ΜΕΛΕΤΗ ΕΒΛΟΜΗ

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΤΙΣΕΩΣ
Ή παράδοόις νόμον τίνος ήυνεπόγεται ικανότητα «ρος τήρη<ϊιν τον νόμον τούτον. — Ό Θειος Νόμος, ώς άρ^ικώς έγράφη. — Νόμος προς ζωήν, δεν ήτο οννατον νά δοθη είς τό
πεπτωκός γένος. —· Ή απολύτρωσή „ οχι έκ το if νόμον, αλλά
δια χάμιτος. — Ή διαθήκη τον νόμον έκπληρονμένη, και
ή καινή διαθήκη όφραγιζομένη διά τής μιας θυσίας τον
Χριστοί?. — Ό Σιναϊτικος νόμος μόνον διά τον Σαρκικόν
,ΐσραήλ. — *0 νόμος τής καινής διαθήκης. — Ή εντολή
ύπο την οποίαν άναπτύσονται οι άγιοι. — Ή νέα κτίσις
κε^ςωριόμενη και διακεκριμένη εν τε τη Θεία σγέσει και
διαθήκη. — Προοδεντική έκτίμησις τον τελείον νόμον.—
Τρέ^ειν προς τον σκοπόν, και ίστασθαι σταθερώς επ’ αναύτον. — "Ο Χρνσονς κανών. — *Θ τέλειος νόμος τής έλενρίας.
Η ΠΑΡΛΔΟΣΙΣ νόμου τίνος, υπό τής αρμοδίου άρχής, συνε
πάγεται Ικανότητα έκ μέρους του αποδεχόμενου τον νόμον, δπιυς
τηρήση τόν νόμον τούτον, ή έπίσης συνεπάγεται διατάξεις τινάς
διά την συγχώρησιν παραβάσεων τινων, γενομένων υπό τόν νόμον
έκεΐνον. Ή παράδοσις νόμου τίνος προϋποθέτει καί τό πιθανόν
τής παραβιάσεως αυτού, καί ενεκεν τούτου, νόμος τις πάντοτε
εχει τάς ποινάς αυτού παρακολουθούσας αυτόν. Έ ν τή περιπτο'ιετει του πατρός ’Αδάμ, δστις, καθώς έλέχθη ήμΐν, έδημιουργήθη κατ’ εικόνα καί όμοίωσιν Θεού, καί κατά του οποίου έπεβλήθη
καταδικαστική τις άπόφασις, ή άρά, ένεκα τής παρακοής αύτου
προς τό Θειον θέλημα, ρίπτοντες τα βλέμματα ημών προς τά όλισω, όρθολογικώς παραδεχόμεθα, δτι νόμος τις δυνατόν νά παρεδόθη εις αυτόν, καί δτι ό νόμος εκείνος ήτο αρκετά σαφής, άλ
λως δέν θά ήδύνατο ούτος νά καταδικασθή δικαίως υπό του Δη
μιουργού Αυτού, ώς παραβάτης. Σαφώς δέ λέγεται ήμΐν, δτι
ή έν Έ δέμ αμαρτία ήτο παρακοή προς Θείαν τινά έντολήν. Ή
δικαιοσύνη δέ τής κατά τού *Αδάμ έπιβληθείσης αποφάσεως τού
θανάτου, καί δι’ αύτου κατά φυσικόν τινα τρόπον έπεκταθείσης
είς τούς απογόνους αυτού, συνεπάγεται την ύπ* αύτου κατανόη
σήν τού νόμου, ύπό τόν όποιον εύρίσκετο ούτος, καί την έν γνώσει
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παράβασιν τούτου, διότι άλλως τό σφάλμα θά έπεβάρυνεν αυτόν
τον νομοδότην. "Οτι δέ ό Ά δάμ εύρίσκετο είς κατάστασιν νά δεχθή τον Θειον νόμον καί νά ύπακουση είς αυτόν, τούτο δήλόν έστιν
υπό του γεγονότος, δτι ούδεμία πρόνοια έλήφθη διά την συγχώρησιν της παραβιάσεως του νόμου εκείνου — ούδείς μεσίτης ένυπήρχεν — άλλ’ ή τελεία ποινή θά έπεβάλλετο είς αυτόν, ώς απο
τέλεσμα τής ύπ' αυτού παραβιάσεως του νόμου εκείνου.
Ούδεμίαν νύξιν έχομεν του γεγονότος, δτι ό Δημιουργός έπαρουσίασεν είς τον πατέρα Ά δάμ καί την μητέρα Ευαν κώδηκα
νόμων, γεγραμμένιυν έν λίθοις ή αλλαχού* τοιαύτη δέ κωδηκοποίησις των νόμων είναι κοινή σήμερον* ένεκα των ανθρωπίνων ατε
λείων δέ, πολλοί άδυνατούσιν δπως ίδωσυ τύν τρόπον, καθ’ δν
ό τέλειος Ά δάμ κατείχε τέλειον νόμον, υπό τόν όποιον ουτος
έδοκιμάσθη, καί ενεκα τής αποτυχίας αύτου, κατεδικάσθη. Είναι
σφάλμα τό ύποθέτειν, δτι οί νόμοι δέον νά γράφωνται έξωτερικώς
πως — επί χάρτου, λίθου, κλπ. — καί τό νά μή άναγνωρίζωμεν
δτι ανώτερα τις μέθοδος εγγραφής τού Θείου νόμου θά έγένετο
κατά τήν δημιουργίαν του ανθρώπου, ούτως ώστε, συμφάίνως προς
τάς άρχάς τής δικαιοσύνης, νά δύναται πρεπόντως νά λεχθή, δτι
ό Θείος νόμος — ί \ περί δικαίου καί αδίκου έκτίμησις — ένεγράφη έν τώ τελείφ όργανισμφ. Κατά τόν τρόπον τούτον ό νόμος
τού Θεού είναι καταγεγραμμένος έν τή Ιδίςι αυτού υπάρξει, καί έν
ταϊς ύπάρξεσι πασών των αγγελικών δυνάμεων, καί κατ’ αυτόν
επίσης τόν τρόπον ό Θείος νόμος ένεγράφη είς αυτήν τήν ύπόστασιν τού Άδάμ καί τής Εύας. Ούτοι δεν είχον τάσεις προς τήν
αμαρτίαν, άλλ’ απεναντίας έκλινον προς τήν δικαιοσύνην. ΤΗσαν
δίκαιοι, περιστοιχιζόμενοι υπό δικαίων καί τελείων συνθηκών, καί
έχοντες συνείδησιν των πρύς τόν Δημιουργόν αυτών υποχρέωσεών των, καθώς καί γνώσιν τής ευθύνης αυτών, δπως ύπακούωσιν
προς πάσαν αυτού έντολήν, ούτοι δέ έγνώριζον, ούχί άορίστως άλλ’
επακριβώς, έκεϊνα τά όποια Αυτός είχε διατάξη. Συνεπώς δέ,
ούτοι εύρίσκοντο έκτός πάσης συγγνώμης έν τή παραβάσει αυ
τών. Τό έλεος θά ήδύνατο νά ύπεραπολογηθή υπέρ αυτών, δια
τής άξιώσεως, δτι δέν είχον πείραν, κλπ. σχετικώς προς τήν
ποινήν τό γεγονός δμως, δτι ούτοι δέν είχον τελείως κατανοήση,
οποία τις ήτο ή κατά τής αμαρτίας ποινή δέν άλλοιοΐ τό έτερον
γεγονός, δτι ούτοι έγνώριζον τήν δικαίαν πορείαν από τήν κακήν
τοιαύτην. Έγνώριζον δτι ήτο δίκαιον νά υπάκουη τις είς τόν Θε
όν, κακόν δέ τό παρακούειν είς Αυτόν — ασχέτως προς τήν έκτίμησιν τού γεγονότος, όποΐαι ήθελον είσθαι αΐ ζημίαι, αιτινες θά
έπηκολούθονν τήν παρακοήν. Ό Απόστολος έπιβεβαιοϊ τήν άφήγησιν τής Γενέσεως έν πάσαις αυτής ταϊς λεπτομερείαις, λέγων δτι,
«Ά δ ά μ ούκ ήπατήθη» — δτι διέπραξε παράβασιν έγνωσμένως,
έκουσίως, καί δτι τοιουτοτρόπως έπέφερεν έφ’ εαυτόν τήν άράν,
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η καταδιακστικην άπόφασιν της εκουσίου αυτού αμαρτίας, την
οποίαν ό Δημιουργός αυτοί) προηγουμένως είχε διακήρυξή, δηλαδή,
τον ύάνατον.
