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ΤΟΥ ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΩΝ.

Εις χρήσιν του της Σμύρνης φιλολογικοϋ Γυμνασίου τω 1813.

Μετατυπωθείσα δε το δεύτερον
ΥΠΟ

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ Κ. ΤΟΥ ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΩΝ.

Εις χρησιν των απανταχού 'Ορθοδόξων.

ΑΘΗΝΗΣΙ
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ΤΥΠΟΙΣ Φ. ΚΑΡΑΜΠΙΝΟΥ.

A Ω Ξ Η.



Η δήλωσις τών λόγων σου φωτιεΐ, και συνετιεί νηπίους.

Ψαλμ. ριή, 130.

'Αριθμ. Πρωτ. 5128, -5820. Έν 'Αθήναις, την 7 Αύγουστου 1867.

Διεκπ. 3749.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ.

Προς τον· Κύριον Σοφ. Κ. Οικονόμον.

Εχοντες ΰπ' οψιν την ύμετεραν αναφοράν της 10 Μαΐου ε. ε. περί
της Ιεράς Κατηχήσεως τοΰ άοιδίμου υμών Πατρός και την περί αύτης
παρατήρησιν της ίερας Συνόδου της Εκκλησίας τής Ελλάδος, ετι δε
και την έκ πολλού έπωφελή χρήσιν και την άξίαν τοϋ προκείμενου
πονήματος έγκρίνομεν ίνα μεταχειρίζωνται αυτό οί ποοαίρούμενοι των
διδασκάλων έν τή διδασκαλία ως διδακτικον βιβλιον.

Ο Υπουργος
Χ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ.

Πάν άντίτυπον μη φέρον την ίδιοχείρον υπογραφήν μου θεωρείται
κλεψίτυπον, και καταδιώκεται κατά τόν νο'μον.



ΠΡΟΛΟΓΟΣ.

Την παροΰσαν Κατήχησιν τοΰ άοιδίμου ημών Πατρός μεταπυ-
πουντες άρχή τού Α*. Τομου τών Σωζόμενων 'Εκκλησια-
στικών αύτου Συγγραμμάτων, ενθα και τα περί της πρώτης
αύτης εκδόσεως έδηλώσαμεν (Προλεγ. σελ. ιθ—λα), κατ' ευσεβή πα-
ράκλησιν λογίων ομογενών έξεδώκαμεν καΐ ιδία χάριν της παιδευομε'-
νης ημετέρας νεότητος. Δεξασθε λοιπον εύγνωμόνως, ώ φίλα της ορθο—
δοξούσης Ελλάδος τεκνία, τό βιβλίον* και φωτίζετε μεν τον νουν υμών
τώ άδύτω φωτί τής θεογνωσίας* στερεουτε δε τάς άγνάς υμών καρδίας
έπί τής άρραγους πέτρας τής άμωμήτου ημών πίστεως, της νίκης τής
τον κοσμον νικησάσης" θησαυρίζετε δ' έν ταΐς ψυχαΐς υμών τον τοϋ
θεοϋ φόβον, την άρχην πάσης σοφίας* λαμπρύνετε δε και καλλύνετε
τον βιον υμών τοις άμαράντοις κάλλεσι τών θεοδιδάκτων και θεουργών
αρετών, ών κεφάλαιον και ρίζα ή αγάπη' και ουτω τη του Θεου χά-
ριτι τε'κνα έαυτά γνήσια τής Εκκλησίας και τής Πατρίδος άναδείξαντα
—και του τής δικαιοσύνης στεφάνου ά£ιω9είητε.

Χαίρετε έν Κυρίω, και μέμνηοθε τοΰ την βίβλον έκπονήσαντος.

Αωξβ. Ιουλίου ιε. Α&ήνησι.

Ο Εκδότης.



ΤΩΙ ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΩΙ
και

θεοπροβλητωι μητροπολιτηι

ΑΓΙΩΙ ΕΦΕΣΟΥ

κυριω κυριω

ΔΙΟΝΥΣΙΩΙ ΚΑΛΛΙΑΡΧΗΙ

πατρι σεβασμιωτατω

ΚΑΙ

ΦΙΛOΓΕΝΕΣΤΑΤΩ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

ΙΕΡΟΝ.



ΣΕΒΑΣΜΙΟΤΑΤΕ ΔΕΣΠΟΤΑ !

Εις την υμετέραν θεοπρόβλητον Πανιερότητα δίκαιον έκρινα να
προσφωνήσω την Κατηχητικήν ταύτην βίβλον δια τάς εφεξής μάλι-
στα αιτίας. Πρώτον μέν, δια να εκφράσω δη-; οσίους το της ψυχής μου
βαθύτατον σέβας πρός τάς μεγάλας Σου άρετάς, Αρχιερέων περικλεέ-
στατε ! Διότι κορυφαίος υπάρχων της άγιοιτάτης Συνόδου σπουδάζεις
να έςανθηση πάλ.ιν ή άρχαία δοξα της των πιστών Εκκλησίας, ζήλον
ζηλών θερμότατον ύπέρ της εύσεβείας και της τών θείων νόμων καρ-
ποφόρου διδασκαλίας, και πάντοτε άναπνίων του τών Γραικών ορθο-
δόξου γένους τον φωτισμον και καταρτισμόν, τον οποίον επισπεύδων,
και δια λόγων ισχυρών και δια χειρός έλευθεριωτάτης συνεργείς εις
Σχολείων στερέωσιν και διδασκάλων υπε^άσπισιν και μαθητών δια-
τροφήν και έμψύχωσιν, ποτίζων ούτω και φυτοκομών και προάγων του
Χρίστου την φυτείαν, ώς άλλος Παύλος και Απολλώς, εις τοιούτους
μάλιστα δυσκο-'ωτάτους καιρού, ό αληθής έκείνων διάδοχος.

Δεύτερον δέ, ότι παν δ,τι περί Θεου και θείων πραγμάτων πραγ-
ματεύεται βιβλίον εις την υμετέραν άνηκει μάλιστα πανίερον Κορυφήν.
Σύ, χαριτοκδσμητε ίεράρχα, έγνώρισας καλώς, οτι της τών λογικών
προβάτων ποιμαντορίας τά καθήκοντα δεν έμπορεΓ άλλοθέν πόθεν να
τά εξάντληση ô πνευματικός Αρχων, ειμή άπο του σωτηρίου τάς πη-
γάς, λέγω δε τάς θεοπνεύ^του; Γραφάς. Διά τούτο τον θείον ΙΝομον
συχνώς μ,ελετών, και τάς ιεράς βίβλους πάντοτε φέρων μετά Σεαυτου,
κατά την προς τους Αρχοντας του Ισραήλ έντολην του υψίστου Νο-
μοθέτου, συμ,μετρείς την άρετήν Σου πρός την άζίαν του θρόνου Σου,
και διοικείς λαόν περιούσιον ζηλωτην καλών έργων, καλλ'.αρχών ώς
φερωνυμος Κ α λ λ ι ά ρ χ η ς, και διεγείρων τών βέλτιστων την έφεσιν
εις τών Εφεσιων τάς ψυχάς" τάς οποίας ύπαλείφων και παρορμών εις
τα καλά, στηλ,ας αρετής ανεγείρεις, κατά τον Ιακώβ, όστις η λειψέ
σ τ η λ η ν τω Θεώ. Εις τον ζηλωτήν λοιπόν και πρόμαχον τών Γρα-
φών άνηκει δικαίως και ή είς τάς Γραφάς αΰτη εισαγωγική οδηγία.
Διότι η μεν παροΐμ.ία εις θάλασαν αποστέλλει τα νάματα, ό δε θείος
χρησμός εις τους ίερους καθιερώνει τα Ιερά. Τελευταίον, δεν θέλω φα-
νήν οχληρος, εάν εις ταΟτα προσθέσω και της περί έαέ πατρικής Σου
ευνοίας και τών πολλών χαρίτων την διηνεκή της ψυχής μου ευγνω-
μοσύνης τής οποίας μ,ίκρον σημείον έτόλμησα να προσφέρω προς την



δεοφρούρητόν Σου Πανιερότητα τήν και άλλως άνήκουσαν είς αυτήν-
τοϋ βιβλίου τούτου προσφώνησιν. Ευτυχής εγώ, έάν άξιώσης νά έπίδης
με ιλαρον όμμα προς την μικράν μου ταύτην προσφοράν, και με αντα-
μείψεις με τας πολυτιμοτατας Σου ευλογίας, Δέσποτα σεβασμιώτατε f
Αωιγ. Μαΐου κε: έν Σμύρνη.

Τής υμετέρας Σεβασμιωτάτης Πανιερότητος
Δουλ»ος ταπεινός

Κωνσταντίνος Πρεσβύτερος
και Οικονόμος (α).

■

(α) Την άφιε'ρωσιν ταύτην ευμενώς άποδεςάμενος ο πράος ίερομάρτυς Διο-
νύσιος εγραψεν εκ Κωνσταντ'-νοοπόλεως αύτίς την έξης άπάντησιν, ην εύτυχώ<
περισωθεΐσαν έκτυποΰμεν χάριν τής αφέλειας και τοΰ διαλάμποντος έν αυτ'β
ένθεου ζήλου τοΰ αειμνήστου ποιμενάργου.

«Την Αΐδεσιμολογιότητά της πατρικώς έν Κυρίω ευχόμενος ήδέως ποοσα-
γορευω. "Ην διαφυλάττοι και περιέποι ή εξ ύψους θεία πρόνοια άνοσον, ευθυμον,
ύγια, πανευήμεοον συν τή έπιτευςει πάντων τών καταθυμίων αγαθών και σωτη-
ριωδών έξαιτημάτων.

Μετά τάς πατρικάς και όλοκαρδίαυς εΰχάς και επερώτησιν τής ποθητη;
αγαθής ύγιείας της τή δηλοποιώ, ότι δ;ά τοΰ σοφολογιωτάτο» και ποθεινο-ατού
μοι διδασκάλου Κουμα έδεςάμην εύμενώς τε καί ά~με'νως τα οκτώ βιβλία τής
ιεράς Κατηχήσεως, ήτις δια τής φι^ο~όνου επιμελείας της προήχθη ει'ς φως
προς ψυχική ν ώφελειαν του ορθ οδόξ'.υ πληρώματος, ήν και προς έμ.έ άφιερόνει
δια το βαθύτατον σέβας της και διά την ήν τρέφει έπίγνωσιν τής προθυμίας
και ζέσεως, ήν έχω προς την έκδοσιν τών τοιούτων έπωφελεστάτων ιερών βι-
βλίων, δι' ων καταφωτίζονται αί ψυχαί τών ορθοδόξων* καθ' ότι ώναγνοως αυτήν
προσεχό^τως εΤδον πραγματικώς την έξ αυτής προερχομενην σωτηρ·©ν λυσιτε-
λειαν και το όφελος. Διό ευχάριστων αυτήν πατρκώς επί τή τοιαύτη προς εμε
αφιερώσει της τή έπεύχομαι εκ βαθε'ων μακροβιότητα, εύζωίαν και ενισχυσιν
θεόθεν, ϊνα έκδίδη δια παντός τοι&ΰτα θεα'ρεστα και επωφελέστατα β'.βλια ε:ς
το ήμετερον γένΟς, συντελουντα εις yρήσιν και έπικα'.πίαν πάσης ψυχής <ζκλο^
θέου καί όρθοοόξου. 'Όθεν και εις τό εςής νά μή διαλείπη καταβάλλουσα καί
κόπους και φιλοτιμίαν είς εκδοσιν παντός επωφελούς βιβλίου καθ' ο θελει με
ευρίσκει προθυμότατον, ώς καί πάντα άλλον φιλογενή, είς πρέπουσαν υποδοχην
τε και συνδρομήν. Καί ταΰτα μεν έν τοσούτω ευχετικώς* τά δέ έτη της ειεν
ώς πλείστα καί σωτηριωδέστατα.
αωιδ'. θ' Σεπτεμβρίου.

•f Εφέσου Δ'.ονύσιος καί Ιν Χριστώ ευχέτης διάπυρος».

Σημ. Έκδ.



Πρός τους Σμυρναίους.

■aMOOCw

Λεν άμφιβάλλει, νομίζω, ουδείς άπο τους φρονίμου;, ω φίλοι
Σμυρναίοι, ότι άρχή και θεμέλιον τής του άνθρωπου εύδα-.μονίας είναι
της παιδικής αύτοϋ ηλικίας η ορθή και νόμιμος αγωγή και παιδεία*
διότι δι' αύτής έντυπόνονται εις τήν άπαλήν άκόμη ψ'·>χήν του τής
αρετής οί τύποι, οίτινες έπειτα δι' έργων εκφραζόμενοι, την κοινήν
εύτυχίαν τής πολιτείας άποτελουσι.

Πρώτις-ον δέ μάθημα, τής ορθής τών παιδιών άνατροφής ποιον άλλο
δικαιο'τερον έμπορει νά γείνη, ειμή ή κατήχησις καΐ δι^ασκα7αα τής
όρθοδο'ξου πίστεως } Τόσον είναι σφιγκτά συνδεδεμένη μετά τής θρη-
σκείας η ηθική, ώστε δεν υπάρχει ουδέν έΠνος άνθρώπων, του όποιου
τά ήθη δεν έχαρακτηρίοθησαν και έμοοφώθησαν άπό τα περί Θεού
φρονήματα του. Αλ^α ποία ποτε ηθική δύναται νά γείνη ή τελειότερα,
η αληθεστέρα, παρά τήν ύπο τής υψίστης και θειοτάτης ευαγγελικής
πίστεως διδασκομένην και διά τής θείας χάριτος προκόπτουσαν και
^τελεσφορούσαν · Δι' αύτής εμφυτεύεται εις τών νέων τάς ψυχάς ό
φόβος του Θεού, το θεμ.έλιον πάσης σοφίας, και το πρς τους νόμ.ους
σέβα,ς, όλων τών άγαθών πράξεων ή πηγή, και ή βάσις του ορθού πο-
λιτεύματος και της όσιότητος* πράγμα, το όποιον όχι μονον ή θεό-
πνευστος εκκλησιαστική Σοφία κηρύττει τρανώς (α), άλλα και αύτών
τών εξω φιλοσόφων οί φρονιμώτεροι όδηγούμ,ενοι άπο τής φυσικής θεο-
γνωσίας το φώς, έζήτουν να ευρωσιν εις τήν κατ' αύτους θρησκείαν (β).

(α) Μακάριος άνήρ, δς... έν τω νόμ.οι κυρίου μελετήσει ημέρα; ΛοεΙ νυκτο,* και
εσται ως το ξυλον το πεουτευμε'νον τταρά τάς διεξόδους τών υδάτων — και πάν-
τα, δοα άν ποιή, κατευοδωθήσεται. ψαλμ. α, Ί—3. Έν τίνι κατορθωτέ ι νεώ-
τερος τήν όδον αύτοϋ; εν τω φυλάξαοθαι τους λόγους σου. Άπό τών εντολών
σου συνήκα, διά τούτο εμίσησα πασαν οδον αδικίας. Λύχνος τοις ποσί μ.ου ο
νόμος σου, και φώς ταΐς τρίβοις μου. Ψαλμ. ριη, 9. Ί 05. — (β) Διδάσκειν
ουν δεΐ τους-νέους εξ άρχας τάν τε θεών τιμάν και ταν ίών νόμων* εκ τών δε γ: ρ
φανερον άν εϊη, ότι παν έργον άνθρώπινον και βίος οσιότητός τε και ευσεβείας
μεθέξει, aiV ορβοπλοιεΐ. Κλειν. Πί.6αγ. παρά Στοβ. λογ. ά. σ^λ. 9.



