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έλλει-ψιν, καί ατέλειαν λόγου, σκέψεως καί πράξεως. 'Ως νέα
χτίσματα, είκονικώς παρίστανται ένδεδυμένοι έν λευκοις — ή
δικαιοσύνη των άγιων, ή υπολογιστική δικαιοσύνη τού Λυτρωτοΰ, τής Κεφαλής αυτών, Τά νέα χαύια κτίσματα γίνονται δεκτά,
όπως κατέχωσι την θέσιν αυτών ταύτην καί σχέσιν, ώς μελών τού
σώματος τον Χριστού, κατόπιν τής παρ' αυτών γενομένης ομολο
γίας τής ’Αγάπης. Ή διακήρυξις τής άφιερώσεως αύτων είναι
ότι, τόσον έξετίμησαν τό έλεος καί την χάριν τού Θεού, τάς διά
τού θανάτου τού Υιού Αυτού έκδηλωθείσας, καί την δι’ αυ
τού δικαίωσιν αυτών, καί τόσον άγαπώθι τόν Δοτήρα πασών τών
ευλογιών τούτων, ώστε αισθάνονται εύχαρίστησιν παριστώντες τά
σώματα αυτών θυσίας ζώσας, συμφώνως προς την Θείαν πρόσκλησιν.
Ή άφιέρωσις αύτη, ή θυσία αύτη τών έπιγείων συμφερόντων
καί ελπίδων καί φιλοδοξιών καί σχεδίων, υπαγορεύεται δχι υπό
τού φόβου, δχι υπό τής εγωιστικής αγάπης διά τό βραβεϊον, άλλ’
έξ άγνής αγάπης — έξ έκτιμήσεως τής Θείας αγάπης, καί έξ
άνταποκρινομένης αγάπης, ήτις έπιθυμεϊ νά έκδηλιόση έαυτήν
προς τόν Θεόν, καί διά τής συνεργασίας αυτής μεθ’ όλοκλήρου
τού θαυμάσιου αυτού σχεδίου. Τών δμολογιών δέ τούτων τής
αγάπης και άφοσιώσεως γενομένων αποδεκτών υπό τού Κυρίου,
τό πνεύμα αυτού μεταδίδεται εις αυτούς, καί οί τοιούτοι λογίζον
ται ώς υιοί Θεού, άποκεκυημένοι υπό τού 'Αγίου πνεύματος. «’Α
γαπητοί, νυν τέκνα Θεού έσμέν, καί ούπω έφανερώθη τί έσόμεμεθα, (όποιαν μεγάλην μεταλλαγήν θά ύποστώμεν, όταν θά λάβωμεν τά νέα τής άναστάσεως σώματα, άτινα ό Κύριος ύπεσχέθη
ήμΐν) οίδαμεν δέ δτι εάν φανερωθή, δμοιοι αΰτφ έσόμεθα, δτι
δψόμεθα αυτόν καθώς έστιν, (ή σκέ'ψις δέ αύτη ικανοποιεί ημάς)».
— Α’ Ιωάννου γ ' 2.
*Έθεσεν ό ουράνιος Πατήρ τούς αγγελικούς αυτού υιούς υπό
τόν Σιναϊτικόν Νόμον; Έπέστησεν εις αυτούς την προσοχήν αυ
τών, δπως μή έχωσιν άλλους θεούς; ινα μή κάμνωσιν εικόνας καί
λατρεύωσιν αύτάς; δπως μή μοιχεύωσιν, μή κλέπτοχτιν, μή ψευδομαρτυρώσι μή φονεύωσι κλπ.; Άποκρινόμεθα νΟχι, βεβαι
ότατα δέν έθεσε τοιούτον τινά Νόμον έπί τών αγγελικών αυτού
υιών. Τότε λοιπόν διατί νά προσδοκώμεν όπως τοιούτός τις Νό
μος έδίδετο εις την Νέαν Κτίσιν; Δέν άπεδέχθη ό ουράνιος
Πατήρ τά νέα ταύτα κτίσματα ώς υιούς αυτού; καί δέν έδωκεν
είς αυτούς τό πνεύμα αυτού, θά ήτο δέ ανάγκη νά δώση τοιούτους τινάς νόμους εις έκείνους οΐτινες έλαβον τό ''Αγιον Πνεύμα,
αντί τής Ιδίας έαυτών φυσικής, έγωϊστικής διαθέσεως, ή θελή
ματος; Δυνάμεθα νά ίδωμεν τό κατάλληλον τού πράγματος, όπως
θέσωμεν τούς δούλους ύπό νόμους, διότι ούτοι δέν ένδιαφέρονται
ξωτικώς είς την γενικήν ευπραγίαν, καί διότι δέν έχουσι τό πνεύ-
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μα των διαθέσεων του κυρίου αυτών τελείως. Άλλ* εάν ύποθέσωμεν την ύπαρξιν τελείου κυρίου, καί την ύπαρξιν τελείων υΙών,
έξ δλοκλήρου έμπεποτισμένων ύπό του πνεύματός του, καί άγαλλομένων όπως έκτελέσωσι τό θέλημά του, καί προθυμότατων ό
πως ώσιν συνεργάται μετ’ αυτού έν πάσαις ταίς λεπτομερείαις
του θαυμάσιου αυτού σχεδίου, πώς τότε θά ύπήρχεν ανάγκη τις
διά τοιούτον Πατέρα, νά θέση τοιούτους υιούς, ύπό τοιούτους νόμους;
«Μωϋσής πιστός εις δλον τον οίκον αυτού ως θεράπων», δ
οίκος δέ εκείνος τών θεραπόντων καταλλήλως ύπήγετο ύπό τον
Μωσαϊκόν νόμον, «δς προσετέθη παραδόσεων χάριν, άχρις συ
£λθη τό σπέρμα, ώ έπήγγελται». Ό ’Ιησούς κατά σάρκα, έταπείνωσεν εαυτόν, και έγένετο δούλος, ύπό τον Νόμον, ?να απόδει
ξη δτι δχι μόνον ό νόμος ήτο δίκαιος, αλλά διά νά απόδειξη επί
σης τήν ίδιαν εαυτού τελειότητα κατά σάρκα, καί δτι δύναται νά
άπολυτρώση τον κόσμον. "Οταν δέ άνέστη έκ νεκρών, καί έγέ
νετο «πρωτότοκος τών νεκρών», τότε έγένετο καί ό πρωτότοκος
μεταξύ αδελφών πολλών — ή Κεφαλή τής νέας κτίσεως. Κατά
σάρκα ήτο ύπό τον νόμον, τό νέον δμως κτίσμα, ό άναστάς Κ ύ
ριος, δεν είναι ύπό τον Νόμον, αυτός δέ είναι έκείνος δστις έγέ
νετο ή Κεφαλή τού νέου οίκου τών υιώ ν «Χριστός δέ ως υιός επί
τον οίκον αυτού (τών υιών) ου οίκος έσμέν ήμεΐς, έάνπερ τήν
παρρησίαν, κλπ». Καίτοι δέ είμεθα ακόμη έν σαρκ,ί, ως νέα
κτίσματα, δέν είμεθα έκ τής σαρκός, ό δέ Θεός δέν μάς μετα
χειρίζεται, ως έάν είμεθα έκ σαρκός — δέν μεταχειρίζεται ήμάς,
καθώς μεταχειρίζεται τό ύπόλοιπον τού κόσμου, άλλ’ ώς νέα κτί
σματα, οίτινες προς ό)ραν διαμένομεν έν σαρκί, ώς εις σκηνήν,
άναμένοντες τήν υιοθεσίαν, δηλαδή τήν άπολύτρωσιν ολοκλήρου
τού σώματος ήμών, δπως είμεθα μετά, καί ώς ή ήδη ένδεδοξασμένη ήμών κεφαλή έστί. «'Υ μείς δέ ούκ έστέ, (δέν θεωρείσθε παρά
τού Θεού ώς δντες) έν σαρκί, άλλ* έν πνεύματι, είπερ πνεύμα
Θεού οίκεί έν ύμίν». — Ρωμαίους η ' 8,9.