Καθόσον παρατηρούμεν πέριξ ημών σήμερον, εύρίσκομεν οτι
ό κόσμος έν γένει άπώλεσεν ε’ις μέγαν βαθμόν την αρχικήν αύτοί)
όμοιότητα πρός τον Θεόν, έν τή όποίφ οί προπάτορες ήμών είχον
δημιουργηθή —
άπώλεσαν πολύ περισσότερον τής εμφύ
του περί
δικαίου
καί
άδικου
έκτιμήσεως.
*0 Θείος
νόμος, άφ ’ ού άπαξ σαφώς καί διακεκριμμένως ένεχαράχθη έν
τή άνΟρωπίνει φύσει, έν μεγίστη) 6αδμφ ε'ξηλείφϋη κατά τά π α 
ρελθόντα έξ χιλιάδας έτη «τής Βασιλείας τής αμαρτίας, καί του
θανάτου,» Ό Θεός δέ, διά τής επικοινωνίας αύτοϋ μετά τινων
έκ τής ανθρώπινης οικογένειας, άνεζωογόνησεν εις μέγαν βαύμόν
τόν αρχικόν αυτού νόμον εις πολλάς καρδίας, έπαναχαράξας κατά
τό μάλλον καί ήττον βαθέως τάς διαφόρους ιδιότητας τής δικαιο
σύνης· έν τούτοις όμως, καί μεταξύ αυτών ακόμη τών περισσότερον
έκχριστιανισθέντων, ούδείς τολμά να έμπιστευθή απολύτως εις
την Ιδίαν έαυτοΰ κρίσιν περί δικαίου καί άδικου, επί διαφόρων
ζητημάτων. Έ νεκ εν δέ τούτου έχομεν άκόμη ανάγκην, όπως έ'χωμεν ενώπιον ημών Θείους τινάς κανόνας καί γνώμονας πρός τούς
οποίους δυνάμεθα νά προστρέχωμεν, καί σνμφώνως πρός τούς ό
ποιους νά δυνάμει)α νά κανονίζωμεν τάς περί δικαίου καί αδίκου
κρίσεις ημών, καί νά προσανατολιζώμεθα επί μάλλον καί μάλλον
πρός τόν Θειον γνώμονα. Έ ν τούτοις όμως καί μεταξύ αυτών ά
κόμη τών διεφθαρμένων λαών του άπιστου κόσμου, συχνάκις συναν
τώμεν στοιχεία τινά συνειδήσεως, καί κατά τό μάλλον ή ήττον
ακατέργαστους τινάς άντιλήψεις περί δικαίου καί άδικου. Ταύτα
6έ είναι τά παραμεμορφωμενα καί διαστρεβλωθέντα λείψανα του
αρχικού νόμου τής ύπάρξεως τού ανθρώπου, συμφώνως πρός
τόν οποίον ονζος άρχικώς έδημιουργήθη, «είκών τον Θεόν». 'Ο
’Απόστολος άναφερόμενος εις την κατάστασιν ταύτην τών πραγμά
των, την επικρατούσαν μεταξύ τών άπιστων, λέγει* «μεταξύ άλλήλων τών λογισμών κατηγορούντων ή καί απολογούμενων».
Διακηρύττει δέ, οτι «τό έργον τού νόμου ένδείκνυται γραπτόν
έν ταΐς καρδίαις αυτών,» — λευψανα δηλαδή τού άρχικοΰ νόμου,
καί άποσπασματικαί άποδείξεις, ότι ό νόμος εκείνος ήτο έμφυτος
εις τήν ανθρωπότητα. — Ρωμ. β ' 15.
'Υπάρχουσι μεταξύ τών άνθρώπων νόμοι διά τούς εγκληματίας
καί νόμοι δι’ εκείνους οίττνες δέν είναι έγκληματίοα — (1) νόμοι
πρός πολιτικά δικαιά>ματα, έξασφαλίξοντες τήν ζωήν, τήν ειρή
νην, την ελευθερίαν, κλπ., διά τούς ευπειθείς, καί οίτινες άφ*
ετέρου άπειλούσι τούς παραβάτας διά τής άπωλείας τής ελευθερί
ας, τών δικαιωμάτων αυτών, κλπ, διά τής φυλακίσεως αυτών,
(2) νόμοι κυβερνώντες τούς ένοχους μετ’ άκρας αύστηρότητος,
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έκτος εάν μέση τις πορεία, η διαγωγή έξασκηθή έκ μέρους αυτών·
άλλ’ ύπ’ ούδεμίαν έννοιαν τής λέξεως παρέχοντες αύτοίς έλευθερίας.
Τό αυτό συμόαίνει καί μέ τον Θειον νόμον. Πρώτον εχομεν
τον αρχικόν νόμον, υπό τον όποιον ό Ά δά μ έτέθη είς δοκιμασί
αν. Μετά του νόμου εκείνου ήρξαντο τά προνόμια καί εύλογίαι αύτοϋ — ζωή, ειρήνη, ευδαιμονία καί παν άναγκαϊον πράγμα·
Ταύτα δέ θά έξησφαλίζοντο είς αυτόν, ένόσφ θά έμενεν υπήκοος
προς τον Δημιουργόν αύτού* άπόςρασις δέ θανάτου έπέκειτο έν
περιπτώσει παρακοής, — «θνήσκων θέλεις άποθάνη», ή δέ ποινή
αυτή κατά φυσικόν τινα τρόπον έπεξετάθη καί είς τούς απογό
νους αυτού. Συνεπώς από τού χρόνου τής παραβάσεώς του, ό Ά δάμ ήτο ένοχος, πταίστης άπεστερημένος τών προς ζωήν έλπίδων αυτού, τάς όποιας προηγουμένως άπελάμόανεν, άπεστερημέ
νος τής προτέρας μετά τού Θεού επικοινωνίας αυτού. Ή απαρά
σκευος γή, ήτο τό μέγα σωφρονιστήριον αυτού, ό δέ τάφος, ή
αιώνιος αυτού φυλακή. *0 νόμος δ'στις έβασίλευεν επ’ αυτού προηγουιιένως, έτερματίσθη ήδη υπό τήν έννοιαν, ότι δέν παρείχεν
αύτφ επί πλέον ούδεμίαν ελπίδα ή προσδοκίαν ζωής, αλλά κατεδίκασεν αυτόν ήδη είς θάνατον. Δέν ήτο επί πλέον υπό τον νόμον
τής ζωής, άλλ’ ουδέ οίονδήποτε έκ τών τέκνων αυτού έγεννήθη
υπό τον νόμον εκείνον τής ζωής, ή υπό οιανδήποτε ελπίδα ή προ*
σδοκίαν ίποκτήσεως αίωίνου ζωής· πάντες ούτοι έγένοντο δέσμιοι.
ΕΙκονικώς όμιλούντες, ή αμαρτία καί ό θάνατος, ήσαν δι’ αυτούς
οί αίχμαλωτισταί, βασανισταί καί δεσμοφύλακες αυτών.
Άλλ* εάν ό αρχικός νόμος δέν ήδύνατο τού λοιπού νά έπενεργή επ' αυτών άλλ’ έξέφρασεν ήδη τήν όργήν αυτού κατ'
αυτών, έν τούτοις, ούτοι ύπήχθησαν υπό τινας φυσικούς νόμους
Ούτοι εύρον νόμον τινά έπενεργούντα έν τή καταστάσει έκείνη
τής φυλακής αυτών, διά τού οποίου πάσα παραβίασις τής συνειδήσεώς των, πάσα βαθυτέρα κατάδυσις είς παν ό,τι ούτοι άνεγνώριζον ώς αμαρτίαν, έπέφερεν είς αυτούς έξαχρείωσιν καί
θάνατον περισσότερον ταχέως* όσον δέ προσεκτικώτερον ούτοι
άνεζήτουν νά άκολουθήσωσιν έκεΐνο τό όποιον ούτοι άνεγνώριζον
ώς δίκαιον, τόσον περισσότερον καλλιτέραν άνεύρισκον τήν έν
τή φυλακή κατάστασίν των, καίτοι ούδείς υπαινιγμός υπήρχε
πρός άπελευθέρωσιν.