Αύτη είναι ή αιτία, ώ φιλόκαλοι Σμυρναίοι, δια τήν οποί αν εν άπα
τα κυριώτερα μαθήματα είς το φιλολογικον Γυμνάσιόν σας διετάχθη ή
ίερά Κατήχησις τής ορθοδόξου ημών πίστεως, κατά πάν Σάββατον με-
τά μεσημβρίαν διδασκόμενη, ώς δυναμένη νά έμπνευση είς τάς άπαλάς
τών τέκνων σας ψυχάς τήν έπίγνωσιν και άγάπην τής τών δογμάτων
αληθείας, είς τήν οποίαν, ώς είς θεμέλιον αρραγές, έποικοδομεΐται η
νόμιμος αγωγή των, το σκοπιμώτατον τέλος τών εις σύστασιν τοϋ
Γυμνασίου κοινωφελών σας ίδρώτων, και ό κυριώτατος σκοπός τοϋ κατ
αυτό φρονιμωτάτου Σχολάρχου, τοϋ σοφοϋ, λέγω, καί φίλογενεστάτου
Ινούμα. Επειδή δε προς παράδοσιν τής Κατηχήσεως χρειάζεταν μάλι-
στα κατηχητική βίβλος μεθοδικώς συντεταγμένη, δια τοϋτο έκδίδεται
ή τήν οποίαν φέρετε άνά χείρας χάριν τών φιλτάτων σας τέκνων, toçs
να έμπορώσιν ευκόλως ολ.α δια τής αυτής μεθόδου νά είσάγωνται είς
τήν γνώσιν τών Ιερωτάτων τής πίστεως καθηκόντων, χωρίς νά κατα-
τρίβωσι τον πολυτιμότατον χρόνον ε''ς άντιγραφήν τών κατηχητικών
αναγνώσεων, το όποιον πολλάκις συνέβαινε δια την έλλ^ειψιν ομοίων
επίσης καί μεθοδικών κατηχητικών βιβλίων.

Ποοέκρινα δε τήν κατηχητικήν ταύτην βίβλ.ον παρά πα,σαν άλλην
είς εκδοσιν, όχι μονον ώς μεθοδικώτατα συντεταγμένην καί τελειότατα
παρ' ολας τάς άλλα ς, όσαι φέρονται συγγεγραμμέναι είς τήν όμιλ*ου-
μένην ημών γλώσσαν, άλλα καί ώς πρέπουσαν μάλιστα καί άνήκουσαν
είς τό Φιλολογικον ημών Γυμνάσιόν. Καί προς μεν βεβαίωσιν της
εύμεθοδου συντάξεώς της άρκεΓ καί μόνον νά άναφέρω τό ονομα τοϋ
πρώτου συγγραφέως αυτής καί συντάκτου. Πλνάτων ούτος είναι ό σο-
φώτατος καί σεβασμιώτ τος τής Μόσχας Μητροπολίτης, ε»ς ό'λην τήν
φωτισμένην Εύρώπν,ν περιαδόμενος δια τήν σοφίαν του επίσης καί ποι-
μαντορικήν άρετήν του. Από τούτου τάς oocfàç χείρας προήλθε το
πρώτον ή βίβλος είς γλώσσαν 'Ρωσσικήν προς διδασκαλ^ίαν Παύλου τοϋ
τότε μεγάλου Δουκός τής 'Ρωσσίας, τοϋ οποίου έχρημάτισεν άνατρο-
φευς ό άνήρ. Μετέφρασε δέ ταύτην είς τήν όμιλ,ουμένην ημών διάλε-
κτον, καί με σοφάς πλουτίσας σημειώσεις έΞέδωκε τώ 1783 έν Λειψία
τής Σαξονίας ό σοφός Κοραής* Κοραής, ό άπό ταύτης άρχήσας να ευερ-
γετή τους ομογενείς του, κρηπιδα ταύτην προκαταβαλών καί ίερωτάτην
αρχήν τών, οσα εμελΛε μετά ταϋτα να δωροφορήση πολλ^ά καί καλ^ά
εις τό φίλτατον γένος του. Εις τοϋτον τον άνδρα καυχάσθε δικαίως, ώ
φίλοι Σμυρναίοι, καί φιλοτίμως τον οΐκειοποιεϊίθΐ ώς συ|Απολίτην σας,



φιλονεικοΰντες καί περί τούτου προς τους αγαθούς γείτονας σας, τους
φιλομούσους Χίους, καθώς ποτε περί του Ομήρου, καί άνανεόνοντες
πάλιν ένδο'ξως τήν μακαρίαν έκεινην καί πολύζηλον έριν. Παρά ταύτην
λοιπόν τήν κατηχητικήν βιβλον ποίαν άλλγ,ν μ.εθοδικωτέραν ή προς-
φυεστέραν επρεπε να μεταχειρ'σθώμεν είς το Φιλολογικον τής Σμύρ-
νης Γυμνάσιον · Ταύτην εγώ μεταρρύθμισα; όπο;>σοϋν, καί τινα μεν
άφαιρέσας, άλλ.α δέ καί προσΟέοας, όσα έκρινα αναγκαία εί; τήν πα-
ρουσα,ν κατάστασιν τών Μαθητών, έξέδωκα δια τύπου προς διδασκαλίαν
των, σπουδάζων παντοίως, όσον το δυνατόν, περί τήν ψυχικήν αυτών
ώφέλειαν καί βελτίωσιν.

Αλλά, φίλοι Σμυρναίοι, όσον ά.ν ηναι καί ή βίβλος μεθοδική καί το
Φιλολογικόν ημών Γυμνάσιον άγρυπνον καί έπιμελ,ές εις τήν όρθήν τών
τέκνων σας άγωγήν, όλίγη τις ωφέλεια έκ τούτου θέλει προκύψειν, έάν
καί σείς δεν συνεργήσητε. Ψυχή τών εις τά τέκνα σας παραδιδομένων
καλών μαθημάτων είναι τό ιδικών σας, ώ καλοί κάγαθοί γονείς, αγαθόν
παρά,δειγμα. Οταν τό παιδίον β*έπη τον ίδιον ο.υτου πατέρα πράτ-
τοντα τάναντία τών, όσα μανθάνςΐ παρά του διδασκάλου, τίνα τών δύω
μ.ελ^λει περίσσότερον ν' άκολ.ουΰ γ,ση, τον διδάσκαλων, τον όποιον βλέπει
ολίγας ώρας τής ημέρας καί πολλάκις άκούει παρ' αύτοϋ όσα δεν κο-
λακεύουν τήν φιλαυτία/-' του, ή τον πατέρα, μετά του οποίου συν^ια-
τρίβει καθ' ήμέραν καί νύκτα, προσκεκολλημένον εις αυτόν υπό τε τής
φύσεως καί τής συνήθειας, καί του οποίου τυ^όν αί πράξεις εύχαριςουσι
τάς παραλόγους ορέξεις του ; 'Αλλ^' όταν έξεναντίας τα παιδία βλέ-
πωσιν εις τάς πατρικάς των οικίας μ,έ τό έργον πραττόμενα, όσα μ.έ
τον λογον είς τό Σχολ.εϊον άκούουσι διδασκόμενα, στερεόνονται είς τήν
άρετήν, καί γίνονται παίδες μεν κόσμιοι, νέοι δέ σώφρονες, άνδρες δέ
δίκαιοι, γέροντες 0έ συνετώτατοι, καί προ πάντων εύσεβεΐς προς Θεόν,
γνησιώτατα τέκνα τής Εκκλησίας, καί τής Πολατείας μέλη τίμια καί
χρησιμώτατα.

Γνωρίζοντες λοιπόν ακριβώς, ότι άπό τήν παιδείαν τών υιών σας
κρεμαται τών οικιών σας ή ευτυχία (α), χρέος ε χετε πρώτον νά προ-
βάλλητε έαυτους είς τα τέκνα σας ζώσαν παντοίας άρετής εικόνα,

(α) Υίε'ων γάρ που ή χρηστών ή τάναντία γενομένων, καί πας ό οίκος ό του
πατρός ούτως οίκήσεται, όποιοι άν τίνες οί παίδες γέ\ωνται. Πολλήν άρα δεϊ
προμήθεια ν αυτού εχειν, Πλάτ. Λάχητ, σελ. 473. ^ρ.
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πάντοτε καί πανταχού προτεθειμένην εις μίμησιν, καί νά έπαγουπνήτε
εις τάς συναναστροφάς καί τήν άλλην διαγωγήν των. Επειτα χρεω-
στειτε καί κατ' ιδίαν είς τάς οικίας σας νά γίνησθε σεις αυτοί έπι-
σταται εις τάς μελετάς τών μαθημάτων των, εξετάζοντες τα πάσαν
εσπέραν να σας λέγωσι τί καλόν εμαθον τήν ήμέοαν εις τό Σχολειον,
καί βραβεύοντες μεν μέ επαίνους κα* δώρα, άν τύχη, τήν περί τήν έπί-
δοσίν είς τους λόγους φιλοτιμίαν των, παιδεύοντες δε με πατρικούς
ελεγχους καί σωτηριώδεις κολάσεις ενίοτε τήν άμέλειαν καί άκηδίαν
περι τήν έκπλήρωσιν τών ίδιων αυτών καθηκόντων. Εις τήν παρουσαν,
ω φίλοι, του γένους ημών κατάστασιν οί γονείς αύτοί πρέπει να γί-
νωντα'. παίδονόμοι καί έφοροι τής παιδείας τών τέκνων των. Ταύτην δε
τήν περί τα μαθήματά των πατρικήν σας πρόνοιαν καί έπιμέλειαν
πολυ προ τών άλλων πρέπει νά έπιτείνητε είς τ/ς ιεράς Κατηχήσεως
την αναγνωσιν, απαιτούντες παρά τών παιδιών εύκρινεΐς τής πίστεως
ιδέας, αναλόγως τ/ς ήλικί'/ς των, καί φροντίζοντες άδιακόπως νά έν-
τρειρητε εις τάς ψυχάς των του Θεου τον φόβον καί τήν μελέτην τών
αγίων του έντολών, καθώς επραττον όλοι οί άγιοι τοΰ Θεοΰ ά,νθρωποι,
οΓον ό 'Αβραάμ (α), ό ίώβ (β), καί οί λοιποί, όσοι εύλογήθησαν δια τήν
χρηςήν τών ιδίων τέκνων άνατροφήν. Τούτο καί ό Θεός αυτός ρητώς
σας προστάσσει (γ), καί ή Εκκλησία καθ' ήμε'ραν σας παραγγέλλει (δ).

Εις το χρέος τούτο τών γονέων ευκόλως εννοείται, ότι υπόκεινται
καί οί 'Ανάδοχοι, ώς έγγυηταί τ ης τών άναδεξιμαίων αυτών σωτηρίας
γενομενοι· καί μάλισθ' οπόταν ταύτα τύχο<σι νά ηναί παιδία γονέων
πτωχών, ή άμαθών, ή και πολλάκις άποΰανόντων.

(α) 'Αοραάμ δέ γινόμενος ίιται είς έθνος μέγα και πολύ — η?ειν yc ρ (ο
θεός) ότι συντάξει τοις υιοίς αύτοΰκαί τω οίκω αύτ'.ΰ ·αετ' αύτον* καί φυλαξουσι
τάς όδους κυρίου, ποιειν δικαιοσύνην καί κρίσιν. Γενέσ. ι ή. 18—4 Ο-
ζο) Άπές-ϊλλεν Ίώβ καί έκζθάριζεν αύτους (τους υίού;) άνιστάμενος τό πρωΐ,
καί προσέφερε περί αύτών θυσίας .κατά τον αριθμόν αυτών, καί μόσχον ένα π£ρι
αμαρτίας περί τών ψυχών αύτών' έλεγε γαρ Ίώβ, Μήποτε οί υιοί μου εν τη
διανοία αύτών κακά ενενόησαν προς τον θεόν. Ίώβ α, 5.

(γ) Καί έσται τα ρήματα ταύτα, όσα εντέλλομαι σοι σήμερον, έν τη καρδία
σου καί έν τή ψυχή σου. Καί προβιβάσεις αύτά τους υίούς σου, καί λαλήσεις εν
αύτοΐς καθήμενος έν οίκω, καί πορευόμενος έν όδώ, καί κοιταζόμενος, καί διανι-
στάμενος. Δευτερ. ς·'. 6— /.

(δ)Οί Πατέρ-ς εκτρέφετε τα τέκνα έν παιδεία καί νουθεσία Κυρίου. Έφεσ. ς-'· 4,
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'Αλλα πολ,υ περίσσότερον είναι τό Ιερόν τουτο καθήκον ίδικον σας,
ώ πνευματικοί πατέρες τών Χριστιανών, Ιερείς του Υψιστου σεβα—
σμιώτ-ατοι ! Σείς εΤσθε του θείου νόμου οί φύλακες< καί τής Πίστεως οι
διδάσκαλοι, καί τής τών ψυχών σωτηρίας οί οικονόμοι. Χρέος λοιπόν
έχετε ν' άγωνίζησθε, όσον δύνασθε, πρός οίκοδομήν τών πιστών, προσ-
βιβάζοντες αύτους εις τήν όδόν του Κυρίου όχι μόνον δια τών ενάρε-
των σας πράξεων, άλλα καί τών κατηχητικών σας λόγων, και
απαιτούντες έκαστος παρ* εκάστου τών πνευματικών σας τέκνο^ν α-
κριβή γνώσιν τής όρθ >δό£ου ημών Πίστεως. Πολλά ολίγα είναι τά
παιδία, όσα δύνανται νά παιδεύωνται καί κατ/χώνται είς τό Σχολείον,
συγκρινόμενα πρός τάλλα, τα οποία μένουσιν άκατήχητα καί απαί-
δευτα ή δια πενίαν, ή διά κακήν άνατροφήν καί βαρβαρότητα τών
γονέων των, ή δι' όρφανίαν, ή δι* άλλο τι, τά όποία ευκόλως έμπορεϊτε
νά γνωρίσητε καί βοηθήσητε, όσον δύνασθε, Σείς μάλιστα οί πνευμα-
τικοί Πατέρες, όταν προσέρχωντα,ι κατά χρέος Χριστιανικόν πρός έζα-
γόρευσιν τών άμ.αρτιών των. ίΐτό ποτε καιρός, όπότε τής Κατηχή-
σεως ή διδασκαλία έγίνετα παρρησία έπ' εκκλησίας είς τους χρυσοϋς
αύτής αιώνας* άλλ* είς τήν χαλκίνην του καθ' ημάς αιώνος περίοδον
βλέπετε, φίλ,οι πατέρες, ότι τό σωτηριωδέστατον τούτο μάθη υ.α είναι
πανταπασι, φεύ ! ήμελημένον, καί (τις νά τό πιστεύση;) άγνο)στον
πολλάκις όχι μόνον εις τό πλε'-ότερον μέρος του όχλου, άλλα καί εις
τίνας άπο τους ιερείς αύτούς, οιτινες διωρίσθησαν νά ήναι τών θΐίων
νομών οί ίερώτατοι άγγελοι (α).

Εντεύθεν έπλημμύρησαν είς τον Χριστιανον λαόν τής τοσαύτης δια-
φθοράς τών ηθών τά. θολερώτατα νάμ,ατα* έντεΟθεν αί αλλόκοτοι προ·*
λήψεις καί δεισιδαιμονία^ έντεΟθεν ή επιπόλαιος καί κλονουμένη πίςις
καί άνευλάβεΐα πρός τά θ:ία* εντεύθεν ή τολμηρά καταφρόνησις του
νομ,ου του Θεου, και ταλλα μύρια ειοη τών κακιών, τα οποία είναι
αχώριστα. έπακολουθήματα τής άγνοιας τών δογμάτων καί εντολών
τής άμωμήτου ήμών Πίσπεως.

