίτλων, Αίδέσιμος, Αιδεσιμό
τατος, ΓΙαναγιώτατος, καί Διδάκτωρ τής Θεολογίας· συμφώνως
δέ προς τάς τιμάς ταύτας καί τούς τίτλους, συμβαδίζουσι καί
οί μισθοί — όχι άναλόγως πρός τάς άνάγκας τού Ίερ έω ς, αλλά
έπί έμπορικών βάσεων, άναλόγως πρός την Ικανότητα αυτού,
εις τό προσελκύειν μεγάλας συναθροίσεις, καί τούς πλουτοκράτορας. Τό φυσικόν αποτέλεσμα έπηκολούθησεν— «Οι Ιερείς διδάσκουσιν έπί μισΟφ, καί οί προφήται μαντεύουσιν έπί άργυρίφ,
καί Επαναπαύονται έπί τόν Κύριον λέγοντες: Δέν είναι ό Κύ
ριος έν μέσφ ημών; Κακόν δέν θέλει έλθει έφ’ ήμάς». «Οί φύ
λακες αυτού είναι τυφλοί, πάντες χωρίς νοήσεως, πάντες κύνες
άλαλοι, μή δυνάμενοι νά ύλακτήσωσι , κοιμώμενοι κοιτόμενοι,
άγαπώντες νυσταγμόν· Ναί, κύνες αδηφάγοι. Οϊτινες δέν γνωρίζουσι χορτασμόν, καί ποιμένες οίτινες δέν γνωρίζουσι σύνεσιν·
Πάντες είναι έστραμμένοι πρός την οδόν αυτών, (τό συμφέρον)
έκαστος είς τό μέρος αυτού (ττιν άπόχρωσιν) διά τό κέρδος
αυτών». «Έπισωρεύσουσι διδασκάλους, κνηθόμενοι την ακοήν
(χάριν τού έπαίνου τών ανθρώπων), καί από μέν τής αλήθειας
τήν ακοήν άποστρέψουσι, έπί δέ τούς μύθους έκτραπήσονται».
— Ήσαΐας νστ' 10 Μιχ. γ ' 11. Φιλ. γ ' 2. Β ' Τιμ. δ' 3,4.
Τινές πιθανόν νά νομίσωσιν, ότι άμφότερα τά άκρα ταύτα
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πρέπει ν* άποςρεύγωνται — δηλ. μισθοί καί αί άμισθίαι—καί πι
θανόν νά άναφέρωσι καί τούς λόγους τού Κυρίου· «"Αξιος ό
έργατης τής τροφής αύτού», καθώς καί τούς λόγους του Άποστόλου* «Έάν έσπείραμεν είς υμάς τά πνευματικά, είναι μέγα, εάν η 
μείς θερίσωμεν τά σαρκικά σας;» Έ ν τούτοις δέον νά ένθυμώμεθα, δτι αί ίσχυραί αύται διακηρύξεις των Γραφών δέν άναφέρονται εις ηγεμονικούς μισθούς, άλλ’ είς τάς άπλάς μόνον
άνάγκας. Τούτο δέ έξεικονίξεται διά τής παραθέσεως τού εξής
χωρίου υπό τού ’Αποστόλου, «Ού φιμο'ίσης βούν άλοώντα». *0
βούς έπρεπε νά άφεθή ελεύθερος νά προμηθεύεται διά τάς ά
νάγκας αυτού άλλ’ δχι καί περισσότερον. Ό ’Απόστολος προμη
θεύει ήμίν την κλείδα τής έπιτυχοΰς αυτού διακονίας, λέγων:
«Ού καταναρκήσω υμών, (δέν θά έπιδαρύνω υμάς), Ού γάρ
ζητώ τά υμών άλλ’ υ μ ά ς ....’Εγώ δέ ήδιστα δαπανήσω, καί έκδαπανηθήσομαι υπέρ τών ψυχών υμών, εί καί περισσοτέρους υμάς
αγαπών, ήττον άγαπώμαι». — Β ' Κορινθ. ιβ' 14, 15.
Ή έπακολούθησις ήμών είς τά ίχνη τού ’Ιησού, δέν όδηγεΐ ημάς βεβαίως προς την διεύθυνσιν τών μισθών, άλλ' ούτε
καί ή έπακολούθησις ήμών είς τά ίχνη τού προοτίστου Αυτού άποστόλου τού Παύλου. Ό τελευταίος ούτος, αφού μάς δεικνύει,
δτι τό ζητείν επίγειον άνταμοιβήν διά τάς πνευματικός υπηρε
σίας, κατ’ ούδένα τρόπον θά ήτο παραβίασις τής δικαιοσύνης,
διηγείται ήμίν την ίδιαν έαυτού πορείαν επί τού ζητήματος τού
του διά τών έξής λέξεων: «’Αργυρίου ή χρυσίου ή ιματισμού
ούδενός έπεθύμησα, αυτοί γινώσκετε, δτι ταίς χρείαις μου καί
καί τοΐς συσι μετ’ εμού υπηρέτησαν αί χεΐρες (μου) αύται. Πάντα
υπέδειξα ύμίν, δτι ούτω κοπιώντας δει άντιλαμβάνεσθαι τών άσθενούντων, μνημονεύειν τε τών λόγων τού Κυρίου ’Ιησού, δτι αυτός
είπε* Μακάριον έστι μάλλον τό διδόναι ή τό λαμβάνειν». — Πράξ.
κ ' 33-36.
«Ά λλ’ ούκ έχρησάμεθα τή έξουσίφ ταύτη (έφ’ υμών, ώστε
νά σάς ζητήσωμεν τά άναγκαϊα, προς άνταλλαγήν προς τά πνευ
ματικά) αλλά πάντα στέγομεν, ίνα μη εγκοπήν τινα δώμεν τφ
Ευαγγελία) τού Χριστού». — Α ' Κορινθ· θ ' 12.