Ό ’Απόστολος παρέχει ήμΐν τήν ιδέαν, ότι δέν ήτο δυνατόν
διά τον Θεόν, όπως παράσχη είς τό πεπτουκός γένος ήμών νόμον
τινά ζωής. Ούτοι είχον δικαίως καταδικασθή ένόσφ δέ ή ά π ό φ α σ ι ς ύφίστατο ούδείς νόμος θά ήτο δυνατόν νά δοθή είς
αύτούς, ή τήρησις τού όποιου νά έξησφάλιζεν αύτοίς άπελευθέρο^σιν έκ τού θανάτου. Πριν δέ τοιούτός τις ήθελε δοθή είς τήν
άνθρωπίνην οικογένειαν, ή καταδικαστική άπόφασις του πρώτου
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•νόμου έδει νά άντεσταθμίζετο, ή δέ άρά η καταδίκη νά άφηρείτοτ ό τ ε δε, ήδύναντο νά γείνωσιν ετεραι διατάξεις, έμπερικλείουσαι έν έαυταίς προσφοράς περί αιωνίου ζωής επί δροις· — ουχί
δμως πριν ή ή έξιλέωσις τής προϊτης παραβάσεως, ή ή διαγρα
φή τής άποφάσεως έπετελεΐτο. Ό Κύριος παρέσχεν υπαινιγμούς
τινας περί των έαυτού προθέσεων, δπως έπιτελέση τοιαύτην τινα
περί αμαρτίας έξι,λέωσιν, πρός τον σκοπόν, ίνα δοθή εις την αν
θρωπότητα έτέρα τις ευκαιρία πρός αιώνιον ζωήν, αντί έκείνης
ήτις έδόΟη εις τον πατέρα Ά δάμ , καί άπωλέσθη ύπ' αυτού, δι*
έαυτόν, καί διά πάντας τους απογόνους αυτού. Αί Θείοι δμως
επαγγελίαι ήσαν εις τό άκρον αόριστοι, απλώς μόνον άρκεταί νά
άποτελέσωσι βάσιν τινα πρός έλπίδα· ενεκεν δέ τούτου, ή αν
θρώπινη οικογένεια, ως αίχμάλοηοι υπό την Βασιλείαν τής 'Α 
μαρτίας καί τού θανάτου, καί ώς βασιζόμενοι έπί των Θείων
έπαγγελιών, άναφέρονται ώς «δέσμιοι τής έλπίδος».
ΕΙς έκ των υπαινιγμών τούτων περί καταλλαγής, κλπ., έδόθη
διά τών λόγων τού Κυρίου, καθ’ δν χρόνον ούτος άπήγγελε την
ποινήν, όπότε διεκήρυττεν, δτι τό σπέρμα τής γυναικός, θά συνέτριβε τελικώς την κεφαλήν τού δφεως. (Γέν. γ ' 15). Διά
τή ς σκοτεινής καί εικονικής ταύτης έκφράσεως ό Κύριος ώμίλει περί τής ανατροπής τών δυνάμεων τού πονηρού· ώμίλει περί
νίκης ήτις θά έπήρχετο διά, καθώς καί εις, τήν Ά δαμιαίαν οι
κογένειαν. Τό σπέρμα τούτο τής γυναικός, καθώς πάντες γνωρίζομεν, έλαβε τήν έκπλήρωσίν του εν τφ Χριστφ. Τέσσαρας χι
λιάδας έτη μετά τήν πτώσιν, ό Θεός έξαπέστειλε τον Υίον Αυ
τού, «γεννιυμενον έκ γυναικός» καί τοιουτοτρόπως μέλος τού άνθρωπίνου γένους, τού καταδεδικασμένου γένους, καί συνταυτισμένον μετ’ αϊτού, «ίνα διά τής χάριτος τού Θεού γευθή» Θάνατον
υπέρ παντός άνθριόπου» — ίνα ίκανοποιήση, αντιμετώπιση τήν
ποινήν διά πάντα άνθρωπον, ίνα άφαιρέση τήν κ α τ ά ρ α ν
έκ παντός ανθρώπου, ή τήν καταδικαστικήν άπόφασιν τού θα
νάτου καί παράσχη τοιουτοτρόπως είς πάντα άνθρωπον τοιαύτην
δικαστικήν στάσιν, οία θά έπέτρεπε τήν παράδοσιν νόμου τινός
ζωής — ή τήρησις τού όποιου, θά έπέφερε τήν αμοιβήν αΙωνίου
ζωής.

'Αλλά πριν έλθη ό χρόνος, κατά τόν οποίον δ Θεός έδει νά
έξαποστείλη τόν Υιόν Αυτού, καί έκπληρώση δι* αυτού τήν άπολύτρωσιν τού γένους έκ τής άράς τού θανάτου, Ούτος έπολιτεύθη
ιδιαιτέρως πρός τόν 'Αβραάμ, καί τήν οίκογένειαν αυτού, τήν
γνωστήν μετά ταύτα υπό τό δνομα Ίσραηλίται. Πρώτον δέ πάν
των, ό Θεός είς τόν 'Αβραάμ, 'Ισαάκ καί 'Ιακώβ, έδωκεν έπαγγελίας τινάς κατά τό μάλλον ή ήττον σαφείς, πληροφορών αυτούς
περί τώΥ άγαθών αυτού προθέσεων, δπως εύλογήση πάσας τά ς
φυλάς τής γης* Τοιούτόν τι δέ άγγελμα προερχόμενον έκ τού Με-
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γάλου Κριτοΰ, δστις είχε καταδικάση τό γένος, έσήμαινε πολλά
πράγματα* έσήμαινεν, είτε την παραβίασιν τής δικαιοσύνης, διά
άφαιρέσεως τής κατάρας, ή καταδικαστικής άποφάσεως, ή άλ
λως, δτι τό "Υπατον Δικαστήοιον του Σύμπαντος είχε σχέδιόν τι,
διά τού οποίου αυτό μέν νά είναι δίκαιον, καί έν τούτοις νά έξασκή έλεος προς εκείνα τά μέλη τού γένους, άτινα θά άπεδεικνύοντο άξια τούτου, διά τής προσελεύσεως αυτών εις αρμονίαν
προς δικαίας διατάξεις αυτού. 01 Πατριάρχαι ήγαλλιάσαντο έν
ταϊς έπαγγελίαις ταύταις, καί κατά τό μάλλον ή ήττον άνεγνώρισαν μέλλουσάν τινα ζωήν δι’ άναστάσεως των νεκρών, ήτις θά
ήτο επωφελής όχι μόνον δι’ αυτούς, καί τούς απογόνους αυ
τών, άλλ’ ήτις θά ένέφαινε τε?ακήν τινα ευλογίαν διά παν κτίΟμα τού γένους.
Έ ν άρμονίφ προς την προς τον ’Αβραάμ γενομένην έπαγγελίαν
ταύτην, ό Κύριος έδωκε είδικόν τινα νόμον εις τά τέκνα αυτού,
τούς Ίσραηλίτας έν τφ νΟρει Σινά. Ό νόμος δέ έκείνος ήτο
ή βασις τής μετ’ αυτών Διαθήκης. Έάν oircoL θά έτήρουν τον νό
μον έκείνον, τότε πάσαι αί έπαγγελίαι θά άνήκον αύτοΐς. *0
νόμος δέ έκείνος άνεγνωρίζετο ώς τέλειος, δίκαιος καί καλός
έν πάσαις αυτού ταίς λεπτομερείαις* έπειδί) όμως οΐ Ίσραι^λΐται
ήσαν πεπτωκότες, διεφθαρμένοι, ατελείς, διά τούτο ήτο άνάγκη πρώτον πάντων, όπως ύπεδεικνύετο μεσίτης τις, δηλαδή ό
Μωϋσής* και δεύτερον, έδει νά έξευρίσκετο τρόπος τις, διά τού
οποίου αί κατά τού νόμου έκείνου παραβάσεις του λαού, τυπικώς
έξαλείφονται άπαξ άνά παν έτος, καί τοιουτοτρόπως έπιτρέπεται
είς αυτούς νά έξακολουθώσιν τάς προσπάθειας αυτών όπως τηρήσωσι τον νόμον από γενεάς είς γενεάν. Ή έγκαθίδρυσις τού με
σιτικού άξιώματος τού Μωϋσέως, καί των υπέρ αμαρτιών τυπικών
θυσιών, κλπ., πάντα ταύτα κατεδείκνυον, ότι ό λαός προς τον
όποιον ή Διαθήκη αύτη καί ό νόμος είχον δοθή, άνεγνωρίζετο
ώς ανίκανος απολύτου προς αυτόν ύπακοής. Τούτο δέ καταφαίνετάι σαφέστατα, διά τής άντιπαραβολλής είς τήν αρχικήν παράδοσιν τού νόμου έν Έδέμ, ένθα ούδείς μεσίτης ύπεδείχθη, καί ουδεμία διάταξις διά τάς αδυναμίας τής σαρκός προύνοήθη. Τό
γεγονός δέ τούτο μονομερώς πως, λέγει ήμίν, έν άναμφισβητήτιρ
γλά>σση, ότι ό πρώτος Ά δάμ ήτο τέλειος κατ’ εικόνα καί όμοίωσιν τού Δημιουργού αυτού, καί ότι ήτο Ικανός όπως έξασκήση α
πόλυτον ύπακοήν πρός τον Θειον νόμον. Λέγει δέ ήμίν, ότι τό
γένος έν τφ μεταξύ είχε διαφθαρή μεγάλος* διότι ή διάταξις
ή γενομένη σχετικός πρός τον Μωσαϊκόν νόμον ήτο τοιαύτη
ώστε νά προσαρμόζηται είς πεπτωκότας, διεφθαρμένους άνθριύπους.