Ούδείς δύναται νά κατανοήση τό ζήτημα τούτο σαφώς, έκτος
μόνον έάν, έξετάζοντες τούτο, λάβωμεν ύπ’ δψιν ήμών τήν Θείαν
άποψιν. Τά νέα ταύτα κτίσματα, άποκυηθέντα πάντα ύπό τού α
γίου πνεύματος, δέν θά ένόμιζον καλόν νά έχωσι καί άλλους θε
ούς, έκτος ενός· δέν θά έκρινον καλόν νά κατασκευάσωσιν εικό
νας, ή νά τάς λατρεύωσιν, δέν θά ένόμιζον καλόν νά βλασφημήσωσι τό δνομα τού Θεού· δέν θά ένόμιζον καλόν νά κλέψωσι τούς
άλλους — αλλά μάλλον θά έπροτίμων νά έδιδον· δέν θά έσκέπτοντο νά ψευδομαρτυρήσωσι κατά τών άλλων — αλλά μάλλον
ή έν αύτοΐς αγάπη θά άνεζήτει νά καλύψη καί κρύ'ψη τάς άτελείόχι μόνον τών αδελφών, άλλά καί τού κόσμου έν γένει· δέν
θά έσκέπτοντο νά φονεύσωσι συνάδελφον πρός αυτούς κτίσμα,—
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άλλά μάλλον θά £διδον ζωήν προς τούς άλλους καί ταύτην άφθόνως, — ναί, τό έν αύτοίς άγιον πνεύμα θά ύπηγόρευεν αύτοίς
μάλλον νά καταθέσωσι την ζωήν αυτών διά τούς αδελφούς των,
καθώς τό αυτό άγιον πνεύμα ύπηγόρευσεν είς τον 'Α ρχηγόν τής
σωτηρίας ημών, δπως παραδώση εαυτόν άντίλυτρον υπέρ πάντων.
Δεν κατανοούμεν, δεν παρατηροΰμεν λοιπόν, δτι έάν ό Θεός έδιδεν νόμον τινά είς την νέαν κτίσιν, είς τον οίκον τω ν υΐών, καθώς έδωσεν είς τον οίκον τών δούλων, ό νόμος εκείνος
θά ήτο έξ ολοκλήρου δυσανάρμοστος, — έξ όλοκλήρου ακατάλ
ληλος; Τ ά μέλη «τού οίκου τούτου τών υΙών» έάν ύπήγοντο υπό
τοιούτόν τινα νόμον, θά έπαυον δντα μέλη τής νέας κτίσεως, διότι
«Ει τις Πνεύμα Χριστού ούκ έχει, [νούν, διάθεσιν], ούτος ούκ
έστιν Αυτού». — Ρωμ. η ' 9.
'Αλλά πώς είναι δυνατόν τά νέα ταΰτα κτίσματα νά ήναι
άνευ νόμου — άνευ κανονισμού τινός; Άποκρινόμεθα δτι
ή ύψίστη μορφή τού Θείου νόμου είναι Α γάπη . Αί έντολαΐ τού
Θεού είναι τόσον περιληπτικοί, τόσον έναργεΐς, διϊκνούμεναι μέ
χρι μερισμού αρμών τε καί μυελών, ώστε δέν είναι δυνατόν νά
έκπληρωθώσιν υπό την τελείαν καί απόλυτον έννοιαν, είμή ύπό
τής 'Α γάπης. 'Εάν ύποθέσωμεν δτι έκαστος χαρακτήρ τού νόμου
τηρείται αυστηρός, καί έν τούτοις τό πνεύμα τής μετ' άφοσιώσεως
αγάπης προς τον Θεόν έλλείπει, ό Θείος νόμος δέν θά Ικανοποι
είτο. Ά π ' εναντίας, ή 'Α γάπη είναι ή έκπλήρωσις τού νόμου, καί
ένθα βασιλεύει ή αγάπη, έκαστος χαρακτήρ καί έκάστη ίδιότης
τών Θείων διατάξεων θά άναζητήται, καί εγκάρδιος ύπακοή θά
άποδίδηται είς αυτόν, δσον τό δυνατόν καλλίτερον, καί άναλόγως
προς την ικανότητα τού κτίσματος· δχι έξ ανάγκης, αλλά μετά
χαράς, μετ’ αγάπης.
Τοιαύτην αγάπην προς τον Θεόν καί την δικαιοσύνην αυ
τού, ώμολόγησε τό νέον κτίσμα κατά την άφιέρωσιν τότε δέ ή
αγάπη έγένετο ό νόμος του, σταθερώς δέ είναι προσδεδεμένον
εις τον νόμον τούτον τής αγάπης — μέχρι θανάτου. Πάσα δέ α
ποτυχία δπως ύπακούση τις είς τον νόμον τούτον, είναι παραβίασις, είς τόν αυτόν βαθμόν, τής Διαθήκης. Καθώς δέ ύπακοή είς
τον νόμον τούτον τής αγάπης, άναλόγως πρός τήν γνώσιν καί
τήν Ικανότητα, σημαίνει αυτοθυσίαν καί νίκην κατά τού πνεύ
ματος τού κόσμου καί τών αδυναμιών τής σαρκός καί κατά τών
έναντιοόσεων τού Σατανά — τής χάριτος τού Κυρίου ίσοφαριζούσης τάς ακουσίους άτελείας, καί άνακηρυττούσης αυτούς ώς νικητάς δια μέσου τού ίδιου έαυτού όνόματος καί αξίας — τοιουτο
τρόπως άφ' ετέρου, ή έκουσία πρός αυτόν παρακοή, ή έλευθέρα
καί επίμονος παραβίασις τού νόμου τούτου τής αγάπης, θά έσήμαινε τήν άπόσβεσιν τού 'Αγίου Πνεύματος, θά έσήμαινε τόν θά
νατον τού Νέου Κτίσματος, θά έσήμαινεν δτι τό νέον κτίσμα
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επαιτόεν ύπαρχον.
Ό Απόστολος εξετάζει τό ζήτημα τούτο περί του τρόπου δη
λαδή καθ’ ον ή χάρις άντισταθμίζει πάσας ημών τά ς άτελείας,
καί έρωτά καί αποκρίνεται είς ύποτιθεμένην τινά έρώτησιν, λέγων· «Έπιμενούμεν τη άμαρτίφ, ίνα ή χάρις πλεονάση; μή γένοιτο! οϊτινες άπεθάνομεν τή άμαρτίρ, πώς έτι ζήσωμεν έν αυτή;»
(Ρωμ. σ τ' 1,2). Διά τής αποδοχής τής συγχωρήσεως ημών έν
Χριστφ, ώμολογήσαμεν, δτι είμεθα άποκεκμηκότες εκ τής αμαρ
τίας καί δτι δσον αφορά την θέληύιν ημών, αυτή άπέθανε προς
την αμαρτίαν, καί ήρξατο νέα ζωή δικαιοσύνης. Καθώς δέ ή προς
τον Θεόν καί τήν δικαιοσύνην ζωτικότης ημών, ώς νέων κτισμάτων, συνεπάγεται τον διά τήν αμαρτίαν θάνατον ήμών, τοιου
τοτρόπως εάν ποτέ ήθέλομεν άναζήση πρός τήν αμαρτίαν, καθό
σον ή θέλησις ήμών, ή καρδία ήμών, ή αγάπη ήμών θά έκλινε
πρός τήν αμαρτίαν, καί τήν ανομίαν, τούτο θά έσήμαινεν, δτι
άπεθάνομεν ώς νέα κτίσματα· δτι δεν λογιζόμεθα υπό του Θεού
έπί πλέον, ή υπό του λαού αυτού, ώς νέα κτίσματα έν Χριστφ
Ιησού, διά τά όποια τά παλαιά παρήλθον, καί διά τά όποια,
καθόσον τουλάχιστον αφορά τήν θέλησιν, τά πάντα έγένοντο νέα.