«Καί παρών προς υμάς καί υστερηθείς, ούκατενάρκησα ούδε
νός, τό γάρ υστέρημά μου προσανεπλήρωσαν οί αδελφοί έλθόντες
άπό Μακεδονίας (έκουσίως)». — Β ' Κορινθ. ια' 9.
Αί έλευθερίαι ήμών είναι ακριβώς αί αύταί, προς τάς τών
Αποστόλων, σχετικώς προς τό ζήτημα τούτο, ή δέ προς την αλή
θειαν άφοσίωσις ήμών, πρέπει νά μάς όδηγή δπως άκολουθώμεν
είς τά βήματα αύτών, τόσον είς τό ζήτημα τούτο, δσον καί είς
πάντα τά ζητήματα. Ό Κύριος καί οί ’Απόστολοι, καί οί συνεργάται αύτών, οίτινες έταξείδευον, καί άφιέρουν ολόκληρον τον
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χρόνον αυτών είς την διακονίαν της 'Αλήθειας, έδέχοντο έκουσίας προσφοράς έκ των αδελφών προς άντιμετώπισιν των εξόδων
αυτών* καί καθώς ήδη έδείξαμεν, ή έπίθεσις των χειρών της έκκλησίας της 'Αντιόχειας επί του Παύλου καί του Βαρνάβα, οπό
τε ούτοι ήσαν έτοιμοι διά να άναχωρήσωσι διά την πρώτην Ιερα
ποστολικήν αυτών οδοιπορίαν, φαίνεται νά σημαίνη, οτι ή εκκλη
σία έγένετο υπεύθυνος διά τά έξοδα αυτών, καί συμμετέσχεν άναλόγως είς τό έργον αυτών* ακριβώς καθώς καί ήμεΐς πάντες
ήδη, ώς Σύλλογος τής Σκοπιάς του Πύργου, άνελάβομεν την απο
στολήν τών «Πίλγκριμς», γενόμενοι υπεύθυνοι διά τά έξοδα αυ
τών.
Ούδείς υπαινιγμός υπάρχει, είτε άμεσος, είτε έμμεσος, δτι
οί πρεσβύτεροι οί ύπηρετούντες τήν Εκκλησίαν κατ' οίκον, έλάμβανον είτε μισθόν, είτε τά έξοδα αυτών* πιστεύομεν δέ, δτι θέλει
γενικώς άνευρεθή ώς επωφελές δΓ έκάστην έπιτόπιον έκκ?ι,ησίαν,
δπως χρησιμοποιεί τάς εκουσίους υπηρεσίας τών Ιδίων έαυτής με
λών— ολίγων ή πολλών, μεγάλων ή άσημάντων. Ή Γραφική
δέ αυτή μέθοδος, αποβαίνει λίαν επωφελής είς ημάς, διότι τεί
νει εις τό νά έπιτρέψη είς πάντα τά διάφορα μέλη, δπως έξασκώσι τά πνευματικά αυτών χαρίσματα, καί νά καθοδηγήση
πάντας δπως άποβλέπωσιν είς τον Κύριον, ώς τον πραγματικόν αυ
τών Ποιμένα περισσότερον, παρ' δσον ή μέθοδος τών μισθών.
Καθόσον
δέ
ό
αριθμός
τών έχόντων
τά
προνό
μια διδασκάλων θά αύξάνη, άς άπομιμό)μεθα καί ημείς τό
παράδειγμα τής Εκκλησίας τής 'Αντιόχειας*— καί άς άποστέλλωνται τινές ώς ιεραπόστολοι, πωληταί βιβλίων, πίλγκριμς, κλπ.
Έ ν τούτοις δμως, έάν συνάθροισίς τις νομίζη, δτι 6 αγρός
τής δράσεώς της είναι μέγας, καί δτι αδελφός τις θά ήδύνατο
νά παράσχη έπωφελώς άπαντα τον χρόνον αυτού προς διακονίαν
είς ταύτην, καί είς Ευαγγελικόν έργον, καί έάν ούτοι έκονύίως προσφέρουσιν εις αυτόν αρκετά χρήματα διά τά έ
ξοδά του, δέν γνωρίζομεν ούδέν Γραφικόν χωρίον, τό όποιον νά
άπαγορεύη τήν έκ μέρους αυτού αποδοχήν τούτων. Άμφότεροι
δμως, δ τε υπηρετών πρεσβύτερος, καί ή ύποστηρίξουσα τούτον
Εκκλησία πρέπει νά γνωρίζωσιν, δτι τό παρεχόμενον ποσόν δέν
υπερβαίνει τά λογικά έξοδα της ζωής, διά τον υπηρέτην, καί δι'
έκείνους οίτινες καταλλήλως έξαρτώνται έξ αυτού. Άμφότεροι
δ ' έπίσης, δέον νά γνωρίζωσιν, δτι πάντα τά μέλη τής Εκκλη
σίας πρέπει νά έξασκώνται, πρό πάντων δέ εκείνοι οιτινες κατέχουσι τά χαρίσματα τού πρεσβυτέρου· διότι άλλως τό πνεύμα τής
Βαβυλώνος, τού έκκλησιαστικισμού πρέπει νά *Ωμεν βέβαιοι
δτι θά άναπτυχθή.