Δια ταύτα, ώ σεβασμιώτατοι ά,νδρες, άνάστητε ζηλώσαντες ένθεώ-
τατον ζηλον, καί αναλάβετε γενναιότερον τών πνευματικών σας τέκνων
τήν φροντίδα, μελετώντες μεν αυτοί σείς πρώτον συνεχώς τον νόμον

(α) Χείλη ιερέως φυλάγεται γνώσιν, καί νόμον Ικζητήσουσιν εκ στόματος αυ-
τού' ότι άγγελος Κυρίου παντοκράτορας εστί.. Μαλαχ. β', 7.
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τοϋ Θεοΰ, διδάσκοντες δε αύτόν καί είς το λογικόν ποίμνιόν σας προς
δό£αν θεοΰ καί τής εκκλησίας αύτοΰ, καί διόρθωσιν ηθών καί φωτισμόν
άληθινόν του εύσεβεςάτου ημών γένους (α). Μέσον δέ τοΰ καλοΰ τούτου
δραστικώτατον νομίζω μάλιστα, οί τε πνευματικοί πατέρες καί οί ένο-
ρίας έχοντες ιερείς νά κατηχήτε είς ώραν διωρισμένην τα μικρά παιδία
τών ένοριτών σας καί μάλιστα τών πτωχών, δια τα όποια έξαιρέτως
εκδίδεται ή παρούσα κατηχητική βίβλος* άπαιτουντες παρ' αύτών νά
σας λέγωσιν άπό στήθους τ' αναγκαιότερα τής κατηχήσεως άρθρα, ά-
φίνοντες δε τάς υψηλοτέρας σημείωσεις διά τους τελειότερους τήν ήλι-
κίαν. Ούτω, λόγου χάριν, άπό το ιερόν τής Πίστεως Σύμβολον θέλουσι
λέγειν διακεκριμένως τάς κυριωτέρας εννοίας τών IB. άρθρων" ωσαύτως
καί άπο τόν θείον Νομον τάς ανήκουσας είς τήν ήλικίαν των έντολ.άς,
καί τίνες άμαρτίαι άντίκεινται είς αύτάς" ώστε, γυμνάζομενων αύτών
κατά μικρόν είς τήν μελέτην τών θειων δογμάτων καί έντολ.ών, νά
ριζωθώσιν είς τάς καρδίας των ορθά μεν περί Θεου φρονήματα, άπο-
στροφή δε προς τήν κ,ακίαν, όσον το δυνατόν, καί έρως εγκάρδιος προς
τήν άρετήν. Ούτω δέ τά παιδία προδιατεθιιμένα, εάν τύχωσιν όντα
πτωχά, μή φείδεσθε οί δύναμιν έχοντες να τα έξαποστέλ.λητε και εις τό
ΣχολεΓον οι' ίδιας δαπάνης, δια νά παγιωθώσιν είς τήν όρθήν διδασκαλααν,
τρέφοντες αύτά πατρικώς καί έλε.θερίως, καί ένδύοντες καί κατά σώμα
καί κατά ψυχήν. Αφετε τα παιδία, φίλ.οι πατέρες, ό Σωτήρ σας προσ-
τάσσει (β), απολύσατε τα ώς άκακα άρνία είς τής πίστεως τήν ψυχ_ο-
τρόφον βοτάνην, καί θρέψατε αύτά με τόν λογον καί τήν θείαν πα·-
δείαν, τής οποίας ή έλλειψις είναι μέγιστον έμπόδιον τοΰ νά ένονωνται
μετά τοΰ Θεοΰ καί δημιουργού των. Τα,ΰτα μερικώτεοον προς τας ιεράς
Κορυοάς σας, ώ πνευματικοί ποιμένες τής πόλεως Σμύρνης, τών οποίων
ή άοετή με κάμνει νά ελ^—ίζω ότι ταχέως θέλει χρησιμεύσειν εις πα-
ράδειγμα καί πρός τών άλλων ορθοδόξων πόλεων τους ιερείς, και τίνες
άπό Σας θέλουσιν άναδειχθήν ίερώτατοι Βαβύλαι, καί Αθηναγοραι νεώ-
τεροι, σπουδάζοντες, ώς εκείνοι τό πάλ.αΐ, φιλανθρώπως άμα καί φιλ,ο-
θέως πρός άνανέωσιν τής αρχαίας δόξης τής Εκκλησίας νά κατηχώσι
τα τών χριστ'ανών παιδία, καί νά έμπνέωσιν είς αύτά τό προς τήν

(α) Καί τον λαόν μου διδάξουσι (πας ιερεύς) άναμέσον αγίου καί βέβηλου,
καί άναμέσον άκαθάρτου καί καθαρού γνωριοΰΐΐν αύτοϊς. 'Ιεζεκιήλ, μδ', 23.

(ο) "Αφετε τα παιδία έρχεσθχι πρός με, καί μη κωλύετε αύτά. Μαρκ. ι,
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ορθοδοξίαν βαθύτατον σέβας, το πρώτιστον έμπόδιον τη? διαφθοράς
τών ηθών.

Ταϋτα, ώ φίλοι Σμυρναίοι, δίκαιον έκρινα να προτάξω προ τής κα-
τηχητικης ταύτης βίβλου* έκ τής οποίας έάν τι όφελος προέλθη, τού-
του τήν χάριν δίκαιος είναι ν' άπολαμβάνη ό φιλογενής άμα κα'ι φιλό-
θεος Κύριος ΙΙλίας Βαλλής, όστις άμιλλώμενος πρός τήν γενναιότητα
τών συνεπ'τοόπων του και συναρωγών του Φιλολογικού ημών Γυμνασίου
έξώδευσεν έλ.ευθερ;ω χε'ρί τήν άναγκαίαν δαπάνην είς εκ^οσιν του βι-
βλίου. υποσχόμενος καί είς άλλων καλών βιβλίων τύπο^σιν την φιλά-
δελ^φον συνδρομήν του.

Ανδρών Sz χρηστών εργα θεοφιλέστατα.

Αωιο. Δεκεμβρίου δ. έν Σμύρνη.

Κωνσταντίνος πρεσβύτερος
καί Οικονόμος.



ΚΥΡΙΑΛ OS

ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩ.ΝΣΓΑΝΥ1Ν0ΥΙ10ΛΕΩΣ ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡ1ΑΡΧΙΙΣ.

5οφολ.ογιώτατε Σχολάρχα του έν Σμύρνη Φιλολογικοί) Γυμνασίου^
καί Εντιμότατε Πρεσβύτερε καί Οικονόμε, Κύριε Κωνσταντίνε, τε'κνον
έν ΙΫυρίω άγαπητόν τής ημών Μετριότητος* χάρις ε'ίη τ?| αύτής Σο-
φολογιότητι καί ειρήνη παρά Θεου, παρ' ημών δέ εύχη', ευλογία xal
συγχώρησις. Ελάβομεν μετά πόθου τό σταλέν ήμΓν υίϊκόν αύτής γράμ-
μα, έν ω πλατύτερον έκτιθεμένη ποιείται τάς απαντήσεις έν οΓς αυτή
προεγράψαμεν ιδίως. όθεν άναγνωσθέντος ήδη του υί'ικου αύτής τούτου
έπ' άκροάσει ημών τε καί τής περί ήμάς Ιεράς Συνόδου, άπαντώμ.εν
αύτο άπο Συνοόικής γνώμης, πληροφορουντες τη αύτής Σοφολ^ογίότητι,
ότι τό μεν περί τής ιεράς Κατηχήσεως, ήν ή αυτή; Σοφολογιότης έξέ-
δωκε, ζήτημα, ζήλος τις περί τήν εύσέβειαν, και ούτος ίσως ού κατ ε-
π γνώσιν, εκίνησε καί παοέστησεν είς Συνοδικήν έπίκρισιν καί διάσκεψιν*
ή S ζ αγία του Χριστοϋ Εκκλησία άξιοχρέως προνοούσα, καί περί τε τών
μεγάλων καί τών μικρών όσα τήν άμώμητον ημών πίστιν άφορώσιν
επαγρυπνούσα, μ ή τ^ς καί μικρά ζύμ.η ζυμώση όλον τό φύραμα, (ώς και
ή ιερά αύτής κορυφή εν ταύτη τή πρός ήμάς έπιστολή αύτής κάλλι-
στα διέλν,βεν), ώφειλε πάντως άκοοάσασθαι καί έξακριβώσαι τους περί
του είρηαένου ζητήματος προσενεχΜέντας λόγους. Επειδή δε τούτων οι
πλείου; άκριτοι άπεδείχθησαν καί διάκενοι, οΰτοι μεν απερρίφθησαν ώς
αυτόχρημα ματαιολογίαι* δύω δε τούτων ώφ&ησαν έπιστασίας άξιοι,
ό τε περί του θείου Βαπτίσματος, καί ό περί τών άβα.πτίστων άποθνη"
σκόντων νηπίων τών ορθοδόξων (περί ων άμφοτέρων καί ίδίως έγραψα-
μεν πρό; τήν αύτής Σοφολογιότητα)' ήδη γούν έκ τής πρός ημάς αύ-
τής έπιστολής πληροφορ'.θέντες έγνωμεν έναργώς, ότι τό μεν υπάρχει
σφάλμα τυπογραφικών άντί γάρ του α είς τήν τριττήν άνάδυσιν καί
κατάδυσιν» (ώς είχε τά παρ' αύτής πρός ήμάς σταλε'ντα πρωτόγραφα),
ό τυπογράφος άπατηθείς έκ τής ομ,οιότητος τών στοιχείων, παρεΐδε τήν
μετά τό άρθρον «τήν;) έφεξής έπαμείοουσαν λέξιν ατριττήν», όπερ
έφθηκαί αύτη διορθώ^ασα π^λλώ πρότερον πρό του κινηθήναι τό ζήτη-
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μα εν οίς εί'δομεν παρά τισιν έξερευνήσαντες έκτύποις. Το δέ περί τών
άβαπτίστων τελευτώντων νηπίων, ότι ού κολάζονται, διδασκαλία υπάρχει
τών θείων Πατέρων του τε Γρηγορίου του Θεολόγου, και του Μεγάλου
Αθανασίου καί άλλ^ων, ών τάς ρήσεις άνέγραψεν ή περί τα θεία πολυ-
μαθής αυτής κορυφή. Ταΰτα τοίνυν πληροφορηθέντες, τό μεν ευσεβές
τής γνώμης αυτής καί τό περί τήν εύαγγελικήν διδασκαλί&ν άμώμητον
του φρονήματος έδικαιώσαμεν καί ήγασάμεθα. Ρ.πεί δέ τήν περί τού-
των αμφοτέρων διάγνωσιν τής έκκλ,ησίας ώς πιστός αύτνίς υιός έξητή-
σατο, τύποις έκδοθήναί έν σελίσιν ίδιαιτέραις έν τω καθ'ημάς Πατριαρ-
χικό) Τυπογραφείω, ίνα ποοστεθώσιν έν τη υπ' αυτής έκδεδομένη Κα-
τηχήσει, κοινή Συνοδική διαγνώσει διετάξαμεν, ίνα τό μεν περί τών
νηπίων σαφέστερον έκτεθη ουτωσι* «Τα άβάπτιστα νήπια τελευτώντα,
καί τοι ού κολάζονται, ώς προαιρετικής αμαρτίας καθαρεύοντα, τής γε
μην ουρανίου Βασιλείας ούκ άξιοΰνται, ώς μή καθαρθέντα δια τοϋ θείου
λουτρου άπό του ρύπου τής προπατορικής αμαρτίας, και μή τυχόντα
τής πνευματικής αναγεννήσεως* « Εάν γαρ (φησί) μή τις γεννηθή έξ
ύδατος καί πνεύματος, ούκ εισελεύσεται είς τήν Βασιλείαν τών θύρα-
νών». δέ περί του Βαπτίσματος πλατύτερον έκτεθη ούτωσί' «είς
τήν τριττήν κατάδυσιν καί άνάδυσιν, έπιλέγοντος του Ιερέως είς μέν τήν
πρώτην κατάδυσιν ceε£ς τό ονομα του πατρός Αμήν»' είς δέ τήν δευ—
τεραν κτλ. Ταύτα τοίνυν έν σελίσιν ίδίαις τυπωθέντα πέμπομεν έν τώ
—παρόντι πρός τήν αυτής Σοφολ,ογιότητα, ίνα πάσα άφοο^ή άρθή άπό
τών ζητούντων άφορμάς, καί πρός άσκανδάλαστον πληροφορίαν τών
άπλουστέρων συνάμα δέ καί ταίς έγκαρδίοις ίμών εύχαΐς καί εύλογίαις
αύτήν καταστέφομεν, ενεκα τών υπ?ρ τής εύσεβείας καί του φωτισμού
τών ομογενών ά,καμάτων αυτής πόνων, ήτις καί αυτήν τ'λν παράδοσιν
τής Κατηχήσεως ήμελ,ημένην ούσαν έν τοις σχολείοις, εισήγαγε πρώτη
έν τώ υπ' αυτής εύκλεώς διοικουμένω Φιλ,ολογικώ Γυμ,νασίω τής φιλο-
χρίστου πόλεως Σμύρνης. θΤδε γαρ ή έκ/Λησία τους εις σύστασιν αύτοΰ
καί καρποφορίαν καταβλ,ηθέντας αυτής αγώνας, δι' ών διαπρέπει έν τή
τών ευσεβών διδασκάλων τοΰ ορθοδόξου ημών γένους χορεία, τή τε θεία
διδασκαλία τάς ψυχάς τών μ.αθητών διατρέφουσα, και τή θύραθεν καί
προγονική τών λ^όγων σοφία, τα τούτων ήθη καί τήν γλώσσαν κατα-
καλλύνουσα, καί μην καί δια τής άπ' άμβωνος καλλιφθόγγου κηρύξεως
τοΰ ευαγγελικού κηρύγματος τόν λαόν τοΰ Κυρίου είς τάς σωτηρίους
νομάς οδηγούσα. Λιά ταΰτα πρώην καί ημείς, υιέ έν Χριστώ περιπόθητεϊ



έκαλέσαμεν αυτήν είς τήν ενταύθα κοινήν του Γένους σχολή ν (α)- πλτί-
ροφορηθέντες δέ εκ τών λόγων αυτής άναγκαίαν ούσαν τήν εις τα αυ-
τόθι διαμονήν αυτής, έπηνέσαμεν τήν προαίρεσιν, καί συγκατενεύσαμεν
τή παραιτήσει, ευ είδότες ό'τι καί αύτόθι Θεώ δουλεύει, καί τη τοΰ
Χρίστου εκκλησία πλουσίως καρποφορεί. Καί όλ έγκαρδιοΰντες καί ενι-
σχύοντες αύτήν έν άγίω Πνεύματι προτρεπόμεθα καί άξιοΰμεν αυτήν
πατρικώς, ίνα καί τοΰ λοιπού τόν καλόν τούτον αγώνα, είς 8ν αύτήν
ό ®εός έκάλεσε, θεαρέστως άγωνίζηται πολλαπλασιάζουσα τής ιεράς
παιδείας τό τάλαντον, ο πεπίστευται παρά τοΰ Κυρίου, και τοις ίχνεσί
βαίνουσα τών θείων ήμών Πατέρων καί διδασκάλων τής έκκλησίας*
έχει δέ εγγιστα καί τό παράδειγμα τή; πατρώας αυτής καί οίκογενοΰς
αρετής. Η δέ τοΰ Θεοΰ χάρις καί τό άπειρον Ιλεος συν τνΐ παρ ημών
εύχή καί εύλογία. είη μετ' αύτής. Αωίε. Μαΐου η.

0 Κωνσταντινουπόλεως έν Χριστώ Εύχέτης.
·\ 0 Καισαρείας Φιλόθεος.

