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Κυρίου καί του λαού αύτοΰ, ακόμη δέ καί των πλέον ταπεινότερων
έξ αύτοΰ. Ιίάντες γνωρίζομεν πώς ή φιλοδοξία έπέφερε τήν πτώσιν του Σατανά—έκ τής εΰνοίας κα'ι υπηρεσίας του Θεού, είς τήν
θέσιν του εχθρού του Δημιουργοί) του, καί εις τό σημείον εκείνο
ώστε νά άποβή εχθρός πάντων των δικαίων αύτοΰ νόμων. Παρο
μοίως δέ και πάντες οσοι άκολουθοΰσι τήν πορείαν εκείνου δστις
έλεγεν, «Θέλω άναβή ύπεράνω των άστρων του Θεοΰ (θέλω θέση
έμαυτόν ύπεράνω των άλλων υΙών του Θεοΰ) θέλω είσθαι όμοι
ος τοΰ ύψίστσυ—(κυβερνήτης μεταξύ αυτών, σφετεριστής τής
Θείας εξουσίας, άνευ Θείου προς τοΰτο διορισμού, καί εναντίον
τών Θείων κανονισμών)» πρέπει νά είναι βέβαιοι ότι θά ύποστώσι
τήν θείαν αποδοκιμασίαν, καί τήν άνάλογον από τοΰ Κυρίου άποξένωσιν. Ή δέ έπίδρασις τών τοιοΰτων, καθώς είναι ή τοΰ Σα
τανά, βεβαίως θά άποβή ολέθρια. Καθώς δέ δ Σατανάς είναι
επικίνδυνος διδάσκαλος, τοιουτοτρόπως είναι έπικίνδυνοι διδάσκα
λοι καί πάντες οσοι εχουσι τό πνεύμα αύτοΰ, καί πρέπει νά είμεθα βέβαιοι ότι ούτοι όδηγοΰσι πρός τό σκύτος αντί τοΰ φωτός,
διότι δέν εύρίσκονται είς τήν κατάλληλον στάσιν όπως δεχθώσι
τό φώς καί χρησιμοποιηθώσιν ώς αγωγοί τούτου πρός τούς άλ
λους.
'Οσάκις λοιπόν αδελφός τις νομίζει, ότι προσεκλήθη νά κή
ρυξή δημοσίως, ένφ ούδεμία θύρα ευκαιρίας ήνοίχθη είς αύτόν,
κατά τον ώρισμένον τρόπον— έάν κλίνη όπως έπιβληθή έπί τής
εκκλησίας, άνευ τής ομοφώνου αύτής σχεδόν αίτήσεως— ή έάν
έξελέγη εις τήν θέσιν διακόνου ή πρεσβυτέρου καί ζητεί νά κατέχη τήν θέσιν, θεωρών τοΰτο ώς δικαίωμά του, άνευ κανονικής
'ψηφοφορίας τής εκκλησίας, από καιρού είς καιρόν, ζητούσης
όπως έξακολουθήση τήν υπηρεσίαν αύτοΰ, τότε δυνάμεθα νά γνωρίζωμεν, είτε ότι ό αδελφός δέν έδωκε προσοχήν είς τούς κανο
νισμούς τής περιπτώσεως ταύτης, είτε ότι κατέχει τό πονηρόν
έγωϊστικόν πνεύμα, όπερ καθιστά αύτόν ακατάλληλον δι’ οίανδήποτε υπηρεσίαν έν τή έκκλησίφ. Είς έκατέραν δέ τών περιπτώ
σεων τούτων, ή μόνη κατάλληλος πορεία είναι, όπως γείνη με
ταλλαγή τις είς τήν πρώτην κατάλληλον περίστασιν, καθ' ήν θά
γείνωσιν έκλογαί* καιθώς δέ εχομεν δο^ση όδηγίας τινάς, ή πρώτη
Κυριακή τοΰ έτους, ή τοΰ τετάρτου τοΰ έτους, θά ήτο ό καταλ
ληλότερος καιρός, ώς εύκόλοχς ένθυμούμενος.
«ΝΟΥΘΕΤΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΑΤΑΚΤΟΥΣ».
«Παρακαλονμεν δέ υμάς αδελφοί, νουθετείτε τους άτάκτονς,
παραμνΟεΐάΘε τούς όλιγοιΙτύ^ους, αντέ^εόθε τών άόθενών, μα
κροθυμείτε πρός παντας. Όράτε μιί τις κακόν αντί κακόν απο
δώ, άλλα πάντοτε τό αγαθόν διώκετε, και είς άλλήλονς καί
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εις «άντας». —Α ' Θεό. ε' 14,15.
Ή προτροπή αύτη δεν απευθύνεται εις τούς πρεσβυτέρους,
άλλά προς ολόκληρον την εκκλησίαν, συμπεριλαβανομένων καί
των πρεσβυτέρων. Ή προτροπή αύτη προκύπτει έκ του γε
γονότος, δτι καίτοι ολόκληρος ή εκκλησία, ώς νέα κτίσις τού
Θεού, έχει τελείαν στάσιν ·ένώπιον αυτού, ώς νέα κτίσματα έν
Χριστφ Ιησού, έν τούτοις έκαστος έξ αυτών καί πάντες, έχουσι
τάς άτελείας αυτών κατά σάρκα. Δεικνύει δέ άκόμη περαιτέρω,
έκείνο τό οποίον πάντες άναγνωρίζομεν, δϊ^λαδή, δτι ύπάρχουσι
διαφοραί είς τούς βαθμούς καί είς τά είδη τών σαρκικών ήμών
άτελειών έάν δέ είς τά τέκνα έπιγείου τίνος οικογένειας αι
διάφοροι διαθέσεις άπαιτούσι διαφόρους συμπεριφοράς έκ μέ
ρους τών γονέων, πολλφ μάλλον είς τήν οικογένειαν τού Θεού,
διότι ένταύθα ύπάρχουσι τόσον μεγάλαι διαφοραί διαθέσεων,
ώστε νά άπαιτήται προσεκτική μέριμνα καί προσοχή τού ενός
προς τον άλλον. Τό νά παρατηρώμεν δμως τάς άτελείας άλλήλων, υπό τήν έννοιαν τής έπικρίσεως, θά ήτο τό αυτό, ώς έάν έπιφέρωμεν μεγάλην ζημίαν είς ήμάς αυτούς, διότι καλλιεργούμεν
είς τάς καρδίας ήμών, τήν προς εύρεσιν σφαλμάτων διάθεσιν καί
εϊμεθα λίαν άγρυπνοι διά τάς αδυναμίας καί άτελείας τών άλλων,
ένφ ήμεΐς ίσως, καί κατά τήν αυτήν αναλογίαν εϊμεθα διατεθειμέ
νοι νά τυφλώττωμεν διά τά ίδια ήμών ελαττώματα. Τοιαύτη έπίκρισις, έλεγχος, είναι έξ ολοκλήρου ξένος προς τό πνεύμα καί
τήν πρόθεσιν τής προτροπής τού ’Αποστόλου.
Εκείνοι πρός τούς οποίους ούτος απευθύνεται, είναι οΐ άποκυηθέντες έκ τού πνεύματος τής αλήθειας, τού πνεύματος τής
άγιότητος, τού πνεύματος τής ταπεινοφροσύνης, τού πνεύματος
τής άγάπης. Εκείνοι οΐτινες τοιουτοτρόπως αύξάνουσιν είς τάς
χάριτας τού πνεύματος, θά φοβηθώσι , καί θά έπικρίνωσι τά
ίδια έαυτών έλαττώματα, ένφ συγχρόνως ή πρός τούς άλλους
αγάπη των θά καθοδηγήση αυτούς δπως κάμω σι ν δσον τό δυνα
τόν περισσοτέρας διανοητικός παραχωρήσεις καί δικαιολογίας
υπέρ αϊτών. Ά λ λ ’ ένφ τό πνεύμα τούτο τής άγάπης καταλλή
λως συγχωρεΐ τάς παραβάσεις καί τάς άδυναμίας τών άδελφών,
έν τούτοις, τό πνεύμα τούτο πρέπει νά είναι άγρυπνο ν, δπως
άγαθοποιή τούτους — δχι διά διαπληκτισμόν, έρίδων, λογομαχιών, έπιπλήξεων, άνευρίσκοντες σφάλματα καί συκοφαντούντες
άλλήλους, άλλά κατά τρόπον τον όποιον θά έπεδοκίμαζεν ή αγάπη,
ό χρυσούς κανών. Μετ’ εύγενείας, πραότητος, μακροθυμίας, καί
υπομονής τό πνεύμα τούτο δέον νά ζητή δπως κάμνρ παραχωρή
σεις διά τάς άδυναμίας άλλήλων, καί συγχρόνως νά ύποβοηθώσιν
άλλήλους δπως έλευθερωθώσιν έξ αυτών, ένθυμούμενοι έπίσης τάς
παντός είδους ιδίας έαυτών άδυναμίας.
ΟΙ άτακτοι δέν πρέπει νά παρηγορώνται, καί νά ύποστηρί-
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ζωνται καί νά ένθαρρύνωνται έν τή πονηρά αυτών όδφ, άλλ* έν
χρηστότητι, έν αγάπη, πρέπει νά νουθετώνται, και νά μανθάνωσιν δτι ό Θεός είναι Θεός τάξεως, καί δτι καθόσον αύξάνομεν κα
τά την ομοιότητα καί εύννοιαν αύτοΰ, καί χάριν, πρέπει νά τηρώμεν τούς νόμους τής τάξεως. Ούτοι πρέπει νά μανθάνωσιν, δτι
οΰδέν άλλο εύρίσκεται μακράν των θείων διατάξεων, δσον ή
άναρχία* καί ότι άφ’ ου καί αυτοί οί κοσμικοί άνθρωποι άναγνωρίζουσι, την αρχήν, δτι τό χείριστον είδος τής κυδερνήσεως, τό
όποιον δύναταί τις νά φαντασθή είναι προτιμώτερον τής άναρχίας, πολλφ μάλλον ό λαός τού Θεού, δστις έλαδε τό πνεύμα τού
σωφρονισμού, τό άγιον πνεύμα πρέπει νά άναγνωρίζη ττ^ν ιδίαν
ταύτην αρχήν έν τή έκκλησίρ. Ό δέ ’Απόστολος προτρέπει ήμάς
νά ύποτασσώμεθα είς άλλήλους, χάριν των γενικών συμφερόν
των τής αλήθειας τού Κυρίου. Έάν πάντες εϊμεθα τέλειοι, καί
η περί τού θελήματος τού Κυρίου κρίσις ημών τελεία, πάντες
θά έσκεπτώμεθα άκριδώς τό ίδιον— καί δεν θά ύπήρχεν Ιδιαιτέ
ρα ανάγκη νά ύποτασσώμεθα εις άλλήλους* άλλ’ έπειδή αί κρί
σεις ημών διαφέρουσιν, είναι ανάγκη δπως ό είς λαμδάνει ύπ*
οτμιν αύτού τον άλλον, ώς καί τάς απόψεις των παρατηρήσεων
καί τών κρίσεων των άλλων, καί δπως έκαστος ζητή νά ύποχωρή
κατά τι, προς τό συμφέρον τής γενικής ειρήνης — ναί, νά παραχωρή τά πάντα, προς τον σκοπόν ινα διατηρή την ένότητα τού
πνεύματος διά τών δεσμών τής ειρήνης έν τφ σώματι τού Χρι
στού, έκτος ένθα αί άρχαί παραδιάξονται υπό τοιαύτης τινός
πορείας.
Οι άτακτοι, δεν πρέπει ίσως νά θεωρώνται καθολοκληρίαν
ώς υπεύθυνοι τής καταστάσεώς των. Πολλοί άνθρωποι, έγεννήθησαν άτακτοι, καί τείνουσιν δπως είναι επίσης άτακτοι, καί εις
την ένδυμασίαν αυτών, καί είς πάσας τάς υποθέσεις τής ζωής.
Ή άταξία έπομένως είναι μέρος τής αδυναμίας αυτών, περί τής
όποιας πρέπει νά σκεπτώμεθα συμπαθη(τικώς, εύγενώς, αλλά ή
οποία έν τούτοις δεν πρέπει νά έπιτραπή δπως έπιφέρη ζημίας εις
την έκκλησίαν τού Θεού, παρεμποδίση την χρησιμότητα αυτής,
καί παρακωλύση την συνεργασίαν αυτής έν τή μελέτη καί τή
ύπηρεσίφ τής αλήθειας. Δεν είναι θέλημα Θεού όπως ό λαός αύ
τού έχη την πραότητα έκείνην, ήτις καταντά αδυναμία έν τή
προς τούς άτάκτους συμπεριφορά αυτών. Εύγενώς καί μετ’ αγά
πης, αλλά καί έντόνως πρέπει ούτοι νά δεικνύωσιν, οτι καθώς ή
τά,ξις είναι ό πρώτος νόμος έν τφ ούρανφ, ούτως πρέπει νά
έκτιμάται αύτη καί μεταξύ έκείνων οίτινες έχουσιν ούρανίσυς
διανοίας· θά ήτο δέ έφάμαρτον διά την συνάθροισιν, έάν έπέτρεπεν είς δύο ή περισσότερα μέλη αύτής νά παραδιάσωσι τάς
Θείας διατάξεις, ώς αύται εκτίθενται έν τφ λόγφ τού Θεού, καί
ώς αύται γενικώς κατανοοΰνται υπό τής συναθροισεως, ής άποτε-
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λεΐ καί ούτος μέλος.