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ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΕΝ ΤΗι ΕΚΚΛΗΣΙΑι
—Ματθαίου ιη' 15-18—
Τό δικαίωμα τής διαπαιδαγωγήσεως, πειθαρχίας, δεν είναι
Ιργον των πρεσβυτέρων μόνον, άλλ’ ολοκλήρου τής Εκκλησίας·
Έ άν τις άνακαλυφθή ευρισκόμενος εις την πλάνην ή εις την
αμαρτίαν τότε τό υποτιθέμενον σφάλμα αύτοΰ πρέπει νά ύποδειχθή είς τον διαπράξαντα τό σφάλμα μόνον παρ’ εκείνου, δστις
ήδικήθη έκ τούτου, ή υπό του μέλους έκείνου τό όποιον πρώτον
άνεκάλυψε τό λάθος έκεΐνο. Έ άν 6έ 6 έπιπληχθείς, άμελήση την
θέσιν αύτοΰ, καί έξακολονθη ευρισκόμενος έν τή πλάνη ή τή αμαρ
τία, τότε δύο ή τρεις άδελφοί, άνευ προκαταλήψεως τίνος πρέ
πει νά παρακληθώσιν όπως άκροασθώσι την ύπόθεσιν, καί συμ βουλεύσωσι τούς διαπληκτιζομένους. (Πρεσβύιεροι πιθανόν νά
προσκληθώσιν ή νά μή προσκληθώσι, τό πρεσβυτεριακόν όμως
αυτών αξίωμα, δεν πρέπει νά έπιπροσθέση Ισχύν τινα, ή εξουσίαν,
είς την περίπτωσιν ταύτην, έκτος έάν ή κρίσις αυτών είναι ώριμωτάτη, καί ή έπιρροή αυτών, λίαν Ισχυρά). Έ άν ή έπιτροπεία
αυτή άποφασίση όμοφώνως υπέρ τοΰ ενός μέρους, τό έτερον μέ
ρος δέον νά ένδώση καί ή ύπόθεσις να λάθη τέλειον πέρας— ή
διόρθωσις, ή άποκατάστασις τοΰ πράγματος, νά γείνη όσον τό
δυνατόν ταχύτερον. Έ άν δέ τό εν μέρος έκ των πρώτων διαπληκτισθέντων έπιμένει ακόμη έν τή έσφαλμένη αύτοΰ πορείφ, τότε
έκείνος όστις υπέβαλλε την πρώτην κατηγορίαν, ή άλλος τις έκ
τών άποτελούντων την έπιτροπείαν, κατά προτίμησιν όμως, πάντες όμοΰ, δύναντατ τότε (άλλ* όχι βραδύτερον) νά έξασκήσωσιν
τό προνόμιον αυτών, όπως προσαγάγωσι την ύπόθεσιν ενώπιον
τής Έκκληβίας, τοΰ σώματος. Καί κατ’ αυτόν τον τρόπον θέ
λει καταδειχθή ότι οί πρεσβντεροι ύπ’ ούδεμίαν έννοιαν τής λέξεως, είναι κριταί τών μελών— τής άκροάσεως καί κρίσεως έπαφιεμένης είς τό έπιτόπιον σώμα, ή έκκλησίαν.
Τών δύο προκαταρκτικών βημάτων ληφθέντων ήδη (καθώς
άνωτέρω ύπεδείξαμεν), τών γεγονότων πιστοποιηθέντων είς τούς
πρεσβυτέρους, καθήκον αυτών ήδη είναι νά προσκαλέσωσι γενικήν
συνάθροισιν τής Έκκληύίας, ή τοΰ αφιερωμένου σώματος, ώς
δικαότιίριον,—όπως άκούση την ύπόθεσιν έν πάσαις αυτής ταίς
λεπτομερείαις, καί έν τφ όνόματι τής κεφαλής καί μετά σεβα
σμού πρός Αυτήν, νά έκδώσωσι την άπόφασιν. Ή ύπόθεσις δέ
αύτη τόσον καλώς πρέπει νά διαλευκανθή, οί δέ καταδικασθέντες πρέπει νά τύχωσι τοιαύτης γενναιοφρόνου συμπεριφοράς
έκ μέρους αυτών, ώστε ή άπόφασις πρέπει νά είναι όμόφωνος
ή σχεδόν όμόφωνος. Τοιουτοτρόπως δέ ή ειρήνη καί ή ένότης τοΰ σο')ματος (τής έκκλησίας) θά διατηρηθή. ’Ακόμη δέ καί
κατ’ αυτήν τήν στιγμήν τής καταδικαστικής άποφάσεως τής Έ κ
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κλησίας ή μετάνοια είνε δυνατή. Ού μόνον δέ, αλλά καί ό μόνος σκο
πός έκαστου βήματος τής διαδικασίας ταύτης, είνε όπως έξασφαλισθή ή μετάνοια, καί ή έπιδιόρθωσις— όπως εξαχθή έκ χήζ πλά
νης ό παραβάτης. Ή τ ι μ ω ρ ί α
αύτοϋ δεν είναι όλος
ό σκοπός τής διαδικασίας. Ή τιμωρία δεν άνήκει εις ημάς, άλλ’
είς τον Θεόν, «Έμοί έκδίκησις, εγώ ανταποδώσω λέγει Κύριος».
(Ρωμ. ιό' 19). Έάν δέ ό άδικοπραγήσας ήθελε μετανοήση είς
όποιονδήποτε βήμα τής διαδικασίας ταύτης, τό τοιούτον φά γείνη πρόξενον ευχαριστιών καί άγαλλιάσεως είς πάντας οΐτινες κατέχουσι τό πεύμα τού Κυρίου, καί όχι είς τούς άλλους οίτινες δεν είνε με
λη τού σώματός του. — Ρωμ. η' 9.
Είναι αληθές, ότι έάν ό παραβάτης άρνεΐται νά άκούση (ύπακούοη) την άπόφασιν ολοκλήρου τής εκκλησίας, ούδεμία ποινή
πρέπει νά έπιβληθή είς αύτόν, άλλ’ ούτε καί προσπάθεια πρέπει
νά καταβληθή προς τούτο. Τότε λοιπόν τι; 'Απλώς τότε ή Ε κ 
κλησία θά άποσύρη απ’ αυτού την επικοινωνίαν αυτής, καί μέρος3
ή καί πάντα τά σημεία, ή ενδείξεις τής άδελφότητος. νΕκτοτε
δέ ό ένοχος δέον νά θεωρήται «ως ό έθνικός καί ό τελώνης» —
Ματθαίου ιη' 17.