Ο Εφέσου Διονύσιος,
ψ Ο Ηρακλείας Μελέτιος,
•j* Ο Κυζίκου Κωνστάντιος,
f 0 Νικομήδειας Αθανάσιος,
-j- Ο Νικαίας Ιωαννίκιος.
■[ Ο Χαλκηδόνος Γεράσιμος.

Ο Δέρκων Γρηγόριος.
•j· Ο Τορνόβου Μακάριος,
f Ο Σκοπείων Ανθιμος.

Ο Νεοκαισαρείας Μελέτιος,
■j· 0 Πόσνας Καλλίνικος (β).

(α) Η προσκλητηρ.ος Συνοδική επιστολή καί ή προς αύτήν άποκριτικη του αό'.·"
δίμου, ή τους λόγους τής παραιτήσεως έχουσα, δυστυ/ώς ήμΐνγε ού περιεσώθησαν*
μνημονεύεται δ' ή προσκλησις, εί καί μή πάνυ ακριβώς, καν τή πρός τόν μακαρί-
την Κούμαν συνοδική επιστολή (Βλ. Λόγ. Έρμήν ετ. 4 8Ί 3. σ. 308)· Σημ. Έκδ.

(β) Ή παρούσα συνοδική επιστολή εκ τών τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου
νωδήκων μεταγραφεΐσα καί έπιδοθεϊσα ήμϊν έπινεύσει του νυν εύκλεώ^ τόν Οι-
κουμενικών κοσμοΰντος Θρόνον Κυρίου Κυρίου Ιωακείμ τοΰ άπό Κυζίκου, προ-
τετακται τΐ.ς Κατηχήσεως, άτε έγκρισις μεν αύτής ούσα λαμπρά, έλεγχος δε
τών κατά τήν πρώτην τής βίβλου έκδοσιν προσενεχθίντων τή Μεγ· Εκκλησία
επικριτικών λόγων, οϊ ώς άκριτοι καί διάκενοι καί ματαιολογίαι καί έκ ζήλου
μή κατ' Ιπίγνωσιν ύπαγορευθέντες απερρίφθησαν- Σημ. Έκδ.



ΚΑΤΙΙΧΗΣΕΩΣ ΜΕΡΗ ΤΡΙΑ,

π ρ ο ο i si i ο ν.
α τ ή χ η σ ι ς είναι σύντομος διδασκαλία τής ορθοδόξου

πίστεως.

Σημ. Α'. Ωνομάοθη Κατήχησις παρά το Κ α τ η χ ε ΐν (5ήμα,
το όποιον σημαίνει τό δι&άσκειν τινά. διά φωνής ηχητικής καί ζώσης
τήν θρησκειών, ώς φαίνεται είς τήν θείαν Γραφήν (α). Οθεν καί Κ α-
τηχούμενοι ώνομάσθησαν οί μαθηταί τής πίςεως τών Χριστιανών,
οί οποίοι κατ' αρχάς αυτό τουτο Μαθηταί ώνομάζοντο (β)· καί Κ α-
τηχηταί οί μετά τους Αποστόλους διδάσκαλοι αύτής.

Σημ. Β'. Πρώτος αρχηγός καί διδάσκαλος τής Κατηχήσεως είναι
αυτός ό τής πίστεως αρχηγός καί τελειωτής Ιησούς, του Προδρό-
μου πρότερον και ταύτης τήν όδόν προοδοποιήσαντος (γ), Τπό του
Σωτήρος Χριστού έπέμφθησα."-' είς όλον τον κόσμον Κατηχηταί οί άγιοι
Απόστολοι (δ). Μετά δέ τούτους έκατήχουν αυτοί οί Επίσκοποι, καί
μετ' αυτών οί Πρεσβύτεροι καί Διάκονοι. Τοιούτοι κατηχηταί ήσαν
ο-Χρυσόστομος είς τήν Αντιόχειαν καί ό Κύριλλος εις τά Ιεροσόλυμ,α,
έν όσω ήσαν Πρεσβύτεροι. Κατηχητής ήτο καί ό Θεοχάρης διάκονος
τής έν Καρθαγένη εκκλησίας. Πολλάκις δέ καί έκ τών κατωτέρων ταγ-
μάτων του Κλνήρου προεχειρίζοντο Κατηχηταί, όποιος ήτο ό Ωριγένης
είς τήν Αλεξάνδρειαν καί ό όπτάτος, Αναγνώστης έκάτερος (ε). Εΰρί-
σκομεν δέ καί Διακόνισσας κατηχητρίας μ,όνων τών γυναικών (ζ). Ανη-
γερθτ-σαν δέ καί σχολναί κατηχητικαί, πρώτη είς τήν Αλεξάνδρειαν υπό
Μάρκου τοΰ Αποστόλου (η), επειτα δέ καί είς Ρώμην καί Καισάρειαν

(α) Αουκ. α, Πράξ. ιή, 25. Ρωμ. β', 4 8. Α. Κορινθ. ιδ, 49. Γαλατ. ς-', 6.
καί το παθητικόν Κατηχούμαι σημαίνει όχι μόνον τό διδάσκομαι (Αουκ" α,
4), άλλα καί το απλώς ακούω τι παρ' άλλων (Πράξ. κα, 24—24).— (β) Πράξ,
ια, 2 — (γ) Ματθ. γ', 4 —42. Αουκ. γ', 7—18. — (δ) Ματθ. κή, 19. Μάρκ.
ις', 15—16.—(ε) Εύσεβ. Έκκλ. ίςορ. Βιβλ. ç, κεφ. 3. Κυπριαν. Έπις-. κ6. σελ.
56. έκδ. Goldhorn.—(ζ) Βλ. Κανον. 42, τής εν Καρθαγ. τετάρτης Συνόδ. Άρμε-
νοπ. έπιτομ. κανον. τμήμ. 2 έπιγρ. 4. — (η) Ίερώνυμ. π. συγγραφ. κεφ. 36.

2
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καί Αντιοχειαν καί άλλας πόλεις πολλ.άς, όπου έσχολάρχουν άνδρες
σοφώτατοι, όποιος ήτο Κλήμης ό Αλεξανδρείας καί Πάνταινος καί Αθα-
νάσιος καί Δίδυμος καί άλλοι είς τήν Αλεξάνδρειαν. Τοσην πρόνοιαν
είχεν ή Εκκλησία του να γίνωνται αί κατηχήσεις μεθοδικώς καί εύτά-
κτως άπό άνδρας έλλογίμους.

Σημ. Γ'. Χάριν της Κατηχήσεως διωρίσθησαν υπό τής Εκκλησίας
καί οί Ανάδοχοι, άφ" ου κοινώς έσυνειθί^θη τών νηπίων ό βαπτισμώς,
οί όποιοι παραλαμβάνονται είς τό βάπτισμ,α ώς έγγυηταί τών βαπτι-
ζομένων νηπίων, διά να διδάξωσιν αυτά έπειτα τήν Κατήχησιν (α), τό
όποΓον δεν έμπορεΐ νά γένη πρό του βαπτίσματος δια τό άωρον της
ηλικίας. Χρέος έχει λοιπόν πάς ανάδοχος νά κατηχη τον άναδεξιμαΐών
του, ή αυτός, r, άν δεν έμπορή, μέ μέσον άλλων, άποστέλλων αύτον
δι' α.ύτό τούτο είς τό σχολεΐον.

§. β'. Επειδή τα μέρη τής Πίστεως είναι δύω, θεωρητικόν καί πρ>α-
κτικόν, επομένως δύω είναι καί τής Κατηχήσεως τα ουσιωδέστερα
μέρη Α', τό περί τών Δογμάτων διαλαμβάνον, και Β', τό περί. τών
Εντολών.

Σημ. Η πίστις χωρίς τών έργων είναι κατά τον Απόστολον νεκρά.
Πρέπει λοιπόν όχι μόνον νά δοξάζωμεν όρθώς περί Θεοϋ, άλ>νά και να
πράττωμεν έργα σύμφωνα τή ορθοδοξία' τό πρώτον μας διδάσκει ή
Θεολογία οδηγούσα ήμάς είς τήν θεογνωσίαν* τό δεύτερον μας διδά-
σκουσιν αί έντολαί τοΰ θείου Νώμου παραγγέλλουσαι είς ήμάς πώς
πρέπει να πολιτευώμεθα.

§. γ'. Εκ τών όρθών περί Θεοΰ δογμάτων άλλα μεν μανθάνομεν άπό
τήν φύσιν αύτήν, άλλα δέ άπό τήν θείαν άποκάλυψιν. Δια τοΰτο τό
πρώτον τής Κατηχήσεως μέρος διαιρείται είς τμήματα δύω.

Α'. Τήν φυσικήν Θεογνωσίαν.

Β'. Τήν εύαγγελικήν Πίστίν.

Σημ. Το Α', τμήμα θεμελιώνεται είς τάς άρχας του φυσικου λόγου,
περιέχον όσας αποδείξεις αυτή ή φύσις μας χορηγεί" περί τε Τπά.ρξεως
καί Φύσεως καί Προνοίας του Θεοΰ. Το Β. τμήμα θεμελιώνεται είς τον
λόγο ν του Θεού, δηλονότι είς τήν άγίαν Γραφήν, καί συνοπτι κώτερον
είς τό άγιον Σύμβολον.

(α) Διονύτ. Άρεοπαγ. Έκκλησ. Ίερραχ. ζ. σελ. 234. Paris. 4 562,
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§. δ'. Το Β', τής Κατηχήσεως με'οος περιέχει τους κανόνας δια τών
όποιων διακρίνονται τα καλά εργα άπό τά κακά.

Σημ. Οι κανόνες ούτοι θεμελιόνονται είς τόν Λεκάλογον, ήτοι είς
τάς δέκα έντολάς, τάς οποίας εδωκεν ό Θεός είς τόν Μωϋσήν (α), καί
αίτινες όλαι περικλείονται είς τήν προς Θεον, καί τήν προς τον πλησίον
άγάπην (β).

§. έ. Εκ τών λεχθέντων ευκόλως συμπεραίνεται, ότι το Α', τής Κα-
τηχήσεως μέρος σκοπόν έχει νά έμφυτεύση είς τάς καρδίας τών κα-
τηχουμένων τήν μεγάλην άρετήν τής Πίστεως, τό δέ Β', τήν με-
γάλην άρετήν τής Αγάπης. Επειδή δέ άπό τήν πίστιν καί τήν άγά-
πην γεννάται καί τρέφεται καί τρίτη μεγάλη αρετή ή Ε λ π ί ς, άνα-
φύεται καί τό τρίτον τής Κατηχήσεως μέρος, διδάσκον ήμάς τί πρέπει
νά ζητώμεν μετά θάρρους άπό τόν Θεον είς τάς προσευχάς μας, καί τί
να έλπίζωμεν παρ' αύτου.

Σημ. Το τρίτον μέρος τούτο θεμελιώνεται μάλιστα είς τήν Κυριακήν
ποοσευχήν, ητις περικλείει πάν ό,τι είναι άναγκαίον να ζητώμεν παρά
του Θεοϋ (γ).

ς', λπό τά προρρηθέντα γενικώς συνάγεται καί ά'λλος τής Κα-
τηχήσεως ορισμός ούτος. Κατήχησις είναι σύντομος διδασκαλία περί
τών τριών άρετών, Πίστεως, Αγάπης καί Ελπίδος. Λε'γομεν δέ πρώτον
περί του πρώτου αυτής μέρους, δηλονότι περί Πίστεως.

(α) \Εξο§. κ', 2—4 7. Δεύτερον, έ, 6, 24. — (6) Ματθ. κβ'. 38. Λευϊτ. ιΟ'.
48, Δεύτερον, ς·'. 5. — (γ) Ματθ. ς·', 9.



ΚΑΤΗΧΗΣΕΩΣ ΜΕΡΟΪΣ Α.

Περί Πίστεως.
Τ Μ Η Μ Α Α'.

Περί τ'ξς φυσ:κής Θεογνωσίας.

ΑΡΘΡΟΝ Α.

Περί της τοϋ Θεοΰ υπάρξεως.

§· α· Α-' αιώνος υπάρχει Θεός, δν άκτιστον, παντοδύναμον_, ολου
τοΰ κόσμου δημιουργόν.

Σημ. 0 Θεός είναι πνεύμα άόρατον καί είς αισθήσεις μή υποπτον*
άποδείκνυται όμως ή ύπαρ;ίς του άπό άλλα γνωρίσματα σαφέστατα^
έκ τών οποίων κυριώτερα είναι τά άκόλουΟα πέντε.

Α. Η του Θεοϋ υπαρξις άποδείκνυται άπό τήν φύσιν ήμών αυτών.
Éàv έπιστήσωμεν τόν νουν είς τήν ιδίαν ήμών υπαρξιν, πληροφορού-
μεθα, ότι άδύνατον ήτο νά κτίσωμεν ήμεις αύτοί εαυτούς' συναγομεν
λοιπόν άναγκαίως, ότι υπάρχει τι Ον άκτιστον, άπό τό όποιον έδη-
μιουργήθη ό άνθρωπος (α).

Β'. Από τήν άκοιβή θεωρίαν όλου τοΰ κόσμου. Éàv θεωρήσωμεν
ολα τα όντα, όσα μας πίοικυκλόνουσιν, είτε ούράνια, είτε επίγεια,
είτε θαλάσσια, όλα έχοντα καί τέλος καί άρχήν, ευκόλως καταλαμ-
βάνομεν, ότι τίποτ' άλλο δεν είναι ούτος ό κόσμος, ειμή βιβλίον θαυ-
μάσιον, είς τό όποιον είναι γεγραμμένη μέ άνεξαλείπτους χαρακτήρας
ή παντοδυναμία τοΰ άνάρχου δημιουργού του, ό όποιος φαίνεται παν-
τοΰ είς τήν φύσιν ώς είς καθαρώτα.τον καθρέπτην (β).

Γ. Από τήν κοινήν όμολογίαν τών εθνών. Εις όλα τά κατοικουμενα
μέρη τής γής, καί είς αύτά τά άγροικότατα εθνη, άπο τας αρχα?

(α) Συ Ιποίησας ημάς καί ούχ ήμεΐς. Ψαλμ. ηθ, 3. — (ο) Τά γαρ αόρατα
αύτοΰ άπό κτίσεως κόσμου τοις ποιήμασι νοούμενα καθορΞται, ή τε άΐδιος αυτου
δύναμις καί θειότ/^ς. 'Ρωμ. ά, 20.
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αυτά; του κόσμου φαίνονται άνεστηλωμένοι βωμοί, καίονται θυσίαt,
λατρεύεται μία τις υπέροχος δύναμις. Τοσον είναι ισχυρά είς τήν αν-
θρωπίνων ψυχήν ή συναίσθησις τής θείας υπάρξεως, ώστε προκρίνει νά
θεοποιή μάλλον λίθους και ά7.λα τοιαύτα, παρά νά πιστεύση, ότι δεν
είναι Θεός, τό όποιον μόνος ό άφρων δύναται να είπη (α).

δ'. Από τήν έσωτερικήν «πληροφορίαν τής συνειδήσεώς μας. Οταν
πράττωμεν τό αγαθόν, αίσθανόμεθα χαοάν· και έξ εναντίας λύπην διά
τίνα πράζιν πονηράν. Τοϋτο προέρχεται άπό εμφυτόν τινα δύναμιν,
ήτις μας άναγκάζει νά πιστεύσωμεν, ότι υπάρχει τι Ον άνταμεϊοον
δικαίως τήν άρετήν καί τιμωοοϋν αδυσώπητα τήν κακίαν (β).