II ΝΟΥΘΕΣΙΑ, ΟΥΧΙ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ
Θά ήτο μέγα σφάλμα έν τούτοις το να ύποθέσωμεν, δτι δ
’Απόστολος μεταχειριζόμενας τήν γενικήν ταύτην γλώσσαν προς
την Έκκλ7ΐσίαν, ήννόει, δτι έκαστον άτομον της Εκκλησίας εί
ναι, ικανόν νά κάμνη τοιαύτας νουθεσίας. Τδ νουθετεΐν σοψώς,
έπιβοηΟητικώς είναι λίαν λεπτή ύπόθεσις πραγματικώς, καί αξιο
σημείωτος ολίγοι κατέχουσι τό προς τούτο τάλαντον. Ή εκλο
γή των πρεσβυτέρων έκ μέρους των συναθροίσεων, εννοείται ώς
σημαίνουσα τήν εκλογήν εκείνων έκ του αριθμού των μελών, άτινα κατέχουσι τό μέγιστον μέτρον τής πνευματικής άναπτύξεως, έν συνδυασμφ μετά τών φυσικών ιδιοτήτων, δπως ώσιν αν
τιπρόσωποι τής συναθροισεως, όχι μόνον σχετικώς πρός τήν διεύϋυνσιν τών συναθροίσεων, κλπ. άλλ’ έπίσης ίνα τηρώσι τήν
τάξιν είς τάς συναθροίσεις, καί είς τό νά νοιτθετώσι τούς ά
τακτους σοφώς, εΰγενώς καί έντόνως. "Οτι δέ τοιαύτη ήτο ή
Ιδέα του ’Αποστόλου, σαφώς καταφαίνεται τούτο έν τοις δυο
προηγουμένως στίχοις, ένθα λέγει*
«Έρωτώμεν δέ υμάς αδελφοί, είδέναι τούς κοπιώντας έν ύμΐν,
καί προϊσταμένους υμών έν Κυρία), καί νουθετοΰντας υμάς, καί
ήγεϊσθαι αυτούς ύπερεκπερισσού έν αγάπη, διά τό έργον αυτών.
Ειρηνεύετε έν έαυτοΐς». — Α ' Θεσσαλ. ε' 12,13.
Έ άν ή Θεία σοφία, κααλλήλα>ς άνεζητήθη έν τή έκλογή
τών πρεσβυτέρων τής συναθροισεως, έπεται ότι οΐ ούτως έκλεγέντες μεγάλως έξετιμώντο* καί έπειδή νεόφυτοι δέν πρέπει νά έκλέγωνται, έπεται δτι, ούτοι έξετιμώντο καί έξελέγησαν διά τό έργον
αυτών, διότι οί άδελφοί κατενόησαν, δτι ούτοι κατεϊχον μέγα μέ
τρον τού άγίου πνεύματος τής αγάπης, σοφίας, καί πραότητος,
εκτός τών φυσικών χαρισμάτων καί ιδιοτήτων διά τήν υπηρεσίαν
ταύτην. Τό δέ «ΕΙρηνεύετε έν έαυτοΐς», καθώς προτρέπει δ ’Από
στολος, σημαίνει άφ* ού έξέλεξαν τους πρεσβυτέρους τούτους,
δπως ώσιν αντιπρόσωποι τής συναθροισεως, τό σώμα έν γένει πρέ
πει νά αναμένη έξ αντών, δπως έκπληρώβι την νπηρεβίαν,
δι* ην έξελέγηθαν, καί δτι έκαστος δέν πρέπει νά προσπαθή δπως
άναλαμβάνη νά γίνηται έλεγκτής, ή σύμβουλος, κλπ. Είναι δέ άληθές, καθώς έχομεν ήδη παρατηρήση, δτι δ λαός τού Κυρίου, δέν
πρέπει νά κρίνωσιν άλλήλους προσωπικώς, καί δτι μόνον ή συνάθοισις ώς έν δλ(ρ, δύναται νά άποκλείση τινά έκ του άριθμού αυ
τής από τής έπικοινωνίας καί τδ)ν προνομίων τής συναθροισεως,
Καί τούτο δέ δύναται νά συμβή, καθώς είδομεν, μόνον άφ’ ού ληφθώσι τά διάφορα διαβήματα τού πλέον μυστικωτέρου είδους— άφ’
ού δηλαδή πάσαι αΐ προσπάθειαι πρός έπανόρθωσιν άπεδείχθησαν
G .F .— 19
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άνωφελείς, καί τά συμφέροντα τής έκκλησίας έν γένει σοβαρώς
έπαπειλούνται ύπό τής κακής διαγωγής του άδικήσαντος. Έ ν τφ
ένώπιον δμως ημών χωρίφ, ό ’Απόστολος προτρέπει, δπως ή συνάθροισις
«γνωρίζη»
—
δηλαδή
άναγνωρίζη
έκείνους τους όποιους ουτοι έξέλεξαν ώς άντιπροσώπους των, καί
δπως άναμένη έξ αυτών, ίνα ουτοι φρουρώσι τά συμφέροντα τής
Εκκλησίας, καί νά έκτελώσι την νουθεσίαν των άτακτων, μέχρις
έκείνου του σημείου, ένθα ή ύπόθεσις θά ήτο τόσον σοβαρά, ώστε
νά προσαχθή ενώπιον τής έκκλησίας ώς δικαστηρίου.
Ο Ι ΔΗ Μ Ο ΣΙΟ Ι ΕΛΕΓΧ Ο Ι Π Ρ Ε Π Ε Ι ΝΑ Ε ΙΝ Α Ι ΣΠ Α Ν ΙΟ Ι.
Ή νουθεσία αυτή, εϊς τινας περιστάσεις πιθανόν νά ύπάρξη
άνάγκη δπως γίνηται δημοσίφ ένώπιον τής συναθροίσεως, καθώς
ό Απόστολος υπαινίσσεται εις τδν Τιμόθεον, «Τούς άμαρτάνοντας
(δημοσία), ένώπιον πάντων έλεγχε, ίνα καί οί λοιποί φόβον έχωσιν»
(Α ' Τιμ. ε ' 20). Τοιούτος δημόσιος έλεγχος άναγκαίως συνεπάγεται υηηοόίαν τινα αμαρτίαν άοβαοάς φύθεωτ. Διά πάσαν συγκριτικώς έλαφράν παρεκτροπήν άπό τούς κανόνας τής τάξεως, oi
πρεσβΰτεροι, υπό τον νόμον τής άγάπης, τον Χρυσούν κανόνα, πρέ
πει βεβαίως «νά φροντίζωσιν περί άλλήλων, καί νά παρακινώσιν
εις αγάπην καί καλά έργα», καί τοιουτοτρόπως φροντίζοντες πρέπει
νά γνιοριζωσιν, δτι μία λέξις λεγομένη εις Ιδιαίτερον μέρος καί
κατά ιδιαίτερον τρόπον, θά ήτο περισσότερον ώφέλιμος διά τό πρόσωπον έκείνο, ή έαν έλάμβανε χώραν δημοσία τις έπίπληξις, ήτις
πιθανόν νά άπέκοπτε, ή νά έπλήγωνεν, ή νά έζημΐου εύαίσθητόν τινα
φύσιν, διά την οποίαν τοιαύτα τραύματα θά ήσαν δλως διόλου πε
ριττά, καί ένθα ή αγάπη θά παρεκίνει ημάς δπως λάβωμεν διάφο
ρον τινα κατεύθυνσιν. Καίτοι δμως πρεσβύτερός τις δυναται νά
έλέγξη δημοσίως σοβαράν τινα αμαρτίαν, τούτο δμως πρέπει νά
γίνηται μετ’ άγάπης, καί μέ την Ιπιθυμίαν, δπως ό επιπληχθείς
διορθωθή, καί ύποβοηθηθή νά έπιστρέφη πρός τά όπίσω, καί όχι
μέ την επιθυμίαν δπως καταστήση αυτόν άντιπαθητικόν καί μιση
τόν, καί άποδληθή ό τοιούτος. Ά λ λ 5 εύτε καί έναπόκειται είς την
σφαίραν τής δικαιοδοσίας τού πρεσβυτέραν νά έλέγξη τινά μέχρι
του βαθμού, ώστε νά αποκλείση αυτόν άπό τών προνομίων των
συναθροίσεων. ‘Η έπίπληξις τού βαθμού τούτου, καθώς παρετηρήσαμεν ήδη, δύναται νά προέλθη μόνον άπό την Εκκλησίαν
έν συνόλφ, καί άφ ου άκούση τελείως την ύπόθεσιν, κατά τήν
όποίαν ό κατηγορούμενος έχει πλήρη ευκαιρίαν είτε νά ύπερασπέση έαυτόν, ή νά έπανορθώση τάς δδούς αυτού καί νά τύχη συγχωρήσεως. Ή εκκλησία επομένως καί δχι οΐ πρεσβΰτεροι, αποτε
λεί τό δικαστηρίου έν έσχάτη πλέον άνάγκη, διά πάσας τάς τοιοΰτου ίίδονς ατοθέσεις, καί επομένως ή διαγω γή τού πρεσβυ-
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τέρου ύπόκειται πάντοτε υπό την έποπτείαν η την ευθυκρισίαν
τής 1Εκκλησίας, συμφώνως προς την ήνωμένην κρίσιν του θελή
ματος του Κυρίου.
Έ νφ δέ έξετάζομεν την φάσιν ταύτην του ζητήματος, δυνάμεθα νά σταθώμεν επί τινα στιγμήν, καί νά έρωτήσωμεν δπως
μάθωμεν, μέχρι ποιου βαθμού ή εκκλησία, αμέσως ή εμμέσως,
ή διά των πρεσβυτέρων αυτής, δύναται νά έξασκήση τό καθήκον
τούτο τής νουθεσίας των άτακτων, καί του τελικού αποκλεισμού
αυτών από τάς συναθροίσεις. Δέν έχει τό δικαίωμα ή ’Εκκλησία
νά άποκλείση ουδένα διαρκώς. Ό αδελφός έκείνος δστις ήδίκησεν έτερόν τινα αδελφόν, ή ολόκληρον την Εκκλησίαν, τό Σώμα,
πιθανόν νά έπιστρέψη πάλιν καί νά είπη «Μετανοώ διά την κακήν
μου διαγωγήν, καί υπόσχομαι δτι θά καταβάλλω τάς καλλιτέρας
μου προσπάθειας νά πράξω τό ορθόν έν τφ μέλλοντι, ή κατά τοιουτόν τινα τρόπον έκφρασθή πρέπει νά συγχωρηθή—τελείως, δω
ρεάν— καθώς εκ καρδίας καί ημείς πιστεΰομεν, δτι ό Κύριος θά
συγχώρηση τάς παραβάσεις πάντων. Ούδείς άλλος έκτος του
Κυρίου έχει την δύναμιν ή την εξουσίαν νά άποκόπτη άτομόν τι
αιωνίως— την δύναμιν δπως καθαίρη κλήμά τι τής ’Αμπέλου. Πληροφορούμεθα δέ δτι υπάρχει αμαρτία προς θάνατον, διά τήν ο
ποίαν είναι ανωφελές νά προσευχηθώμεν (Α ' ’Ιωάν, α ' 16), καί
πρέπει νά γνωρίζωμεν δτι τοιαύτη εκούσια αμαρτία, ώστε νά έπιφέρη ούτως τήν ποινήν του Δευτέρου θανάτου, θά ήτο τόσον φανε
ρά, τόσον καταφανής, ώστε ευκόλως νά διακρίνηται ύπο έκείνων
οίτινες εύρίσκονται είς επικοινωνίαν μετά τού Κυρίου. Δέν δυνάμεθα νά κρίνωμεν ουδένα δι’ έκεΐνο τό όποιον εύρίσκεται έν τή
καρδίφ αυτού, διότι δέν δυνάμεθα νά άναγνώσωμεν τάς καρδίας
αυτών, άλλ’ εάν διαπράξωσιν αμαρτίαν προς θάνατον, έκουσίαν
αμαρτίαν, βεβαίως τό τοιούτον θά καταστή φανερόν έξωτερικώς
—διά τών χειλέων αυτών, έάν είναι δογματικαί παραβάσεις, διά
τών όποιων άρνούνται τό πολύτιμον αίμα τής καταλλαγής· ή διά
τών άνηθικοτήτων αυτών, έάν έστράφησαν καί πάλιν, ώστε νά περιπατώσι κατά σάρκα, «ΤΥς λουσαμένη είς κύλισμα βαρβάρου».
Περί τών τοιούτων άναφερόμενος ό ’Απόστολος είς Εβραίους στ’
4-8, ι' 26-31 προτρέπει ημάς, δπως μή έχωμεν σύδεμίαν σχέσιν
προς τοιούτους —νά μή τροόγωμεν μετ’ αυτών, ούτε νά τους δεχδ>μεθα εις τους οίκους ήμών, καί ούτε νά λέγωμεν αύτοίς τό χαίρειν (Β ' ’Ιωάν, y-11) διότι έκεΐνοι οίτινες θά συνεδέοντο μετ’
αυτών ή θά τοις έλεγον τό χαίρειν, θά έλογίζοντο ώς λαβόντες
τάς θέσεις αυτών, ώς έχθρών τού Θεού, καί ώς συμμετέχοντες είς
τά πονηρά αυτών έργα, ή πονηράς διδασκαλίας, άναλόγως πρός
τήν περίπτωσιν.
Σχετικώς δμως πρός τούς άλλους, οίτινες «περιπατοΰσιν άτάκτο)ς» ή διακανόνησις τού ζητήματος είναι διάφορος. Ό ούτως
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άποκλεισθείς άδελφός ή άδελφή, δέν πρέπει νά θεωρήται ώς
Εχθρός, άλλ’ ώς πλανηθείς αδελφός, καθώς ό Απόστολος λέγει
περαιτέρω είς την αυτήν έπιστολήν* «Εί δέ τις ούχ υπακούει τφ
λόγφ υμών διά τής επιστολής (έάν είναι άτακτος, απρόθυμος είς
τό νά ύποταχθή είς τούς σώφρονας, πλήρεις αγάπης, καί εύγενείς
κανονισμούς τής τάξεως), τούτον σημειούσΟε, καί μή συναναμίγνυσθε αύτφ, ίνα έντραπή, αλλά νουθετείτε ώς αδελφόν». (Β ' Θεσ.