Ουδέποτε δέ, έν ταίς διαδικασίαις ταύταις, τά σφάλματα
η αί πτώσεις τού άδικήσαντος πρέπει νά γίνονται δημόσιον κτή
μα—κακολογούντες αύτόν, καί την Εκκλησίαν, καί τον Κύριον,
την Κεφαλήν τής ’Εκκλησίας. Άλλ* ούτε πρέπει νά όμιλώμεν
τραχέος περί αυτού καί μετά τον άποχωρισμόν, ακριβώς καθώς
δεν έπικρίνομεν καί δέν ύβρίζομεν τούς εθνικούς καί τούς τελώνας, «μηδένα βλασφημεΐν» αλλά «έργαζώμεθα τό καλόν προς
πάντας» (Τίτος γ ' 2. Γαλ. στ/ 10). ’Αγάπη είναι ή ίδιότης έκείνη ήτις έπιμένει είς τήν άπόδοσιν τής αύστηροτέρας ύπακοής
είς τάς δύο ταύτας τελευταίας απαιτήσεις «προς πάντας ανθρώ
πους· πόσον μάλλον λοιπόν περισσότερον ή άγάπη δέν θά έπιμένη, όπως «αδελφός» τις, συνάδελφον μέλος gv τή Έκκλησίφ, έν
τψ σώματι τού Χριστού, όχι μόνον άδικηθή, υπό ψευδών, ή διε
στραμμένων διακηρύξεων αλλά επιπρόσθετός, αί άδυναμίαι αύτού, ή τά σφάλματά του, ή αί άμαρτίαι αυτού μετά προσοχής
καλυφφώσιν, όχι μόνον εκ μέρους τού ασυμπαθούς κόσμου, άλλ’
έπίσης καί έκ τού «οίκου τής πίστεως», καί παρ’ αυτής τής Ε κ 
κλησίας— έως ότου πλέον τό τελικόν βήμα, «νά είπωμεν αύτό
είς
τήν ’Εκκλησίαν»
άναγνωρισθή
ώς απολύτως άναγκαϊον. Είς έκαστον δέ βήμα, τό πνεύμα τής αγάπης θά έλπίζη
ότι ό άδικήσας διατελή υπό παρεξηγήσεις τινας, καί θά προσεύχηται διά σοφίαν καί χάριν, όπως ό αμαρτωλός έπιστρέψη
έκ πλάνης όδού αυτού, καί τοιουτοτρόπως (πιθανόν) νά σωθή
ψυχή έκ θανάτου. — Ίάκ. ε' 20.
νΩ, είθε τό άγιον πνεύμα, τό πνεύμα τής αγάπης, νά κα-
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τοική εις έκαστον μέλος τής εκκλησίας τόσον πλουσίως, ώστε
νά προξενή άλγος, όταν άκούη δυσφημητικήν τινα διήγησιν περί
τίνος καί κυρίως διά τι συνάδελφον μέλος! Τούτο θά άπεμάκρυνεν αμέσως τό ήμισυ των προστριβών, ή καί περισσότερον.
Ή συμμόρφωσις δέ ήμών προς την άνω μέθοδον, την υπό του
Κυρίου έγχαραχύείσαν, δεν επιφέρει, σ υ χ ν ά ς δοκιμασίας
έν τή Έκκλησίφ, άλλα μάλλον ένφ ούτως απομακρύνονται αι προς
έχθροπάθειαν αίτίαι, εγχαράσσει έπίσης σεβασμόν τινα διά την
κρίσιν τής έκκλησίας, ώς ουσαν κρίσιν του Κυρίου, καί ή φωνή
τής Έκκλησίας εισακούεται, καί ύπακούεται άναλόγως. Έ ξ άλλου
δέ, εάν ή τάξις καί ή αγάπη έπικρατώσι τοιουτοτρόπως, δυνάμεϋα νά είμεθα βέβαιοι, ότι έκαστος θά ζητή, όσον τό δυνατόν, νά
«φροντίζη τά εαυτού» καί οχι νά προσπαθή νά έπιπλήττη τόν α
δελφόν αυτού, ή νά τόν διορθώνη, ή νά φέρη τό ζήτημα ένώπιον
έπιτροπείας, ή τής Έκκλησίας, εκτός μόνον έάν τό ζήτημα είναι
σπουδαιότατον, ώς άφορών εαυτόν, ή την Εκκλησίαν, ή την ’Α
λήθειαν.
Άναμφισβητήτως, ή πλειονότης των θλίψεων τής Έκκλησί
ας (οσον καί των θλίψεων τής κοινωνίας καί τής οικογένειας)
προέρχεται όχι έκ τής έπιθυμίας πρός διάπραξιν κακού τίνος,
όχι εκ τίνος κακού, τό όποιον διεπράχθη άκουσίως, άλλ’ έκ πα
ρεξηγήσεων, καί τουλάχιστον ένεκα παρεξηγήσεων τινών κατά
μέρος των τε ελατηρίων καί των προθέσεων. Ή γλώσσα είναι ό
γενικός διάβολος, καθήκον δέ καί μέρος τού πνεύματος τού σω
φρονισμού είναι νά θέση χαλινόν τινα έπί τών χειλέων, καθώς
καί έπί τής καρδίας έκ τής όποιας εκπορεύονται άφιλάγαθα αι
σθήματα, καί τά οποία έκφέρουσι τά χείλη, καί θέτουσι πύρ εις
πονηρά πάθη, καί συχνάκις άδικούσι καί ζημιούσι πολλούς. Ή νέα
κτίσις,— ή Εκκλησία— έχει αύστηράς όδηγίας έκ μέρους του
Κυρίου αυτής καί Κεφαλής έπί τού σπουδαιότατου τούτου ζη
τήματος. Τό πνεύμα αυτού τής αγάπης, πρέπει νά πληροί αυτούς,
όσάκις μεταβαίνουσι μ ό ν ο ι ,
ιδιαιτέρως, πρός τό άδικήσαν
πρόσωπον, οίνευ προηγουμένης μετά τίνος συνεντεύξεως, ή ομιλί
ας. Μεταβαίνουσι πρός αυτόν, (ή πρός αυτήν) όχι διά νά τόν
κάμωσι νά aid^vvOn οιά τίιν δταγωγην τον, όχι διά νά τόν έπιπλήξωσιν, ή άλλως πως τόν τιμωρήσωσιν, άλλα διά νά έπιτύχωσι την κατάπαυσιν τής άδικίας, καί έάν είναι δυνατόν, νά
έπιτύχωσιν έπανόρθωσίν τινα τής ήδη προσγενομένης άδικίας. Έ 
άν εϊπωμεν είς τούς άλλους περί τού κακού, ή προηγουμένως, ή
μετά ταύτα,, τό τοιούτον είναι αγενές, άφιλάγαθον έναντίον
πρός τό πνεύμα καί τόν Λόγον τής Κεφαλής ήμών. Ά λλ’ ούτε καί
πρέπει νά άφηγηθώμεν την ύπόθεσιν, διά νά ζητώμεν δήθεν
όνμδονλήν. Έχομεν την ύνμβονλιίν τού Κυρίου, καί δς άκολουθήσωμεν αυτήν. Έ άν δέ ή ύπόθεσις είναι Ιδιάζσυσα, δυνάμεθα
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νά ξητήσωσι την συμβουλήν του σοφωτέρου έκ των πρεσβυτέ
ρων, ύποβάλλοντες αύτφ την ύπόθεσιν υπό υποθετικήν τινα μορ
φήν, ούτως ώστε νά μή φανερώσωμεν την πραγματικήν δυσκο
λίαν, καί τον άδικοπραγήσαντα.