Πρέπον δμως έστιν, δπως σταθώμεν ένταύθα, καί παρατηρήσωμεν διαφοράν τινα ύφισταμένην μεταξύ ένός τοιούτου απλού
προσκόμματος τής σαρκός, καί τής έκονύιον πτώσεως έκ τής
χάριτος, άφ’ ου έγεύθημεν τον καλόν λόγον τού Θεού, καί τά ς
δυνάμεις τού μέλλοντος αΐώνος, καί έγενόμεθα μέτοχοι τού αγί
ου πνεύματος, — πτώσις, έξ ής αδύνατον είναι πλέον νά άνακαινισθή τις. (Ε βραίους σ τ' 4-6. ι ' 26). Δέον νά διακρίνωμεν
σαφώς, μεταξύ τών δύο τούτων, διότι ταύτα είναι δλως διόλου
διάφορα. Τό πρόσκομμα τής σαρκός, έξηγείται άπλούστατα, δτι
τά θνητά ήμών σώματα ένικήθησαν είς τι παράπτωμα, είτε ένε
κα κληρονομικής αδυναμίας, είτε ένεκα τών παγίδων τού Σατανα,
άλλ* δτι ή θέλησις, ή καρδία, ουδόλως συγκατετέθη είς τούτο,
ή δεν συγκατετέθη τελείως μετά τής σαρκός. ’Αληθώς δέ τοιαύτα προσκόμματα είναι αξιοθρήνητα καί πρέπει νά άγωνιζοομεθα
κ α τ’ αυτών, κλπ., έν τούτοις δμως, διά τής χάριτος τού Θεού,
ταύτα συνήθως γίνονται αίτίαι πρός άνάπτυξιν τού χαρακτήρος,
καί τοιουτοτρόπως μανθάνομεν νά μή έμπιστευώμεθα είς ήμάς
αυτούς, νά μή ύπερηφανευώμεθα διά τήν ιδίαν ήμών δύναμιν,
αλλά νά άναγνωρίζωμεν, δτι ή νίκη ήμών ή νικήσασα τόν κό
σμον έπιτυγχάνεται διά τής πίστεως· συνεπώς, όπότε μετά λύ
πης τό νέον κτίσμα ευρίσκει δτι εις τινα βαθμόν ή σάρξ αυτού
προσέκοψεν, πρέπει νά ίσχυροποιήση τό ούτως ύποδειχθέν ασθε
νές μέρος, καί νά ένδυναμούται ακόμη περισσότερον έν Κυρίφ,
καί έν τφ κράτει τής ισχύος αυτού, καί νά καθίσταται όλιγώτερον έπιρρεπές είς τό νά προσκόψη καί πάλιν είς τήν ιδίαν παγίδα.
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Τοιουτοτρόπως δέ βήμα προς βήμα μανθάνομεν ώς νέα κτί
σματα, όχι νά έρειδώμεθα, καί να στηρίζωμεν την έμπιστοσύνην
ημών εις την σάρκα, άλλα νά άποβλέπωιιεν προς τον Κύριον έκ
του οποίου προέρχεται ή βοήθεια ήμών διά πάντα καιρόν ανάγκης
— ενθυμούμενοι πάντοτε ότι εΐμεθα ακόμη νέα κτίσματα, καί ότι
παραμένομεν ακόμη υπό την αξίαν τής θυσίας του Χρίστου διά πίστεως, και ότι ακόμη άγωνιζόμεθα νά έκπληρώσωμεν την Δια
θήκην ήμών τής αγάπης, καί ότι διά τούτο, καθώς ό Κύριος είπεν* «ό Πατήρ σάς αγαπά». Δέον νά έχωμεν μέγα θάρρος, μεγάλην παρρησίαν, καί νά ένθυμώμεθα ότι τό νέον κτίσμα δεν
αμαρτάνει, — οτι ή αμαρτία δεν προσάπτεται είς τό νέον κτίσμα,
καί ότι ένόσφ επομένως θά άγωνιζώμεθα κατά τής αμαρτίας,
ούδείς θά δυνηθή νά κατακρίνη τούς εκλεκτούς του Θεού, διότι,
«Θεός ό δικαιών.............Χριστός ό άποθανών». — Ρωμαίους
η ' 38,34.

Η ΕΚΤΙΜ ΗΣΙΣ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΙΝΑΙ
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ.
Έ νφ δέ ό νόμος τής άγάπης είναι ή βάσις τής μετά τού
Κυρίου Διαθήκης ήμών, υπό την όποιαν έγενόμεθα νέα κτίσματα,
έν τούτοις κατ’ άρχάς δεν έξετιμήσαμεν τελείως, δέν κατενοήσαμεν τελείως τον νόμον εκείνον. νΕκτοτε παραμένομεν έν τφ
σχολείφ τού Χριστού, μανθάνοντες την αληθή σημασίαν τής
άγάπης, έν όλφ τφ πληρώματι αυτής, έν όλη τή τελειότητι αυ
τής, αύξάνοντες εις την χάριν, είς την γνώσιν, καί προσθέτοντες είς την πίστιν ήμών τά διάφορα στοιχεία καί τάς Ιδιότητας
τής άγάπης — χρηστότητα, υπομονήν, φιλαδελςρίαν, κλπ. Έδοκιμάσθημεν δέ πρός την άγάπην, καί ή τελική έξέτασις ήμών,
έπί τού σημείου τούτου τής άγάπης θά είναι ολως ειδική. Μό
νον όσοι άποκτώσι την τελείαν αγάπην, την αύτοθυσιαστικήν άγάπην θά λογισ&ώσιν άξιοι νά άποτελέσωσι μέρος τής νέας
κτίσεως, μέλη τού σώματος τού Χριστού.
ΤΡΕΧΕΙΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟΝ, ΚΑΙ ΙΣΤΑΣΘ ΑΙ
ΕΠ ' ΑΥΤΟΥ.
'Ο ’Απόστολος είς έτέραν τινα εικόνα, παριστφ τάς παρούσας
ήμών πείρας, ώς άγώνα δρόμου έν σταδίψ καί προτρέπει, όπως
άποθέσωμεν παν βάρος καί την ευκόλως ήμάς περιπλέκουσαν
αμαρτίαν, πάσαν αδυναμίαν τής σαρκός, καί πάσαν έπίγειον φι
λοδοξίαν, ΐνα τρέξωμεν μεθ’ υπομονής τον προκείμενον είς ήμάς
αγώνα έν τφ Εύαγγελίφ* — ΐνα άφιχθώμεν είς τον άκοπόν τού
βραβείου, καί τά πάντα έπιτελέσαντες νά όταθώμεν — πιστοί έπί
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του σκοπού, πλήρεις έν Χ ριστφ. (Φιλιπ. γ ' 13,14. Έ β ρ . ιβ ' 1·
Έ φ εσ . σ τ ' 13). Τούτο παρέχει ήμίν την Ιδέαν του άγώνος του
δρόμου, μετά του πρώτου, δευτέρου, τρίτου καί τετάρτου σκοπού,
μετά τω ν παγίδων, δυσκολιών, έμποδίων, καί δελεασμάτων καθ’
όδόν, καθώς και ήμών αυτών ώς τρεχόντιον είς τό αγώνισμα
τούτο, καί έπιθυμουντων νά άφιχθώμεν είς τον σκοπόν τής τελείας
αγάπης· γνωρίζοντες καλώς, δτι έάν δέν άφιχθώμεν είς τον σκο
πόν τούτον, δέν θά ειμεθα εικόνες του άγαπητοϋ υίοΰ του Θε
ού, καί δέν θά δυνάμεθα υπό την εύρείαν έννοιαν νά εύαρεστήσωμεν είς τον Θ εόν καί επομένως δέν θά γίνωμεν συγκληρονόμοι μετά του Ιη σ ο ύ έν τή Β ασιλείς. 'Ολόκληρον τό στάδιον του
άγώνος είναι ’Αγάπη, εκ τής θύρας μέχρι του τέρματος. Καθώς
εισερχόμενα διά τής θύρας, τούτο γίνεται μετ’ εΰγνωμόνου άγάπης προς τον Θεόν διά την προς ημάς εύνοιαν αύτοϋ έν Χ ριστφ,
έν τή συγχωρήσει τώ ν αμαρτιών ήμών. *Η έκ καθήκοντος δέ
αγάπη αυτή είναι εκείνη ήτις είς τά ς άρχάς μάς οδηγεί νά
παραστήσωμεν τά σώματα ήμών -θυσίας ζώσας. Έ λέγομεν δέ καθ*
έαυτούς, δτι έάν ό Θεός τόσα υπέρ ήμών έπραξεν, καί ήμείς όφείλομεν νά δείξωμεν την έκτίμησιν ήμών· ό Χριστός έθεσε την
ζωήν αύτοϋ υπέρ ήμών, καί ήμείς όφετλομεν νά θέσωμεν την ζωήν
ήμών υπέρ τών αδελφών.