γ ' 14,15). Τοιαύτη τις περίπτωσις ώς ή παρούσα, συνεπάγεται
φανεράν, δημοσίαν έναντίωσιν έκ μέρους τού αδελφού προς τούς
κανονισμούς τής τάξεως, τούς υπό τού ’Αποστόλου κατατεθέντας,
ώς στόμα τού Κυρίοο* τοιαύτη δέ δημοσία έναντίωσις προς δικαίας
άρχάς, πρέπει νά έλέγχηται υπό τής συναθροίσεως, καί νά έκδώσωσι την άπόφασιν δτι ό αδελφός εκείνος, τόσον άπεμακρύνθη
τής τάξεως, ώστε έχει ανάγκην συμβουλής* έάν δέ ούτος δέν συναινεΐ προς τον τύπον των ύγιαινόντων λόγων, των υπό του Κυρίου
διά τού ’Αποστόλου σταλέντων ήμϊν, πρέπει νά θεωρήται δτι είς
τοιούτον βαθμόν εύρίσκεται έν διαφωνίςι ώστε νά μή είναι έπί πλέ
ον άρμόζον καί κατάλληλον όπως ό τοιούτος έχει τήν έπικοινωνίαν
των άδλελφών, έως δτου ήθελε συγκατατεθή είς τάς λογικάς
ταύτας απαιτήσεις. Δέν πρέπει δέ οΐ αδελφοί νά διέρχονται πλησίον
αυτού είς τάς οδούς, καί νά μή παρατηρώσιν αυτόν, αλλά νά τον
μεταχειρίζονται εύγενώς. *0 αποκλεισμός απλώς θά ήναι από τά
προνόμια τών συνεδριάσεων, καί από πάσαν ειδικήν αδελφικήν
συνάθροισιν, κλπ. άτινα είναι προνόμια τών πιστών. Τούτο δέ
έννοούσι καί οί λόγοι τού Κυρίου ήμών, «*Ας είναι είς σέ, ώς ό
εθνικός καί ό τελώνης». Ό Κύριος ήμών δέν ήννόει, δτι έπρεπε
νά άδικώμεν τόν έθνικόν ή τον τελώνην, άλλ’ ούτε καί δτι έπρε
πε νά μεταχειριζώμεθα αυτούς κατά τρόπον αγενή, άλλ’ απλώς,
δτι δέν πρέπει νά έπικοινωνώμεν προς τούς τοιούτους ώς α δ ε λ 
φ ο ύ ς , ούτε καί νά ζητώμεν τήν εμπιστοσύνην καί τό θάρρος αυ
τών, ούτε δέ καί ημείς ώς νέα κτίσματα πρέπει νά δίδωμεν τήν
Ιδικήν μας είς αυτούς. Ό Οίκος τής πίστεως πρέπει νά ήναι συνδεδεμένος καί συγκεκολλημένος δι’ αμοιβαίας αγάπης καί συμπά
θειας, αί δέ έκφράσεις τούτων νά γίνονται κατά διαφόρους τρό
πους. Τήν έλλειψιν δέ τούτων τών προνομίων καί ευλογιών \>ποχρεοΰται νά ύποστη ό αποκλεισθείς άδελφός, έως δτου αίσθανθή,
δτι πρέπει νά έπανορθώση τάς οδούς αυτού, καί νά έπιστρέψη είς
τήν οικογενειακήν εστίαν. ’Υπάρχει δέ καί είσήγησίς τις σχετικός
προς τόν ζήλον, τήν ειλικρινή άγάπην, τήν αληθή φιλαδελφίαν,
άτινα δέον νά έπικρατώσιν μεταξύ έκείνων οίτινες είναι μέλη
του σώματος τού Κυρίου.
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«ΠΑΡΑΜΥΘΕΙΣΘΕ ΤΟΥΣ ΟΛΙΓΟΨΥΧΟΥΣ».

Έξακολουθσΰντες την έξέτασιν των λόγων του 'Αποστόλου, έν
τφ χωρίψ ημών, παρατηρούμεν, δτι ή εκκλησία πρέπει νά παρηγορή τούς όλιγοψύχους. Καί τοιουτοτρόπως παρατηρούμεν, οτι ή
λήψις του αγίου πνεύματος δεν μεταμορφόνει τά θνητά ήμών σώ
ματα, ούτως ώστε νά κατανικήσωμεν εξ ολοκλήρου τάς άσθενείας
αυτών. Ύπάρχουσί τινες όλιγό'ψυχοι, — ασθενείς κατά τό πνεύμα,
καθώς ύπάρχουσι καί άλλοι ασθενείς κατά τό σώμα, καί έκαστος
δχει ανάγκην συμπαθειών, άναλόγως προς την αδυναμίαν αυτού.
Οί όλιγόψυχοι δεν θά θεραπευθώσι θαυματουργικώς, άλλ' ούτε καί
πρέπει νά νομίζωμεν, δτι, επειδή αί διάνοιαι αυτών είναι ασθενείς
καί ανίκανοι νά κατανοήσωσι πάντα τά μήκη, καί πλάτη, καί ύψη
καί βάθη τού Θείου σχεδίου, έ'νεκεν τούτου, δέν είναι καί έκ τού
σίόμαυος. 'Απεναντίας, καθώς ό Κύριος δέν ζητεί διά την έκκλησίαν αυτού απλώς εκείνους οίτινες κατέχουσιν ώραίαν φυσικήν άνάπτυξιν, ισχυράν καί ρωμαλαίαν, τοιουτοτρόπως ομοίως, Ούτος δέν
ζητεί απλώς έκείνους οίτινες είναι ισχυροί καί ρωμαλαίοι κατά τό
πνεύμα, καί οίτινες δύνανται νά λογικεύωνται καί νά άναλύωσι
τελείως, πλήρως έκαστον χαρακτήρα τού Θείου σχεδίου. Θά ύπάρχωσι βεβαίως εις τό σώμα τινές oi όποιοι νά κατέχωσι τά προσόν
τα ταύτα, αλλά πιθανόν άλλοι νά είναι όλιγό'ψυχοι, οίτινες δέν
δύνανται νά φθάσωσιν ουδέ εις τον μέσον όρον καί κανόνα τής
γνωσεως. Ποιαν λοιπόν παρηγοριάν θά δώσωμεν εις τούς τοιούτους; Άπικρινόμεθα δτι οί πρεσβύτεροι, δταν παρουσιάζωσι τήν
αλήθειαν, καί πάντες οί έκ τής εκκλησίας έν τή προς άλλήλους
αυτών έπικοινωνίςι καί σχέσει, πρέπει νά παρηγορώσι τούς τοιούτους, δχι κατ' ανάγκην ύποδεικνύοντες είς αυτούς τάς αδυναμίας
αυτών, καί συγχωρούντες αύτάς, αλλά μάλλον έπί γενικαίς γραμμαίς — δηλ. μή άναμένοντες τήν ιδίαν πρόοδον είς τάς γνώσεις,
καί τήν διανοητικήν κατανόησιν τών μελών τής οικογένειας τού Θε
ού. Ούδείς δέ πρέπει νά άξιοί δτι δσοι έ'χουσι τοιαύτας ανικανότη
τας δέν είναι, ενεκεν τούτου, καί έκ τού σώματος.
Τό μάθημα είναι βεβαίως τό αυτό, έάν λάβωμεν τήν πρώτην
σημασίαν τής λέξεως «Όλιγό-ψυχος». Τινές φυσικώς έ'χουσιν
ελλειψιν θάρρους, καί φιλομάχου πνεύματος, καίτοι δέ κατέχουσι
πάντοτε καλήν θέλησιν καί πιστάς καρδίας, δέν δύνανται δμως, είς
τον ίδιον βαθμόν, καθώς οί άλλοι έκ τού σώματος, «νά είναι ισχυ
ροί έν Κυρίω» ούτε «καί νά πολεμήσωσι τον αγώνα τύν καλόν τής
πίστεως» είς τό φανερόν. Ό Κύριος, δμως πρέπει νά ίδη δτι ή
θέλησις, αί προθέσεις των είναι θαρραλέαι καί πισταί, καί οί α
δελφοί πρέπει νά ϊδωσι τούτο έάν θέλωσι νά καταταχθώσιν είς τήν
τάξιν τών ύπερνικητών.
Πάντες δέον νά άναγνωρίζωσιν, δτι ή υπό τού Κυρίου κρίσις τού
λαού αυτού γίνεται συμφώνως προς τάς καρδίας αυτών, καί δτι έάν
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ο\ άσθενείς οΰτοι κατά τ7]ν διάνοιαν, ή όλιγό-ψυχοι ούτοι έχουσιν
επάρκειαν τινα πνεύματος, καί θελήσεως, ώστε νά κατανοήσωσι
τά θεμελιώδη στοιχεία του Θείου σχεδίου τής διά του Χριστού ’Ιη
σού άπολυτρώσεως, καί την Ιδίαν εαυτών δικαίωσιν ενώπιον τού
Θεού, διά πίστεως εις τον Λυτρωτήν, καί εάν επί τη βάσει ταύτη,
έκαμον τελείαν άφιέρωσιν τού παντός αυτών εις τον Κύριον, ούτοι
πρέπει νά τυγχάνωσι τοιαύτης περιποιήσεως κατά πάντα τρόπον,
ώστε νά έπιτρέπηται αύτοίς, δπως νομίζωσιν δτι είναι τελείως μέλη
τού σώματος τού Χριστού, και δτι το γεγονός, οτι δεν δύνανται
νά έξηγήσωσιν, ή δεν δύνανται ίσως μετά σαφήνειας νά διακρίνωσιν έκαστον χαρακτήρα τού Θείου σχεδίου διανοητικώς, και νά
ύπερασπίσωσι τούτον τόσον θαρραλέος, δσον καί οΐ άλλοι, δεν πρέ
πει νά θεωρήται δτι τούτο διαμφισβιγτή την παρά τού Κυρίου
αποδοχήν αυτών. Ούτοι πρέπει νά ένθαρρύνωνται δπως προχωρώσι
προς την αυτοθυσίαν έν τη Θείφ ύπηρεσίφ, έκτελοΰντες έκείνα τά
όποια ή χειρ αυτών ευρίσκει είς τό νά έκτελέση, προς δόξαν τού
Κυρίου καί διά τήν ευλογίαν τού λαού αυτού, — παρηγορούμενοι
με τήν σκέψιν, δτι έν τφ ώρισμένφ καιρφ, πάντες δσοι παραμένουσιν έν τφ Χριστφ καί καλλιεργοΰσι τούς καρπούς τού πνεύμα
τός του, καί περιπατούσιν είς τά Ιχνη αυτού τής Ουσίας, θά λάβωοΐ νέα σώματα, μετά τελείας χωρητικότητος καί Ικανότητος,
διά των όποιων πάντα τά μέλη θά είναι Ικανά νά γνωρίσωσιν, ώς
έγνωρίσθησαν — καί δτι έν τφ μεταξύ ό Κύριος μάς διαβεβαιοϊ,
ότι ή δύναμίς του δεικνύεται τελειότερα έν ταίς άσΟενείαις ημών.
«ΑΝΤΕΧΕΣΘΕ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ».
Τούτο σημαίνει, δτι ύπάρχουσί τινες έν τη έκκλησίφ, ασθενέ
στεροι τών άλλο)ν* δχι απλώς φυσικώς ασθενείς, άλλα πνευματικώς
άσθενέστεροι,— υπό τήν έννοιαν, δτι έχουσιν ανθρωπίνους οργανι
σμούς είς τοιουτον βαθμόν διεφθαρμένους, ώστε ούτοι, ώς νέα
χτίσματα, εύρίσκουσι μεγαλητέραν δυσκολίαν είς τήν αύξησιν καί
τήν πνευματικήν άνάπτυξιν. ΟΙ τοιούιοι δεν πρέπει νά άπορρίπτωνται έκ τού σώματος, άλλ* απεναντίας, πρέπει νά γνωρίζωμεν
δτι έάν ό Κύριος τούς έκρινεν άξιους τής γνώσεως τής χάριτός
του, τούτο σημαίνει, δτι αυτός είναι ικανός νά κάμη αυτούς ύπερνικητάς, διά τού άγαπήσαντος ημάς καί έξαγσράσαντος ήμάς'
διά τού πολυτίμου αυτού αίματος. Ούτοι πρέπει νά ύποστηρίζωνται
καί ύποβοηθώνται διά τών επαγγελιών έκείνων, τάς όποιας προβάλλουσιν αί Γραφαί, — δτι, δταν εϊμεθα ασθενείς έν έαυτοΐς,
είμεθα Ισχυροί έν Κυρίφ, καί έν τφ κράτει τής ισχύος αυτού, διά
τής έπιρρίψεως είς αυτόν πάσης τής μερίμνης ημών, καί διά τής
πίστεως κατέχοντες τήν χάριν αυτού, καί δτι κατά τήν ώραν τής
άσθενείας καί τού πειρασμού, θά εύρωσι τήν ύπόσχεσιν αυτού έκπληρουμένην, «’Αρκεϊ σοι ή χάρις μου, ή γάρ δύναμίς μου έν
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άσθενείςι τελειούται». *Ολόκληρος ή συνάθροισις δύναται vd βοηθήση εις την παρηγοριάν καί ύποστήριξιν ταύτην, καίτοι εννοείται,
οΐ πρεσβύτεροι έχουσιν είδικώς τό έργον τούτο καί την ευθύνην
προς αύτοΐ)ς, διότι ούτοι είναι οι εκλεκτοί αντιπρόσωποι της Εκκλη
σίας, καί έπομένως καί του Κυρίου. Ό 9Απόστολος όμιλών περί
των διαφόρων μελών του σώματος, άφ’ ού αναφέρει τούς ποιμένας
καί διδασκάλους, όμιλεί καί περί «αντιλήψεων». (Α ' Κορινθ.
ιδ ' 28). Προφανώς τό θέλημα του Κυρίου είναι, δπως έκαστον μέ
λος τής Εκκλησίας πρέπει νά ζητή νά καταλάδη μιαν τοιαύτην
θέσιν άντιλήψεως, βοήθειας, όχι μόνον δπως βοηθώσιν τούς έκλεκτούς πρεσβυτέρους ώς τούς αντιπροσώπους τής έκκλησίας άλλ*
ύποδοηθούντες άλλήλους, κάμναντες τό καλόν πρός πάντας, κα
θόσον θά εχωσιν ευκαιρίαν, μάλιστα δέ πρός τούς οικείους τής
πίστεως.