Έ ξ άλλου εχομεν τήν διαβεβαίωσιν τού ’Αποστόλου, ότι ού
δείς ’Ιουδαίος έκτος τού Κυρίου ημών ’Ιησού έτήρησέ ποτέ τόν
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νόμον, καί οτι μόνον ό Κύριος Ιη σ ο ύ ς επομένως άπέκτησεν η
ήδύνατο νά άποκτήση τά ς άμοιβάς τής Διαθήκης εκείνης του
νόμου τής γενομένης προς τον Ισ ρ α ή λ , ΟΙ λόγοι τού ’Αποστόλου
είναι· « Έ ξ έργων νόμου ου δικαιωθήσεται ούδεμια σάρξ ένώπιον αυτού». *0 νόμος επομένως έκεΐνος έξεπλήρωσε δύο σκοπούς*
(1) άποδείξας δτι ούδείς έκ του πεπτωκότος γένους ήδύνατο
να τηρήση τον Θειον νόμον, ή νά γείνη εύπρόσδεκτος ένώπιον
του Θεού* καί (2) διεκήρυξεν δτι ό Κύριος ημών ’Ιησούς ήτο
τέλειος, καθότι έτήρησε τόν νόμον, δν ούδεις ατελής δυναται να
τηρηση. Τηρήσας δέ τοιουτοτρόπως τον νόμον εκείνον έγένετο δ
μόνος κληρονόμος τής Διαθήκης τής προς τόν ’Αβραάμ γενομένης, καί τοιουτοτρόπως ύπεδείχθη, δτι ήτο τό προλεχθέν
σπέρμα τού Α βραάμ, εν τφ όποίφ θά εύλογηθώσι πάσαι αΐ φυλαι τής γης. Ή διαθήκη έκείνη, έπιτελέσασα ούτως την έκ—
πλήρωσιν αυτής έν Χριστφ ’Ιησού, έτερματίσθη, δσον άφορφ
τό ύποσχεθέν σπέρμα τής ευλογίας. Έ ν τούτοις καθόσον παρατηρούμεν άναδρομικώς καί μετά προσοχής την επαγγελίαν,
εύρισκομεν, δτι αύτη υπό τινας επόψεις τουλάχιστον, ήτο διπλή
__ δτι δηλαδή έμπεριέκλειε πνευματικόν τι σπέρμα καθώς καί
έπίγειόν τι σπέρμα, καθώς τούτο φαίνεται έν τή ύποσχέσει,
«Τό σπέρμα σου θά είναι ώ ς τά άστρα τού ουρανού, καί ως
ή άμμος τής θαλάσσης» — Γεν. κ β ' 17.
Ό Κύριος ημών Ιη σ ούς έκπληρώσας την Διαθήκην, κατέχει
εις την εαυτού έξουσίαν ολόκληρον τό ζήτημα τής ευλογίας των
φυλών τήζ γης* συμφώνοος δμως προς τό Θειον σχέδιον ύπό τό
οποίον ούτος εργάζεται καί θά έργασθή, ούτος τελικώς θά ευα
ρεστηθώ δπως χρησιμοποιήσω τινάς έκ τού επιγείου σπέρματος,
τού φυσικού ’Ισραήλ, ως έπίγεια αυτού όργανα ή αντιπροσώπους
εις τό έργον τής ευλογίας. Έ νεκ εν τούτου, ή Διαθήκη δσον αφο
ρά τόν ’Ισραήλ κατά σάρκα, δεν έτέθη έξ ολοκλήρου κατά μέρος*
αλλά, καθώς ό Απόστολος λέγει, ευλογία τις αναμένει τόν φυ
σικόν Ισ ρα ήλ, μετά την έγκατάστασιν τής Ουρανίου Βασιλείας
κατά την δευτέραν έλευσιν τού Κυρίου. 01 λόγοι τού ’Αποστό
λου είναι* «Ά μεταμέλητα γάρ τ ά χαρίσματα και κλήσις τού
Θεού», «Κατά δέ την εκλογήν αγαπητοί διά τούς πατέρας». «"Ινα
καί αυτοί τφ ύμετέρφ (τής Εκκλησίας) έλέει, έλεηθώσιν». «Συνέκλεισε γάρ ό Θεός τούς πάντας εις απείθειαν, ίνα τούς πάντας
έλεήση». Δήλοι δέ, δτι ό ’Ελευθερωτής, δστις θά έξέλθη έξ Σιών διά την εύλογίαν ολοκλήρου τού κόσμου τής άνθρωπότητος,
θά άποστρέψη πρώτον τάς άσεβείας από τόν ’Ιακώβ, ίνα τοι
ουτοτρόπως ό ’Ιακώβ — ό ’Ισραήλ κατά σάρκα __ συμμετάσχη τελικώς εις την εύλογίαν τού κόσμου». — Ρωμ. ια ' 26-32.
Παρατηρούμεν λοιπόν, δτι μέχρι τού χρόνου τή ς πρώτης
έλεύσεως τού Κυρίου ημών, ό κόσμος ήτο άνευ νομού, έκτός τού
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γενικού νομού τής φυσεως — του νομού τής πεπτωκυίας και τής
έν τή φυλακή του θανάτου καταστάσεως ή μ ώ ν του νόμου, δστις
διακηρύττει, δτι ήμείς έπισπεύδομεν τάς Ιδίας ήμών θλίψεις, καίτοι ούδεμία ισχύς ενυπάρχει εις ημάς όπως άποφύγωμεν ταύτας
του νόμου δστις διακηρύττει, δτι ένφ 6 θάνατος είναι δέδαιος,
υπό την αρχικήν καταδίκην, καί οτι ένφ δέν δυνάμεθα νά έλπίζωμεν, δτι θά διαφύγο^μεν αυτόν δυνάμεθα έν τούιοις, νά άναβάλλωμεν εις τινα βαθμόν την έκτέλεσιν τούτου έπί τινα καιρόν,
κατά τινα τρόπον νά μαλακύνωμεν τάς δριμυτητας αυτού. Είδομεν δέ δτι ό μόνος έτερος νόμος, ή Διαθήκη ήτο εκείνος δστις
έδόθη εις τον ’Ισραήλ, σχετικώς πρός τον οποίον ό Μωϋσής
τόσον ρητώς έξεφράσθη, δτι ούτος δέν άνήκεν είς άλλους λα
ούς ή έθνη, λέγων· « Ό Κύριος δέν έκαμε την Διαθήκην ταύτην πρός τούς πατέρας ήμών, άλλα πρός ήμάς, οίτινες πάντες
εΐμεθα ζώντες τήν ημέραν ταύτην». (Δευτερ. ε ' 3 ). Ειδομεν δέ
δτι αντί ό νόμος νά δικαίωση τον ’Ισραηλίτην, καί αντί ούτοι
νά κερδίσωσι τάς ευλογίας τής Διαθήκης, ήτις είχε προσκολληθή είς τον νόμον εκείνον, πάντες άπέτυχον, έκτός ένός — τού
ανθρώπου Χριστού ’Ιησού, τού Κυρίου ήμών καί Λυτρωτού. *Ήδη
δέ άς χαράξωμεν τό ζήτημα ακόμη εύρύτερον, καί άς παρατηρήσωμεν πώς ό Θείος νόμος εύρίσκεται ήδη έν ένεργείςμ
*0 Κύριος ήμών ’Ιησούς έτήρησεν, — δηλαδή, έπλήρωσεν—
τήν Σιναϊτικήν διακήρυξιν τού Θείου νόμου διά τού θανάτου Αυ
τού. Συνόψισίς τις των απαιτήσεων τού Σιναϊτικού νόμου είναι
ή εξής· «’Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου έν δλη τή καρδίμ σου,
έν δλη τή διανοίρ σου, έν δλη τή ψυχή σου, έν δλη τη ίσχυι σου,
καί τον πλησίον σου ώς σεαυτόν». *0 ουράνιος Πατήρ, διηυθέτησεν ούτως τά πράγματα, ώστε ό αγαπητός αυτού υίός, έγκαταλείψας τήν δόξαν τής πνευματικής καταστάσεως καί γενόμενος τέλειος άνθρωπος μεταξύ άτελών ανθρώπων, νά εκτίμηση
πρώτον πάντων τό θέλημα τού Πατρός — όπως γείνη ό Λυτρω
τής τού ανθρώπου. Τούτο δέ δέν έγένετο άναγκαστικώς, άλλ*
εύρίσκετο είς την έλευθερίαν, έάν έπροτίμα, νά εύχαριστήση
έαυτόν* ούτως όμως πράττων, δέν θά έξεπλήρου τον νόμον, δστις
διακηρύττει, δτι πάντες οί υπό τον νόμον δέον νά άγαπώσι τόν
Θεόν ύπερόχιος — περισσότερον παρ’ όσον άγαπώσιν εαυτούς—
καί πρέπει έπί τοσοϋτον νά χαίρωσι ποιουντες τό Θειον θέλημα,
ώστε ευχαρίστως νά θυσιάζωσιν τάς Ιδίας έαυτών θελήσεις, ναι,
καί αυτήν τήν ζωήν.