Τό όφείλειν τούτο, ή ή έκ καθήκοντος αυτή αγάπη, είναι αρ
κετά κατάλληλος καί λογική, αληθής, αλλά δέν είναι άρκετή. Αυτή
δέον νά όδηγήση ήμάς έκ περιτροπής προς τι ακόμη ύψηλότερον
είδος αγάπης, καθ’ δν χρόνον δέ έτρέχομεν προς τον σκοπόν ειχομεν ακόμη μεθ’ εαυτών την αγάπην την έκ καθήκοντος άπορρέουσαν, άλλά πέραν τούτου άνεύρομεν την αγάπην τής έκτιμήσεως. Έ μάθομεν νά έκτιμώμεν κάλλιον τόν Θειον νόμον — έμάθομεν νά κατανοώμεν δτι ή αγάπη του Θεού ύπ’ οΰδεμίαν έν
νοιαν τής λέξεως είναι έγωϊστική, άλλά τό αποτέλεσμα του μεγά
λου καί εύγενοΰς χαρακτήρος αύτοϋ. Ά φ ίχθ η μ εν είς τό σημείον,
ώστε νά έκτιμώμεν κατά τι την Θείαν δικαιοσύνην, την Θείαν
σοφίαν, την Θείαν δύναμιν, τήν Θείαν α γά π η ν καθόσον δέ παρατηροϋμεν μετά προσοχής τά ς ιδιότητας ταύτας του Δημιουργού
ήμών, επί τοσοΰτον άγαπώμεν αΰτάς, καί έξασκώμεν καί ήμείς
τήν δικαιοσύνην, οχι μόνον απλώς διότι αϋτη είναι καθήκον ήμών,
άλλά διότι ήμείς άγαπώμεν τήν δκαιοσύνην.
Έ πισπεύδοντες δέ τήν πορείαν ήμών έν τφ σταδίψ, άφικνούμεθα είς τόν δεύτερον σκοπόν, καί εύρίσκομεν δτι κατά τόν χρό
νον τούτον, δχι μόνον έμάθομεν νά άγαπώμεν τήν δικαιοσύνην
άλλά καί νά μισώμεν τήν άνομίαν, τήν αμαρτίαν· εϋρομεν δέ έν
τα ίς καρδίαις ήμών αϋξουσαν συμπάθειαν προς τό Θείον πρό
γραμμα δπερ θά μεταστρέψη τό μέγα κύμα τής αμπώτιδος τής
αμαρτίας, ήτις έπλημμύρισε τόν κόσμον καί έφερε μεθ* έαυτής

ΤΗ Σ ΝΕΑΣ ΚΤΙΣΕΩΣ

345

τά δψώνιά της, ήτοι τόν -θάνατον. Ό δεύτερος οδτος σκοπός πα
ράγει εν ήμίν ένέργειάν τινα, «ξωοποίησιν» τινα, καί δραστηριό
τητα υπέρ τής δικαιοσύνης και κατά τής αμαρτίας.
Ή αγάπη ημών αυξάνει, καί σπεύδομεν πρός τον τρίτον σκο
πόν. Καθ’ δν χρόνον πλησιάζομεν εις αυτόν, ή έκ καθήκοντος
αγάπη ημών, ή έπί πλέον αγάπη ημών πρός τάς άρχάς τής δι
καιοσύνης έπεξετάθη, όχι μόνον πρός τόν Θειον χαρακτήρα, έμπερικλείουσα συγχρόνως καί απέχθειαν πρός παν πονηρόν πράγ
μα, δπερ επιφέρει βλάβας εις τό ανθρώπινον γένος, καί αντε
νεργεί κατά τού Θείου χαρακτήρος καί σχεδίου, αλλά καί άπεκτήσαμεν εις τόν σκοπόν τούτον θέσιν τινα εύρυτέρας συμπάθειας
πρός τούς άλλους· — ήρχίσαμεν νά συμμετέχωμεν τών αισθη
μάτων τού Θεού, δχι μόνον εις την κατά τής αμαρτίας έναντίωσιν, αλλά καί είς την άνάγκην έπίσης, καί συμπάθειαν πρός έκείνους οίτινες ζητούσι νά βαδίσωσι τήν όδόν τής δικαιοσύνης
καί άγιότητος. Κατά τόν χρόνον τούτον ίκανώθημεν, δπως άναγνωρίζωμεν, τούς αδελφούς έν Ιδιαιτέρφ τινι ςρωτί, παρ’ δσον άνεγνωρίζομεν αύτούς άλλοτε. νΗδη δυνάμεθα νά ίδωμεν αυτούς ώς
νέα κτίσματα, καί νά συμπαθώμεν πρός αύτούς, έν ταις διαφόροις
αυτών άδυναμίαις, παρεξηγήσεσι, κλπ. τής σαρκός αυτών, καί
νά διακρίνωμεν μεταξύ αντών, καί τών θνητών αυτών σα>μάτων,
τών όποίων αί άτέλειαι είναι πρόδηλοι είς ημάς. Τόσον δέ σφοδρά
αποβαίνει ή αγάπη ημών πρός αύτούς, ώστε αίσθανόμεθα εύχαρίστησιν καταθέτοντες τήν ζωήν ημών υπέρ αύτών— έκάστην ήμέραν, έκάστην ώραν, θυσιάζοντες τά έπίγεια ημών συμφέροντα,
ή εύχαριστήσεις, ή εύκολίας, παραδίδοντες τόν χρόνον ημών,
τήν έπιρροήν ημών, ή δτιδήποτε άλλο, δπως ύποβοηθήσωμεν, ή
ύπηρετήσωμεν αύτούς.
Σπεύδομεν δμως έτι περαιτέρω, πρός τόν «σκοπόν», διότι υ
πάρχει ετι ύψηλοτέρα αγάπη έκείνης είς τήν οποίαν έχομεν ήδη
άφιχθη, καί είς ήν δέον νά άφιχθώμεν — είς τόν τέταρτον καί
τελευταϊον σκοπόν — «τόν σκοπόν τού βραβείου». Ποια λοιπόν εί
ναι ή αγάπη αύτη; Πώς είναι δυνατόν ή αγάπη αύτη νά είναι
Ιτι μεγαλητέρα τής υπέρ τών άδελφών θυσιαστικής αγάπης, έν
πλήρει άφοσιώσει πρός τόν Θεόν καί τάς άρχάς τής δικαιοσύνης
καί τής ’Αγάπης; Άποκρινόμεθα δτι μεγαλητέρα ακόμη αγάπη
είναι εκείνη τήν όποιαν ό Κύριος διετύπωσεν, δταν έλεγεν δτι
πρέπει νά μάθωμεν νά άγαπώμεν καί τούς έχθρούς ήμών έπίσης.
Έ νφ ήμεΐς ακόμη εϊμεθα αμαρτωλοί, έχθροι, ξένοι καί άπηλλοτριωμένοι από τού Θεού μέ τά έργα τά πονηρά, τότε «ό Θεός
ήγάπησε τόν κόσμον», ένφ είμεθα άκόμη αμαρτωλοί, έδωκε τόν
Υιόν Αυτού τόν Μονογενή υπέρ ήμών. Ούτος είναι ό κανών τής
τελείας αγάπης, καί δεν πρέπει νά μείνωμεν έλλειπείς τούτου.
*Όστις θά ήθελε νά γείνη δεκτός παρά τού Κυρίου, ώς μέλος τής
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νέας κτίσεως, έν δόξη, δέον νά απόκτηση τήν αγάπην ταύτην
προς τούς έχθρούς.