«ΜΑΚΡΟΘΥΜΕΙΤΕ ΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΣ»
'Υπακούοντα εις την προτροπήν ταύτην, δπως έξασκώοιν υ
πομονήν πρός άλλήλους, καί ύφ* ολας τάς περιστάσεις, τά νέα κτίσματα θέλουσι παρατηρήση, δτι όχι μόνον έξασκούσι την άρμόζουσαΥ στάσιν πρός άλλήλους, άλλ* δτι καλλιεργούσιν έν έαυτοΐς
μίαν έκ των μεγαλητέρων χαρίτων τού αγίου πνεύματος— την υπο
μονήν. Ή υπομονή είναι χάρις τού πνεύματος, ήτις ευρίσκει άφθο
νους ευκαιρίας πρός εξάσκησιν είς πάσας τας υποθέσεις τής ζωής,
πρός έκείνους οιτινες είναι εσωθεν αυτής· είναι δέ καλόν δπως
ένθυμώμεθα, δτι όλόκλρος ό κόσμος έχει ά ξ ί ω σ ί ν τινα
έπί τής υπομονής ημών. Τούτο δέ τό κατανοοΰμεν μόνον, ευθύς
ώς λάδωμεν σαφή τινα άποψιν τής καταστάσεο)ς τής συστεναζούσης κτίσεως, τής άποκαλυπτομένης ήμϊν έν ταϊς Γραφαϊς. Έ ν
αύταίς παρατηρουι,εν την Ιστορίαν τής πτώσεο)ς, καί πώς πάντες
έξημιώθησαν έξ αύτης. Έ ν αύταίς παρατηρούμεν την υπομονήν του
Θεού πρός τούς αμαρτωλούς, καί την θαυμασίαν αυτόν άγώνην
έν τή απολυτρώσει αΰτών, καί τήν πρόνοιαν τήν οποίαν ελαβεν 5χι
μόνον διά τήν ευλογίαν καί άνύψωσιν τής έκκλησίας, καό τήν έξαγωγήν αυτής έκ τής δορβορώδους ίλύος, καί έκ τής φοβοεάς
άβύσσου τής αμαρτίας καί τού θανάτου, άλλα καί διά τάς ενδό
ξους προμήθειας καί προνοίας έπίσης τάς οποίας ελαβε bi9 όλεκληρον τον κόσμον τής άνθρωπότητος. Έ ν αύταίς έπίσης πκρανηρούμεν, δτι τό μέγα πρόσκομμα τό παρεμποδίζον τόν κόομον, εί
ναι δτι ούτος εύρίσκεται υπό τάς πλεκτάνας τού Σατανά, «τευ θεού
τού κόσμου τούτου», οστις ήδη τυφλοί καί έξαπατρ τούτον. — Β '
Κορινθ. δ ' 4.
Βεβαίως δέ ή γνώσις αυτή, δέον νά δίδη είς ημάς ύπομονήνί
Έ ά ν δέ έ'χωμεν Ιπομονήν πρός τόν κόσμον κατά μείξονα λέγον
πρέπει νά εχωμον θπομονήν πρός έκείνους οίτινες δέν είναι πλέον
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έκ τού κόσμου, άλλ* οιτινες διά τής χάριτος του Θεού ύπήχθησαν
υπό την κατάστασιν τής συγχωρήσεως αύτου έν Χριστφ ’Ιησού
έγένοντο δεκτοί εις την οικογένειαν αύτου, καί ζητοΰσιν ήδη νά
περιπατήσωσιν εις τά ίχνη αύτου. 'Οποίαν λοιπόν πλήρη αγάπης
καί μακρόθυμον υπομονήν π ρ έ π ε ι
νά εχωμεν προς τούς
συμμαθητάς τούτους, τά μέλη του σώματος του Κυρίου! Βεβαίως
ούδέν άλλο δ υ ν ά μ ε θ α νά εχωμεν, είμή υπομονήν προς
αύτούς· καί βεβαίως ό Κύριος ήμών καί Διδάσκαλος θά άπεδοκίμαζε
είδικώτερον, καί κατά τινα τρόπον Μ ήλεγχε την έκ μέρους ήμών
ανυπομονησίαν εις τινα τούτων. Έ πί πλέον εχομεν μεγάλην ανάγ
κην υπομονής ακόμη καί κατά τήν προς ήμάς αύτούς πολιτείαν
ήμών, υπό τάς παρούσας δυσφορίας, αδυναμίας, καί μάχας μετά
τού κόσμου, σαρκός καί Σατανά.
"Οταν δέ μάθωμεν νά έκτιμώμεν τά γεγονότα ταυτα, ταύτα
θά μάς ύποβοηθήσωσιν, ώστε νά γείνωμεν ακόμη περισσότερον
υπομονητικοί προς πάντας.
«ΟΡΑΤΕ ΜΗ Τ ΙΣ ΚΑΚΟΝ ΑΝΤΙ ΚΑΚΟΥ ΑΠΟΔΩ».
Ή σ μ β ο υ λ ή αΰτη, εΐνέ τι τό όποιον ύπερβαΓνει τήν
ατομικήν συμβουλήν, είναι έντολή τις, απευθυνόμενη πρός τήν
Εκκλησίαν ώς έν συνόλφ καί εφαρμοζόμενη έν έκάστη συναθροίσει
του λαού τού Κυρίου. Αύτη δέ έμπεριέχει τήν έννοιαν, δτι έάν
τινες έκ τού οίκου τής πίστεως είναι διατεθειμένοι δπως έκδικηθώσι τινά, μέλος τής συναθροίσεως, ή άλλους τινάς έκ των έξω, ή
Εκκλησία δεν πρέπει νά φανή φιλοπράγμων, ζητούσα, δπως λάβη
γνώσιν μιας τοιαύτης ύποθέσεως. Καθήκον τής έκκλησίας είναι νά
Ό ο $ νά προσεχή είς τούτο. «'Ορατέ, προσεχετε μή τις ανταποδώση είς τινα κακόν αντί κακού», σημαίνει, προσέχετε, έπιστήσατε τήν προσοχήν σας είς τούτο, δπως τό κατάλληλον τούτο πνεύμα,
τηρείται έν τψ μέσφ υμών μεταξύ των άδελφών. Έάν έπομένως
οΐ πρεσβύτεροι, μάθωσιν δτι ύφίστανται τοιαύται συνθήκαι προβλεπόμεναι υπό τής εντολής ταύτης, καθήκον αύτών είναι νά συμ
βουλεύουν εύγενώς τούς αδελφούς ή τάς άδελφάς, συμφώνως
πρός τον λόγον τού Κυρίου, καί έάν ούτοι δεν θέλωσι νά ύπακούσωοι, καθήκον αύτών είναι (των πρεσβυτέρων) δπως προσαγάγωσι τήν ύπόθεσιν ενιοπιον τής συναθροίσεως, κλπ. κλπ. Ενταύθα
λοιπόν μόνον έρχεται ή δικαιοδοσία τής έκκλησίας, δπως λάβη
γνώσιν τής τοιαύτης Αναρμοδίου διαγωγής τών όλίγων. ’Ό χι μό
νον 8έ τοιουτοτρόπως πρέπει νά προσέχωμεν άλλήλους, καί νά
λαμβάνωμεν πρόνοιαν υπέρ άλλήλων μετ’ αγαθού ένδιαφέροντος,
καί νά παρατηρήσωμεν μήπως τά πρώτα βήματα δέν έλήφθησαν,
άλλ’ Απεναντίας πρέπει νά προσέχωμεν, δπως πάντες Ακολουθώμεν έκείνο τό όποιον είναι καλόν. Πρέπει νά χαίρωμεν, καί νά
ουναστώμεν πάσαν άπόδειξιν προόδου δικαίας, παρέχοντες τήν ύπο-
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στήριξιν ήμών είς ταΰτην καί ώς άτομα, καί ώς συναθροίσεις του
λαού του Κυρίου. Ουτω δέ πράττοντες, καθώς ό 'Απόστολος λέγει,
δχοντες την πρός τούτο κατάλληλον δικαιολογίαν, διότι βοηθούντες τοιουτοτρόπως άλλήλους, τό σώμα του Χρίστου θά αύξήση
καθ' έαυτό είς την αγάπην, θά προαχθή έπί μάλλον καί μάλλον κα
τά την ομοιότητα τής Κεφαλής, καί θά γείνη ακόμη περισσότερον
κατάλληλον διά την μετ' Αυτού συμμετοχήν του έν τή Βασιλείς.
«Κατανοώμεν άλλήλους είς παροξυσμόν αγάπης, και καλών
έργων». — Ε βραίους ι ' 24.
'Οπόσον ωραία καί πλήρης άγάπης σκέψις εκφράζεται διά του
χωρίου τούτου! Έ ν φ άλλοι φροντίζωσι περί των συναδέλφων αυ
τών, δπως ευρωσιν έν αύτοΐς σφάλματα, ή νά τούς άποθαρρΰνωσιν, ή νά έπωφεληθώσιν έγωϊστικώς έκ τών αδυναμιών αυτών,
ή νέα κτίσις πρέπει νά πράττη τό αντίθετον, — νά μελετά καί νά
σπουδάζη έκαστος τάς διαθέσεις του άλλου, πρός τον σκοπόν,
δπως άποψεύγη από τό νά λέγη ή πράττη πράγματα, άτινα άσκόπως θά έτραυμάτιζον αυτόν θά έξήγειρον την όργήν, κλπ. άλλά
μέ τον σκοπόν δπως παροτρύνωμεν αυτούς είς αγάπην καί καλήν
διαγωγήν.
Καί διατί δχι; 'Ολόκληρος ή στάσις του κόσμου, τής σαρκός
καί του πονηρού δεν προκαλεΐ τά μίση, τήν έγωϊστικήν ζηλοτυ
πίαν, καί δεν είναι πλήρης τών πονηρών δελεασμάτων πρός τήν
αμαρτίαν, έν σκέψεσιν, λόγοις καί πράξεσιν; Δέν πρέπει λοιπόν
τά νέα κτίσματα τού σώματος τού Χριστού, δχι μόνον νά άπέχωσιν άπό τοιαΰτας προκλήσεις καί πρός εαυτούς καί πρός τούς
άλλους, άλλά καί νά έπιδίδωνται είς τό νά προτρέπωσιν, ή νά
ύποδαυλιζωσιν άλλήλους πρός τήν άντίθετον διεύθυνσιν — πρός
τήν άγάπην καί τά καλά έργα; Βεβαίως καί τούτο, καθώς καί πά
σα άλλη προτροπή καί συμβου?.ή τού λόγου τού Θεού, είναι τό
σον λογική, δσον καί ώφέλιμος.
Η ΕΠ ΙΣΥ Ν Α ΓΩ ΓΗ ΗΜΩΝ.
«Μη έγκαταλείποντες τήν έπηίυναγω γήν εαυτών, καθώς έθος
τιβίν, άλλά παρακαλούντες, καί τοάούτω μάλλον, δάον βλέπετε
έγγιζουάαν την νηιεοαν» — Ε βραίους χ 25.
Ή διά τού 'Αποστόλου έντολή τού Κυρίου, σχετικώς πρός
τά ς συναθροίσεις τού λαού αυτού, εύρίσκεται έν πλήρει άρμονίςι
πρός τούς ίδιους έαυτοΰ λόγους, «Ού γάρ είσιν, δύο ή τρεις συνηγμένοι είς τό έμον δνομα έκεί είμί έν μέσς) αυτών». (Ματθ.
ιη ' 20). 'Ο σκοπός δέ τών συναθροίσεων τούτων σαφώς δεικνύεται·
αί συναθροίσεις αύται γίνονται πρός τόν σκοπόν τής αμοιβαίας άναπτύξεως είς τά πνευματικά — εύκαιρίαι πρός παρότρυνσιν, ή
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προτροπήν άλλήλων πρός περισσοτέραν καί αύξουσαν άγάπην πρός
τον Κύριον καί πρός άλλήλους, καί πρός άνάπτυξιν των καλών
έργων παντός είδους, τά όποια θά έδόξαζον τόν πατέρα ήμών,
τά όποια θά ηύλόγουν την αδελφότητα ήμών, καί τά όποια θά
έκαμνον καλόν πρός πάντας, καθόσον ήμείς θά έχωμεν ευκαιρίαν.
Έάν εκείνος δστις λέγη, ’Αγαπώ τόν Θεόν, καί έν τούτοις μισεί
τόν αδελφόν αυτού, δεν γνωρίζει τί λέγει, καί άπατ$ τόν έαυτόν
του, (Α' Ίωάν. δ ' 20) πιστεύομεν, ότι παρομοίως πλανώνται
καί έκεινοι, οιτινες λέγουσιν, Επιθυμώ νά είμαι μετά του Κυρίου,
καί νά άπολαμβάνω τάς ευλογίας αύτοΰ καί την μετ’ αύτοϋ επι
κοινωνίαν, καί έν τουτοις παραμελούσι τάς ευκαιρίας δπως συναντηθώσι μετά των άδελφών, καί δέν άπολαμβάνουσι τής συνανα
στροφής καί επικοινωνίας μετ’ αυτών.