Τούτο δέ ύποδηλοΰται έν τοίς λόγοις· «’Αγαπήσεις τόν Κύρι
ον, έν δλη τή καρδιά, διανοίφ, ψυχή καί δυνάμει σου». Τοιαύτη
πρός τόν Θεόν αγάπη, δέν θά έδίσταζε νά κατάθεση ζωήν, ΰπαρξιν, δύναμιν, ώς εκουσίαν θυσίαν είς τό Θειον σχέδιον. Τοιου
τοτρόπως δέ, καθώς ό Απόστολος διακηρύττει, εύρεθείς κατά
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τό σχήμα ώς άνθρωπος καί άναγνωρίσας σαφώς τδ Θενον πρό
γραμμα, ό Κύριος ημών ’Ιησούς παρέδωκεν εαυτόν ανεπιφύλα
κτος, δπως γείνη -θυσία τού ανθρώπου. Ναι! διακηρύττεται δτι
τούτο τό επραξε μετά χαράς, καθώς άναγινώσκομεν «Χαίρω,
Θεέ μου, να εκτελώ τδ θέλημά σου· καί ό νόμος σου είναι έν
τφ μέσψ τής καρδίας μου». (Ψαλμ. μ ' 8). Ή πρός τούς ανθρώ
πους άγάπη, μετά των οποίων συνεδέετο διά τής επιγείου αυτού
καταγωγής,, συνήργει επίσης εις τό ζήτημα τούτο· έν τούτοις τδ
άγαπμν αυτούς ώς έαυτόν, τούτο δεν συνεπήγετο καί θυσίαν,
αυτοθυσίαν υπέρ αυτών. Τοιαύτη θυσία θά έγίνετο, έάν ήγάπα
τούς ανθρώπους πλεϊον έαυτού. Ή ύπακοή λοιπόν πρός τό πρώτον
μέρος του νόμου τούτου, ήτο έκείνη ήτις συνεπήγαγε την θυσίαν
τού ανθρώπου Χριστού ’Ιησού. Πάντα λοιπόν ταύτα, παρατηρούμεν, ήσαν συμπτωματικά τής τηρήσεως τής Διαθήκης τού νόμου,
διότι ούτος είχε γεννηθή υπό την διαθήκην τού νόμου, καί ήτο
ύπόχρεως πρός πάσας αυτής τάς υποχρεώσεις. Δεν θά ήδύνατο
νά γείνη κληρονόμος τής Άβραμιαίας Επαγγελίας, εΐ μή διά
τής μέχρι θανάτου ύπακοής αυτού.
Έτερον δ'μως συνεπληρώθη διά τού θανάτου του — έτερόν
τι πράγμα, έκτος τής ύπ’ αυτού άποδείξεως ώς άξιου, δπως εί
ναι τό σπέρμα τού ’Αβραάμ κατάλληλον και Ικανόν δπως εύλογήση τον κόσμον. Τό έτερον τούτο πράγμα ήτο ή άπολντρωάις
τού Ά δάμ καί του γένους αυτού έκ τής αρχικής αποφάσεως τού
θανάτου. Έ ν τή Θείφ διατάξει, τά δύο πράγματα συνεπληρώθη
σαν ταύτοχρόνως — διά τής Ιδίας θυσίας· έν τούτοις, ανάγκη
παρίσταται δπως διακρίνωμεν σαφώς μεταξύ των δύο τούτων.
'Ο Κύριος ημών, δχι μόνον έπλ.ηρωάε την Διαθήκην τού νόμου,
διά τής μέχρι θανάτου ύπακοής αυτού, άλλ’ επιπρόσθετός, κατά
την Θείαν διάταξιν, ήγγνιίΟη, έξησφάλισε, Νέαν τινά Διαθή
κην διά τού αυτού θανάτου. Ή Διαθήκη τού νόμου, καθώς ειδομεν, απέδειξε την προσωπικήν αυτού αξίαν, άλλ’ ή Νέα Διαθήκη
άναφέρεται εις τό ανθρώπινον γένος. Η θανατική άπόφασις
έπεκάθητο έπί τού ανθρωπίνου γένους, καί μόνιμός τις ευλογία
δεν θά ήδύνατο νά έλθη εις τό γένος, έκτος έάν, πρώτον πάν
των, ή αρχική έκείνη άπόφασις δεν άντεσταθμίζετο καί έξωφλείτο. Ούδείς λοιπόν μέχρι τούδε θά ήδύνατο νά εύλογήση τό γέ
νος, ή θά ήδύνατο νά εχη έξουσίαν τινά νά εΰλογήση τούτο, καδ
τό έξαγάγη έκ του θανάτου πρός τήν ζωήν, διότι μέχρι τού χρό
νου εκείνου ή Θεία άπόφασις τού θανάτου ήτο κατ’ αυτού, καί
δ Θεός κατ’ οΰδένα τρόπον θά ήδύνατο νά άθωώση τόν ένοχον
δαπάναις τού ίδιου έαυτού νόμου. *Οπόσον ωραία είναι ή Θεία
σίκονομία, ήτις διά μιας πράξεως, οχι ιιόνον έδοκίμασε τόν
Λυτρωτήν, σχετικώς πρός τήν αξίαν αυτού, δπως γείνη ό έλευθερωτής καί δ άνυψα)τής τού γένους, άλλα καί έπλήρωσε τό άν-
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τίλυτρον διά τον πατέρα \Αδάμ, καί τοιουτοτρόπως, συμπτωματικώς, διά πάντα τά τέκνα αυτού, άτινα κατά φυσικόν τρόπον
συμμετέσχον εις την κληρονομιάν την πατρώαν τής αμαρτίας
καί τού θανάτου! Διεχειρίσθημεν ήδη τό ζήτημα τούτο, καί δεν
θά είσέλθωμεν ενταύθα είς περισσοτέρας λεπτομέρειας. ( *)
Ή μελέτη ημών ενταύθα αφορά τον Θείον νόμον. Είδομεν
δέ δτι ό Σιναϊτικός νόμος έπεξετείνετο μόνον ε’ις τούς φυσικούς
απογόνους τού Αβραάμ· δτι τό υπόλοιπον τού κόσμου έγκατελείφθη άνευ Θεού, άνευ έλπίδος, άνευ διεγερτικών ελατηρίων,
άνευ ένθαρρύνσεων, άνευ επαγγελιών, — ξένοι, άπηλλοτριωμένοι. (Έ φεσ. β ' 12). Είδομεν 6έ δτι ή Σιναϊτική Διαθήκη έτερματίσθη, σχετικώς προς την μεγάλην δοκιμασίαν καί τό βραβεϊον αυτής. Είδομεν έπίσης δτι Νέα τις Διαθήκη έξησφαλίσθη
(Έ βρ . ζ' 22) γενομένη αποτελεσματική διά τού αίματος τού
Χριστού, καί έρο)τώμεν ήδη εάν ή Νέα αύτη Διαθήκη είσήλθεν
είς εφαρμογήν ή δχι, καί εάν είσήλθεν, συνοδεύει αύιήν νέος
τις νόμος, καθώς ό Σιναϊτικός νόμος συνώδευσε την Διαθήκην
τού νόμου, 'Αποκρινόμεθα, δτι ή Νέα Διαθήκη δέν είσήλθεν είς
ένέργειαν, όσον αφορά τον κόσμον· δτι δέν θά τεθή είς έφαρμογήν τελείο)ς καί πλήρως, εί μή κατά την Δευτέραν έλευσιν τού
Χριστού, καί δτι, καθώς έχομεν ήδη παρατηρήση, ό ’Ισραήλ
κατά σάρκα θα είναι ό πρώτος μεταξύ τής ανθρωπότητας, δστις
θά έπωφεληθή έκ τής Νέας Διαθήκης.