Οχι ότι πρέπει νά άγαπά τούς έχθρούς αυτού, καθώς άγα
πά τούς αδελφούς, διότι τοιοϋτόν τι υπόδειγμα δέν έτέθη ένώπιον ήμών — ό Θεός δέν αγαπά τούς έχθρούς αυτού, καθώς αγα
πά τούς υιούς αυτού, τούς φίλους του· ό δέ Ιησούς δέν ήγάπα τούς έχθρούς αυτού, καθώς ήγάπα τούς μαθητάς αυτού. Ό
Θεός δμως ήγάπησε τούς έχθρούς αυτού εις τοιούτον βαθμόν ώστε
νά είναι έτοιμος καί πρόθυμος νά πράξη υπέρ αυτών, παν δ,τι θά
ήδύνατο νά γείνη υπέρ αυτών δικαίως· και ό Ιησούς ήγάπησε
τούς έχθρούς αυτού, τόσον ώστε ήτο έκ καρδίας πρόθυμος νά κάμη τό καλόν προς αυτούς — δέν έφερε πάθος κατ’ αυτών, ή μνησικακίαν διά τήν κατ' αυτού εχθραν αυτών, άλλ’ είναι έτοιμος
νά έκχύση έπ’ αυτών έν τφ ώρισμένφ καιρφ, τάς Χιλιετείς αυ
τού ευλογίας, ίνα πάντες έλθωσιν εις τήν έπίγνωσιν της αλή
θειας καί ίνα ακόμη καί έκείνοι οίτινες έξεκέντησαν αυτόν άποβλέψο^σι πρός αυτόν, καί θρηνήσωσιν, όπόταν ό Θεός θά έκχύση
έπ’ αυτών τό πνεύμα τής παρακλήσεως καί των Ικεσιών, έν τφ
ώρισμένφ καιρφ. (Ζαχαρίας ιβ' 10). Δέον νά έχωμεν τήν πρός
τούς έχθρούς άγάπην, τήν οποίαν ό Κύριος ήμών περιγράφει, λέγ ω ν «’Αγαπάτε τούς έχθρούς ήμών, ευλογείτε τούς καταρωμένους υμάς, καλώς ποιείτε τούς μισούντας υμάς, καί προσεύχεσθε υπέρ τών έπηρεαζόντων καί διωκόντων υμάς». (Ματθ. ε' 44)·
Δέν πρέπει νά έπιτρέψωμεν είς τήν πικρίαν, εχθραν, ή εις τό πά
θος, οίασδήποτε μορφής νά κατοική έν ταίς καρδίαις ήμών. Αύται
πρέπει νά είναι έπί τοσούτον πλήρεις έκ τής ’Αγάπης ώστε ούδείς
εχθρός νά δύναται νά διεγείρη έν ταίς καρδίαις ήμών πονηρόν τι
ή κακοποιόν αίσθημα.
ΤΩ, όποια μακροθυμία, καί φιλαδελφία έμπερικλείεται είς τήν
άπόκτησιν τοιούτου χαρακτήρος, ώστε νά μη εύρίσκη ούδέν, ακό
μη καί είς τον έχθρόν, ώστε νά έξεγείρη τούτον είς τήν κακίαν,
τό μίσος, ή τάς μάχας. Καί αυτός είναι ακριβώς ό «σκοπός» διά
τον οποίον δέον νά τρέχο)μεν, ώς νέα κτίσματα. Άνωμολογήσαμεν
δτι έκτιμώμεν τό πνεύμα τούτο τής ’Αγάπης, άνωμολογήσαμεν
δτι άφιερώθημεν πρός αυτό, άφιερώσαμεν τήν ζωήν ήμών σύμφω
νο ς πρός τάς άρχάς αυτού, καί ήδη δοκιμαζόμεθα διά νά ίδω
μεν είς ποιον βαθμόν αί όμολογίαι ήμών ήσαν άληθείς. Ό Κύ
ριος λίαν φιλαγάθως παρέχει ήμΐν τον άπαιτούμενον χρόνον δπως
τρέξωμεν τόν άγώνα τούτον, δπως άναπτύξωμεν τον χαρατκήρα
ήμών. «Γνωρίζει τήν κατασκευήν ήμών, ενθυμείται δτι εΐμεθα
χούς». Έ ν τούτοις είναι λίαν ουσιώδες δι’ ήμάς, όπως συμμορφωθώμεν πρός τάς διατάξεις ταύτας, έάν θά ήθέλωμεν νά γείνωμεν συγκληρονόμοι μετά τού άγαπητού υιού τού Θεού, ώς μέλη
τής νέας κτίσεως.
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* 0 Κύριος ήμών Ιη σ ο ύ ς, ό αρχηγός τής σωτηρίας ήμών, δεν
είχεν ανάγκην δπως διατρέξη τό στάδιον τούτο* δέν είχεν ανάγ
κην όπως ανάπτυξη τά ς διαφόρους ταύτας Ιδιότητας τής αγά
πης, διότι, ών τέλειος, είχε ταύτας εις την τελειότητα εν τή αρχή
τού σταδίου αυτού. Ή δοκιμασία αυτού ήτο εάν θά ΐστατο σταθρός επί τού κανόνος τούτου τής τελείας αγάπης. Γνωρίζομεν δέ τίνι τρόπω έξεδήλωσε τήν προς την αγάπην ύπακοήν
αυτού, έν πάσι τοΐς βαθμοΐς αυτής, καταθέσας τήν ζωήν αΰτού,
οχι μόνον υπέρ των φίλων αυτού, άλλα καί υπέρ των εχθρών
αυτού επίσης, των σταυρωσάντων αυτόν. *Η πείρα αυτού αύτη,
δέον νά είναι καί πείρα ήμών. Πρέπει να
εις τον κα
νόνα τής τελείας αγάπης έν ταίς καρδίαις ήμών, καίτοι έν τή
σαρκί ημών δέν δυνάμεθα πάντοτε νά είμεθα Ικανοί τελείω ς νά
έκφράσωμεν τά αισθήματα των καρδιών ήμών.
Τινές δυνατόν νά διατρέξωσι τό στάδιον λίαν ταχέως* —
διερχόμενοι δέ ταχύτατα τούς είς τά τέσσαοα τμήματα σκοπούς,
■θά άφιχθώσιν ένωρίτατα ε’ις τήν στάσιν τής τελείας αγάπης. Έ 
τεροι δέ, έμπεποτισμένοι υπό όλιγωτέρου ζήλου, ή άποβλέποντες
μ ετ’ όλιγωτέρου ζήλου προς τον 'Αρχηγόν τής σωτηρίας καί πίστεω ς ήμών, έκτελούσι βραδυτέρας προόδους έν τφ σταδίφ, καί
έπί έτη ολόκληρα Ικανοποιούνται μέ τήν αγάπην τού καθήκοντος,
ή ίσως προβαίνουσιν έτι όλίγον περαιτέρω πρός τήν αγάπην τού
Θείου χαρακτήρος, καί των αρχών τής δικαιοσύνης. Άξιοσημειόί)τω ς δέ όλίγοι προβαίνουσι πέραν τούτου, όπως άποκτήσωσι τήν
πλήρη πρός τούς αδελφούς αγάπην, ήτις θά εκαμνεν αυτούς νά
χαίρωσιν είς τάς αυταπαρνήσεις, έάν διά τούτων θά ήδύναντο
νά ύπηρετήσωσι τον οίκον τής πίστεως. Α κόμη δέ όλιγώτεροι
προβαίνουσι μέχρι τού σημείου τή ς τελείας αγάπης, — αγάπης
υπέρ των έχθρών αυτών, ήτις δχι μόνον συγκρατεϊ αυτούς όπως
έπενέγκωσι ζημίαν τινα κατ' αυτών, όλλ’ ήτις χαίρει δπως εύλογήση αυτούς. ’Εάν δέ ό Κύριος έφάνη λίαν υπομονητικός πρός
ημάς, παρασχών είς ήμάς άφθονους ευκαιρίας δπως άφιχθώμεν
είς τον «σκοπόν», πρέπει νά χαίρωμεν διά τήν εύσπλαγχνίαν αυ
τού ταύτην, καί πρέπει νά είμεθα ακόμη ένεργητικώτεροι ήδη,
δπως άφιχθώμεν είς «τον σκοπόν τού βραβείου» έχοντες ύπ’ δψιν
ήμών δτι ό χρόνος είναι βραχύς, καί δτι ούδέν όλιγώτερον τού
χαρακτήρος τούτου τής τελείας άγάπης θά είναι εύπρόσδεκτον
υπό τού Πατρός έν τή νέρ. κτίσει.