Αύτή δε ή φύσις των πραγμάτων, διδάσκει ημάς, δτι έκάστη
άνθρωπίνη ύπαρξις αναζητεί την τοιαύτην έπικοινωνίαν, άλλά καί
αυτή ή πείρα διδάσκει καί έπιβεβαιοί τό άληθές του λογίου έκείνου· «"Ομοιος όμοίφ άεί πελάζει». Έάν έπομένως ή έπικοινωνία ήμών μετά των υπό του πνεύματος άποκυηθέντων δέν έκτιμάται, δέν τυγχάνη διακαούς επιθυμίας έκ μέρους ήμών καί άναζητήται, έάν δέν ζητώμεν όπως βελτιιόνωμεν τάς ευκαιρίας δπως
άπολαμβάνωμεν τής επικοινωνίας ταύτης, δυνάμεθα νά ειμεθα βέ
βαιοι, δτι αί αί αποδείξεις αυται, είναι άποδείξεις νοσηρότητος τής
πνευματικής ημών καταστάσεως. Ό φυσικός άνθρωπος αγαπά
καί άπολαμβάνει την φυσικήν έπικοινωνίαν καί συναναστροφήν,
καί σχεδιάζει, καί καταστρόνει μετά τών συντρόφων αυτόν σχέ
δια, περί έμπορικών έπιχειρήσεων καί ήδονών, καίτοι αί κοιναί
αυτών κοσμικαί έλπίδες καί σχέδια είναι λίαν περιωρισμένα πραγματικώς, έν ουγκρίσει πρός τάς μεγίστας καί πολυτίμους έπαγγελίας, έλπίδας τής νέας κτίσεως. Καθόσον αί διάνοιαι ήμών μεταμορφοΟνται διά τής άνακαινίσεως του άγιου πνεύματος, ή πρός ε
πικοινωνίαν επιθυμία ήμών δέν καταστρέφεται, άλλά στρέφεται
απλώς πρός νέας άτραπούς, ένθα ευρίσκομεν θαυμάσιους αγρούς
καί σφαίρας πρός επικοινωνίαν, έρευναν, συζήτησιν, καί άπόλαυσιν
—περί τής ιστορίας τής αμαρτίας καί τής άγωνιώσης κτίσεως,
παρούσης τε καί παρελθούσης — περί τής άφηγήσεως του Θεού
διά τήν άπολύτρωσιν, καί τήν μέλλουσαν άπελευθέρωσιν τής συστεναζσόσης κτίσεως, — περί τής άνω ήμών κλήσεως πρός συγ
κληρονομίαν μετά τοΰ Κυρίου, — περί τών αποδείξεων, δτι ή άπολύτρωοις ήμών πλησιάζει, κλπ. ’Οποίος γόνιμος άγρός πρός
σκέψιν, πρός μελέτην, πρός έπικοινωνίαν, καί συγκοινωνίαν!
Ούδέν τό θαυμαστόν καί πάλιν λέγομεν, ότι έκεΐνος δστις δέν
έκτιμ$ τό προνόμιον τών συναθροίσεων μετά τών άλλων, διά τήν
<*νζήτησιν τών ζητημάτων τούτων, είναι πνευματιιαώς ασθενής,
υπό τινας έπόψεις, είτε οΰτος δύναται νά διακρίνη τήν ασθένειαν,
είτε δχι. Πιθανόν 6 τοιοϋτος νά έχη άσθενήση υπό τίνος είδους
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πνευματικής ύπερηφανείας, καί αλαζονείας, ήτις περιήγαγεν αυτόν
εΐς τό νά είπη καθ' εαυτόν Έ γ ώ δεν έχω άνάγκν νά υπάγω
εις τό κοινόν σχολείον του Χρίστου, όπως διδαχθώ μετά των
άλλων όπαδών. Έ γ ώ θά λάβω Ιδιαίτερα μαθήματα από τον Κύριον
κατ' οίκον, καί Λυτός θά μέ διδάξη ιδιαιτέρως ακόμη βαθύτερα
καί πνευματικώτερα μαθήματα. Πάνυ όλίγοι φαίνονται δτι έχουσι
προσβληθή υπό του πνευματικού τούτου έγωϊσμού—τό νά φαν
τάζονται τούς έαυτούς των καλλιτέρους άπό τούς άλλους αδελφούς
τού Κυρίου, καί δ'τι Αυτός θά έκτραπή άπό τάς συνήθειας αυτού,
καί άπό τούς κανόνας τούς έν τφ λόγφ αυτού έκτιθεμένους, όπως
υπηρετήση αυτούς κατ’ Ιδιαίτερον τινα τρόπον, μόνον καί μόνον
διότι πιστεύουσιν, καί φρονοΰσιν περί έαυτών ύψηλότερον παρ’ δτι
επρεπε νά έφρόνουν, καί διότι άπαιτοΰσι τούτο παρ’ Αυτού. Οί
τοιοΰτοι αδελφοί πρέπει νά ένθυμώνται, δτι ούδεμίαν μεμονωμένην
έπαγγελίαν έκ μέρους τού Κυρίου περί ευλογίας εχουσιν, ένόσψ
εύρίσκονται εις την κατάστασιν ταύτην τής καρδίας καί τής δια
γω γή ς αυτών. ’Απεναντίας, «ό Κύριος άντιτάσσεται τούς ύπερηφάνους, είς δέ τούς ταπεινούς δίδει χάριν». *0 Κύριος ευλογεί
έκείνους οίτινες άκούουσι καί ύπακούουσιν είς τάς έντολάς αυτού,
«Έ άν αγαπάτε Με, τάς έντολάς μου τηρήσατε». Δι’ έκείνους οί
τινες εύρίσκονται είς την ευθείαν στάσιν τής καρδίας αυτών, είναι
αρκετόν, τό δτι ό Κύριος ένετείλατο αύτοίς νά συνέρχωνται έν τώ
όνόματί Του, καί οτι Α ^τός ύπεσχέθη είδικάς ευλογίας ακόμη καί
είς τόσον όλίγους, ώς είς δύο, τρεις οίτινες θά ύπήκουοΥ είς Αυ
τόν, καί δτι ή έκκλησία άντιπροσωπευτικώς είναι τό σώμα Αυτού,
καί δτι τούτο αυξάνει «διά πάσης συνάφειας» καί οίκοδομεϊ εαυτό,
«διά τής οικοδομής άλλήλων» ώς μέλη είς πάσας τάς χάριτας καί
καρπούς τού πνεύματος. Συχνάκις δέ ή δυσκολία αύτη δεν προ
έρχεται καθαρώς έκ πνευματικού έγωϊσμού, αλλά μερικώς έκ τής
παραμελήσεως τού Λόγου τού Θεού, καί έκ τής κλίσεως προς τάς
ανθρωπίνους σοφίας, ύποθέτοντες δτι ή ύπόσχεσις, «πάντες έσονται
διδακτοί Θεού» συνεπάγεται ατομικήν διδασκαλίαν, κεχωρισμένως
τού ένός έκ τού άλλου. Αί συνήθειαι δμως τών Αποστόλων καί αί
διδασκαλίαι αυτών καθώς καί ή πείρα τού λαού τού Κυρίου, πάν
τα ταύτα είναι άντίθετα προς τάς τοιαύτας ιδέας καί σκέψεις.
Ά φ ’ έτέρου δμως δεν πρέπει νά ζητώμεΥ άπλώς αριθμούς καί
έπιδείξεις καί λαϊκότητα, αλλά πρέπει νά ένθυμώμεθα, δτι αί έπαγγελθεϊσαι εΰλογίαι τού Κυρίου είναι προς «δύο ή τρεις έ ξ
ΰ μ ώ ν», καί πάλιν διά τού Αποστόλου, ή προτροπή είναι διά τϊ]ν
«έπισυναγωγήν έ α υ τ ώ ν». Δεν είναι τό φατριαστικόν πνεύ
μα έκείνο τό οποίον ό Κύριος καί οί ’Απόστολοι, χαράσσουσιν ένταύθα, οπότε ούτοι υπαινίσσονται δτι αί συναθροίσεις δέν πρέπει νά
είναι κοσμικοί συναθροίσεις, αλλά χριστιανικοί συναθροίσεις — συ
ναθροίσεις έκείνων οίτινες γνωρίζουσι περί τής χάριτος τού Θεού,
καί οίτινες άπεδέχθησαν διά τελείας άφιερώσεως έαυτών εις Αύ-
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τόν καί την υπηρεσίαν αυτού. Οί κοσμικοί δέν πρέπει νά παροτρύ
νονται δπως παρίστανται εις τάς συναθροίσεις ταύτας. Ούτοι δέν
είναι έξ ύ μ ώ ν, καθώς «'Υμείς δέν είσθε έκ του κόσμου», καί
έάν ούτοι προσελκυσθώσιν είτε διά τής μουσικής, είτε δι* άλλου τινός
χαρακτήρας, τό πνεύμα τής έντολής ταΰτης θά άπολεσθή διότι ο
πού ή κοσμικότης ήθελεν άφθονη, δπου ύπάρχη ή επιθυμία δπως
άρέσκωμεν καί προσελκύωμεν τούς κοσμικούς, ό κύριος σκοπός των
συναθροίσεων ταχέως θέλει παρέλθη. Ό κύριος δέ σκοπός των
συναθροίσεων τούτων εξηγείται δτι είναι, «ή οικοδομή έαντών
είς την άγιωτάτην πίστιν» «οικοδομουντες άλλήλους» «προτρέποντες αλλιίλοίΓς είς αγάπην και καλά έργα» — Ιούδας 20. Α '
Θεασαλονικεΐς ε' 11. Εβραίους ι' 24.
Τό κακών όιαΟέόεων ποίμνιον άς συναθροίζεται όμού επί τό
αυτό, τό δέ υπό των καλών, ηθικών όκιθέθεων έμφορούμενον
ποίμνιον άς συναθροίζεται δμοΰ μετά του είδους αυτών· οί δέ έκ
του πνεύματος άποκυηθέντες άς κάμνωσι την έπιάνναγωγην έαντών, καί άς ένεργώσι συμφώνως προς τούς ορούς τούς έν τφ
λόγφ του Κυρίου ευρισκομένους διά την οικοδομήν έαυτών. Έ άν
δμως ούτοι παραμελούσι τούτο, ή διά τάς δυσμενείς έκείνας συ
νέπειας κατηγορία άς μή προσάπτηται είς τήν Κεφαλήν τής εκ
κλησίας, ούτε είς τούς πιστούς Αποστόλους, οϊτινες σαφώς
προσέδωσαν έμφασιν είς τήν κατάλληλον πορείαν, παραδειγματίσαντες ταύτην διά τής ιδίας έαυτών διαγωγής.
Τούτο δμως δέν σημαίνει δτι πρέπει νά άπαγορεύηται ή είσοδος
είς τήν εκκλησίαν είς τούς έξωθεν, είς τάς συναθροίσεις τής Ε κ 
κλησίας, έάν ούτοι ένδιαφέρωνται αρκετά, ώστε νά έπιθυμώσι νά
είσέλθωσι «καί νά παρατηρώσι τήν τάξιν ημών» καί νά εύλογηθώσιν υπό τής άγιας υμών αναστροφής, υπό τών προτροπών είς
καλα έργα, καί προς αγάπην, καί τής έκθέσεως τού Θείου λόγου
τής επαγγελίας, κλπ. 'Ο Απόστολος υποδεικνύει τούτο σαφέστα
τα είς Α ' Κορινθ. ιδ' 24. Τό σημεϊον είς δ έφιστώμεν τήν προ
σοχήν ημών, είναι δτι «ή έπισυναγωγή ημών» δέν είναι συνάθροισις άπιστων, ένθα συνεχώς προσπάθειαι καταβάλλονται, δπως
θραύιονται αί καρδίαι τών αμαρτωλών. Ό αμαρτωλός πρέπει νά
είναι ελεύθερος νά παρίσταται, άλλά πρέπει νά άφίηται μόνος όπως
παρατηρή τήν τάξιν καί τήν αγάπην τήν έπικρατούσαν μεταξύ
τών αφιερωμένων τού Κυρίου, ίνα καίτοι ούτος θά κατανοή τοιου
τοτρόπως ταύτα έν μέρει, έλέγχηται διά τάς αμαρτίας αυτού, διά
τής διακρίσεως τού πνεύματος τής αγιότητας καί άγνότητος έν τή
Έκκλησίφ, καί τοιουτοτρόπως πεισθή διά τάς δογματικάς αυτού
πλάνας διά τής παρατηρήσεως τής τάξεως καί τής συμμετρίας
τής αλήθειας, τής έπικρατούσης μεταξύ τού λαού τού Κυρίου.—
Παράβαλλε Α' Κορινθ. ιδ' 23-26.
Τούτο δέ οδηγεί ήμάς δπως έξετάσωμεν τόν γενικόν,
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του λαού του Κυρίου. Πρώτον πάντων παρατηρούμεν δτι 6 λαός τού
Κυρίου έπί του ζητήματος τούτου, καθώς καί εις άλλα ζητήματα,
αφίεται άνευ αμέσων νόμων καί κανονισμών, — άφίεται ελεύθερος
δπως έξοικειώσιν εαυτούς άναλόγως πρός τάς υπό μεταβολήν ύποκειμένας συνθήκας τού τε χρόνου καί τής χώρας, αφίεται έλεύθερος
διά την έξάσκησιν τού πνεύματος τού σωφρονισμού, αφίεται έλεύ
θερος δπως ζητή την άνωθεν κατερχομένην σοφίαν, καί να έκδηλοί τόν βαθμόν τής άποκτήσεως τής όμοιότητος τού χαρακτήρος
τού Κυρίου, υπό την πειθαρχίαν τού νόμου τής αγάπης. Ό νόμος
ούτος τής ’Αγάπης, πρέπει νά έπιδιώκη την σεμνότητα καί τό μέ
τρων σχετικώς πρός πάσαν καινοτομίαν, ή μεταλλαγήν από τάς
συνήθειας τής άρχεγόνου έκκλησίας, πρέπει δέ επίσης νά είμεθα
βέβαιοι δτι ό νόμος ούτος θά διστάζη, δπως έπιςρέρη γενικάς μεταλλαγάς, εκτός μόνον εκεί ένθα ή ανάγκη αυτών θά είναι λίαν
φανερά, καί τότε ακόμη πρέπει νά ζητώμεν δπως εύρισκώμεθα
έντός τού πνεύματος πάσης συμβουλής, και καθοδηγίας, καί πρα
κτικής τής πρώτης έκκλησίας.