Ε'. Από τήν εμφυτον ήμ.ών έπιθυμίαν περί τό άκρον άγαθόν, ή τήν
τε7*είαν μ.ακαριότητα. Οσον ευδαίμων καί άν γένη τις επί τής γής,
είναι αδύνατον να χορτάση τόσον, ώστε να μή έπιθυμήση άνώτερόν τι
καί τελείότερον άγαθόν. Τούτο δεν προέρχεται άλλοθεν, ειμή άπό τήν
φύσιν τής ψυχής, ήτις άνατείνει πάντοτε νά άπολαύση τό τελειότατον
καί μονιμώτατον άγαθόν, τών εφετών τό άνώτα.τον, τό οποίον είναι
μόνος ό Θεός (γ). Αφ' όλας ταύτας τάς άποδείζεις συνάγεται, ότι ή
άθεοτης είναι έναντία τής άνΟρωπίνης φύσεως.

ΑΡΘΡΟΝ Β'.

Περί τής ουσίας του Θεού.
—.§· 5· Από τήν γνώσιν τής υπτάρξεοις τού Θεού επεται ή γνώσις τών
ιδιοτήτων αυτού, δηλονότι όποιον ον είναι ό Θεός, καί τίνες αύτου αί
ιδιότητες. 0 Θεός είναι πάντων δ'μ.ιουργός (§. ά.), επομένως λοιπόν
είναι αυθύπαρκτος, άνώτατος πάντων τών όντων, καί δεν δύνατα-t να
μή υπάρχ^.

Σημ. Επειδή ό Θεός είναι τών πάντων άνώτατος, επεται.

Α. Οτι είναι είς, διότι δεν είναι ουδέν Ο ν άνώτερόν, ή όμοιον αύτώ"
ωστε κατά τούτο φαίνεται, ότι ή πολυθεΐα είνα.ι πάντη έναντία είς τήν
άληθή περί Θεού εννοιαν (δ).

Β . Επειδή είναι αυθύπαρκτος, επεται, ότι δέν έλαβεν άρχήν άπό
ούδενα, καί ού'τε τέλος θέλει έχειν* τούτ' έστιν είναι αιώνιος, καί ακο-
λούθως καί άϋλος, καί άθάνατος, ώς μή σύνθετος, άλλ' απλούστατος.

(α) ΕΙπεν άφρων έν καρδία αύτοΰ, ουκ εστί θεός. Ψαλμ. ιγ', Ί . — (β) 'Ροψ..
£•15. — (γ) Χοοτασθήσομαι έν τω οφθήναί μοι τήν δόζαν σου. Ψαλμ. ις-'. 15.
— (δ) Α'. Κοοινθ. η, 5—6.
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Γ'. Ως άθλος λοιπόν είναι πνεύμα κα&αρώτατον (α), νοΰς άπειρος,
καί άκολούθως πάνσοφος, πανάγαθος, παντοδύναμος, παντελεύθερος, δι-
καιότατος, καί συντόμως τελειότατον καί μακαριώτατον Ον, καί παν-
τοκράτωρ Δεσπότης (β).

§. γ'. Ο μέγας ούτος Θεός εκτισε τόν κοσμον καί όλα τα έν αύτώ
έκ του μηδενός, όχι δ'.ά τινα χρείαν, άλνλ' άπλώς δια νά τά κάμη
μέτοχα τής ίδιας του άγαθότητος.

Σημ. Α. Ο Θεός είναι άπειροτέλειος (§. β'. γ'.), δεν είχε λοιπόν ού-
δεμίαν χρείαν τών κτισμάτων* έκτισε δέ ταΰτα δια νά τά κάμη μέ-
τοχα τής ΐ^ίας του άγαθότητος, ώς πανάγαθος, μεταδους είς αύτά
ιδιότητας, αίτινες είναι εικόνες τών άπείρων αύτοΰ τελειοτήτων. Επειδή
δέ τά εκτισεν έκ τοΰ μηδενός, δέν υπήρχε τίποτε λοιπόν προ τής
δημιουργίας τοΰ κόσμου, πλήν μόνος ό αιώνιος δημ,ιουργο'ς του* ώστε
έπλανήθησαν όσοι ειπον, ότι ό κόσμος έκτίσθη άπό υλην αίώνιον.

Σημ. Β'. Είς τήν δημιουργίαν τοΰ κόσμου δύω τινά πρέπει νά ση-
μειώσωμεν" ά.) Οτι ό κτ/.σας Θεός τα πάντα τά συνέδεσε προς άλ,ληλα
μέ δεσμον άρρητον, δια νά χρησιμεύη τό εν πρός τό άλλ,ο καί ν' άπο-
τελώσιν όμοΰ τήν άρμονίαν τοΰ Πα.ντός, έκ τοΰ οποίου φαίνεται έξαι-
ρέτως ή θεία σοφία, β'.) Οτι ούδέν κτίσμα δέν έδημιουργήθη κακόν
καθ' αύτό, ή χρήσιν έχον αίσχοάν καθ' αυτήν. Οσα έποίησεν ο Θεος
είναι ό'λα λίαν καλά (γ). Η προαίρεσις ομως τοΰ άνθρωπου έμπορε ι νά
μεταχειρισθή τό καλόν ώς κακόν, καθώς λόγου χάριν, τήν μάχαιραν
πρός φόνον, ή τήν δύναμιν τοΰ νοός είς έφεύρεσιν διαφόρων πανουργιών.

§. δ'. Τό έξαίρετον τών θείων δημιουργημάτων είναι ό άνθρωπος,
όστις έκοινώνησε μάλιστα άπό τήν άγαθότητα τοΰ Θεοΰ, διότι έπλασθη
κατ' εικόνα καί όμοίωσίν του (δ).

Σημ. Η είκών καί όμοίωσις τοΰ Θεοΰ υφίσταται είς τήν συμφωνιαν
τών ιδιωμάτων τού ανθρώπου μέ τάς τελειότητας τοΰ Θεοΰ. π. χ. ο
Θεός έχει νοϋν, καί ό άνθρωπος έπροΐκίσθη μέ νοΰν" ο Θεος φυσικά εκ-
λέγεί τό άγαθόν καί άποστρέφεται τό κακόν, καί ό άνθρωπος αίσθα-
νεται εμφυτόν τινα όρμήν είς άπόλαυσιν τοΰ καλοΰ καί αποφυγήν τοΰ
κακοΰ* ό Θεός είναι κύριος όλου τοΰ κόσμου, ώσαύτως κατεστησε και

(α) Πνεύμα ο Θεός. Τωάν. δ', 2ί. — (β) Ή βασιλεία σου βασιλεία πάντων
τών αιώνων, καί ή δεσπ:>τεία σου εν πάση γενεά καί γενεά. Ψαλμ. ρμύ', Ί3.
— (γ) Γενέσ. α, 3 }. — (δ) Γενέσ. α, 27.'
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τον άνθρωπον δεσπότην επί τής γής. Αλλ' ό Θεός είναι πνεΟμα άσώ-
ματον, επεται λ^οιπόν, ότι και ή εΐκών αύτοΰ δεν έτυπώθη εις τό άν-
θρώπινον σώμα, αλλ' εις τήν ένυπάοχουσαν εις αύτό άϋλον δύναμιν.

§. έ. ό Θεός έχάρ·.σεν είς τον άνθρωπον άθάνατον ψυχήν (α).

Σημ. Éàv προσέξωμεν είς εαυτούς, αίσθανόμεθα ότι ενυπάρχει εις
ήμας όν τι διάφορον άπό τό σώμα, τό όποιον εχει τήν δύναμίν νά νοή
αύτό εαυτό καί ά-λλα πράγμ,ατα παρ' εαυτό. Τούτο τό Ον όνομάζομεν
ψυχ ή ν, τό όποιον επειδή έχει νουν καί θέλησιν, είναι άσώματον, και
άκολούθο^ς άΟά,νατον διότι τό θνητόν σώμα, ό^ως άν διαταχθή) ή
συνάφεια τών μεοών του, δεν δύναται μήτε θέλ/,σιν μήτε νόησιν νά
λάβη.

§. ς-'. Ο Θεός προνοεί δι' όλα τά δημιουργήματα, του.

Σημ. Α. Η πρόνοια του Θεου υφίσταται εις τό νά διατηρή την υ-
παρξιν καί τήν τοΰ έν.εργεϊν δ ύ ν α μ ι ν τών κτισμάτων διότι
ολα τά κτίσμ.ατα Οπάρχουσι καί ένεργούσιν oyi έξ ιδίας δυνάμεως,
άλλ' έκ τής θελήσεως του Θεου, συνεχές διασώζοντα τό είναι, τό όποιον
έλαβον έξ ά.ρχης. Εδημιουργήθησαν δέ έξ άρχής δια τήν άγαθάτητα
του Θεοΰ. Εκ. της αύτης ?^οιπόν άγαθότητος καί συντηρούνται συνδε-
δεμένα μετ' άλλήλ,ων τοιουτοτρόπως, ώστε τό Ιν νά ήναι χρήσιμ,ον
πρός τό άλλο, καί ολα νά κατευθύνωνται πρός τό βέλτιστον τέλος,
διά νά φυλάττηται ή διαμονή του σύμπαντος κόσμο ». Ταύτην τήν
διατήρησιν δικαίως εμπορεΐ τις νά όνομάση συνεχή δημ.ιουρ-
γίαν του κόσμου" επειδή, ο'ταν ή θέλησις τοΰ Θεοϋ παύση,
μετατρέπεται τό παν είς τό μηδέν έν ριπή οφθαλμού (β)' συντηοού-
μενον δέ ήδη καί ένεργουν, μαρτυρεί φανερά τήν περί αύτό πρόνοιαν.
τοΰ παναγάθου καί πανσόφου Δημ,ιουργου του. Τελευταΐον ή ευταξία,
ήτις επικρατεί είς το Πάν (γ), καί τά κατά διαφόρους καιρούς συμβάν-
τα παράδοξα, οίον ό κατακλυσμός καί τά τοιαύτα, άποδει/.νύουσιν, ότι
διοικείται ό κόσμ,ος κατά τήν θέλησιν έλευθέρας τινός ύψιστης δυνά-
μεως, ήτις τον οικονομεί όπως βούλεται.

Σημ. Β'. Επλανήθησαν λοιπόν όσοι έδόξασαν τύχην καί είμαρμένην
και τήν έκ ταύτομάτου, ήγουν χοίρίς τής θείας θελήσεως, κίνησιν του
Παντός. Ευτυχία καί δυστυχία, αφθονία καί ενδεια, όλα ταϋτα καί τα

(α) Γενέσ. β, 7. — (β) Έν αύτω γαρ ζώμεν καί κινούμεθα και εσμε'ν. Πράξ.
ιζ, 28. καί Ματθ. ç, 26. — (γ) Πράξ. ιδ, \Ί. και Ψαλμ. ργ.
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τοιαύτα προέρχονται άπό τήν πατρική ν βουλήν και σοφήν θέλησιν τοΰ
θεοΰ. Αλλ* εάν εΰρίσκωνται εις τόν κόσμον καί τίνες ώς πρός ήμας
φαινόμεναί άταξίαι, τοΰτο συμβαίνει έκ τοΰ ότι δέν έμποροΰμεν ημείς
να καταλνάβωμεν τον όλον σύνδεσμον καί τήν συνάφειαν τών πραγμά-
των, τά όποια πάντοτε ευθύνονται πρός τό κάλ^ιστον τέλος άπο τήν
άνεζιχ^ίαστον καί άκατάληπτον κρίσιν τοΰ Θεοΰ. Τι'ς δύναται να έ;ι-
χνιάση ποίά τινα γίνονται πρός δόξανΘ3οΰ, ποια δια τήν αγαθότητα,
ποια δια τήν δικαιοσύνην , ποια δια τήν σοφίαν του ; Β μέδουσα ζωή
διωρίσθη μόνον είς σταθεράν άνταπόδοσιν τών άγαθών καί τών κακών.
Εάν εις τούτον τόν κόσμον εύτυχώσι πολνλάκις οί πονηροί καί δυστυ-
χώσιν οί άγαθοί, ούτε τών πρώτων ή ευτυχία είναι άλνηθής, άλλ.α ρ.ά-
λιστα δια ταύτην θέλνουσι μείνειν άναπολόγητοι, ουτε τών δευτέρων αί
θλίψεις τους έμποδίζουσι τοΰ να ήναι εύδαίμονες.

ζ'. Εκ τής γενικής ταύτης είς όλα τά κτίσμ,ατα του Θεοΰ προ-
νοίας ό άνθρωπος, ώς εύγενέστατον πάντων τών όντων (§. δ'.), απο-
λαύει έξαίρετόν τινα κηδεμονίαν καί ποομήθειαν.

Σημ. Δύω τινα μ,άλιστ' άποδεικνύουσι τήν έξαίοετον περί. τους άν-
θρώπους πρόνοίαν τοΰ Θεοΰ. Α.) Οτι ό Θεός δεικνύει είς τόν άνθρωπον
πολλάς όδοΰς καί μέσα. φέροντα πρός άρετήν, δια πλ.ούτου, ό\ά πενίας,
δια διαφόρων τής τύχης μεταβολών οδηγών τόν άνθρωπον είς έκλογήν
τοΰ άγαθοΰ και άποφυγήν τοΰ κακοΰ. Β'.) Οτι τάς κακίστας τών άν-
θρώπων βουλ.ας μετατρέπει πολλ<άκις είς αγαθόν, ώστε πολνλ.άκις ανε-
παισθήτως έκ πράξεώς τίνος πονηρας οδηγείται ο άνθρωπος εις το
άγαθόν, καθώς ό θείος Παΰλ^ος άπό θερμ,οτάτου διώκτου τών Χριστιανών
μετετράπη είς Απόστολων και διδάσκαλων τών έθνών (α)* και οι τών
πιστών διωγμοί συνέργησαν είς αύξησιν τής πίστεως.

ΑΡΘΡΟ Ν Γ'.

Περί θεοσεβείας.

§. ή. Εκ τών προειρημένων συμπεραίνεται, οτι ο ά'νθρωπος, ώς κτί-
σμα λνΟγικόν, χρεωστεί νά λατρεύη πιστώς τόν δημιουργόν καί προνοΥ]-
τήν αύτοΰ Θεόν.

Σημ. ό άνθρωπος μόνος μεταξύ τών όρωμένων κτισμ.ά.των φαίνε-
ται στολισμένος με λ,όγον καί νοΰν* αύτός μόνος λ,οιπόν δύναται νά.

(«) Πράξ. κβ. 4 — 24.
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λατρεύη τον δημιουργών του, εύχαριστών αύτον και δια τήν περί
εαυτόν άγαθώτητα καί δια τήν είς τα άλλα κτίσματα προνοιάν του.
Ο ήλιος τόν φωτίζει* ή γη τον διατρέφει* τό ύδωρ τον ποτίζει· ο αήρ
τον ζωογονεί" δι' ολα ταύτα καί τα τοιαύτα χρεωστεί νά δοξάζν) τον
δημιουργών του καί τροφέα. Επειτα καί χωρίς τούτων πρεπει να λα-
τρεύη ό άνθρωπος τον Θεών, διότι αυτός είναι ό μόνος άξιος λατρείας
δια τάς θείας του τελειότητας. 0 Θεός είναι τό άκρον καί τελειότατον
αγαθών" πρέπει λνΟίπόν ή καρδία μας να προσκολλάται προθύμως προς
αυτών, καί να ζητή νά ένωθή μετ' αύτου. 0 Θεός είναι δίκαιος, πάν-
σοφος, πανάγιος* πρέπει λοιπόν νά προσφέρωμεν εί, αυτόν όλον τό
σέβας, τό όποιον άνήκει είς τήν δόξαν του παναγίου αύτοϋ ονόματος.
Τελ.ευταΐον ό Θεός ανταμείβει τους προσκυνητάς του ονόματος του, καί
κολάζει τους παραβάτας τής χρεωστικής πρός αυτόν λατρείας καί δια
τήν άνταμ.οιβήν λοιπόν ταύτην καί διά τάς θείας τελειότητάς του καί
δια τήν του κόσμου δημιουργίαν καί πρόνοιαν χρεωστεί να λατρεύη ό
άνθρωπος τον Θεών.