Ή Νέα Διαθήκη, δχι μόνον θά όμιλή ειρήνην, δσον αφορά
την αρχικήν κατάραν, καί θά διακηρύττη δτι τελείως άντεσταθμίσθη υπό τού Λυτρωτοΰ, καί δτι πάντες δσοι προσέρχονται προς
τον Πατέρα δι’ Αυτού, θά δύνανται διά δυνατής τίνος ύπακο^
ής, νά άπολαύσωσιν άποκαταστάσεώς τίνος έκ τής αρχικής κατακρίσεως, άλλ’ έπιπροσθέτως αύτη θά όμιλή έλεος προς τον κατά
σάρκα Τσραήλ, έπιπροσθέτως καταδικασθέντα υπό τήν Διαθή
κην τού νόμου. Θά γνωστοποιηθή δέ είς παν κτίσμα, οτι ού μόνον
έπρομηθεύΟη άπολύτρωσις, σχετικώς προς τάς προγενομένας αμαρ
τίας, άλλ’ δτι πάσαι αί άδυναμίαι καί άτέλειαι, υπό τάς όποιας
τό γένος άκόμη στενάζει θά συγχωρηθώσιν, καί δτι, από τούδε
καί εφεξής, ούτοι θά κρίνωνται άναλόγως προς δτι πραγματικώς
είναι, καί θά ύποβοηθηθώσιν υπό τών νόμων τής μεσιτικής Βα
σιλείας τού Χριστού, δπως άνυψωθώσιν έπί μάλλον καί μάλλον
έκ τής παρούσης διανοητικής, ηθικής, καί φυσικής καταστάσεως τού θανάτου, προς τά έπάνω, πρός τήν πλήρη τελειότητα τής
ανθρώπινης φύσεως, Ιν τή όποίφ ούτοι θά είναι Ικανοί νά ύποστώσι τήν δοκιμασίαν, ένώπιον τού Παντοδυνάμου, καί ίκανωθώσιν δπως έπιδείξωσι χαρακτήρα καί Ικανότητα αιωνίου ζωής
( * ) Τόμος Π ' Κεφάλιαον Ι Δ ' καί Ι Ε '.
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υπό τούς νόμους τής Βασιλείας ταΰτης. Ή Νέα ,αυτη Διαθήκη
έπομένως, έμπερικλείει άπαν
τό έλεος καί την εύνοιαν τού
Θεού, ήτις σκοπεΐται δι* ολόκληρον τον κόσμον τής άνθρωπότητος, κατά την διάρκειαν τού Χιλιετούς αίώνος. Είναι ή Διαθήκη
τής συγχωρήσεως και τής ευλογίας καί άπσκαταστάσεως διά
πάντας έκείνους, οίτινες, όταν οΐ όφθαλμοί καί τά ώτα αυτών θα
άνοιχθώσι, θά έπωφεληθώσιν έκ τής χάριτος ταύτης τού Θεού
έν Χριστφ 'Ιησού.
Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗ Σ ΝΕΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ.
Μ ετά τής Ν έας δέ έκείνης Διαθήκης θά ύπάρχη συνηνωμένος νόμος τις. Ούτος δέ θά είναι ό ίδιος νόμος τού Θεού, όστις
δέν μεταλλάσσει, άλλ' οστις κατά τό μάλλον ή ήττον έσχε δια
φόρους σαφείς διακηρύξεις κατά διαφόρους καιρούς. Θά είναι
άκόμη ό νόμος έκείνος, οστις διακηρύττει την Θείαν κατά τής α
μαρτίας έναντίωσιν, καί Θείας ευλογίας καί εύνοιας διά τόν δί
καιον. Ό απόλυτος δέ ούτος κανών θά εύρίσκηται πάντοτε ένώπιον τού κόσμου, κατά την διάρκειαν τού Χιλιετούς αίώνος,
παρ' έκάστου δέ θά άπαιτηθή, όπως άφιχθή 6σον τό δυνατόν τελειότερον, πλησιέστερον προς τόν τέλειον κανόνα* 7ταρα^ωρήόεις δέ θά γίνωνται δι' έκαστον, οστις θά προσπαθή νά ύπακούση, άναλόγως προς τόν βαθμόν των άτελειών αυτού, αίτινες
υπό τά ς μακαρίας έκείνας συνθήκας τής άποκαταστάσεως* βαθμιαίως θά έξαφανισθώσι, καθόσον ούτος θά προχωρή βήμα
προς βήμα μεθ’ δπακοής. Ουτω δέ είναι γεγραμμένον* «Αύτη
είναι ή Διαθήκη ήν διαθήσομαι τφ οίκφ Ισ ρ α ή λ μετά τά ς ημέ
ρας έκείνας, Λέγει Κύριος· διδούς νόμους μου εις την διάνοιαν
αυτών, καί έπί καρδίας αυτών επιγράφω αυτούς,. . . . καί τών
αμαρτιών αυτών καί τών ανομιών αυτών, ου μη μνησθώ έτι».
— Ε βραίους η ' 10. 'Ιερεμίας λ α ' 33,34.
Ε ντα ύ θα έχομεν την άπόσβεσιν τών παρελθουσών αμαρτι
ών καί ανομημάτων, δπερ θά είναι βαθμιαϊον έργοΥ κατά τή ν
διάρκειαν
τού
Χιλιετούς
αίώνος,
καί
ενταύθα
έπίσης
έχομεν
τό
βαθμιαίον
έργον
τής
άναχαράξεως,
καί έπαναγραφής τού Θείου νόμου εις τάς καρδίας τών ανθρώ
πων — παντός θέλοντος. Ή έπαναγραφή αύτη τού Θείου νόμου
εις τούς χαρακτήρας τώ ν ανθρώπων, είναι άπλώς έτέρα τις
μέθοδος διά νά είπη εις ημάς περί τής «άποκαταστάσεως τώ ν
πάντων, δσα έλάλησεν ό Θεός διά στόματος πάντων τών άγιων
προφητών», ήτις θά έκπληρωθή κατά τήν μεγάλην εκείνην ημέ
ραν τής Βασιλείας τού Χριστού. Δέν πρέπει δέ νά λησμονώμεν
τήν σαφή διακήρυξιν «'Έ σται δέ, πάσα ψυχή ήτις &ν μή άκούση
τού προφήτου έκείνου (ή ψυχή ήτις δέν θά ύποβάλλη έαυτήν
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είς την έπαναγραφήν του Θείου νόμου έν τφ χαρακτήρι αυ
τής) έξολοθρευθήσεται έκ του λαού». — Π ράξεις γ ' 23.
νΗ δη λοιπόν επανερχόμενα. Έξητάσαμεν την ενέργειαν τής
Καινής Διαθήκης κατά την διάρκειαν του Χιλιετούς αΐώνος —
κατά τον χρόνον εκείνον, καθ’ δν έκείνος οστις άπελύτρωσε τον
κόσμον θά έξασκήση την δύναμιν αυτού καί εξουσίαν, ώς μέγα ς προφήτης, μέγας Διδάσκαλος, ευλογών τον κόσμον διά των
ευλογιών τής άποκαταστάσεως, καί έπαναγράφων είς τάς καρδίας τών ανθρώπων τον Θειον χαρακτήρα. νΗδη δμως έρωτώμεν περί του ενδιαμέσου διαστήματος — μεταξύ τής διαγραφής
τή ς Διαθήκης τού νόμου διά τής έκπληρώσεως αυτής έν Χριστφ ’Ιησού τφ Κύριο) ημών, καί τής έγκαταστάσεως τής Και
νής Διαθήκης τών ορών αυτής, του Χιλιετούς αίώνος — τί
γνωρίζομεν περί τού ενδιαμέσου τούτου διαστήματος; ' Υπάρ
χει Διαθήκη τις έν ενεργείς* κατά τό διάστημα τούτο; καί έάν
ύπάρχη, εύρίσκεται νόμος τις συνδεδεμένος μετ’ αυτής; Ά ποκρινόμεθα, ότι κατά τό μεσολαβούν τούτο διάστημα του Ευαγγεικοΰ τούτου αίώνος, ό Κύριος έκλέγει τά μέλη τής νέας κτί
σεως, καί δτι Διαθήκη τις εύρίσκεται έν ένεογείςι, έν ίσχύϊ,
καί δτι ή Διαθήκη αΰτη έχει νόμον τινά. *Ίνα δέ έκτιμήσωμεν
τούτο δέον νά ένθυμώμεθα τούς λόγους τού Αποστόλου, «Τών
παραβάσεων χάριν έτέθη, δ νόμος, άχρις ού έλθη τό σπέρμα
ώ έπήγγελται». Ή έν Σινρ δοθεϊσα Διαθήκη τού νόμου έπομένως, παρατηρούμεν δτι ήτο προσθετική εις τινα προηγουμένην Διαθήκην* παρατηρούντες δέ προς τά όπίσω άναδρομικώς,
βλέπομεν, δτι ή Ά βραμιαία Διαθήκη ήτο ή άρχική τοιαύτη, καί
δτι Γστατο έπί τετρακόσια καί τριάκοντα έτη, προτού ή Διαθή
κη τού νόμου προότεθη. *0 ’Απόστολος έφίστρ την προσοχήν
είς τούτο λέγων δτι* — «δ νόμος, δ μετά τετρακόσια καί τριά
κοντα έτη γεγονώς, δέν άκυροι την αρχικήν Διαθήκην, ούτε
καθιστρ αυτήν άτελεσφόρητον». — Γαλ. γ ' 19, 17.