ΕΙς τήν πρώτην εκκλησίαν, εχομεν τό παράδειγμα τών ’Απο
στόλων, ώς ειδικών διδασκάλων. Έ χομεν τό παράδειγμα τών
πρεσβυτέρων, οιτινες έξήσκουν ποιμενικόν έργον, ευαγγελικόν
έργον, καί προεφήτευον, ή έκήρυττον δημοσίς· έκ τίνος δέ εΐκόνος, παρεχομένης ήμίν είδικώς εις Α ' Κορινθίους ιδ ' δυνάμεθα
νά κρίνωμεν, δτι έκαστον μέλος τής Έκκλησίας, ένεθαρρύνετο
νπό τών ’Αποστόλων, δπως έξασκή οίονδήποτε τάλαντον ή χάρισμα
δυνατόν νά είχε πρός δόξαν τού Κυρίου καί πρός υπηρεσίαν τών
άδελφών — καί τοιουτοτρόπως έκαστος έξήσκει εαυτόν καί ένεδυναμούτο έν Κυρίφ καί έν τή ’Αληθείς, βοηθών τούς άλλους,
καί ύποβοηθούμενος καί ούτος άφ’ ετέρου υπό τών άλλων. Ή άφήγησις αύτη περί κοινής τίνος συναθροίσεως τής ’Εκκλησίας κα
θώς συνέβαινεν είς τάς ημέρας τών ’Αποστόλων, δέν δύναται
νά τεθή είς πράξιν τελείως καί έν λεπτομερείς σήμερον, ένεκα
τών Ιδιαιτέρων «χαρισμάτων τού πνεύματος» τών προσκαίρως έπί
τής πρώτης έκκλησίας έπιδαψιλευθέντοίν, πρός κατάπεισιν τών
έξωθεν τής ’Εκκλησίας ευρισκομένων, καθο'ίς καί διά τήν προσω
πικήν ένθάρρυνσιν είς καιρόν, κατά τόν όποιον, άνευ τών χαρι
σμάτων τούτων, θά άπέβαινεν αδύνατον δι’ οίονδήποτε έκ τού
αριθμού αυτών, δπως οίκοδομηθή, ή λάβη ωφέλειαν τινα είς οϊονδήποτε βαθμόν. Έ ν τούτοις δμως, έκ τής άρχεγόνου έκείνης συ
νήθειας ήτις έπεδοκιμάσθη υπό τού ’Αποστόλου δυνάμεθα νά άποσύρωμεν πολύτιμα καί βοηθητικά μαθήματα, άτινα είναι δυνατόν
δπο)ς έφαρμοσθώσιυ πανταχοΰ υπό τών μικρών συναθροίσεων τού
λαού τού Κυρίου, άναλόγως πρός τάς περιστάσεις.
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Τό κύριον μάθημα είναι το τής αμοιβαίας αρωγής, καί «οίκοδομής άλλήλων εις την άγωτάτην πίστιν.» Δέν ύφίστατο συνή
θεια όπως είς των πρεσβυτέρων, ή και ακόμη τινές κηρύττωσιν
τακτικώς, ούτε καί νά έκτελώσιν, ή νά προσπαθώσιν δπως έκτελέσωσιν αυτοί μόνον πάσαν την οικοδομήν καί την άνάπτυξιν του
σώματος. ’Αλλά υπήρχε συνήθεια, δπως έκαστον μέλος έκτελή
τό μέρος αυτού, των μερών των πρεσβυτέρων, δντων των πλέον
σπουδαιοτέρων, άναλόγως των Ικανοτήτων καί χαρισμάτων αυτών.
Δυνάμεθα δέ νά ίδωμεν έκ τούτου, δτι ή διάταξις αυτή ήτο λίαν
επωφελής, καί έπέφερεν ευλογίαν, δχι μόνον εις τούς ακούοντας,
αλλά καί είς πάντας τούς συμμετέχοντας. Καί τις δέν γνωρίζει
δτι καί ό πτωχότερος ομιλητής ακόμη, ή τό πλέον άπαίδευτον
πρόσωπον, δύναται, εάν ή καρδία αυτού είναι πλήρης αγάπης
διά τόν Κύριον καί άφιερο^σεως είς αυτόν, νά μεταδώση σκέψεις
λίαν πολυτίμους είς πάντας τούς άκούοντας. Ή ένταϋθα περιγραφομένη τάξις τών συναθροίσεων, ήν περιγράφει ό ’Απόστολος, προ
φανώς ήτο παράδειγμα τής πλειονότητος τών υπό τής ’Εκκλησίας
τηρουμένων συναοθροίσεων. Ή άφήγησις δεικνύει, δτι ή συνάθροισις εκείνη ήτο μικτή, κατά τήν όποιαν, έφαρμόζοντες τήν άφήγησιν ταύτης είς τούς παρόντας χρόνους, ό είς ήδύνατο νά προτρέψη, ό άλλος νά έξηγήση, ό ετερος νά προσφέρη προσευχήν
τινα, δ άλλος νά προτείνη δπως ψαλλή ύμνος τις, άλλος δπως
άναγνώση ποίημά τι» τό όποιον νά προσαρμόζηται πρός τά αισθή
ματα καί τήν πείραν αυτού, έν άρμονίφ πρός τό χωρίον τής συναθροίσεως· ετερος ακόμη ήδύνατο νά άναφέρη Γραφικά τινα χωρία,
έπιβεβαιούντα τό υπό συζήτησιν χωρίον, καί τοιουτοτρόπως ό Κύ
ριος ήδύνατο νά ιιεταχειρισθή έκαστον καί πάντα τά μέλη τής
Εκκλησίας διά τήν άμοιβαίαν οικοδομήν, άμοιβαίαν άνάπτυξιν.
Δέν έχομεν δμως τήν γνώμην, δτι ουδέποτε έγίνετο κήρυγμα
είς τήν πρώτην ’Εκκλησίαν. ’Απεναντίας, εύρίσκομεν δτι δπουδήποτε ot ’Απόστολοι μετέβαινον, ούτοι έθεωρούντο ώς οι άριστοι έξηγηταί τού Λόγου τού Θεού, οίτινες θά ήσαν ακόμη παρόντες μόνον
έπί όλίγον τινά καιρόν, καί οί οποίοι κατά τήν διάρκειαν τής παρου
σίας αυτών, φαίνεται δτι έκαμνον σχεδόν πάσαν τήν δημόσιον ε
κείνην υπηρεσίαν τής διδασκαλίας, καίτοι δέν άμφιβάλλομεν, δτι
καί άλλαι κοινωνικαί συναθροίσεις, άνοικταί είς πάντας, έτηροΰντο
έπίσης. Τήν ίδιαν δέ ταύτην συνήθειαν, σχετικώς πρός τό Άποστολικόν κήρυγμα, δέν άμφιβάλλομεν ήκολούθουν καί άλλοι οίτινες
δέν ήσαν ’Απόστολοι, παραδείγματος χάριν, ό Βαρνάβας ό Τιμό
θεος, ό Άπολλώς, ό Τίτος, κλπ. Τάς ιδίας δέ ελευθερίας άπελάμβανον έπίσης καί άλλοι, οίτινες κακώς έμιμούντο αυτούς, καί
οίτινες έξήσκουν λίαν πονηράς έπιρροάς— ό 'Υμέναιος, ό Φίλητος
καί άλλοι.
*Ενθα δ Κύριος δέν κατέθεσεν οριστικούς νόμους, θά ήτο
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ακατάλληλον δι* ήμάς ή δι* άλλους νά όρίσωμεν νόμον τινά·
Έ ν τούτοις προσφέρομεν ενταύθα εισηγήσεις τινάς, δηλαδή δτι
ύπάρχουσι πνευματικοί τινες άνάγκαι τής Εκκλησίας, αϊτινες
πρέπει νά έξυπηρετηθώσιν:—
(1) Ή Διδασκαλία είναι αναγκαία — εις τά πλέον καθαρώτερα προφητικά ζητήματα, καθώς έπίσης καί εις τά ηθικά
δόγματα, καί σχετικώς προς την άνάπτυξιν των Χριστιανικών
χαριτων.
(2) Έ νεκα τής κατά τό μάλλον ή ήττον ύπαρχούσης διαφο
ράς των μεθόδων έν τή χρήσει τής γλώσσης, καί ένεκα τής κα
τά τό μάλλον καί ήττον άμβλυτητος τής διανοίας καί των δια
φόρων βαθμών τής πνευματικής άντιλήψεως, καθώς συμβαίνει
μεταξύ εκείνων οϊτινες είναι νήπια έν Χριστφ, καί έκείνων ο?τινες εϊναι περισσότερον ανεπτυγμένοι είς την γνώσιν καί την
χάριν, καλόν είναι δπως παρέχωνται εύκαιρίαι, κατά τάς όποιας
έκαστος πρέπει νά ένθαρρύνηται όπως έκφράξη τήν ύπ' αυτού
άντίληψιν επί τού ζητήματος καί έάν ή άντίληψίς του είναι έλλιπής, έπιδιορθωθή υπό τών διακηρύξεων τών άλλων έπί τού ζητή
ματος τούτου·
(3) Πρέπει νά ύπάρχωσι συχνοί τακτικοί συναθροίσεις, καθ*
&ς λογικώς νά παρέχωνται πρήρεις εύκαιρίαι είς πάντα δπως
έκθεση εκείνο τό όποιον αυτός πιστεύει, δτι έχει δάφορόν τινα
δψιν αλήθειας, από εκείνο τό όποιον ίσως γενικώς πιστεύεται καί
έπιδοκιμάζεται ύπό τής Εκκλησίας.
(4) ’Ό χ ι μόνον πρέπει νά ύπάρχωσιν ύπηρεσίαι λατρείας
καί άφοσιώσεως, συνδεδεμέναι μετά τών άλλων συναθροίσεων
τού λαού τού Κυρίου, άλλα καί αυτή ή πείρα δεικνύει τήν ωφέ
λειαν. τού νά άκούη έκαστος τόν άδελφόν αυτού όμολογούντα
διά τού Ιδίου αυτού στόματος, είτε διά τής όμολογίας, είτε
διά τής προσευχής τήν προς τόν Κύριον άφοσίωοην αυτού.
Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΗ ΑΝΑΓΚΑΙΑ
Σχετικώς προς τήν πρώτην πρότασιν: Ζώμεν εις καιρόν,
καθ' δν αι διδασκαλίαι έν γένει χλευάζονται, καί δπότε πολυάρι
θμοι άξιούσιν δτι δδασκαλία καί πίστις ούδεμαν αξίαν έχουοι
σχετικώς πρός τά έργα καί τήν ηθικήν. Δέν δυνάμεθα νά συμφωνήσωμεν είς τούτο, διότι εύρίσκομεν ταΰτα μή δμοφωΥούντα
ουδόλως πρός τόν Θειον λόγον, έν τφ άποίω ή πίστις τίθεται
πρώτη, τά δέ έργα είς δευτέραν σειράν. Ή πίστις ημών εί
ναι εκείνη ήτις γίνεται δεκτή παρά τού Κυρίου, καί κατά τήν
πίστιν ήμών θά μάς άνταμείψη, καίτο ούτος αναμένει δπως ή
καλή πίστις άποφέρη καλά έργα, 5σογ ή άδυναμία τού επιγείου

ΤΑΒΙΣ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ

291

σκεύους θά έπέτρεπεν. Ούτος είναι 6 κανών της πίστεως, 6 έκτιθέμενος απανταχού των Γραφών. «*Άνευ πίστεως αδύνατον εύαρεστήσαι τφ Θεφ». «Αύτη είναι ή νίκη ή νικήσασα τον κό
σμον ή πίστις ημών». (Εδραίους ια' 6. Α' ’Ιωάν. ε' 4). Ούδείς
επομένως δύναται καταλλήλως νά θεωρηθή ύπερνικητής, εάν δεν
έξασκήση πίστιν είς τον Θεόν καί είς τάς υποσχέσεις Αύτου·
ίνα δέ έξασκήση πίστιν είς τάς υποσχέσεις αυτού, πρέοτει νά τάς
κατανοή, ή δέ ευκαιρία καί Ικανύτης δπως ένδυναμούται είς
την πίστιν θά ήναι άνάλογος προς την ύπ’ αυτού κατανόησιν τού
Θείου σχεδίου τών αιώνων, καί των μεγίστων καί πολυτίμων
Απαγγελιών, τών έν αύτφ περιεχομένων. Επομένως, ή διδασκα
λία είναι άναγκαία δχι μόνον διά την γνώσιν την οποίαν ό λα
ός τού Θεού πρέπει νά έχη καί νά άπολαμβάνη έπί τών προγμάτων τών άνηκόντων εις τον Θεόν καί ήτις γνώσις είναι ύπερτέρα καί ανώτερα τής γνώσεως τού κόσμου, αλλά κυρίως ένεκα
τής έπιδράσεως την οποίαν ή γνώσις αυτή θά έξασκήση επί
πασών τών έλπίδθ3ν, φιλοδοξιών καί τής διαγωγής. «"Όστις έ'χει
την έλπίδα ταύτην έν έαυτφ καθαρίζει έαυτόν», (Α' Πωάν.
γ ' 3) είναι Γραφική τις έκφρασις, ήτις τελείως συμφωνεί πρός
τά ανωτέρω έκτεθέντα. Εκείνος δστις θά έπεχείρει νά καθαρίση έαυτόν, νά άγνίση την διαγωγήν αυτού, πρέπει, έάν θέλη
νά έπιτΰχη, νά άρχίση καθώς αΐ Γραφαί άρχίζουσιν, από τήν
καρδίαν, καί πρέπει νά προχωρήση, μεταχειριζόμενος ώς καθαρ
τήριον μέσον, τάς εμπνευσμένος Απαγγελίας. Τούτο δέ σημαίνει
γνώσιν τών διδασκαλιών τού Χριστού.
Πρέπον όμως είναι, δπως σαφώς διακρίνωμεν καί κατανοώμεν τήν διάφορον μεταξύ τών διδασκαλιών τού Χριστού, καί
τών διδασκαλιών δογμάτων άνθριυπων. Αί διδασκαλίαι τού Χρι
στού είναι έκείναι τάς όποίας αυτός ό ίδιος καί ot έμπνευσμένοι
αυτού Απόστολοι έξεθεσαν ένώπιον ήμών έν τή Καινή Διαθήκη.