θ'. Η θεία λατρεία είναι διπλή, εσωτερική, καί εξωτερική. Η εσω-
τερική είναι νοερά, θεμελιουμένη είς τήν καοδίαν (α)* ή εξωτερική
γίνεται διά του σώματος, χρησιμεύουσα είς σημεΐοΥ καί ένδειζιν τής
εσωτερικής λατρείας.

Σημ. A'. II έσωτερική λατρεία υφίσταται είς τήν άγάπην καί τον
φόβον του ©εοΰ, είς τήν δοξολογίαν καί εύχαριστίαν του ονόματος του,
είς τήν έμολογίαν τής άσθενείας ημών καί άθλιότητος, καί είς τήν
έπίκλησιν τής θείας αύτου βοηθείας. II δ εξωτερική λατρεία γίνεται
δια πέντε μάλιστα πράξεων.

Α'. Δια τής προσυνήσεοίς καί γονυκλισίας, διά τής όποιας ©ανερώ-
νομεν τήν πρός Θεόν ύποταγήν μας.

. Β . Αια τής απο βίβλου ή έκ στήθους γινομένης προσευχής, ή οποία
τότε μόνον κατακρίνεται υπό του ιερού Ευαγγελίου καί είναι αληθής
βαττολογία, όταν γίνηται μόνον δια τών χειλέων καί καθ' ύπόκρισιν,
χωρίς να αισθανθή ή καρδία, ούδε παραμικράν νύξιν (β)' άλλως είναι
ευπρόσδεκτος είς Θεόν καί άναγκαιοτάτη πρός σωτηρίαν.

Γ . Δια τών δακρύων καί στεναγμών, διά τών οποίων σπουδάζομεν

(.α) Πνεΰμα ό Θεόί, καί του; προ-κυνουντας αυτόν Ιν πνεύυατι καί άληθεία
δεΐ προσκυνειν. Ίωάν. δ, — (β) Ματθ. ç, 7.
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νά έξιλεώσωμεν τόν δικαιοκρίτην Θεόν, όταν συναισθανώμεθα οτι
παρωργίσαμεν αύτόν καθ* ήμών με τάς αμαρτίας μας.

Δ'. Δια τής χαράς καί ευφροσύνης, την οποίαν αισθάνεται ή καρδία
μας αναλογιζόμενη τάς περί τμάς ευεργεσίας καί τήν άγάπην τοΰ
δημιουργού μας. Ούτως έχόρευε καί έχαιρε ν ό Δαυίδ προπορευόμενος
τής κιβωτού του θεού (α).

Ε. Δια τής είς τους ιερούς ναούς συχνής εισόδου καί έπιφοιτήσεως, όπου οικοδομείται ό πλησίον ήμών μέ τό καλόν ήμών παράδει μα, καί
οπου συνενόνομεν τάς φωνάς μας όλοι οί αδελφοί, συναινοΰντες έν ένί
στοματι καί μια καρδία τόν ύψιστον δημιουργόν μας καί πατέρα (β).

Σημ. Β. II εσωτερική λ.ατρεία γίνεται καί χωρίς τής εξωτερικής,
όταν άνυψόνωμεν νοερώς τήν ψυχή ν μας πρός τό πνεΰμα τών πνευμά-
των τό υψιστον. Αλλ/ ή έξωτερική χωρίς τής έσωτερικής είναι καθαρά
ΰπόκρισις καί βδελυγμία ενώπιον τοΰ θεοΰ (γ). Καθώς δέ πρέπει ταύτην
μόνην νά άποφεύγωμεν, ούτω δέν πρέπει νά εύχαριστώμεθα πάντοτε
είς τήν έσωτερικήν εύλάβειαν, άλλα νά συνάπτωμεν ά.μφοτέρας, καί
διότι φυσικά είναι συνημμέναι πρός άλληλας (καθότι είναι άδύνατον
ή θλίψις ή ή χαρά τής ψυχής νά μή φανή καί έπί τοΰ προσώπου),
καί δια τήν οίκοδομήν καί ώφέλείαν μά-λαστα τοΰ πλησίον μας.

§. ί. II θεία λατρεία είναι άόραβών τής μελλ,ούσης ενώσεως τών
ευσεβών μετά τοΰ Θεοΰ είς τήν ρ.ετά ταΰτα ζωήν, τήν ά'φθαρτον καί
α'.ώνιον.

Σημ. Από τήν δικαίοσύνην τοΰ Θεοΰ προέρχεται η ά.μοιβη τών πι-
στών αύτοΰ λατρευτών, καθώς καί ή κόλασις τών άσεβών. Αλλ. είς τήν
παρούσαν ζωήν αύτη δέν γίνεται φανερώς, έπειδή 8λνέπομεν πολλνάκις
δυστυχοΰντας μέν καί καταδιωκομένους τους ευσεβείς, εύτυχοΰντας δέ
τους άσεβείς κατ οίκονομίαν άκατανόητον τών θείων κοιμάτων. Επεται
λοιπόν, ότι είναι άλνλ.η ζωή, είς τήν οποίαν θέλει νενήν'προσηκόντως
καί έντελ.ώς ή άνταπόδοσίς τών εύσεβών καί άσεβών. Την μέλνλνΟυσαν
ζωήν προσέτι μας πλαφοφοροΰσι, ά) ή άθανασία τής ψυχής μας έ.)'
β) ή συνείδησίς μας, τής οποίας οί έλεγχοι δια τό κακόν καί ή χαρά

(α) Β'. Βασιλ. <-. 43—24. — (β) Εύφράνθην επί τοις είρήκόσι μοι, Εις οίκον
Κυρίου πορευσόμεθα. Ψαλμ. ρ ν. α, 4. — (γ) Ού πάς ό λε'γων μο'-, Κύριε, Κύριε,
είσελεύσεται είς την βασιλεία ν τών ούρανών" αλλ' ό ποιών τό θέλημα τοΰ πατρός
μου, τοϋ έν ούρζνοΐς. Ματθ. ζ, 2i.
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και έλπίς δια τό άγαθόν, άλλως δεν ήθελον είσθαι τόσον φυσικά αισθή-
ματα είς τόν άνθρωπον (§. ά. δ'.)· γ') ή πολλών εθνών σύμφωνος περί
τούτου ομολογία* και τελευταΐον δ'} αϊ επί τής γής πολλάκις κατά
τών άσεβων εκδικήσεις, αιτινες είναι προάγγελοι τής μελλούσης κοινής
κρίσεως, δια τήν οποίαν είναι τετηρημένοι (α).

§. ιά. Εις τήν του Θεου λατρείαν ουδέποτε ό άνθρωπος δεν φαίνεται
καθαρός και άγιος όσον απαιτείται, άλλά μάλιστα έξελέγχεται ακά-
θαρτος έ'μπροσθεν τών άγίων αύτοϋ όφθαλμ,ών καί παραβάτης τοϋ
νόμου του.

Σημ. Δια νά παρρησιασθή τις δίκαιος έ'μπροσθεν τοΰ Θεου, έπρεπε
νά ήναι άναμάρτητος* άλλά τούτο τίς ποτε δύναται νά τό καυχηθή έν
οσω έχει συνείδησιν (β) ; Εντεύθεν φαίνεται ή κοινή του άνθρωπίνου
γένους διαφθορά, περί τής οποίας συνεφώνουν προσέτι και αύτοι οι
εθνικοί (γ), καί τήν οποίαν καί αυτοί ήμεΐς πολλάκις συναισθανομεθα
πολεμούμενοι άφ' έα.υτών, όποτε θέλομεν μεν καί γνωρίζομεν τό άγα-
θόν, πράττομεν δέ ώς αίχμά7νθ:>τοι τό κακόν, άν καί κρίνομεν αυτό ώς
τοιούτον (δ). Εκ. τούτου φαίνεται, ότι ό άνθρωπος έξ οικείας δυνάμεως
μόνης δεν δύνα,τα.ι νά εύαρεστήση είς τον Θεόν.

§. ιβ'. Εξ όλων τούτων γίνεται φανερόν, ότι ό άνθρωπος δεν έχει
πλέον έκείνην τήν τελειότητα, είς τήν οποίαν έκτίσθη άπό τον δη-
μιουργών του, άλλ' ότι όπέπεσεν, ώς παραβατης τοΰ νόμου, είς τό βά-
ρος τής θείας οργής.

Σημ. Ο Θεός έκτισε τον άνθρωπον κατ' εικόνα καί όμοίωσιν έαυτού
(§. δ'.), τουτέστιν έστολισμένον μ.έ αγιότητα καί τάς λοιπάς τελειό-
τητας. Α7^' ήμείς βλέπομεν σήμερον είς τον άνθρωπον πολλάς ελλεί-
ψεις κκί άσθενείας, μέ τάς οποίας δέν ήθελε βέβαια τόν δημιουργήσειν
ούδεποτε τό παντέλειον καί πανάγαθον όν. Συμπεραίνομεν λοιπόν, ότι
ο άνθρωπος εχασεν έξ αυτού οσας έχάρισεν είς αυτόν ό Θεός τελειό-
τητας, τάς οποίας ή θεία. Γραφή εικόνα, θεοΰ ονομάζει* καί άκο-
λούθως έχασε τήν χάριν τοϋ δημ,ιουργοΰ του, καθώς άπαιτεΐ ή αιώνιος
αυτού δικαιοσύνη.

ιγ · Διά τήν ά.τέλειάν του ταύτην ό άνθρωπος άδύνατον ήτο πλέον

^ « >> / \ ■ -, \ /. ι / >

να ευρη το μ,εσον του ν αποκτηστί και πάλιν την θειαν χάριν και

(α) Β'. Πετρ. β, 4—9. — (β) Α'. Ίωάν. α, 8. Έσαΐ. ξδ, 0. — (γ) Οί πλεί-
στοι κακοί. Βίαντ. φιλ· άποφθεγ. — (δ) 'Ρωρ. ζ. 23.
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ν ανακαίνιση τήν διεφθαρμένην αύτοΰ φύσιν. Τοΰτο το μέσον άπεκα-
λυψεν είς αύτόν πάλιν ό πανάγαθος δημιουργος του.

Σημ. Πώς ήθελε δυνηθήν ποτε ô άνθρωπος πλέον να συλλογισθη
μέσον τής προς Θεόν διαλλαγής, αφ' ου τυφλωθείς άπαξ to'jc οφθαλ-
μούς τής ψυχής του έπλανάτο διηνεκώς εις τήν βαθε;αν νύκτα τής
αμαρτίας ; Τον θεΓον νόμον Βέν ημπορεί δια ττν άτέλειάν του νά εκ-
πληρώση' να μετανοήση δια τάς προτέοας του αμαρτίας τοσον ειλι-
κρινώς, ώστε νά μή έπιστρέψη πλέον είς αύτάς, ήτο πράγμα αδύνατον,
έπειτα ό δημιουργός του, είς τόν όποιον προσέκρουσεν, είναι άπειρος,
καί τό μέτρον τής αμαρτίας του άκολνούθως υπερβολικών, ώστε μόνη ή
ρετάνοια δέν ήτο ικανή νά το θεραπεύση* έπρεπε Λοιπόν ή άγαθότης
πάλιν του δημιουργού του άνθ ώπου, ήτις τόν έδημιούργησε πρότερον
εκ τού μή όντος, νά άποκ^λύψ/, είς αυτόν ύστερον καί τό μέσον τής
σωτηρίας του. Αύτη είναι ή θεία ά.ποκάλυψις, άπό τήν οποίαν μανθά-
νομεν τήν Εύαγγελικήν πίστιν, τόν θείον νόμον, καί τήν προσήκουσαν
πρός Θεόν προσευχήν.

Κ Α Τ II Χ Η Σ Ε Ω Σ

Μέρους Α.
Τ Μ Η Μ Α Β'.

Περί τής Ευαγγελικής πίστεως,
α'. Η άγ'α Γραφή είναι ό λόγος τοΰ Θεου, δια τής οποίας άπε-
καλυψε (α) τό μέσον τής σωτηρίας τοϋ άνθρώπου.

Σημ. Η αγία Γραφή διαιρείται είς Παλαιά ν καί είς Γίέαν. II Παλαιά
περιέχει τόν Νόμον, τάς Προφητείας καί τους τύπους τ/ς Ευαγγελικής
χάριτος. Η Νέα περιέχει τό Εύαγγέλιον, ήγουν τήν έκπλήρωοιν τών
προφητειών καί τών τύπων, καί τό κήρυγμ.α τής δια τοΰ Ιησου Χρί-
στου μεγάλης τοΰ Θεοΰ είς τμας εύσπλ,αγχνίας. Τήν παλ,αιάν Διαθήκην
συνέγραψαν οί Προφήται, τήν δέ νέαν οί Απόστολοι, έμπνευσθέντες
εκατεροι υπό τοΰ Θϊοΰ τά είς αύτοΰς άποκαλυφθεντα μυστήρια δια

(α) Οι 'Απόστολοι έκήουξαν «κατά άποκάλυψιν μυστνρίου- χρόνοις αιώνιοι ς
σεσιγημενου, φανερωθε'ντος δέ νυν, διά τε γραιών προφητικών κατ' έπιταγήν τοΰ
αιωνίου Θεού». 'Ρωμ. ις-, 2θ.
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Πνεύματος άγιου (α).· Δια τούτο άμφότεραι αί Διαθήκαι είναι άληθήξ
λογος του Θεοΰ, καί κοινώς ονομάζονται άγία Γραφή. Σύγκειται δε ή
μεν παλαιά Διαθήκη άπο κανονικά βιβλία ταύτα· α) τήν Π-ν-άτ'-'υνον,
ήτοι Γένεσιν, Εςοδον, Αευϊτικόν, Αριθμούς, Δ-υτερονομιον ϊ,ο <·ν-
του Ναυη. γ) Κριτάς. δ) Ρούθ. ε) Βασιλειών βιβλία τεοσαρα. ς) Πα-
ραλειπομένων βιβλία ί)ύω. ζ) £σδραν, βιβλία δύω. η) Κεεμίαν. θ) Ε^θήρ.
ι) ίώβ. ια) Ψαλτήριον Δαυίδ, ιβ) Παροιμίας Σολομώντος. ιγ) Εκκλη-
σιαστήν. ιδ) ΤΑσμα ^Ασμάτων. ιε) Ποοφήτας, έκ τών οποίων τέσσαρες
είναι οί μεγάλοι- Ησαΐας, Ιερεμίας, Ιεζεκιήλ, Δανιήλ' δώδεκα δέ οί λοι-
ποί, οί οποίοι καί Δωδεκαπρόφητον ονομάζονται, iç) Τωβίτ. ιζ) Ιουδείθ.
ιη) Σοφίαν Σολομώντος. ιθ) Σοφίαν Σειράχ. καί κ) Μακκβαίων βιβλία
τρία (β)^Τής δέ νέας Διαθήκης τά κανονικά βιβλία είναι ταύτα* α) Τά
τέσσαρα Ευαγγέλια, β) Πράξεις τών Αποστόλων, γ) Παύλου έπιστολαι
δεκατε'σσαρες. δ) Ιακώβου μία. ε) Πέτρου δύω. ç) Ιωάννου τρεις, ζ)
Ιούδα μ.ία* η) ή Αποκάλυψις του Ιωάννου.

Σημ. Β'. Αποδεί*νυταΐ δέ ή άγία Γραφή ότι είναι λόγος τοΰ Θεου
θειος τω όντι και άλν,θής έκ τών εφεξής μάλιστα άποδείξεων.