Έ ά ν ή υπόδεσις δεν είναι σοβαρά το πράγμα τούτο δύναται
νά περιορίσει] μόνον διά τής προσωπικής έπικλήσεως προς τόν
άμαρχήσανχα, είχε άκούση ούχος, είχε άρνηθή νά άκούση— νά ύποχωρήση. Έ ά ν όμως τό δεύτερον βήμα θεωρήται αναγκαίον, τό
τε οΰδεμία έξήγησις τής ύποθέσεως πρέπει νά γείνη προς εκείνους
οιτινες παρεκλήθησαν δπως συνδιασκεφθώσιν, μέχρις δτου ουτοι
συναθροισθώσιν ένώπιον του κατήγορουντος καί του κατηγορου
μένου.
Καί τοιουτοτρόπως αΐ συκοφαντικαί «δμιλίαι» θά άποφευχθώσι καί -η έκ των αδελφών επιτροπεία θά άναλάβη την ύπόθεσιν
αν ευ προκαταλήψεων, καί θά είναι εις καλλιτέραν κατάστασιν
νά συμβουλεύση άμφότερα τά μέρη μετά σωφροσύνης, διότι ή
δυσκολία πιθανόν νά εύρίσκηται εις άμφότερα τά μέρη, ή πιθα
νόν, νά εύρίσκη,χαι αύχη πρός τό μέρος του κατήγορου ντος. Έ ν
πάση -τεριπτώσει, δ κατηγορούμενος θά λάβη καλλίστην έντύπωσιν
διά τής τοιαύτης συμπεριφοράς, καί θά κλίνη άκόμη περισσότερον
εις τό νά υποχώρηση ένώπιον τοιούτων συμβούλων, έάν ή δια
γω γή αυτού φαίνεται εις αυτούς έξ ίσου κακή. Είτε βμως υποχω
ρήσει, είτε δεν ύποχωρήση δ ύπό τής έπιτροπείας θεωρηθείς, ώς
ευρισκόμενος είς τήν πλάνην δλόκληρος ή ύπόθεσις είναι άκόμη
αύστηρώς Ιδιωτική, καί ούδεμία περί αυτής άφήγησις πρέπει νά
γείνη είς ούδένα, £ως δτου, έάν αυτή θεωρηθή ώς άρκούντως
σοβαρά, άχθη ένώπιον τής έκκλησίας, καί έκδώση αύτη τήν περί
αυτής άπόφασιν.
Τότε δέ διά πρώτην φοράν, έναπόκειται είς τούς άγιους καί
μόνον καί καθ' δσον ούτοι είναι ά γ ι ο ι ,
άφ’ ού ή ύπόθεσις
αΰτη ΰά είναι κοινόν κτήμα αύτών,, νά μή έπιθυμώσι νά είπωσιν
ούδέν περισσότερον τού αναγκαίου είς ούδένα, σχετικώς πρός
τήν άδυναμίαν, ή τάς αμαρτίας τινός.
Κατά τήν διεξαγωγήν των πορισμάτων τού έκκλησιαστικού
δικαστηρίου, ή ύπόθεσις έπαφίεται είς έκαστον άτομον, καί συνε
πώς έκαστος πρέπει νά διακρίνη τό δίκαιον τής άποφάσεως διά
τόν εαυτόν του. Ή ποινή τής αποκοπής τής έπικοινωνίας σκοπόν
έχει δπως έπιψέρη διόρθωσιν έν δικαιοσύνη, καί γίνεται κατά
παραγγελίαν τού Κυρίου.
Χρησιμεύει δέ ώς προφύλαξις τής έκκλησίας καί δπως άποχωρίση ^κείνους οίτινες βαδίζουσιν άτάκτως καί δχι κατά τό
πνεύμα τής άγάπης. Ή άποχώρισις δμως αύτη δέν πρέπει νά
θεωρήται ώς διηνεκής αποχωρισμός, άλλ' απλώς μόνον, £ως δτου
ό έπιπληχθείς κατανόηση καί άναγνωρίση τό σφάλμα αύτού, καί
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άναλόγως πρός την ικανότητα αύτοΰ επιφέρει τάς άναλόγους επι
διορθώσεις.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΙ ΚΑΤΑ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΩΝ
«Κατά πρεάβντέρον κατηγορίαν yn παραδεξου, έκτος etyn
έπί Στόματος, δύο η τριών μαρτύρων». —A ' TiyoO· ε ' 19.