ΑΙ διδασκαλίαι τών άνθρώπων εύρίσκονται είς τά σύμβολα
τής πίστεως τών ανθρώπων, πολλά τών όποιων ύπερμέτρο>ς καί
χονδροειδώς εύρίσκονται είς διαφωνίαν πρός τάς διδασκαλίας
τού Κυρίου, καί έν μεγάλη παραφωνίρ πρός άλληλα. Επομένως
δέν είναι Αρκετόν, δπως διδαχθώμεν ταΰτα έφ’ Απαξ, διότι κα
θώς ό ’Απόστολος λέγει έδέχθημεν τούς θησαυρούς τής χάριτος
τού θεού έντός πτωχών γήινων σκευών, Ατινα μεγάλως διαρρεουσιν* καί συνεπώς έάν παύσωμεν δεχόμενοι ταύτας θά παύσωμεν
έχίσης Από τού νά έχωμεν καί τάς διδασκαλίας ταύτας, διά τήν
όποιαν αιτίαν είναι άναγκαϊον, δπως λαμβάνωμεν «στίχον έπί
στίχον, διδασκαλίαν ;πί διδασκαλίαν» καί δπως συνεχώς Ανανεώμεν καί έπαναλαμβάνωμεν τάς μελέτας ήμών έπί τού Θείου
σχεδίου τών αιώνων, μεταχειριζόμενοι πρός τούτο, οίαδήποτε
βοηθήματα, καί άρωγήν ή Θεία πρόνοια θά ηύδόκει νά προμη-
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θεύση ήμίν, ζητούντες δπως δσον τό δυνατόν καλλίτερον, ύπακούωμεν εις την έντολήν του ’Αποστόλου, ήτις έχει ώς έξης*—
«μή μόνον έπιλήσμονες άκροατα'ι του λόγου, άλλα καί ποιηταί
τού έ'ργον» καί τοιουτοτρόπως «ποιηταί του λόγου». — Ίάκ.
α ' 22-25.
Ή δεύτερα ήμών πρότασις είναι μία ήτις δυνατόν νά μή
εκτμιάται τόσον τελείως καί αμέσως δσον ή πρώτη. Πολλοί, έάν
μή πάντες, φαίνονται νομίζοντες, δτι έκείνοι οίτινες δυνανται νά
έκθέτωσι την αλήθειαν περισσότερον σαφώς, περισσότερον εύ
γλωττος, περισσότερον ακριβώς, πρέπει νά είναι καί οι μόνοι,
οίτινες πρέπει νά έξηγώσιν αυτήν, καί δτι οι άλλοι πρέπει νά
τηρώσι σιωπήν,, νά άκοΰωσι καί νά μανθάνωσιν. Ή σκέτης αύτη
είναι ορθή υπό πολλάς έπόψεις. Δεν εχομεν την γνώμην δτι πρώ
τος τυχών πρέπει νά τίθεται ώς διδάσκαλος, ή νά άποβλέπωσιν
προς αυτόν ώς προς διδάσκαλον, ή οί λόγοι αυτού ή αυτών νά
θεωρώνται ώς διδακτικοί, ένψ αυτοί είναι άνίκανοι νά δώσωσιν
όδηγίαν, διδασκαλίαν τινά, καί οίτινες δεν κατανοουσι σαφώς
τό Θειον Σχέδιον. 'Υπάρχει δμως μεγάλη διαφορά μεταξύ τού
διορισμού τούτων δπως διδάσκωσιν— καθώς συμβαίνει εις τήν
περίπτωσιν των πρεσβυτέρων—καί μεταξύ τής τηρήσεως συναθροίσεως τινός, κατά τήν όποιαν πάντα τά μέλη τής νέας κτί
σεως νά έχωσι ττ]ν ευκαιρίαν, δπως έκΟετωάι διά βραχέων τάς
γνώμας αντών, η νά νποβάλλωάιν έρωτήόειο, χωρίς δμως νά
εχωσιν τήν γνώμην, δτι αΐ έρωτήσεις αυτών, ή αΐ άμφιβολίαι,
^ αΐ έκφράσεις των ιδεών αυτών, πρέπει νά υποστηρίζονται υπό
τής Εκκλησίας, ώς ούσαι δήθεν καί γνώμαι, αυτής τής όμάδος. Είς τοιαύτας συναθροίσεις δύνανται νά έκτίθενται καί πεπλανημέναι Ιδέαι, ύπό μορφήν έρωτήσεων— δχι μέ τήν πρόθεσιν
δπως διδάξωοι τάς Ιδέας ταύτας, δχι μέ τον σκοπόν δπως έπιβάλλωσι ταύτας, άλλα μέ τόν σκοπόν, δπως αί Ιδέαι αύται ύποστώσιν
έπίκρισιν, έάν έχωσιν άνάγκην έπικρίσεως, ή επιδοκιμασίας, έάν
είναι άξιαι συστάσεως. Τοιαύται δμως εύκαιρίαι πρέπει νά καθα
γιάζονται καί τηρώνται μόνον έπί παρουσίφ τινός προκεχωρημένου είς τήν Αλήθειαν, καί δυναμένου νά παράσχη Γραφικόν τινα
λόγον διά τήν πίστιν αυτού, καί νά έπιδείξη τήν όδόν τού Κυρί
ου περισσότερον τελείως. Έ άν δέ έρωτηθώμεν, 'Οποία ώφέλεια
θά προέκυπτεν έ ι τής τοιαύτης πορείας, θά άπεκρινόμεθα δη
συχνάκις εϊδομεν τάς έκ ταύτης ώφελείας έκδηλουμένας, συχνάκις είναι δύσκολον — συνήθως δέ καί άδύνατον — δπως καθορίσωμεν τά ζητήματα κατά τόν άπλούστερον καί εύθύτερον τρόπον
έξ ίσου δέ άδύνατον είναι καί διά πάσας τάς διανοίας, δσον
δήποτε είλικρινεϊς καί άν ώσιν αύται, είς τό νά κατανοήσωσι
ζήτημά τι είς τόν αυτόν βαθμόν τής σαφήνειας, έκ μιάς μόνοΥ
είκόνος ή τύπου. Εντεύθεν λοιπόν προκύπτει ή άξία των ΙρωτήG .P .— 20
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σεων μιας καί τής αύτής άληθείας, ώς τούτο είκονίζεται έν ταϊς
παραβολαίς τού Κυρίου ήμών, δστις έξέθετε τά ζητήματα έκ
διαφόρων άπόψεων, δπερ προσέδιδεν άρμονικωτέραν καί τελειοτέραν άποψιν εις τό δλον. Τοιουτοτρόπως και ημείς επίσης παρετηρήσαμεν δτι ή άκαλαίσθητος καί ή σφαλερά έκθεσις άλη
θείας τίνος, συχνάκις, έπέφερεν αποτελεσματικήν είσοδον εις
τινας διανοίας καί πρό πάντων έκεί ένθα σώφρων τις καί περισ
σότερον περιεσκεμμένη εκθεσις τής άληθείας άπέτυχεν — διότι
ή άδεξιότης τού όμιλητού συνταυτίζεται υπό τινας έπόψεις προς
τό κατώτερον έπίπεδον τής λογικής καί κρίσεως του άκροατού.
Η μείς χαίρομεν εάν τό Εύαγγέλιον κηρύττηται, καί ευρίσκει έδα
φος εις πεινώσας καρδίας, άδιάφορον ποιον θά είναι τό προς
τούτο μέσον, καθώς ό ’Απόστολος λέγει, — δτι «Τινές κηρύττουσι τον Χριστόν έξ άντιζηλίας καί φθόνου». Δυνάμεθα μόνον
να χαίρωμεν, εάν τινες προσήλθον είς την κατάλληλον γνώσιν
τού Κυρίου, καίτοι μεγάλως πρέπει νά θλιβώμεθα, διά τά άναρμόδια καί άπρεπή ελατήρια τά ύποκινήσαντα την έκθεσιν τής
άληθείας, ή καθώς συμβαίνει είς την άλλην περίπτωσιν, διά την
άτέλειαν τής έκθέσεως τής άληθείας. *0 Κύριος, ot αδελφοί
καί ή ’Αλήθεια είναι εκείνοι τούς όποιους άγαπώμεν, καί έπιθυμούμεν νά ύπηρετήσωμεν* καί έπομένως πρέπει νά χαίρωμεν διά
πάν δ,τι φέρει τά ποθούμενα άποτελέσματα, καί πρέπει νά διατάξαμεν τάς υποθέσεις ήμών ούτως, ώστε νά μή παρεμβάλλωσι
προσκόμματα είς τούτο, τό όποιον άναγνωρίζομεν οτι είναι γεγο
νός. Τεϋτο δμως δεν σημαίνει, δτι οί παράλογοι καί ακατάλληλοι
πρέπει νά τίθενται ώς διδάσκαλοι έν τή Έκκλησίφ, καί ούτε πρέ
πει νά φαντασθώμεν δτι αί παράλογοι εκθέσεις τής άληθείας πρέ
πει νά είναι γενικώς καί αί πλέον έπιτυχέστεραι. "Ολως απεναν
τίας. Έ ν τούτοις δεν πρέπει τά άγνοώμεν παντάπασιν, δτι εκεί
νο τό δποίον βλέπομεν συχνάκις άποβαίνει άγωγός εύλογίας εις
τινας διανοίας, καί δτι τούτο υποστηρίζεται καί διά των εθίμων
καί συνηθειών τής πρώτης έκκλησίας.
Πρός ύποστήριξιν τής τρίτης ήμών προτάσεως, λέγομεν τά
έξης: Άδιάφορον πόσον πεπεισμένοι ειμεθα, δτι κατέχομεν τήν
αλήθειαν, θά ήτ # άσύνετον δι* ημάς έάν έκλείομεν καί ήμποδιξομεν τήν θύραν των έπερωτήσεων, καί των άντιθέτων έκφράστων, ούτως ώστε έξ ολοκλήρου νά άπεκλείοντο πάντα τά υπό
τού διευθύνοντος την συνάθροισιν, ή ύφ’ ολοκλήρου τής συναθροίσεως, νομιζόμενα ώς πεπλανημέναι ίδέαι. Είς περιορισμός
πρέπει νά επικρατή, διά τοιαύτην τινα ολοσχερή άπόκλεισιν· δη
λαδή, δτι, αί συναθροίσεις τής νέας κτίσεως, των νέων κτισμάτων, δεν γίνονται πρός έξέτασιν κοσμικών ζητημάτων, κοσμι
κών Επιστημών καί φιλοσοφιών, άλλα μόνον άποκλειστικώς διά
τήν σπουδήν τής Θείας άποκαλύψεως. Έ ν τή σπουδή δέ τής
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Θείας άποκαλύψεως, ή συνάθροισης πρέπει πρώτον καί τελευταίον καί πάντοτε νά όναγνωρίζη την διαφοράν την ύφισταμένην
μεταξύ των θεμελιωδών αρχών τών διδασκαλιών τού Χρίστου
(τάς όποιας ούδέν μέλος δύναται νά άλλοιώση ή νά μεταλλάξη,
ή νά συγκατατεθή δπως τεθώσιν υπό άμφισβήτησιν) καί τής
συζητήσεως τών προηνμένανν διδασκαλιών, αιτινες πρέπει τελείως
νά συμφωνώσι πρός τάς θεμελιιυδεις άρχάς. Αί τελευταίοι αύται
πάντοτε πρέπει νά έχωσι τελείαν, πλήρη ευκαιρίαν δπως γίνον
ται όκουσταί, συζητώνται, καί πρέπει νά ύπάρχωσι συναθροίσεις,
καθ’ άς νά συζητώνται αύται. Τούτο δμως δεν σημαίνει, δτι πρέ
πει νά συζητώνται έπανειλημμένως, καί δτι πρέπει νά έπιτρέπηται
εις οίονδήποτε άτομον νά έπιφέρη σύγχισιν καί νά διαταράσση
πάσαν συνάθροισιν καί παν Γραφικόν χωρίον μετά τίνος μονο
μανίας. ΑΙ άνοησίαι αυτού άς γίνωσιν άκροάσιμοι καί άς συζητηθώσιν έν καταλλήλφ χρόνω, έπί παρουσίρ τινών καλώς έξοικειωμένων πρός την αλήθειαν, καί έάν θεωρηθώσιν υπό τής συναθροίσεως ώς άντιγραφικαί, καί ό υποκινητής τών Ιδεών τού
των δεν πεισθή περί τής άντιγραφικότητος τών Ιδεών αυτού,
ό τοιούτος πρέπει τουλάχιστον νά παρεμποδίζηται από τού νά
είσάγη τό ζήτημα υπό την κρίσιν τής έκκλησίας έπί μακρόν
χρόνον — ίσως έν έτος — οπότε ούτος δύναται άνευ άνοικειότητος νά ζητήση δπως τύχη άκροάσεως τινός καί πάλιν, ήτις δυ
νατόν νά γείνη δεκτή ή δχι, καθόσον ή συνάθροισις θά νομίζη
οτι τό ζήτημα τούτο είναι άξιον ή ανάξιον άκροάσεως έρεύνης.
Εκείνο τό όποιον έπιθυμούμεν νά έντυπώσωμεν διά τούτου
είναι, δτι καί έάν ύπάρχη τοιαύτη τις διέξοδος, δύο κίνδυ
νοι αντιμετωπίζονται· ό είς κίνδυνος είναι το νά περιπέσωμεν είς
την κατάστασιν έκείνην την όποιαν βλέπομεν έπικρατούσαν είς
τάς κατ’ δνομα έκκλησίας τού χριστιανικού κόσμου, έν τή όποίρ
είναι αδύνατον νά προσπελάση τις είς τά ώτα αυτών, διά μέσου
τών κανονικών αυτών συναθροίσεων τής Έκκλησίας, διότι πάσα
λεωφόρος προσεγγίσεως έπιμελώς προφυλάσσεται. Ό έτερος κίν
δυνος είναι, δτι τό άτομον έκείνο τό όποιον έχει θεωρίαν τινα,
ήτις κατά την κρίσιν αυτού φαίνεται ώς αλήθεια, — άδιάφορον
πόσον ψευδής καί παράλογος πιθανόν νά είναι αύτη, — ουδέποτε
θά νομίση εαυτό Ικανοποιημένον, έάν μή τύχη λογικής τινός
άκροάσεως, άνευ τής όποιας συνεχώς θά έπεβάλλετο όχληρώς
διά τό χωρίον του έκείνο· ένφ έάν έτύγχανε λογικής τίνος άκροά
σεως, έστω καί έάν δεν κατεπείΰετο περί τής πλάνης τού έπιχειρήματός του, θά άφωπλίζετο δμως σχετικώς πρός την έκ μέρους
αυτού άνοικειότητα, δπως είσάγη συνεχώς τό ζήτημα αυτού έπί
έκεινων οίτινες ήκουσαν καί άπέρριψαν την γνώμην αυτού.