Α. Απο τάς σαφεστάτας τών προφητειών εκπληρώσεις. Αι προφη-
τείαι τοΰ Ιακώβ, τοΰ Δαυίδ, τοΰ Πσαΐου, τοΰ Μαλαχίου, καί τών άλ-
λων προοητών διά τήν γέννησιν τοΰ Μεσσίου καί τήν έπιστροφήν τών
εθνών* αί ττροφητείαι τοΰ Δανιήλ διά τό πάθος τοΰ Σωτήρος, διά την
μεταβολήν των μοναρχιών, κτλ. (γ), τελευταίον αί προρρήσεις αύται
τοΰ Χριστοΰ περί καταστροφής τής Ιερουσαλήμ καί τής διασποράς
τοΰ τών Ιουδαίων έθνους (δ), ουδείς δύναται νά άντε-πη, ότι δέν έπλη-
ρώθησαν.

b'. Από τήν αγιότητα τών δογμάτων κα-ί τών εντολών. Ποΰ ποτε
αλλ,οΰ παρά είς τήν άγίαν Γραφήν έμ.ποροΰσι νά ευρεθώσι τόσον υψηλ^αι

(α} Ή εκκλησία επωκοδομημένη έπί τω θεμελίω τών 'Αποστόλων, καί Προ-
φητών. Έφεσ. β, 20.— (jS) Τούτων τά μεν ήγουμενα 4 5 υπό τοΰ παρ'Έβραίοις
Έσδραίου κανόνος εισίν ώρ'.σμένα καί κανονικά ή βίβλοι ένδι α'θετοί καί
, εχχληαιαζόμεναι ονομάζονται, τά δ' επόμενα πέντε άναγινωσκό-
μ ε ν α λέγονται. "Απαντα δε κανονικά καλούνται ώς υπό τοΰ εκκλησία-
σ τ ι κοΰ κανόνος ώρισμ,ένα (βλ. Καν. Άποστολ. πε. τής έν Καρθαγένη Συ-
νόδου καν. κδ. πρβλ. καί τοΰ ήμετ. πατρός Περί τών Ο, Ερμηνευτών τόμ. Δ.
σελ. 4 40, 426, 135). Σημ. έκ5. — (γ) 'Heat β, 2. Μαλαχ. α, 40, 4 4. κτλ.
θ, 24. β, 34. κτλ. — (δ) Ματθ. κδ, 2. καί κγ, 35. κτλ.
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Ιννοιαι περί τής θείας Μεγαλωσύνης; Ποΰ ποτε έμπορε Γ να ευρεθη
τόσον καθαρά ήθικ.ή σύμφωνος προς τον όρθόν λόγον και πρόξενος τής
εύδαΐμονίας τοϋ άνθρωπου ;

Γ'. Από τήν ύπερθαύμαστον δύναμιν του ευαγγελικού κηρύγματος.
Απόστολοι ολίγοι, άδύνατοι, πτωχοί, χωρίς όπλα καί δύναμιν εύγλωτ-
τίας, μέ μόνον τόν λόγον του θεού επέστρεψαν είς τήν χριστιανικήν
πίστιν έθνη αναρίθμητα, θριαμβεύοντες έ^αντίον πολυαρίθμων Βασιλέων,
Αυναστών, Αρχόντων, Σοφιστών, διαφόρων βασάνων, τόσων άλλων εμ-
ποδίων του ευαγγελικού κηρύγματος. Εάν ή διδασκαλία τούτων τών
ανδρών δέν ήτο έκ θεού, πώς ήτο δυνατόν νά κάμη τόσον θαυμαστά,
καί έςαίσια άποτελέσματα ; Ολα ταΰτα καί τά τοιαύτα βεβαιόνουσι
τήν θειότητα τής αγίας Γραφής, καί τής Χριστιανικής πίστεως τήν
άλήθειαν.

Σημ. Γ. Η άγία Γραφή πρέπει νά άναγινώσκηται συνεχώς άπό
τους, όσοι τήν καταλαμβάνουσι, δια τόν έξ αύτής καρπο'ν, όστις είναί
ή έπίγνωσις τοΰ Θεού, έάν ή άνάγνωσίς γίνεται μετά προσοχής και
πίστεως καί εύλαβείας.

§. ê'. II καθ' αυτό ύλη καί ύπόθεσις τής άγιας Γραφής είναι δ λυ-
τρωτής ήμών Ιησούς Χριστός.

Σημ. Α. Ο Ιησούς Χριστός προωρίσθη προ τής δημιουργίας τού
κόσμου είς σωτηρίαν καί λύτρωσιν ήμετε'ραν (α), προεπηγγέλθη άπό
καταβολής κόσμου (β), προεκηρύχθη άπό τους Ποοφήτας (γ), προεικο-
νίσθη δια θυσιών καί τύπων (δ), προητοιμάσθη δια τού Τρόμου (ε), καί
έκηρύχθη διά τοΰ Εύαγγελίου είς όλον τον κόσμον (ζ). Είς ταΰτα δε
συνίσταται ή άγία Γραφή* ή καθ' αυτό λοιπόν ύπόθεσίς της είναι ο
σωτήρ του κόσμου, ό Χριστός-

(α) Ααλοΰμεν σοφίαν Θεού τήν άποκεκρυμμένην, ήν προώρισεν ο Θεος προ
τών αιώνων είς δόζαν ήμών. Α'. Κορινθ. β, 7. καί Άποκάλ. ιγ, 8. — (β) «Και
εχ^ραν θήσω άναμέσον σου (τοϋ όφεως) καί άναμέσον τής γυναικός, καί άναμε-
cov τού "σπέρματος σου καί άναμέσον τοϋ σπε'οματος αύτής* αύτός σου τηρήσει
κεφαλήν καί συ τηρήσεις αύτοΰ πτε'ρναν» (Γενέσ. γ, 45). όφις ό διάβολος,
σπέρμα τοϋ διαβόλου οί ασεβείς, σπέρμα γυναικός ό Χριστός (Γαλατ.
δ, -ί·) καί (Γενε'σ. κβ, 48) λέγει πρός τόν Αβραάμ όΘεός, « ενευλογηθήσονται έν
τώ σπέρματί σου πάντα τά έθνη τής γης". — (γ) Γενέσ. μθ, 40. Ψαλμ. οα, 6.
Ίερεμ. κγ, 6. Ίεζεκ. λγ, 23. Ίωήλ. β, 28. Μαλαχ. γ, 4. κτλ. — (δ) Έβρ. θ,
καί ι, — (0 Γα?, α τ. γ, 2£. Έοο. ζ, 40. — (ζ) Μαρκ. ις, 4 5. Ματθ. κη, 49.
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Σημ. Β'. At νομικαί θυσίαΐ δεν είχον δύναμιν νά καθαρίσωσιν αμαρ-
τίας (α), διωρίσθησαν δέ δια δύω αιτίας, 1 ) δια να γνωρίση ό άνθρω-
πος, οτι είναι αμαρτωλός ενώπιον του Θεοΰ καί άξιος σφαγής, καθώς
τό θυόμενον ζώον είς σημειον τούτου εθετον τάς χείράς των επάνω τής
κεφαλής τοΰ θύματος οί προσφε'ροντες τήν θυσίαν (β)- 2) δια να τυπω-
θή διά τών θυσιών ή μέλλουσα σφαγή του άμώμου καί άσπιλου άμνοΠ
του Ιησοΰ Χρίστου, όστις άπέθανεν έπί τοΰ σταυροϋ διά τάς άμαρτίας
ήμών, καί δια τής έκχύσεως τοΰ παναγίου αυτού αίματος έκίνησεν είς
οίκτον τον διά. τάς άμαρτίας ήμών παρωργισμένσν ούράνιον αύτοΰ πα-
τέρα., καΦώς τό έκχυνόμενον α^α τών θυμάτων κινεί πρός συμπάθειαν
τήν άνθρωπίνην καρδίαν. Τά λ,οιπά έθιμα τών Ιουδαίων προεικόνιζον
ωσαύτως τοΰ Ευαγγελίου τήν χάριν" οίον ή περιτομή τής σαρκο'ς, τήν
διά τής χάριτος τοΰ Χριστοΰ περιτομήν τών έπιθυμ,ιών τής άμαρτίας·
τό νομικόν Πάσχα, τό Πάσχα τό ζο^ηφόρον ήμών, καί τά λοιπά ω-
σαύτως (γ).

Σημ. Γ'. Οί λπόστο?^οι έπέμοθησαν υπό τοΰ Κυρίου νά κηρύξωσι τό
Εύαγγέλνίον είς όλ,ους τους ανθρώπους, διότι όλοι είχον χρείαν νά σω-
Οώσι πιστεύσαντες είς τον ούράνιον Μεσίτην' καί ταύτην τήν προστα-
γήν έπλνήρωσαν άκοιβέστατα περιελθο'ντες άλληλοδιαδόχως τον τετρα-
πεοατον κόσμον, καί άφήσαντες πανταχοΰ άνεξά.λειπτα ίχνη τής σω-
τηρίου πίστεως κατά τήν προφητείαν του Δαυίδ (δ).

§. γ'. Ολας τάς σωτηριώδεις άληθείας, όσαι περιέχονται είς τήν
άγίαν Γραφήν, τάς έξέθηκαν είς εν συνοπτικώς οί θείοι Πατέρες, διά νά
γναι εύληπτότεραι είς πάντα Χριστιανόν.

Καί διά τον ίκανόν άριθμ,όν τών περιεχόντων την διδασκαλίαν τής
Εκκλησίας βιβλα'ων, καί διά τό δυσνόητον τών έν αύτοΐς περιεχομένων
θειοΐν εννοιών, καί διά τους άπλουστέρους Χριστιανούς, καί διά τό
εύμ,νημονευτον τών άναγκαίων πρός σωτηρίαν, καί δι' άλλους ιερούς
λογούς επρεπε νά γένη ή σύνοψις αυτη τής διδασκαλίας τής πίστεως·
§. δ'. II έπιτομ,ή αύτη ονομάζεται Σύμ.βολον τής πίστεως' διαιρεί-
ται δέ είς δώδεκα άρθρα, καί είναι ή εφεξής.

(α) Έβρ. ι, 4:. — (β) Λευϊτικ. δ, 15. Έξοδ. κθ, 40, 49. εθετον δέ τάς χείρας
επί τής κεφαλής του ζώου σημαίνοντες, ότι έδε'χετο αύτό έπί τήν κεφαλήν του
τάς άμαρτίας αυτών, διά τάς οποίας ήσαν αυτοί σφαγής άξιοι. — (γ) Οίον ό
χαλκούς ό'φις εικονίζε τον σταυρωθέντα σωτήρα (βλ. Αριθμ. κα, 8, 9. Ίωάν. γ,
44, -45. Βαρνάβ. έπιστ· §. ιβ). — (δ) ψαλμ. ιη, 4. καί ΊΡωμ. ι, 18.
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Α'. Πιστεύω είς ενα Θεόν, πατέρα, παντοκράτορα, ποιητήν ούρανοΰ
καί γης, όρατών τε πάντων καί άοράτων.

Β'. Καί είς ενα Κύριον Ιησοΰν Χριστόν, τόν υιόν του Θεοΰ τόν μονο-
γενή, τον έκ τοΰ Πατρός γεννηθέντα προ πάντων τών αιώνων* φώς έκ
οωτός, θεόν άληθινόν έκ θ-:οΰ άλτ,θ'-νου γεννηθέντα, ού ποιηθέντα,
όμοούσιον τω Πατρί, δι' ού τά πάντα έγένετο.

Γ . Τον δι' ημάς τοϋς άνθρώπους καί διώ τήν ήμετέραν σωτηρίαν
κατελθόντα έκ τών ούρανών, καί σαρκω^έντα έκ Πνεύματος άγιου καν
Μαρίας τ?,ς παρθένου καί ένανθρωπήσαντα.

δ'. Σταυρωθέντα τε υπέρ ήμών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα,
καί ταφέντα.

Ε'. Καί άναστάντα τή τρίττϊ ήμερα κατά τάς Γραφάς.

<7'. Καί άνελθόντα είς τους ούρανούς, καί καθεζόμενον έκ δεξιών
τού Πατρός.

Ζ'. Καί πάλιν έρχόμενον μετά δόξης κρΓναι ζώντας και νεκρούς, ου
τής βασιλείας ούκ έσται τέλος.

Η'. Καί είς τό Πνεύμα τό άγιον, τό κυρ ον, τό ζωοποιον, τό εκ του
Πατρός έκπορευόμενον, τό συν πατρί καί υίώ συμπροσκυνούμενον καν
συνδοξαζόμενον, τό λαλήσαν δια τών Προφητών.

Θ. Είς μ'·αν άγια ν καθολικήν καί άποστολικήν Εκκλησίαν.

1. Ομολογώ Ιν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

ΙΑ. Προσδοκώ άνάστασιν νεκρών.

IB. Καί ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Σημ. Α. Τό Σύμβολον τοΰτο συνετέθη άπό τήν έν Νικαία κατά του
Αρείου συγκροτηθεΐσαν οίκουμενικήν πρώτην Σύνοδον τών τριακοσίων
δέκα καί οκτώ θεοφόρων Πατέρων μέχρι του έβδομου άρθρου* άπό δε
τοΰ όγδοου μέχρι τέλους άνεπληρώθη υπό τής έν Κωνσταντινουπολει
δευτέρας οικουμενικής Συνόδου, καί μετά ταΰτα έκυρώθη άπό τάς λοι-
πάς οικουμενικές Συνόδους, καί παρεδόθη είς τους Χριστιανούς ώς πο-
λύτιμος τής πίστεως θησαυρός.

-ημ. Β. Ωνομάσθη Σύμβολον άπό μεταφοράς τών στρατιωτι-
κών συμβόλων ή συνθημάτων, δια τών οποίων διακρίνον-
ται εις τόν πόλεμον οί σύμμαχοι άπό τους πολεμίους· διότι δι' αύτοΰ
διακρίνονται οί στρατιώται τοΰ Χρίστου άπό τους έχθρους τής πί-
στεως είς τον κατά τοΰ διαβόλου πόλεμον. Διωρίσθη δέ τό άγιον Σύμ-
βολον νά έκφωνήται είς πάσαν σύναξιν τών Χριστιανών · έπ' έκκλήσίας
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υπό Τιμοθέου αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως έπί Αναστασίου βα-
σιλέως κατά τό 5 15 άπό Χρίστου* πρότερον δέ κατά μόνην τήν
μεγάλην Πεμπτην έλέγετο είς τάς υπό του Επισκόπου γινομένας κα-
τηχήσεις, ώς μ,αρτυρεϊ ό άναγνώστης Θεοδο)ρος (α).

Σημ. Γ'. Τα. IB. άρθρα τοΰ Συμβόλου διαιροΰνται όλικώτερον είς
τρία μέρτ], κ.ατά τά. τρία πρόσωπα τής αγίας Τριάδος. Α'.) Τό περί
τοΰ Πατρός διαλαμβάνον, καί εις μο'νον τό Α'. Αρθρον περικλειόμενον.
Β.) Το περί τοΰ Τίου μέχρι τέλους τοΰ Ζ. άρθρου τά προσήκοντα
δογμ,ατίζον, καί Γ'.) Το ύπόλοιπον όλον? περί τοΰ αγίου Πνεύματος καί
τών αύτου χαρισμάτων θεολογοΰν.

§. έ. Αρχή τοΰ Συμβόλου είναι ή πίστις αυτή, ήτις υφίσταται είς
τήν έγκάρδιον υποδοχήν τοΰ Ευαγγελίου.

Σημ. Λ'· Μόνη ή πίστις διδάσκει τον άνθρωπον πώς δύναται νά διαλ-
λαχθή πρός τόν Θεόν (β), τό όποιον είναι τό τέλος τής άποκαλύ-
ψεως. Ευλόγως λοιπόν τό Σύμ,βολ^ον άρχεται άπό τήν πίστιν. Είναι δε
Π ί σ τ ι ς ή εγκάρδιος άποδοχή τής εύφροσύνου διδασκαλίας περί τής
δια τοΰ μ.ονογενοΰς υίοΰ τοΰ Θεοΰ σωτηρίας τών άνθρώπων, καί ή έκ
ταύτης αδίστακτος πληροφορία περί τής μελλούσης τών πιστών ευδαι-
μονίας, κατά τόν όρισμ.όν τοΰ Αποστόλου (γ).