Ό ’Απόστολος έν τη διακηρύξει ταύτη άναγνωρίζει δύο άρχάς. (1) *Ότι ό πρεσβύτερος έχει ήδη αναγνώρισή υπό τής
συναθροίσεως, δτι κατέχει καλόν καί εύγενή χαρακτήρα, καί δτι
είναι ένθερμος θιασώτης τής ’Αλήθειας, καί αφιερωμένος είς
τον Θεόν. (2) *Ότι τοιαύτα πρόσωπα, λόγφ τής έξοχου αυτών
θέσεως, έν τή έκκλησίρ θά έθεωροΰντο υπό του Σατανά ώς οι κύ
ριοι στόχοι των προσβολών αύτοΰ, —αντικείμενα φθόνου, κακίας,
μίσους καί §ρίδων έκ μέρους τινών, άκριβώς καθώς ό Κύριος μάς
προειδοποίησε περί τούτου, «Μίι θαυμάζετε έάν ό κόσμος υμάς μι
σεί», «γινώσκετε δτι έμέ πρώτον υμών μεμίσηκεν», ΕΙ τον οικο
δεσπότην Βεελζεβούλ έκάλεσαν, πόσω μάλλον τούς οικιακούς
αύτοΰ (Ματθ. ι' 25. Α ' ’Ιωάν. γ ' 13. ’Ιωάν. ιε' 18.) *Όοιον
πιστότερος καί Ικανώτερος είναι ό αδελφός, τόσον περισσότερον
σχεδόν είναι είκών του Κυρίου αύτοΰ καί τόσον περισσότερον
είναι
κατάλληλος ή έκλογή αύτοΰ
ώς
πρεσβυτέρου.
"Οσον δέ πιστότερος είναι ό πρεσβύτερος, τόσον πε
ρισσότερον πρέπει νά είναι βέβαιος δτι θά έχη έχθρούς — δχι
μόνον τον Σατανά καί τούς αγγέλους αύτοΰ, αλλά καί δσους
ό Σατανάς θά ήδύνατο νά εξαπάτηση καί παραπλανήση.
ΟΙ λόγοι ούτοι θά ήδύναντο νά προφυλάξωσι τον πρεσβύτερον από τής καταδίκης τών λόγων οίουδήποτε προσώπου, έάν
άλλως τε ή ζωή αύτοΰ φαίνεται δτι είναι συνεπής. 'Όσον δέ άφορ§ τάς φήμας, ή τάς διαδόσεις δεν πρέπει νά δίδωμεν ούδεμίαν
προσοχήν, διότι ούδείς αληθής σύντροφος συνάδελφος, γνωρίζων τούς κανόνας τοΰ Κυρίου (Ματθ. ιη' 15) θά ήδύνατο νά
διαδόση φήμας, ή νά δίδη πίστιν είς τούς λόγους έκείνων οίτινες καταπατοΰσιν ούτως τάς οδηγίας τοΰ Κυρίου. ®Τνα δέ
τύχωσιν άκροάσεως τίνος οι κατήγοροι, πρέπει νά όμολογήσωσιν δτι ήσαν μάρτυρες. Καί έάν άκόμη δύο ή τρεις μάρτυρες κατηγοροΰσιν, καί τότε άκόμη δέν υπάρχει άλλος τρόπος δπως άκούσωμεν τήν ύπόθεσιν, είμή κατά τόν ήδη έκτεθέντα τρόπον. Πάς
δστις ήθελε κατηγορήση πρεσβύτερόν τινα, πρέπει, άφ’ ού πάσα
προσωπική συνδιάλεξις ήθελεν άποτύχη νά παραλάβη μεθ’ έαυτοΰ δύο ή τρεις άλλους, οίτινες τοιουτοτρόπως θά παρίσταντο
μ ά ρ τ υ ρ ε ς τής ίσχυρογνωμοσύνης έκείνου. Τότε δέ ή υπόθεσις, ήτις θά παραμένη άκόμη έκκρεμής, δύναται νά άχθη υπό
τοΰ κατηγόρου, ή άλλου τίνος ένώπιον τής έκκλησίας, κλπ.
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Είναι δέ αληθές, δτι ή κατηγορία αυτή ένώπιον δύο ή τριών
μαρτύρων, ούσα γενική άπαίτησις έπιβαλλομένη έφ’ δλων των
μελών, δίδει χώρον διά την ύπόδεσιν, οτι ή αξίωσις τού 1Απο
στόλου ήτο απλώς, οτι ό πρεσβύτερος πρέπει νά δχη παν δικαίω
μα καί προνόμιον έξασφαλιζόμενον εις όποιον δήποτε έκ τών αδελ
φών. Πιύανόν δέ τινες νά εκλινον προς την γνώμην, δτι άφ’
ού είς πρεσβύτερος έπρεπε νά άπολαμβάνη «καλής φήμης», δχι
μόνον έν τή έκκλησίφ, αλλά καί έκτος αυτής, τότε ό πρεσβύτε
ρος ούτος πρέπει νά έγκαλήται καί διά τάς παραμικροτέρας κα
τηγορίας, ένεκα τής σημαινούσης αυτού δέσεως. Άλλ* ό ’Απόστο
λος δμως, διορδοί τούτο λέγων δτι αΐ περιστάσεις τού πρεσβυτέρου είναι αί αύταί ακριβώς προς τάς τών άλλων.