Καθώς ό Κύριος ήμών έδοκιμάσθη έπί τού «σκοπού» τή ς
τελείας αγάπης, τοιουτοτρόπως καί πάντες ήμείς θά δοκιμασθώμεν, αφ* ου άφιχθώμεν είς αυτόν. Έ ν ε κ ε ν τούτου δέν πρέπει
νά άναμένωμεν δπως άφιχθώμεν είς τον «σκοπόν» τούτον, όπόταν θά άποδώσωμεν τήν ύστάτην πνοήν τή ς ζωής, άλλ’ δσον τό
δυνατόν ένωρίτερον. Τό μέτρον τού ζήλου ήμών καί άγάπης
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θά καταδειχθή εις τε τόν Θεόν καί τούς αδελφούς, διά τη ς ταχύτητος μετά της όποιας Μ φθάσωμεν είς τόν «οκοπόν» τού
τον·
Οι λόγοι τού ’Αποστόλου, «"Απαντα κατεργασάμενοι, στήτε,» (Έ φ εσ . σ τ' 13), συνεπάγονται, ότι ά φ ’ ού θά εχωμεν άφΐχθή £ίς τόν «σκοπόν» τή ς τελείας αγάπης, έκει θ ά συναντήσωμεν άφθονίαν δοκιμασιών — δοκιμασίας πίστεως, δοκιμασίας υπο
μονής, δοκιμασίας είς πάντα τά στοιχεία τής αγάπης. *0 κόσμος
δεν είναι φίλος τής χάριτος, όπως παράσχη εις ήμάς χάριν, όπως
βοηθήση ήμάς είς την προς την δικαίαν κατεύθυνσιν πορείαν ήμών ό Σατανάς είναι ακόμη έχθρός ήμών, όστις καί θά είναι
ικανός νά έξεγείρη πληθώραν έμποδίων — όπως «ναγκάση ήμάς
καί έπιστρέψωμεν προς τά όπίσω έκ τής θέσεως την οποίαν
ήδη κατέχομεν. Αύτη είναι ή δοκιμασία ήμών. Δέον νά κρατώμεν ασφαλέστατα παν δ,τι άπεκτήσαμεν· πρέπει νά τρέχωμεν
πρός τόν σκοπόν» εως ότου τούτο θά στοιχίση ήμίν τ7]ν επίγειον
ήμών ζωήν — διά τή ς καταθέσεως τής ζωής ήμών είς την υπη
ρεσίαν τού Θεού υπέρ τω ν,α δ ελ φ ώ ν, καί διά τής έκτελέσεως
τού αγαθού πρός πάντας, καθόσον θά εχωμεν ευκαιρίαν. «Πι
στός ο καλών ημάς», δστις έπηγγείλατο ήμίν βοήθειαν καί πά
σαν άναγκαίαν άροογήν διά τού τρόπου τούτου. Ή χάρις αυτού
αρκεί ήμίν. — A 7 Θεσ. ε ' 24. Β ' Κορινθ. ι6 ' 9.
Ό νόμος ούτος τής αγάπης, καθώς παρετηρήσαμεν ήδη,
είναι καί νόμος των αγγελικών τού Θεού υιών έπίσης, — τής ύπακοής αυτών πρός τό Θειον θέλημα καί τής αρμονίας αυτών πρός
άλλήλους όάσιν έχούσης τόν νόμον τούτον. Καίτοι 6έ κατά την
διάρκειαν τού Χιλιετούς αίώνος νόμοι τε καί θεσμοί, κανονισμοί
καί απαιτήσεις θά έπιβληθώσιν έπί τού κόσμου τής άνθρωπότητος, δπως τούς ύπαγάγωσιν υπό τά ς μακαρίους διατάξεις τής Χι
λιετούς Βασιλείας έν τούτοις δσοι κατά τό τέλος τού Χιλιετούς
αίώνος θά λογισθώσιν άξιοι αιωνίου ζωιίς, δυνάμεθα νά ώμεν
βέβαιοι, ότι θά φθάσωσι πέραν τής απλής ύπακοής πρός τούς νό
μους καί τάς διατάξεις — διότι θά έχη γραφή έν ταίς καρδίαις
αυτών ό αρχικός νόμος τού Θεού, ή ύπακοή, καί ό νόμος τής άγάπης, ήτις είναι μέρος τού Θείου χαρακτήρος. Οί τής άποκαταστάσεως έκείνοι υιοί τού Θεού, έπί τού ανθρωπίνου επιπέδου, τότε
γενόμενοι δεκτοί ύπ’ Αυτού, θά εχωσιν έπίσης τό πνεύμα τούτο
τή ς αγάπης, άνευ τού όποιου θά είναι αδύνατον δι* αυτούς νά
εΰαρεστήσωσιν είς τόν Θεόν, διότι ούτος ζητεί εκείνους οίτινες
προσκυνούσιν Αυτόν έν πνεύματι καί άληθείςι. Τοιουτοτρόπως λοι
πόν παρατηρούμεν, ότι ένφ ό ουρανός καθώς καί ή γή πρέπει
νά εχωσι νόμον τινά, πρός τόν όποιον νά έξασκήται ύπακοή, έν
τούτοις ό Θείος κανών τής ύπακοής είναι τόσον άνο>τερος
των Ιπιγείω ν καί άτελών ήμών Ιδεών καί γνωμόνων, ώοτε μία
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μόνον λέξις, 9Α γάπη, έκφράζει δλόκ?π)ρον τον νόμον του θεού,
προς τον όποιον πάντες οί υιοί αύτού έπί οίουδήποτε επιπέδου ζω
ής, πρέπει νά ύποτάσσωνται. Πόσον θαυμάσιος καί πόσον ένδο
ξος είναι ό χαρακτήρ καί τό σχέδιον του Θεού ήμών! ή 'Αγάπη
είναι ή έκπλήρωσις του νόμου Αύτου, καί δεν δυνάμεθα νά άντιληφθώμεν ύψηλότερον νόμον ή τούτον.
Τό ζήτημα τούτο έξητάσαμεν μέχρι τούδε άφηρημένως. Έπιθυμούμεν ήδη νά σημειώσωμεν, οτι ή νέα κτίσις, καθ' όν χρόνον
ακόμη σκηνοϊ έν τή σαρκί, καί κατά τό μάλλον ή ήττον υποβάλ
λεται είς τάς αδυναμίας, εναντιώσεις αυτής, κλπ., πρέπει τά
νέα ταύτα κτίσματα, ή νέα κτίσις, νά κανονίζωσι την πρός άλλήλους καί την πρός τον κόσμον διαγωγήν αυτών, διά τού νόμου
τούτου τής 'Αγάπης, τής Νέας έντολής, την οποίαν ό Κύριος
έδωσεν είς πάντας έκείνους οίτινες έγένοντο ακόλουθοι αυτού.
Ή εντολή αύτη ώνομάσθη,
Ο ΧΡΥΣΟΥΣ ΚΑΝΩΝ.
Χρυσός, καθώς έ'χομεν ήδη παρατηρήση, είναι σύμβολον
παντός Θείου πράγματος· συνεπώς Χρυσούς κανών, καί, καθώς
πρό όλίγου έσημειώσαμεν, ό Θείος κανών ή νόμος είναι αγάπη.