Έρχόμεθα είς την τετάρτην πρότασιν Ή αύξησις είς τήν
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γνώονν τείνει μεγάλως είς τό νά μας άποσύρη άττο την προς
τδν Κύριον άφοσίωσιν ήμών — παράδοξον θά έφαίνετο τούτο,
έάν πράγματι συνέβαχνεν ούτως. Εύρίσκομεν οτι αί ήμέτεραι Ικα
νότητες είναι τόσον μικραί, καί ό χρόνος ήμών διά θρησκευ
τικά ζητήματα τόσον περιωρισμένος, ώστε έάν ή προσοχή ήμών
άφωσιούτο ένεργηυκώς κατά μίαν διεύθυνσιν, θά υπήρχε κίνδυ
νος νά ύστερήσωμεν είς άλλα ζητήματα. Ό Χριστιανός δέν πρέ
πει νά είναι όλος κεφαλή, καί νά μην ύπάρχη καρδία, ούτε δλος
καρδία, άνευ κεφαλής. «Τό πνεύμα του σωφρονισμού» μάς οδη
γεί δπως καλλιεργώμεν πάντας τούς καρπούς καί τάς χάριτας, αΐτινες τελειοποιούσι καί συμπληρούσι τον τέλειον χαρακτήρα. Ή
τάσις τών ήμερων ήμών είς πάντα τά ζητήματα είναι κατά την
άντίθετον διεύθυνσιν ---- δηλαδή πρός την είδικοποίησιν. Είς
έργάτης έκτελεί τό εργον τοΰτο, έτερος έργάτης έκτελει τό έργον εκείνο, ούτως ώστε σήμερον πολλοί όλίγοι έργάται κατανοουσιν τό επάγγελμά των τελείως, καθώς συνέβαινεν είς τούς
προτέρους χρόνους. Τό νέον κτίσμα πρέπει νά άνθίσταται κατά
τής τοιαύτης τάσεως, καί νά «κάμνη τροχιάς όρθάς είς τούς πόδας αύτοΰ» άναλόγως· ίνα μή, καλλιεργών στοιχεϊόν τι χάριτος,
περιπέση είς κίνδυνον, ίνεκεν έλλείψεως καταλλήλου άσκήσεως
έτέρου τίνος παρά Θεού δοθέντος αύτφ προσόντος ή προνομίου.
Αί ιδιότητες τής λατρείας καί άφοσιώσεως εύρηνται είς άπαν
τδ άνθρώπννον γένος, είς μέγιστον ή έ?.άσσονα βαθμόν άναπτύ
ξεως. At διανοητικαί αδται ιδιότητες, καλούνται σεβασμός, καί
πνευματικότης, καί εύλάβεια, καί προσκαλούσι πρός έπικουρίαν
εαυτών τά όργανα τής συνειδήσεως, έλπίδος, διαθέσεων, κλπ.
Έάν ταύτα παραμεληθώσι, τό αποτέλεσμα θέλει είσθαι ότι το
ένδιαφέρον καί ή αγάπη πρός την αλήθειαν θέλουσιν διασκεδασθή, ούτως ώστε αντί αί καρδίαι ήμών νά άγωνται πρός τόν
Κύριον μετά μεγαλητέρας έκτιμήσείος τής άγάπης αυτού καί με
τά μεγαλητέρας επιθυμίας όπως άρέσκωμεν είς αυτόν, τιμώμεν καί
ύπηρετώμεν Αυτόν, απεναντίας θά εύρίσκωμεν τά κατώτερα όογανα ένούμενα όπως διαφιλονεικήσωσι ταύτα, καί καταλάβωσι τήν
θέσιν τών άνωτέςιων όργάνων, αί δέ έρευναι θά νομισθώσιν ότι
είναι περισσότεραι διά τού φωτός τών διανοητικών φιλοσοφιών
εντός τών όποιων φιλοσοφιών θά είσχωρήσωσιν αί λογομαχίαι, και
τά ολέθρια αυτών αποτελέσματα, φιλοδοξίαι, έριδες, καί ματαιοδοξίαι. Τό νέον κτίσμα έπομένως εχει ανάγκην, δπως όχι μόνον
συνδυάση τάς υπηρεσίας τής άφοσιώσεως καί λατρείας, προσευχής
καί δοξολογίας καί ένιοση αύτάς είς έκάστην συναθροισιν, αλλά,
πιστεύομεν, ότι εχει άνάγκην προσθετικής τίνος καί ειδικής συναθροίσεως άφοσιώσεως άπαξ τής έβδομάδος, μετά τής
οποίας νά συνδέωνται εύκαιρίαι πρός ομολογίαν σχε-
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τικώς πρός την Χριστιανικήν πείραν — όχι κατά τήν κοινήν
συνήθειάν του νά έπιστρέφωμεν προς τά όπίσω άπό έν έως είκο
σι έτη ή και περισσότερα, κα'ι νά διηγώμεθα πώς τό πρώτον έπεστράφημεν είς την αλήθειαν, κλπ. άλλα νά άφηγώμεθα την σύγ
χρονον ομολογίαν ημών, άναφερόμενοι είδικώς είς την κατάστασιν τής καρδίας κατά την στιγμήν έκείνην, καί όλοκλήρου τής
μεσολαβησάσης έβδομάδος, άπό τής τελευταίας συναθροίσεως
του αυτού είδους καί εντεύθεν. Τοαϋται σύγχρονοι μαρτυρίαι είναι
λίαν έπιβοηθητικαί διά τούς άκούοντας, συχνάκις ένθαρρύνουσαι
αυτούς διά τής άφηγήσεως ευνοϊκών συμβάντων, συχνάκις δέ
ύμψυχιύνουσαι αυτούς διά τής άφηγήσεως τών δοκιμασιών, δυσκο
λιών, έμποδίων, κλπ. διότι τοιουτοτρόπως διακρίνουσιν, ότι δέν
είναι μόνον αυτοί, ο'ι οποίοι έχουσι δοκιμασίας, καί συνήθως καί
πτώσεις.
Τοιουτοτρόπως πάντες δύνανται νά μάθωσι τελειότερων τήν
σημασίαν τών λόγων τού Αποστόλου, «Μή ξενίζεσθε τή έν ύμίν
πυρώσει, προς πειρασμόν ύμίν γινόμενη, ώς ξένου ύμίν συμβαίνοντος». (A ' Πέτρου δ ' 12). Ούτοι εύρίσκουσιν δτι πάντες όσοι
είναι λαός τού Κυρίου έ'χουσι δοκιμασίας καί δυσκολίας, καί έκα
στος μανθάνει ούτως νά συμπαθή προς τον έτερον, καί καθόσον
αυξάνει δ δεσμός τής συμπάθειας, αυξάνει καί τό πνεύμα τής
έπιβοηθείας καί άρωγής προς τούς άλλους, καθώς καί τό πνεύμα
τής άγάπης — τό άγιον πνεύμα. Τοιαύται ήμιεβδομαδιαΐαι συναθοίσεις δύνανται νά έχωσιν ώς θέμα χωρίον τι προσδιοριζόμενον
κατά τήν συνάθροισιν τής προηγουμένης Κυριακής* τό δέ χωρίον
εκείνο, όταν ή τάξις έχη τούτο ύπ* όψιν αυτής, θέλει έμπνέει
έκαστον καί καθιστά ικανόν όπως σημειοί τάς διερχομένας πείρας
τής ζωής αυτού, καί νά έξετάζη ταύτας, Ιδίως δέ προς τό ιδι
αίτερον χωρίον τής έβδομάδος· ή πλειονότης όμως, μή σκεπτομένη έπ* αυτού, μή σημειούσα τάς πείρας, άφήνει τά πολύτιμα ταύτα μαθήματα νά διέρχονται άπαρατήρητα, και μανθάνει κυρίως έκ
τών μεγαλητέρων καί πικροτέρων περιπετειών τής ζωής έκεϊνο
τό οποίον θά έμάνθανε καλλίτερον εάν προσεΐχεν είς τήν καθη
μερινήν προς αυτούς πολιτείαν το Κυρίου διά μέσου τής Πρόνοι
ας αυτού.
*Ας φέρωμεν εν παράδειγμα· 'Υποθέσατε ότι τό χωρίον τής
έβδομάδος είναι «ή Ειρήνη τού Θεού» έκ τού χωρίου «Ή Ε’ιρήνη
τού Θεού ή ύπερέχουσα πάντα νούν, φρουρήση τάς καρδίας υμών».
(Φι?απ. δ ' 7). 'Έκαστος έκ τής άδελφότητος πρέπει νά παρατηρήση είς ποιον βαθμόν τό Γραφικόν τούτο χωρίον ευρίσκει τήν
έκπλήροοσιν αυτού είς τήν ίδιαν έαυτού περίπτωσιν, καί ποια πράγ
ματα φαίνονται οτι διακόπτουσι καί παρεμποδίζουσι τήν διακυβερνώσαν αυτόν ειρήνην—έπιφέροντα είς αυτόν άνησυχίαν τινα, καί
δυσφορίαν. Αί πείραι έκεΐναι καί τά έκ τούτων άποκομιξόμενα
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μαθήματα, άφηγούμενα από έκείνων έκ τής συναθροίσεως, οιτινες
είναι περισσότερον έμπειροι, καί ύπ* έκείνων οίτινες είναι όλιγώτερον έμπειροι (άρρένων τε καί θηλέων) όχι μόνον αΐ ΐδιαι αυ
τών πεϊραι at κατά τό πρώτον μέρος τής έβδομάδος συμβάσαι “θά
ύποπέσωσιν εις την άντίληψιν άλλήλων, άλλα και είς τό δεύτερον
μέρος τής έβδομάδος ουτοι θά προσθέσωσιν είς την πείραν αύτών,
τά μαθήματα και την πείραν των άλλων, καί τοιουτοτρόπως αί
συμπάθειαι αύτών θά εύρύνωνται, καί θά καθοδηγώνται επί μάλ
λον καί μάλλον είς τό νά διακρίνωσι τάς καλλονάς τής ειρήνης
έν συμπαραβολη προς τάς έριδας' — τήν ευλογίαν τής ειρήνης
τού Θεού έν τή καρδίςυ καί κατά τίνα τρόπον δυνάμεθα νά έχωμεν τήν ειρήνην ταύτην, άκόμη καί όταν περιστοιχιζοομεθα υπό
ταραχών, καί συγχύσεων, ή αθλίων περιστάσεων, έπί τών οποίων
δεν δυνάμεθα νά ύπερισχύσωμεν. Τό μέρος τής λατρείας τών συ
ναθροίσεων τούτων συνυποβοηθεί καί αύξάνει τάς ώφελείας τού
των. Εκείνος δ^τις μεγάλως όναγνως>ίζει τά ίδια εαυτού ελαττώ
ματα, καί οστις μετά περισσοτέρας θέρμης καί ζήλου αγωνίζεται
πρός αύξησιν τών χαρίτων τού πνεύματος, θέλει είσθαι ό πλέον
ένθερμότερος είς τήν πρός τον Κύριον αφοσίωσιν αυτού, καί είς
τήν επιθυμίαν δπως ευαρέστηση είς αύτόν, καί συμμετάσχη έπί μάλ
λον καί μάλλον περισσότερον τού άγιου Αυτού πνεύματος. (*)
Είς τάς συναθροίσεις ταύτας, καθώς καί είς πάσας τάς άλλας,
δήλόν έστιν, άτι τό μεγαλήτερον άγαθόν δύναται νά προέλθη έκ
τής διατηρήσεως τής τάξεως— όχι μέχρι τού βαθμού, ώστε νά
καταστραφή ή ζωή καί ή έλευθερία τών συναθροίσεων, άλλα μέ
χρι τού βαθμού τής δσον ένεστιν κάλλι·ον διατηρήσεως τής έλευθερίας αυτής, άνευ αναρχίας, ή διαταράξεως. υπό σοφούς εύγενείς καί αγαθούς περιορισμούς. Παραδείγματος χάριν* Ό χαρακτήρ τών συναθροίσεων πρέπει έκ τών προτέρων νά είναι
γνωστός, καθήκον δέ τού διευθύνοντος αύτήν, είναι δπως διατηρή μετά λογικής καί πλήρους αγάπης χαλάρωσιν έν αρμονία
πρός τον ειδικόν καί προσυμπεφωνημένον σκοπόν της. Πρέπει νά
κατανοήται υπό πάντων, δτι αί συναθροίσεις αύται δεν είναι γενικαί συναθροίσεις πρός υποβολήν ερωτήσεων, δεν είναι συναθροί
σεις πρός συζήτησιν, ούτε διά κήρυγμα, άλλ’ δτι έτεραί τινες συ
ναθροίσεις έχουσι καθορισθή πρός τούτο, καί όσοι θά έπεθυμουν
νά παραστώσιν είς αύτάς θά έγίνοντο εύπρόσδεκτοι, καί δτι αί
(*) 'Υπάρχουσι δέκα συναθροίσεις τού ένταύθα περιγραφομένου είδους, διατηρούμεναι τιπο τής έκκλησίας Μπρούκλυν, έκάστην
Τετάρτην εσπέρας. Αύται γίνονται είς διαφόρους συνοικίας, πρόσ
φοροι διά τάς μικράς ομάδας αίτινες άποτελούσι ταυτας, καί
ποικίλλουσιν κατά τόν άριθμύν, συχνάκις από επτά μέχρι εξήκον
τα πέντε.