Ή υπόδεσις αύτη τών μ α ρ τ ύ ρ ω ν πρέπει βαδέως νά
έγχαραχδή επί τής διανοίας έκαστου νέου χτίσματος. Εκείνο
τό όποιον οί άλλοι άξιούσιν δτι γνωρίζουσι, καί έκεΐνο τό όποιον
συκοφαντικώς διηγούνται δέν πρέπει νά τυγχάνη προσοχής έκ
μέρους ημών,— δέν πρέπει νά γίνεται δεκτόν. Έ άν δύο ή τρεις
άκολουδούντες τάς οδηγίας τού Κυρίου, κατηγορουσι τινα — δχι
κακολογούντες, καί συκοφαντοΰντες, άλλ’ ώς γνωρίζοντες— ένώπιον τής Εκκλησίας, ακόμη καί τότε δέν πρέπει νά γίνονται πι
στευτοί, άλλα πρέπει νά έλδη ό κατάλληλος καιρός διά την έκκλησίαν δπως άκούση την ύπόδεσιν — δπως άκούση άμφότερα τά
μέρη, επί παρουσία ενός έκαστου εξ αυτών καί τότε είναι καιρός
δπως έκδοδή άγαδή τις άπόφασις καί συμβουλή, ούτως έκπεφρασμένη (οστε νά βοηδήση τον άδικήσαντα, ίνα έπιστρέψη προς την
δικαιοσύνην, καί δχι νά ώδήση αύτόν προς τό σκότος τό έξώτερον.
ΕΣΦΑΛΜΕΝΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΚΗΡΥΞΙΝ ΤΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ.
Μέγας άριδμός άνδρώπων διακηρύττουσιν, δτι ελαβον παρά τού
Θεού πρόύκληύίν τινα διά νά κηρύξωοι τό Εύαγγέλιον· ίσως δέ
άμέσως κατόπιν προσδέτουσιν δτι καί αυτοί δέν έγνώρισαν
ποτέ τόν λόγον τής προσκλήσεως ταύτης, ή δτι καί αυτοί γνωρίζουσιν, δτι δέν έχουσι τά πρός την υπηρεσίαν ταύτην άπαιτούμενα προσόντα, ή δτι αί περιστάσεις φαίνεται πάντοτε τούς παρενέ6άλλον έμπόδια, δπως άνταποκριδώσιν είς την πρόσκλησιν ταύτην. Έ άν δέ έρωτήσωμεν αυτούς δσον άφορφ την φύσιν τής
«προσκλήσεως» ταύπης, δά φδάσωμεν είς τό συμπέρασμα, δτι ή
κλήσις εκείνη ήτο απλή τις φαντασία ή εικασία. Είς τινα δέ
συχνάκις έν τή έαυτού πείρφ, έπέρχεται καί έγχαράσσεται ή
έντνπωΛς (ίσως δέ καί προ τού νά γείνη άκόμη Χριστιανός) δτι
πρέπει νά άφιερώση έαυτόν είς τον Θεόν, καί τήν υπηρεσίαν
(χυτού, τό δέ υψηλόν αυτού Ιδεώδες τούτο περί τής υπηρεσίας
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του Θεού άνεσύρθη, έκ της πείρας τής κατ' δνομα έκκλησίας, τής
άντιπροσωπευομένης υπό του κήρυκος αυτής, του οποίου τάς ύπηρεσίας ή οικογένεια του έπεδοκίμάζεν. ’Έτερος δέ ακόμη αισθά
νεται την χορδήν τής έπιδοκιμασίας κρουομένην, καί λέγει καθ'
εαυτόν, «ΙΙόσον θά έπεθύμουν νά ένδυθώ το ιερατικόν ένδυμα,
και νά δεχθώ τά σέβη των άλλων, τούς τίτλους καί τον μισθόν
τού κήρυκος— έστω δευτέρας ή τρίτης τάξεως. Έ άν δέ οΐτος
κατέχη μέγαν βαθμόν αύτοεκτιμήσεως, επίσης, πιθανόν νά τφ
έλθη καί έτέρα τις άντίληψις, ή έντύπωσις, δτι καθώς οΐ εκλε
κτοί 'Απόστολοι ήσαν «ενδεείς ταλάντων καί αμαθείς», τοιουτο
τρόπως πιθανόν ό Θεός νά τον έχη είδικώς ύπ* δψιν του, ενεκα
τής έαυτού στερήσεως ταλάντου καί παιδείας. Ό Θεός ηύνόησε
πολλούς τοιούτους, καί επομένως ή περίπτωσις αυτού, καθώς καί
ή των άλλων, πρός τούς οποίους δεν ανοίγεται ή όδός πρός έκπλήρωσιν των φιλοδοξιών των, παρεξηγείται, δτι είναι πρόσκλησις
αυτού διά τό κήρυγμα τού Ευαγγελίου.
Καθώς ήδη ύπεδείχθη, παν μέλος τής νέας κτίσεως προόκαλεϊτατ νά κηρύ^η· δχι διά τών φιλοδοξιών αυτού, ή τής φαντασί
ας του, άλλά διά τού λόγου, δστις προσκαλεί πάντας οίτινες έδέχθησαν την χάριν τού Θεού, δχι έπί ματαίφ, δπως «δείξωσι τάς
χάριτας 'Εκείνου, δστις έκάλεσεν ήμάς έκ τού σκότους, είς τό θαυ
μαστόν αυτού φώς». (Α' Πέτρ. 6' 9). Ή κλήσις αυτή επομένως
συμπεριλαμβάνει πάντας τούς υπό τού πνεύματος τής άληθείας
άποκεκυημένους, — άρρενάς τε καί θηλεις, δούλους καί έλευθέρους, πλουσίους καί πτωχούς, πεπαιδευμένους καί απαίδευτους—
μαύρους, έρυθρούς, κίτρινους καί λευκούς. Όποια μεγαλιμέρα
έξαυσιοδότηοις πρός τούτο χρειάζεται, εί μή ή έξης* — «Καί εβαλλεν έν τφ στόματί μου άσμα νέον,» — «τά έλέη τού Ιεχωβά»·
— Ψαλμ. μ ' 3. ρξ' 43.