Τοιουτοτρόπως λοιπόν παρατηρούμεν, δτι οπότε ή Διαθήκη
τού νόμου έπληρώθη υπό τού Κυρίου ημών ’Ιησού, ή άρχική
Ά βραμιαία Διαθήκη έγκατελείφθη ακριβώς καθώς ήτο καί πρότερον, πριν ή ή Διαθήκη τού νόμου προστεθή. Ή Ά βραμιαία δέ
αύτη Διαθήκη είναι έκείνη υπό τήν δποίαν ή Νέα κτίσις αναπτύσ
σεται. Ή Ά βραμιαία δέ έκείνη έπαγγελία ή Διαθήκη άναγινώσκει· « Έ ν σοί καί έν τφ σπέρματί σου ένευλογηθήσονται πάσαι
ακ φυλαί τής γης». *0 Απόστολος δέ έξηγεί, δτι τό σπέρμα τού
το τού Α βραάμ, τό έν τή έπαγγελία άναφερόμενον, είναι δ Χρι
στός— Χριστός ’Ιησούς, δ Κύριος ήμών* καί προσθέτει, «ΕΙ δέ υ
μείς Χριστού, (έάν είσθε μέλη κατά μέρος τού σώματος τού
Χριστού) άρα τού Α βραάμ σπέρμα έστέ, καί κατ’ επαγγελίαν
κληρονόμοι,» ή κατά τήν Διαθήκην. — Γαλ. γ ' 16, 29.
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"Η δη λοιπόν εχομεν τά αναγκαία είς ημάς πορίσματα, διότι
πάλιν ό ’Απόστολος λέγει·
Υμείς δέ άδελφοί, κατά. ’Ισαάκ
έπαγγελίας τέκνα έσμέν» — κατά δλως διάφορον έννοιαν, παρ'
δσον ήσαν οί Ιουδαίοι υπό τον νόμον· Καταδεικνύει δέ σαφώς
την διαφοράν μεταξύ του πνευματικού τούτου ’Ισραήλ, καί τού
Φυσικού ’Ισραήλ, λέγων ήμίν, δτι τά τέκνα τού ’Ιακώβ κατά σάρ
κα, 6έν είναι τέκνα τού ’Αβραάμ, τά διά τή ς έπαγγελίας εννο
ούμενα* άλλ’ δτι τα τέκνα τής πίστεως λογίζονται διά σπέρμα.
'Ε ξη γ εί δέ δτι ό ’Αβραάμ ύπετύπου τόν Ουράνιον Πατέρα, ή
Σάρρα, ή σύζυγός του ύπετύπου την αρχικήν διαθήκην, έκ τής
όποιας τόση μεγάλη ευλογία τελικώς θά προκύιΐην δτι καθώς ή
Σάρρα ήτο στείρα έπί τινα καιρόν, καί δέν έξέφ ερε τό σπέρμα τής
έπαγγελίας, ούτως άκριβώς και ή Διαθήκη τού Θεού, ήτο στείρα
έπί δύο χιλιάδας σχεδόν έτη, καί ήρξατο μόνον νά έκφέρη τό
σπέρμα τής έπαγγελίας κατά την άνάστασιν τού Κυρίου έκ
νεκρών. ’Εκεί ή κεφαλή τού σπέρματος τού ’Αβραάμ έγεννήθη,
τέλος δέ ολόκληρον τό σώμα τού Χριστού, δ άντιτυπικός ’Ισαάκ,
θά έλευθερωθη («γεννώμενος έκ νεκρών») πρός την πνευμα
τικήν κατάστασιν. Τότε δέ τού σπέρματος έλθόντος, ή επαγγε
λία, ή ή Διαθήκη, θά έχη έκπληρωθή — πάσαι δέ αί φυλαί τής
γής θά εύλογηθώσιν.
Κατά την διάρκειαν δέ τής στειράτητος ταύτης, τής αρχικής
Διαθήκης, έτέρα τις Διαθήκη τερούετέΟη δηλαδή ή Σιναϊτική, fj
ή ’Ιουδαϊκή Διαθήκη. Αύτη παρήγαγε τέκνα — σαρκικόν σπέρμα,
δχι συμφώνως πρός την επαγγελίαν, δχι κατάλληλα δπως έκπληρώσωσιν την αρχικήν έπαγγελίαν. * 0 Απόστολος υποδεικνύει,
δτι ή Διαθήκη έκείνη τού νόμου ύπετυπούτο υπό τής δούλης τής
Σάρρας, τής ”Αγαρ, καί δτι ο! ’Ιουδαίοι xmd τήν Διαθήκην έκείνην ύπετυπούντο υπό τού ’Ισμαήλ, τού υιού αυτής* καί δτι καθώς
ό Θεός είπεν, δτι ό υιός τής δούλης ( νΑγαρ) δέν θά έκληρονόμει μετά τού υιού τής έλευθέρας (Σ ά ρ ρ α ς), ίώτω άντιτυπικώς
έσήμαινεν, δτι ό ’Ιουδαίος υπό τήν Διαθήκην τού νόμου, δέν θά
έκληρονόμει τήν αρχικήν Άβρααμιαιαν έπαγγελίαν ήτις θά άνήκεν
είς τό πνευματικόν σπέρμα. Ταύτα δέ ωραιότατα καί έντέχνως
περιγράφονται υπό τού ’Αποστόλου είς τήν πρός Γαλάτας έπιστολ,ήν αυτού (Κ εφ . δ '.) Τό επιχείρημα τού ’Αποστόλου στρέ
φεται κατά των ψυυδοδιδασκαλιών, δτι οΐ Χριστιανοί δέον νά
γείνωσιν ’Ιουδαίοι, καί νά ύπαχθώσιν υπό τόν Μωσαϊκόν νόμον,
διά νά γείνωσιν κληρονόμοι υπό τήν αρχικήν Άβραμιαίαν έπαγ
γελίαν.
*0 Παύλος απεναντίας δεικνύει δτι δσοι είναι ύπό τόν νόμον, εί
ναι έν δουλείφ καί δτι το πνευματικόν σπέρμα τού ’Αβραάμ δέον νά
είναι έλεύθερον, καθώς ήτο ό ’Ισαάκ—καθώς
6 ’Ισμαήλ δέν ήτο
Τό έτι δέ μεγαλείτερον αυτού επιχείρημα, είναι δτι εάν τις έθνικός,
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μή ών προηγουμένως υπό τόν νόμον, ύπαγάγη εαυτόν υπό την Σ ιναϊτικήν Διαθήκην του νόμου, 6 τοιοΰχος τοιουτοτρόπως αποχω
ρίζει εαυτόν έκ του αληθούς σπέρματος του ’Αβραάμ,
καί γείνεται άντιτυπικός Ίσ μ α ϊλίτης. 01 λόγοι τού ’Αποστόλου
είναι· «,Εγώ Παύλος λέγω ύμΐν, δτι εάν περιτέμνησθε, Χριστός
υμάς ούδέν ώφελήση· μαρτύρομαι δέ πάλιν παντΐ άνθροόπψ περιτεμνομένφ, δτι οφειλέτης έστιν δλον τόν νόμον ποιήσαι. Κατηργήθητε από τόν Χριστόν, οίτινες έν νόμφ δικαιούσθε — τή ς
χάριτος έξεπέσατε». Έναντιούμενος προς ταύτα, παροτρύνει τούς
’Ιουδαίους έκείνους οίτινες ήλευθερώθησαν από την Διαθήκην
τού νόμου, διά τού θανάτου τού Χριστού, καί τούς εθνικούς έκεί
νους, οίτινες ουδέποτε ήσαν υπό την Διαθήκην τού νόμου, άλλ’
οίτινες ήδη έδέχθησαν τόν Χριστόν, καί την Διαθήκην τής χά 
ριτος, λ έ γ ω ν «Τή έλευθερίρ, ή υμάς Χριστός ήλευθέρωσε στήκετε, καί μή πάλιν ζυζφ δουλείας ένέχεσθε». — Γαλ. ε ' 1-14.