Ή πρός τον νόμον τούτον τής αγάπης πλησιεστέρα προσέγγισις,
τήν όποιαν δ φυσικός άνθρωπος δύναται νά έκτιμήση — ό πλέον
υψηλότερος κανών ό γνωστός είς τον φυσικόν άνθρωπον, είναι·
.— «Μή πράξης τι είς τον πλησίον σου, τό όποιον δεν θά έπεθΰμεις, όπως ό πλησίον σου πράξη είς σέ». *0 κανών ούτος είναι
αρνητική άγαθότης, ώς έπί τό πλείστον ό Χρυσούς κανών όμως
τής αγάπης, τον όποιον ό Κύριος δίδει τή νέφ κτίσει ήδη, καί
τόν όποιον ούδείς άλλος, εί μή μόνον ή νέα κτίσις δύναται νά
έκτιμηση έπί τού παρόντος ή καί νά κατανόηση ακόμη, είναι κα
νών θετικού είδους — «Κάμετε εις τούς άλλους, παν ότι θά
ήθέλετε ίνα οί άλλοι πράξωσι πρός υμάς». Αύτη είναι θετική
άγαθότης, ζώσα, ένεργός 'Αγάπη. 'Εάν τά μέλη τής νέας κτί
σεως άποτυγχάνουσιν συχνάκις νά συμμορφωθώσι πρός έκαστον
χαρακτήρα τού Χρυσού τούτου κανόνος, τού νόμου τής ύπάρξεως
αυτών, τούτο κατ' ανάγκην θά άποβαίνη πρός θλΐψιν καί πρός
μεγάλην δυσφορίαν αυτών, έκτός έάν είναι απλώς «νήπια» έν τή
νέφ όδφ. 'Εάν δέ πάσα παραβίασις τού κανόνος τούτου, έπιφέρη
λύπας καί θλίψεις τούτο είναι ασφαλές σημεΐον, ότι ή παραβίασις δέν ήτο έκουσία, οχι έκ τής καρδίας, οχι παραβίασις έκ μέ
ρους τού νέου κτίσματος τής αρχής ταύτης, άλλ' ώς έπί τό πλεί
στον, παραβίασις προελθοΰσα έξ άβλεψίας, ή έκ τίνος προσκόμ
ματος τής σαρκός, έναντίον πρός τάς έπιθυμίας τού πνεύματος
ή τής προθέσεως. Έ ν τούτοις, καθόσον ό νέος νοΰς είναι ζών
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πρός τόν Θεόν, καί ζηλωτής είς τό νά έκτελέση τό θέλημα αύτοΰ, έπί τοσούτον θά είναι ενεργός, ζών, άγρυπνος είς την έπιτήρησιν του «επιγείου σκεύους» έν τφ όποίφ ούτος κατοικεί. Δέον
νά ένδυθή την πανοπλίαν τού Θεού, ινα δυνηθή καί πολεμήση τόν
καλόν αγώνα κατά των αδυναμιών τής σαρκός. Δέον νά προσέχη, όπως εάν διεπράχθη σφάλμα τι, είτε έν λόγφ, είτε έν πράξει,
δπως όσον τό δυνατόν ταχέως καί μετά μεγάλου ζήλου έπενεχθή
ή αναγκαία διόρθωσις, ϊνα τοιουτοτρόπως τό «έπίγειον σκεύος»
εύρόν άντίστασιν καί αίσχυνθέν, καταστή όλιγώτερον πρόθυμον
καί ένεργητικόν είς τάς κατά τού νέου νού έφόδους αυτού.
Ό νόμος ούτος τού νέου κτίσματος έπηρεάζει καί την πρός
τόν Θεόν σχέσιν αυτού. ’Αναγνωρίζει τήν σημασίαν τής έκφράσεως· «’Αγαπήσεις τόν Κύριον έν δλη τή καρδίφ σου, έν δλη
τή διανοίφ σου, έν δλη τή ψυχή σου, έν δλη τή ίσχύί σου.» Δεν
υπάρχει τόπος ένταύθα διά τό έγώ, έκτος έάν τό έγώ θά εύρίσκηται έν πλήρει άρμονίφ πρός τόν Θεόν. Τούτο έπηρεάζει καί τήν
πρός τούς αδελφούς σχέσιν αυτού, διότι πώς θά δύνηται νά άγαπήση τις τόν Θεόν, δν δεν είδεν (έκτος διά τού οφθαλμού τής
πίστεως) έάν δεν άγαπφ τούς αδελφούς, οίτινες έχουσι τό πνεύμα
τού Θεού, καί τούς οποίους βλέπει διά τής φυσικής όράσεως,
(Α ' ’Ιωάν, δ ' 20,21). Καθόσον δε μανθάνη νά προσέχη έπιμελώς είς τάς μετ’ αυτών σχέσεις αυτού, νά πράττη πρός αυτούς
καί δι’ αυτούς, καθώς ούτος θά ήθελεν όπως οί άλλοι πράττωσι
πρός αυτόν, ευρίσκει, δτι ή προσοχή αύτη έπιφέρει είς αυτόν
μεγάλην μεταμόρφωσιν έν τή ζωή· καί δτι ούτος δεν ήτο ό κανών,
ή νόμος υπό τόν οποίον αυτός καί άλλοι είχον συνηθίσει νά ζώσι,
νά σκέπτωνται, νά ένεργώσι, νά δμιλώσιν.
Ευρίσκει δέ, δτι καθώς ούτος έπιύυμεΐ, όπως οί αδελφοί φέρωνται άγαθώς πρός αυτόν, όμιλώσιν εύγενώς πρός αυτόν, ού
τως καί αυτός πρέπει νά όμιλή, καί φέρηται πρός αυτούς εύγενώς
καί μετ’ αγάπης. Καθώς ούτος θά έπεΰύμει, δπως οί άλλοι είναι
υπομονητικοί πρός τάς άδυναμίας καί άτελείας αυτού, καί νά σύρωσι τόν πέπλον τού έλέους έπί τών ανθρωπίνων αυτού άτελειών
τούτων, τοιουτοτρόπως πρέπει νά πράττη καί ούτος. Ευρίσκει δέ,
δτι καθώς ούτος δεν θά έπεθύμει δπως οί αδελφοί τόν κακολογώσιν, έστω καί έάν ακόμη τό κακόν ήτο αληθές, τοιουτοτρόπως
καί ούτος δέον νά αίσθάνηται καί έκτρέφη τοιαύτα αισθήματα
πρός αυτούς, καί νά μή «κακολογή ούδένα», αλλά «νά πράττη
τό καλόν πρός πάντας κυρίως είς τόν οίκον τής πίστεως. Καθώς
ούτος δέν θά έπεθύμει δπως οί άλλοι άναμένωσι παρ’ αυτού περισ
σότερον έκείνου τό οποίον θά ήδύνατο νά έκτελέση λογικώς,
ούτως καί αυτός δέν πρέπει νά άναμένη παρά τών άλλων περισ
σότερον έκείνου τό όποιον λογικώς θά ήδύναντο νά έκτελέσωσιν.
Ή αυτή αρχή δέον νά έξασκήται έπίσης, σχετικώς πρός τόν κό-
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σμον, καί τά ς υποδέσεις αυτού. ‘Ολόκληρος ή πορεία τή ς ζωής
τοιουτοτρόπως μεταλάσσεται· καί καθώς ό 'Απόστολος δεικνύει,
ή μεταλλαγή αύτη έρχεται καθόσον «κατοπτριζόμεθα την δόξαν
τού Κυρίου» — καθόσον έκτιμώμεν καί μανθάνομεν νά μιμώμεθα
τό μεγαλεΐον του Θείου χαρακτήρος, τού κυβερνωμένου ύπό τού
Χρυσού τούτου κανόνος τής 'Α γάπης. — Β ' Ιίοριν. γ ' 18.
Καθόσον δέ οί νέοι ημών νόες, αί νέαι θελήσεις, αΐ ύπό
τού αγίου πνεύματος άποκεκυημέναι αναπτύσσονται, επί τοσούτον
βαθμιαίως «μεταλλάσσονται από δόξης είς δόξαν» κατά τάς ιδι
ότητας τής καρδίας τοιουτοτρόπως δέ μεταλλαγέντες έν ταις
καρδίαις ήμών, έν ταΐς διανοίαις ήμών, ταΐς θελήσεσι, ταΐς προθέσεσι (καθόσον δέ είναι δυνατόν καί έξωτερικώς) γινόμεθα
αρμόδιοι ή «κατάλληλοι», συμφώνως προς τήν Θείαν ύπόσχεσιν,
διά τήν μεγάλην καί τελικήν μ ετα λλ α γή ν τής αναστάσεως, οπό
τε εκείνο τό όποιον σπείρεται έν άσθενείρ καί φθορά, θά άναστηθή έν δυνάμει καί δόξη, πνευματική νέα κτίσις — ό Χριστός
τού Θεού. Διάφοροι καλαί καί έπωφελείς συμβουλαί, εισηγήσεις
καί διδασκαλίαι, δίδονται ήμΐν ύπό των 'Αποστόλων, έπαναλαμβανόμεναι καί ύποστηριζόμεναι ύπό πολλών αδελφών, ώς χρήσι
μοι προς έλεγχον, προς έπανόρθωσιν, κλπ., έν τούτοις όμως κατό
πιν πάντων τούτων, ό νόμος, όλόκληρος ό νόμος, ύπό τον όποιον
ολόκληρος ή νέα κτίσις έχει τεθή παρά τής Κεφαλής αυτής, εί
ναι ό νόμος ούτος τής 'Α γάπης, ό Χρυσούς ούτος κανών. Καταλ
λήλως δέ καί όρθώς έκτιμώμενον τό τοιοΰτον θά έσήμαινεν, οτι
πολλά πράγματα έκτελούμενα ήδη ύπό τής νέας κτίσεως, δέν πρέ
πει νά γίνοντα ι πλέον είς τό έξής* πολλά δέ πράγματα παραμεληθέντα ήδη ύπ' αυτών πρέπει νά έκτελεσθώσιν ήδη μετά ζήλου
καί μετ' ακρίβειας.