Είναι αληθές δτι, ό Κύριος,είδικώς εξέλεξε, καί είδικώς έκάλεσε τούς δώδεκα 'Αποστόλους πρός εκτέλεσή ειδικού τίνος
έ'ργου* είναι αληθές έπίσης, δτι αυτός προδιέταξεν δπως καθόσον
ό λαός αυτού θά άκούη τούς λόγους του, «θ ί τ η τά διάφορα
μέλη έν τφ σώματι» καθώς αυτός ευαρεστείται — τινάς μέν είς
μίαν υπηρεσίαν, άλλους δέ είς άλλην, «έκάστψ κατά την ιδίαν
δύναμιν». (Ματθ. κε' 15). Δεικνύει όμως ήμίν σαφέστατα, δτι
πολλοί θά ζητήσωσι νά «θ ί ο ω ο ι ν εαυτούς ώς διδασκά
λους, δτι είναι καθήκον τής έκκλησίας νά άποβλέπη συνεχώς
πρός αυτόν ώς την αληθή Κεφαλήν αυτών καί δδηγόν, καί νά
μή ύποστηρίζωσι τούς υποστηρίζοντας την εαυτών φιλοδοξίαν
αδελφούς, δτι ή παραμέλησις τού καθήκοντος τούιου σημαίνει
τήν παραμέλησιν τών λόγων αυτού, καί έπομένως προδίδει ελλειφιν αγάπης καί ύπακοής, καί δτι τούτο θά άποβή πρός πνευμα
τικήν ζημίαν του αύτοδιορισθέντος διδασκάλου.
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*0 κανών του Κυρίου επί του ζητήματος τούτου, σαφώς έκτί—
θεται δτι είναι—
ταπεινών έαυτόν ύψωθήσεται, και ό υψών
έαυτόν ταπεινωθήσεται». (Λουκ. ιδ' 11). Ή έκκλησία πρέπει
νά ακόλουθη τον κανόνα τούτον, τον νουν τούτον τού πνεύματος,
έν πάσι χοίς ζητήμαοιν, έν τοϊς όποίοις θά ζητή νά γνωρίση και
ύπακούση τόν Κύριον αυτής. Ή μέθοδος τού Κυρίου είναι νά
εύλογή
και προάγη μόνον έκεΐνον του όποιου ό ζή
λος καί ή πιστότης καί ή υπομονή είς τό πράττειν τό άγαθόν
κατεδείχθη είς τά μικρά πράγματα. « Ό πιστός έν έλαχίστφ καί
έν πολλφ πιστός έστιν». (Λουκ. ιστ' 10) «Έπί ολίγα ής πιστός
έπί πολλών σέ καταστήσο)». (Ματθ. κε' 21 , 23 ) , ‘Υπάρχει πάντο
τε ευρύς χώρος είς τούς πόδας τής κλίμακος τής τιμής. "Οστις
£χει τήν επιθυμίαν, δεν έχει ανάγκην όπως έπί μακράν χρόνον
παραμένη άνευ ευκαιριών διά τήν υπηρεσίαν τού Κυρίου, τής ’Α
λήθειας καί των άδελφών, διά ταπεινών μεθόδων, τάς οποίας
οί υπερήφανοι κατά τό πνεύμα άψηφούσι καί παραμελούσι, ζητούντες υπηρεσίαν έντιμοτέραν ενώπιον τού κόσμου. Ό πιστός δμως
χαίρει είς οίανδήποτε υπηρεσίαν, καί προς αυτούς ό Κύριος θά
άνοίξη εύρυτέρας ακόμη τάς θύρας τών ευκαιριών. Τοιουτοτρό
πως λοιπόν τό θέλημά του, διευκρινιζόμενον διά τής άνωθεν κατερχομένης σοφίας, πρέπει νά άκολουθήται μετά προσοχής υπό έκάστου μέλους τής νέας κτίσεως— κυρίως δέ είς τήν έκλογήν τών
υπηρετών αυτής, είς τήν χειροτονίαν δπως έκφράση τό θέλημα
τής Κεφαλής ώς μέλος τού σώματος τού Χριστού.
'Ο αδελφός έκεΐνος οστις ζητή τά εαυτού, πρέπει νά παραβλέπητε, έστω καί έάν είναι ικανός* έκεΐνος δέ οστις είναι
όλιγώτερον Ικανός, άλλα ταπεινός αδελφός, πρέπει νά έκλέγηται
ώς πρεσδύτερος. Τοιαύτη εύγενής έπίπληξις πρέπει νά είναι επω
φελής πρός πάντας—καίτοι ούδείς λόγος πρέπει νά έκφέρηται, δσον άφορφ τά κυβερνώντα αίτια. Έ ν τή περιπτώσει δέ ικανού
τίνος πρεσβυτέρου, παρέχοντος όμως αποδείξεις δικτατορικού
πνεύματος, ή κλίνοντος είς τό νά θεωρή έαυτόν ώς άνώτερον
τής έκκλησιας, καί ώς κεχωρισμένην τινα τάξιν ή είς τό νά
διακηρύττη θειον δικαίωμα, είς τό διδάσκειν, μή προερχόμενον
διά τής έκκλησίας, θά ήτο τόσον άγαθότης, οσον καί καθήκον,
νά καταβιδάσωσιν αυτόν είς όλιγόηερον έξέχουσαν θέσιν τής υπη
ρεσίας, ή από πάσης υπηρεσίας έπί τινα καιρόν έως ού κατανόηση
τήν εύγενή ταύτην έπίπληξιν, καί ?ιυτρ03ση έαυτόν από τήν παγί
δα τού Σατανά.
Πάντες δέον νά ένθυμώνται, ότι καθώς καί τά άλλα προ
σόντα, ή φιλοδοξία είναι άναγκαία είς τήν Εκκλησίαν, καθώς καί
είς τόν κόσμον, άλλ* ότι διά τήν νέαν κτίσιν ή φιλοδοξία αυτή
δέν πρέπει νά είναι έγοηστική φιλοδοξία, δπως άποβή τις, μέγα ς καί διάσημος, άλλ* αγαθή φιλοδοξία πρός έξυπηρέτησιν τοΰ