Παρατηρούμεν λοιπόν, δτι ή «Νέα Κτίσις» μέ τόν Χριστόν
ώς Κεφαλήν αυτής, είναι εκείνη ήτις αποτελεί τό σπέρμα τού Ά βραάα, συμφώνως προς την αρχικήν, ή Ά βραμιαίαν ταύτην Δια
θήκην, καί δτι τούτο είναι εκείνο δπερ θά ενλογήση τόν κόσμον
δι’ άπολυτριοσεως καί δι’ άποκαταστάσεως. Δεν έκπληττόμεθα
επομένως, έάν εις τόν τύπον, καθώς καί εις τάς εικόνας, ας μετεχειρίσθη δ Κύριος καί οί ’Απόστολοι, ή νέα αύτη κτίσις παρίσταται συχνάκις ώς (ίνΟρ6)πος τελείου μέτρου — τής Κεφαλής
παριστώσης τόν Χριστόν Ίησούν, τά δέ μέλη παριστώντα την
’Εκκλησίαν, μέλη κατά μέρος τού σώματος. (Έ φ εσ . δ ' 13. Κολασ. α ' 18). Τοιουτοτρόπως, «'Υ μείς αδελφοί κατά ’Ισαάκ, τέ
κνα έπαγγελίας έστέ», — μέλη τού άντιτυπικού ’Ισαάκ, τού όποι
ου δ ’Ιησούς είναι ή Κεφαλή. 'Ο Κύριος έπίσης παριστφ εαυτόν
ώς τόν Νυμφίον, την δέ πιστήν αυτού ’Εκκλησίαν ώς την ήρ ραβωνισμένην αυτού, άναμένουσαν διά τόν γάμον, ίνα αύτη γείνη
ή Νύμφη. Ό Α πόστολος μεταχειρίζεται την Ιδίαν εικόνα, λέγων·
«'Ηρμοσάμην υμάς ένί άνδρί, παρθένον αγνήν παραστήσαι τφ
Χριστφ». (Ά ποκάλυψις χ α ' 2. Β ' Κορινθ. ια ' 2 ). Ή ίδια δε
ε’ικών τής σχέσεως τού γάμου μεταξύ Χριστού καί ’Εκκλησίας
παρίσταται είς τόν τύπον έπίσης, διότι ό ’Αβραάμ έστειλε τόν
δούλον αυτού, τόν Έ λιέζερ, (δστις ύπετύπου τό "Αγιον Πνεύμα)
νά ζητήση νύμφην διά τόν ’Ισαάκ — ή δέ Ρεβέκκα, ευχαρίστως
άποδεχθείσα τήν προσφοράν καθωδηγήθη τέλος πρός τόν ’Ισαάκ,
καί έγένετο γυνή αυτού, καθώς καί ημείς καλούμεθα νά γείνωμεν
κληρονόμοι Θεού συγκληρονόμοι δέ ’Ιησού Χριστού τού Κυρίου
ημών, είς κληρονομιάν άφθαρτον καί άμάραντον, καί αμίαντον.
'Ο ποίαν δήποτε έκ των εικόνων τούτων καί έάν έξετάσωμεν, τό
μάθημα είναι τό αυτό — δτι ό Χριστός, Κεφαλή καί σώμα, Νυμ
φίος καί Νύμφη, συνηνωμένοι, είναι ό κληρονόμος τής Ά βρ α μ ι-
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αίας Διαθήκης, και πασών των υποσχέσεων καί χαράς ευαγγε
λίων των έν αυτή εμπεριεχόμενων.
Ό 'Απόστολος διακηρύττει ότι τό "Ορος Σινά, κα'ι ή επίγει
ος 'Ιερουσαλήμ, συνεβόλιζον καί ύπετύπουν τον φυσικόν Ισ ρ α ή λ ,
δστις άπέτυχε νά επιτυχή τάς πνευματικός ευλογίας. Τό υπόλοιπον
τού φυσικού Ισ ρ α ή λ , εύρεθέν άξιον των πνευματικών ευλογιών,
άπεχωρίσθη από τον κατά σάρκα Ισ ρ α ή λ , και έγένοντο μέλη
τού άληθοΰς Ισ ρ α ή λ τού Θεού, συγκληρονομώ μετά τού άναστάντος Χριστού έν τοίς έπουρανίοις, άτινα ό Θεός ήτοίμασε διά
τούς αγαπώντας αυτόν* άμφότερα δέ τά υπόλοιπα εκ τε τού
’Ισραήλ κατά σάρκα, καί εκ τών άλλων τής αυτής πνευματικής
τά ξεω ς, τούς όποιους 6 Θεός έκάλεσεν εκτοτε έκ τών εθνών,
έχουσιν υψηλότερα σύμβολα τού Σινά, καί τής 'Ιερουσαλήμ,
δηλαδή νΟρος Σιών, καί ούράνως 'Ιερουσαλήμ, τής οποίας ή
συμβολική είκών έν δόξη παρέχεται ήμϊν εις Άποκάλυψιν κ α '.
Ά ποδείξαντες λοιπόν σαφέστατα τό γεγονός, ότι ή νέα
κτίσις έν τε τή Θείρ. διατάξει καί ταίς Διαθήκαις είναι κεχωρισμένη καί διακεκριμένη από τον κατά σάρκα 'Ισραήλ, καί άποδεί
ξαντες έπίσης τό γεγονός, δτι ή νέα κτίσις δεν ύπάγεται υπό την
Σιναϊτικήν, ή την τού νόμου Διαθήκην, άλλ' υπό τήν αρχικήν Δια
θήκην, έρωτώμεν* ΙΙοίος νόμος λοιπόν συνέχεται μετά τή ς Ά βραμιαίας Διαθήκης; Ποιος νόμος είναι, έπί τή ς νέας κτίσ εω ς;
* 0 'Απόστολος αποκρίνεται λ έγ ω ν «Ούκ έστέ υπό νόμον, άλλ'
υπό χάριν». Τ ί! Είναι τούτο δυνατόν; Τ ά νέα λοιπόν κτίσματα
έν Χριστφ 'Ιησού δεν υπάγονται υπό οίονδήποτε νόμον εντολών;
ΑΙ δέκα λοιπόν έντολαί τού δεκολόγου δεν είναι εφαρμόσιμοι επ'
αυτών; Προς απάντησή ύποβάλλομεν έτέραν έρώ τησιν Αί δέκα
έντολαί έπεβάλλοντο έπί τού 'Αβραάμ ή έπί τού 'Ισα ά κ; 'Εάν ή
άπάντησις είναι "Ο χι, καθότι αύται δεν έδόθησαν εις αυτούς,
καί δτι επομένως, ούτοι δεν ήσαν υπό τον νόμον τούτον, ή άπάντησις ήμών είναι δτι ουδέ αί δέκα έντολαί έδόθησαν εις τήν
Νέαν Κ τίσ ιν καί δτι πάντες δσοι έρχονται εις σχέσεις προς τον
Θεόν ώς μέλη τής πνευματικής τά ξεω ς τής καλουμένης «Σώμα
Χριστού» καί «Νέα Κτίσματα έν Χριστφ Ιη σ ο ύ » είναι έλεύθεροι
από τήν Διαθήκην τού Νόμου.
Ή θέσις τής νέας κτίσεω ς ενώπιον τού Θεού, ενώπιον τού νό
μου αυτού, κλπ. είναι κεχωρισμένη και διακεκριμένη από τήν τών
άλλων. Ούτοι έχουσι νέαν καί υπολογιστικήν στάσιν μετά τού
Θεού— διά πίστεω ς— στάσιν δικαιώσεως, ή υπολογιστικής δικαι
οσύνης, καθώς έχομεν ήδη παρατηρήση. Ή υπολογιστική αύτη
δικαιοσύνη, ύπολογιξομένη εις αυτούς διά τής αξίας τή ς θυ
σίας τού Χριστού, ό'χι μόνον καλύπτει τάς άτελείας τού παρελθόν
τος, άλλ' έξακολουθεί παρ' αύτοίς ώς χιτών δικαιώσεως, νά
καλύπτη καί νά δίκαιοί, διά τής αξίας έκείνου, πάσαν ακούσιαν