Ο ΤΕΛΕΙΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ .
Έ ά ν τις κατά πρώτον θά έκλινε είς τό νά πιστεύση, ότι ή νέα
κτίσις έγκατελείφθη ύπό τού Κυρίου έντελώς έλευθέρα, άνευ
τώ ν καταλλήλων δεσμών καί περιορισμών, καί κανονισμών, ό τοιούτος άναμφιβόλως θά μεταβάλλη γνο)μην, ευθύς ώς ϊδη τά μήκη
καί τά βάθη, καί τήν γενικήν περιληπτικότητα τού νόμου τού Θε
ού βραχέως έπισυνοψιζομένου είς μίαν μόνον λέξιν, 'Α γάπη. «Νό
μον έλευθερίας» καλεί τούτον ό 'Απόστολος Ιά κ ω β ο ς α ' 25, τον
νόμον όμως τούτον τής έλευθες>ίας ό Θεός έφαρμόζει μόνον εις τήν
νέαν κτίσιν, τήν ύπό τού πνεύματος άποκυηθείσαν. 'Α λλά δέν έφαρμόζεται είς άλλους. ΟΙ άλλοι εύρίσκονται ακόμη είτε ύπό τον
Μίοσαϊκόν νόμον, ώς δούλοι μή κατάλληλοι διά τήν «έλευθερίαν
έν τή όποίρ ό Χριστός ήλευθέρωσε» τούς υιούς, ή άλλως εύρίσκονται ύπο την κατάκρισιν τού αρχικού νόμου — τήν κατάκρισιν τού
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■θανάτου καί ώ ς καταδεδικασμένοι αμαρτωλοί δ Θεός τούς μετα
χειρίζεται ώς ξένους, άπηλλοτριωμένους, και εύρίσκονται ανευ
Θεού καί άνευ έλπίδος έν τφ κόσμψ — ούτοι δεν γνωρίζουσι περί
τή ς χάριτος τού Θεού, ήτις έπιφέρει τελικήν σωτηρίαν εις τον κό
σμον έν γένει άλλ’ ήτις έπί τού παρόντος έξεδηλώθη μόνον συγκριτικώς εις όλίγους, τής πλειονότητος των λαών παρακωλυομένων υπό τού Σ α τανά είς τό να άκούσωσι το άγγελμ α τή ς Θείας
αγάπης καί άπολυτρώσεως. Τυφλοί τούς όφΰαλμούς τής διάνοι
ας καί έμφράσσει τά ώτα τής πλειονότητος τού γένους διά τω ν
διδασκαλιών τών δαιμόνιων. — Β Ιίορινθ. δ ' 4. Α ' Τιμ. δ ' 1.
Ή έλευθερία δέν είναι διά τούς κακοποιούς, καθώς καί αυτή
ή κοινωνία άποδεικνΰει τούτο φυλακίζουσα αυτούς* τοιουτοτρόπως
καί 6 νόμος τής έλευθερίας δέν είναι κατάλληλος διά τούς κακο
ποιούς, αλλά διά τους έχοντας άγαθάς διαθέσεις — διά τούς τε
λείους. 'Ο κόσμος δέν θά αφεθή εις τον νόμον τής αγάπης κατά
την Χιλιετηρίδα, αλλά θά διοικήται μετά δικαιοσύνης καί ελέους,
υπό τούς νόμους τής ύπακοής τής Βασιλείας. Ούχί προ τού τέλους
τής Βασιλείας, (οπότε ot έκούσιοι κακοποιοί θά άποκοπώσιν έν τ φ
Αενζέρφ Θανάτψ) τό γένος — άποδειχθέν άξιον, τέλειον, καί έν
πλήρει άρμονίςι προς τόν Θειον κανόνα — θά τεθή υπό τον νόμον
τή ς ελευθερίας,— την ’Αγάπην, καί τόν Χρυσούν αυτής κανόνα.
Έ νόσ φ ούτοι είναι ανήλικοι, θά θεω ρώ νται ώ ς δούλοι. ( Έ β ρ .
ι γ ' 17). Ή νέα κιίσις, ή ήδη υπό τόν νόμον τής ελευθερίας εύ
ρισκομένη, θεωρείται τοιαύτη, διότι δι* αυτούς «τά παλαιά παρήλθον, τά πάντα έγένοντο νέα»— ,ούτοι μισούσιν ήδη τήν αμαρτίαν
καί άγαπώσι τήν δικαιοσύνην, καί μεταχειρίζονται τήν ελευθερί
αν αυτών, όχι ώς ευκαιρίαν διά νά εύχαριστήσωσι τήν σάρκα, αλ
λά διά νά τήν θανατώνωσιν — όχι διά νά άποβώσιν έκδοτοι έν
τή άμαρτίςι, αλλά διά νά άφιερώσωσι τά επίγεια συμφέροντα έν
συνεργασίρ μετά τού Κυρίού διά τήν αποβολήν τής αμαρτίας, καί
διά να άπαλλάξωσι τόν κόσμον έξ αυτής, καί έκ τών όψωνίων αυ
τή ς τού θανάτου. ’Εκείνοι οίτινες άπεκυήθησαν καί πάλιν είς
τό νέον τούτο πνεύμα ή διάθεσιν, — τό πνεύμα τού Θεού— καί
οίτινες έγένοντο μαθηταί έν τφ σχολείφ τού Χριστού, όπως μάθωσιν έξ αυτού, καί βαδίσωσιν είς τά βήματά του— ούτοι καί
μόνον ούτοι, δύνανται ασφαλώς νά τεθώσιν υπό τόν νόμον τού
τον τής ελευθερίας. Έ ά ν δέ ούτοι άπολέσωσι τό πνεύμα τής υι
οθεσίας αυτών, παύουσιν όντες υίοί, παύουσιν οντες υπό τόν
νόμον τούτον τής έλευθερίας.
’Εκείνοι οίτινες μανθάνουσιν ήδη νά χρησιμοποιώσι τήν έλευθερίαν έν τή όποίφ ό Χριστός ήλευθέρωσεν ημάς, — έκείνοι
οίτινες διά τής άφιερώσεως υπάγονται υπό τόν τέλειον τούτον
νόμον τή ς αγάπης, καί οίτινες ύπ’ αυτόν, καταθέτουσι τά ς ψυχ ά ς αυτών υπέρ τώ ν αδελφών, καί υπέρ τής αλήθειας, κ α ί ύ-
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πέρ τής δικαιοσύνης, — oi πιστοί ουτοι θά λογισθώσιν άξιοι
όπως γείνωσιν αντιπρόσωποι του Κυρίου καί συγκληρονόμοι με
τά του άγαπητου αΰτοΰ ΥΙου εις τό μύγα £ργον τής ευλογίας του κό
σμου. Πόσον δέ άναγκαιον είναι τό προσόν αυτών τούτο διά τό
εργον αύτών — πόσον άναγκαιον προφανώς είναι, δπως εκεί
νοι οΐτινες θά γεινωσι διδάσκαλοι, καί βοηθοί, καί κριταί, καί
κυβερνήται του κόσμου, — εύλογοϋντες ούτως πάσας τάς φυ
λάς τής γής κατά την διάρκειαν του Χιλιετούς αίώνος, — άναπτύξωσιν είς τό πλήρες, καί δοκιμασθώσιν είς την ιδιότητα
ταύτην τής αγάπης, Ινα άποβώσιν έλεήμονες καί πιστοί Βασιλι
κοί 'Ιερείς.