Σημ. β'. Εις τήν άληθινήν πίστιν τρία τινά απαιτούνται.

Α'. Νά γνωρίση ό άνθρωπος ότι πταίστης ων καί υποκείμενος εις
τήν δικαίαν όργήν του Θεοΰ, δέν δύναται νά δικαιωθή άφ" έαυτοΰ.
Τοΰτο είναι ττ)ς ιδίας άθλιότητος συναίσθησις (δ).

Β'. Γ*α δεχθή άδιστάκτως τό κήρυγμα τών Προφητών καί Αποστό-
λων, καί νά πιστεύση βεβαίως, ότι ό κηρυχθείς ύπ* αυτών ίησοΰς Χρι-
στός ε^ναι ό σωτήρ τοΰ κόσμου. Αυτη είναι ή π ί σ τ ι ς ή δ ι κ α ι ο ΰ-
σ α, διότι δι' αύτής δικαιόνεται ό άνθρωπος ενώπιον του Θεοΰ, άφ' ου
πρώτον όμολονήση τήν ιδίαν άθλιότητα (ε).

(α) Έκκλησ, Ίστορ. Β·βλ. β. "Οτι δε αί κατηχήσεις εγίνοντο την μεγάλην
Πέμπτην, φαίνεται άπό του 46 κανόν. τής εν Ααοδικ. Συνόδου. — (β) Χωρίς
πίστεως άδυνατον εύαρεστήσαι τω Θεώ. Έβο. ια, G. — (γ) Πίστις εστίν έλπι-
ζομένων υπόστασις, πραγμάτων έλεγχος ού βλεπομένων. Έβρ. ια. J. — (δ) Διά
τοΰτο καί ό Πρόδρομ,ος (Ματθ. γ, 2) καί αυτός ό Σωτήρ (αυτόθ. δ, 47) καί ό
Πέτρος ύστερον (Πράξ. β. 38) άρχονται τοΰ κηρύγματος με τό Μετανοείτε.
— (ε) Εις Χριστόν 'ΐησοΰν επιστεύσαμεν, ίνα δικαιωθώμεν έκ πίστεως Χρίστου,
καί ουκ έξ έργων νόμου. Γαλάτ. β, 4 6, καί Τωμ. γ, 22, και ια, 6.

3
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Γ'. Να εμψυχόνη ταύτην του τήν πίστιν μέ έργα ενάρετα καί σύμ-
φωνα πρός τα υψηλά τής Πίστεως δόγματα. Αύτη είναι ή ζ ώ σ α
όνομαζομένη πίστες (α). Οστις δέν εχει τά τρία ταύτα, άλλ' εΤναι
καί καθ' εν μονον έλλιπής, τούτου ή πίστις είναι νεκρά καί καθ' υπό-
κρισιν. Ταύτα πρέπει νά σημείωση πάς τις, καί νά ένθυμήται καλώς,
ότι ςίς ταΰτα θεμελιόνεται όλη τή< χριστιανικής πίστεως ή οικοδομή.

ΑΡΘΡΟΝ Α.

Α. Μέρος τού Συμβόλου

§. ς·'. Τό πρώτον άρθρον τοΰ Συμβόλου τής πίστεως μας διδάσκει.

Α . Οτι ό Θεός είναι είς κατ ούσίαν έν τρισί προσώποις, τουτέστι
Θεός ό πατήρ, Θεός ό υιός, Θεός τό άγιον Πνεύμα. Αγέννητος μέν ο
Πατήρ, γεννητός δέ έκ τοΰ πατρός ό Τίός προ αιώνων, έκπορευτόν δε
έκ μόνου τοΰ Πατρός τό Πνεΰμα τό άγιον. Μια δύναμις. Μία ούσία.
Μία θεότης έν τρισίν ύποστάσεσι. Δια τούτο ό εΓςΘεός είναι άγία Τριάς,
τής οποίας τό Α. πρόσωπον όνομ,άζεται πατήρ, ώς γεννήσας τόν συνά-
ναρχον υίόν αύτοΰ πρό αιώνων καί δια τού υιού αυτού άναγεννήσας
ημάς τους Χριστιανούς (Εφεσ. α, 2—ο) καί έκ τού μή όντος παρα.-
γαγών είς τό είναι τά σύμπαντα (β).

Β . Οτι ό έν τρισί προσώποίς προσκυνούμενος Θεός παντοδύναμος ών,
πάνσοφος, πανάγαθος, δικαιότατος, α-πειρος. αιώνιος, έκτισε μέ τον λογον
αυτού έκ τοΰ μηδενός τόν κόσμον, καί τά έν αύτώ ορατά καί υλικά,
όντα, καί τα άύλα καί άόρατα, ήγουν τά πνεύμ,ατα. ει; ημέρας ες (γ).

Τήν α', ήμέραν έκτισε τον ούρανον, χ,αί τήν γήν, καί τό φώς (δ).

Τήν β', ήμέραν έποίησε τό στερέωμα, ήτοι τό μ,εταςύ τής γης και
τοΰ ούρανού διάστημα, καί διεχώρισε τά ύδατα τά έπάνω τού στε-
ρεώματος, δηλονότι τάς νεφέλας, άπό τά ύδατα τά ύποκάτω τοΰ στε-
ρεώματος, ήγουν τους ποταμούς, τάς λίμνας, τάς θαλά.σσας (ε).

Τήν Γ', ήμέραν έχώρισε τήν γήν άπό τό ύδωρ καί τό συνήγαγεν εις
τόπον ενα, τή\ οποίαν συναγωγήν όνομάζομεν Ωκεανόν* ή δέ χωρι-
σθείσα γή κατε .ΐτολισθη μέ διάφορα δένδρα καί άνθη καί χόρτα (ζ).

(α) Πίστιν ε'χειν δι' αγάπης ένεργουμένην. Γαλάτ. ε, G. — (β) Τρε"ΐς εισιν
οί μαρτυροΰντες èv τω ούρανω, ο Πατήρ, ό Λόγος, καί τό άγ·.ον Πνεΰμα, καί
ούτοι οί τρεις εν εισιν. Α'. Ίωάν. ε, 7. βλέπ. καί Ματθ. κη, -19, καί γ, 46,
4 7, καί Α'. Πέτρ. α, 2, καί Α'. Κορινθ. ιγ, 43- — (γ) Γενεσ. β, 2.— (δ) Γενέσ.
α, 3-45. — (ε) Γενέσ. α, 7, δ. — (ζ) Γενε'σ. α, 9—43.



Την Δ. ήμεραν εκτισε τους φωστήρας τοΰ στερεώματος, τ£ν Ηλιον
χαί τήν Σελήνην καί τους Αστέρας άπο το φώς τό κτισθέν τήν Α .
ήξεραν (α).

Τήν Ε', ή μέρα. ν εκτισε τους ίχθύας εις τά ύδατα καί τά πετεινά
εις τόν αέρα, άμφότερα τά γένη άπό τοΰ ύδατος τήν ούσίαν (β),

Τήν ήμέραν τά θηρία, τά ερπετά, καί ολα τά χερσαία ζώα, καί
τελ^ευταίον τόν άνθρωπον, άρσεν καί θήλυ (γ).

Ούτως έκτισε τά όρατά όντα' τά δέ άόρατα πνεύματα, δηλαδή τους
Αγγέλους, κατά τήν γνώμην πολλών αγίων Πατέρων έδημιούργησε
πρό τών υλ,ικών τούτων καί ορατών κτισμάτων (δ)' κατ' άλλους δέ
μεταξύ της δευτέρας καί τρίτης ήμέρας (ε). Δύω δέ είναι τά εί'δη τών
Αγγέλων, άγαθοί άπολαύοντες διηνεκώς τό πρόσωπον τοϋ Θεού (ζ), καί
πονηροί, οί'τινες έκτίσθησαν μεν καί αυτοί αγαθοί κατ' άρχάς υπό τοΰ
Θεου, έχασαν δε δια τής προαιρετικής αυτών πτώσεως τήν άγαθότη-
τα, είς τήν οποίαν έκτίσθησαν, κ,αί έξέπεσαν άπό εύδαιμονεστάτης είς
άθλ,ιωτάτην κατάστασιν (η").

Γ'. Οτι ό θεός προνοεί διά τόν υπ' αυτού κτισθέντα κόσμον καί κυβερ-
να τά πάντα, πανσόφως (Μερ. Α'. Τμήμ.. α. §. ίο .), έξαιρέτως δέ πάντων
τόν άνθρωπον. Πρώτον δέ άνθρωπον είς τόν κόσμον έπλασεν ό Θεός τόν
Αδάμ, δημ,ιουργήσας μέν τό σώμα αύτοΰ έκ χοός, έμφυσήσας δέ είς
αύτό τήν άϋλον καί άθάνατον ψυχή ν (θ). Τούτο τής ζωοποιού πνοής
τό φύσημα δεν πρέπει νά νοήται ύλικώς ("ι), μήτε νά νομίζωμεν, ότι ή
ήμετέρα ψυχή συνίσταται άπό άε'ρα ή άτμόν, άλλά μήτε έξ εναντίας
ότι είναι μέρος τής θείας ούσίας (κ), επειδή ό Θεός δεν έχει μέρη ώς
άπλούστατον όν. Τροπολογικώς δέ διά ^οΰ εμφυσήματος έξέφοασεν ή
Γραφή τήν είς τό υλικόν σώμα εμ.φύτευσιν τής ά.υλου ούσίας, ή όποία

(α) Γεν. α, 44—49. — (β) Γεν. α, 20 — 23. — (γ) Γεν. α, 24-31. —
(δ) Βλ. Γρηγορ. Γίαζιανζ. Αόγ.λη. και Μ. Βασίλ. είς τήν εξαήμ, Όμιλ. α. Τομ. α,
σελ. 7. καί Χρυσόστ. Τόμ. γ. σελ. 477. — (ε) Ώς συνάγεται εκ τοΰ ργ. Ψαλμ.
όπου άριθμουμενων τών έργων τής ά. και ο', ήμέρας (στί-/, 2, 3), γίνεται
ύστερον μνεία καί τών αγγέλων (στίχ. 4), έπειτα ακολουθεί τό έργον τής γ',
ήμέρας (στίχ. δ. κτξ.). Βλ. Πλάτων. Κατηχ. σημειώσ. §. 4 1, Μερ. β. — (ζ)
Μαιθ. ιη, 40. Ούτοι «πάντες εί-ί λειτουργικά πνεύματα εις διάκο ν ία ν αποστελ-
λόμενα διά τούς μέλλοντας κληρονομείν σωτηρίαν». Έβρ. α, 4 4. καί Ψαλμ. ρβ,
24. — (η) Έπιστ. Ίοόδ.- στίχ. G. Αουκ. ι, 18. — (θ) Γενέσ. β, 7. Ματθ. ι, 28.
— (ι) Ώς εδόξαζον κακοφρόνως οί Άνθρωπομορφιται. Βλ. Θεοίωρήτ. Έκκλησ.
ίοτορ. ιδ. — (κ) Ώς ε φρονούν οί Μανιχαιοι. Βλ. Φωτ. Μυριόοιβλ. Άναγν. 4 79»
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τό ζωογονεί, Εκ τής πλευράς του Αδάμ έπλάσθη ύστερον καί ή γυνή
αυτοϋ Εύα (α). Επλάσθησαν δε αμφότεροι κατ'εικόνα και καθ* όμοίω-
σιν τοΰ Θεοΰ, ήτις ύφίστατο είς τήν αγιότητα τής θελήσεώς των, είς
τήν καθαρότητα καί γαλήνην του νοός των, είς τήν άθανασίαν, είς τήν
δεσποτείαν τών ζώων, είς τήν σοφίαν καί εις τάς λοιπάς τελειότητας,
οσαι συγκοοτουσι το υ Θεοΰ τήν εικόνα (β)· καί τής ευδαιμονίας των
ταύτης ά^ίως διωρίσθη ίίς κατοικίαν των τόπος κάλλιστος καί μυρίας
γε'μων τρυφής, ό Παράδεισος, Ταύτα είναι έργα τής περί τόν άνθρωπον
άκρας άγαθότητος του Θεού. Αλλά διά νά έπιμείνη ό άνθρωπος εις τήν
εύδαίμονα ταύτην κατάστασιν, εδειςεν ό δημιουργός του έξαίρετον
πρός αύτον πρόνοιαν, δούς έντολήν είς αυτόν, ή όποια περιείχε το
μέσον του νά διατηρηθή είς τήν οποίαν έπλάσθη εύδαιμονίαν (γ). Ο
Αδάμ όμως καί ή Εύα παρέβησαν τήν δοθείσαν πρός ώφέλειάν των θείαν
έντολήν, καί έχασαν άκολούθως τήν εύδαιμονίαν των, διωχθέντες άπό
τον τοπον τής τρυφής καί περιπεσόντες είς τον σωματικόν θάνατον και
είς μεγίστην άΟλιότητα, ήτις έξηπλώθη καί είς όλους επομένως τους
άπογόνους των διότι ή αύτών αμαρτία έμόλυνεν όλον τό άνθρώπινον
γένος (δ}. Είς τοιαύτη ν δυστυχεστάτην κατάστασιν ό άνθρωπος ευρι-
σκόμενος, ήτο υποκείμενος εις τήν άκραν αυστηρότητα τής θείας οργής,
άπό τήν οποίαν αύτός έξ έαυτου νά έλευθερωθή ήτο άδύνατον* διά το0-
το ό πανάγαθος δημιουργός του, αν καί ήδύνατο νά τόν καταδικάση είς
τόν αίώνιον θάνατον, δέν ήθέλησεν ομως, άλλ' εύ^ύς μετά τήν πτώσιν
του ύπεσχέθη (Μεο. Β'. §. β'. Σημ.), ότι θέλει έξαποστεί>·ει πρός αυτόν
λυτρωτήν τόν μονογενή αύτοΰ υίόν κατά τήν βουλήν τής άπειρου αύ-
τοΰ σοφίας (ε), όστις μόνος ήδύνατο νά μεσιτεύσ/j είς ίκανοποίησιν τής
δικαιοσύνης του Θεου, καί νά προξενήση είς τόν άνθρωπον τήν θειαν
εύσπλαγχνίαν. ϊά τρία ταύτα κεφάλαια μας αποδεικνύει συντόμως τό
πρώτον άρθρον του Συμβόλου, λέγω δέ Α .) τήν ύπκρξιν του ένος Θεου

(α) Γεν. β, 48—27. — (β) Ένδύσασθε τόν καινόν άνθρωπον, τόν κατά Θεόν
κτισθέντα εν δικαιοσύνη καί όσιότητι άληθείας (Έφεσ. δ, 2-ί.) έπίγνωσιν κατ
εικόνα τοΰ κτίσαντος αύτόν. Κολοσσ. γ, 40. — (γ) Γεν. β, 47. Ό θεός έκτισε
τόν άνθρωπον επ' αφθαρσία. Σοφ. Σολ. β, 23. — (δ) Δι' ενός ανθρώπου ή αμαρ-
τία είς τόν κό-μον εισήλθε, καί διά τής αμαρτίας ό θάνατος* καί ούτως είς πάν-
Γας ανθρώπους ό θάνατος διήλθεν, εο* ω πάντες ήμαρτον. 'Ρωμ. ε, 42. — (ε)
Έσ. μθ, 45. Ίωάν. r, 16.
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εν τρισι προσώποις προσκυνουμένου, τών οποίων το πρώτον εΤναι 6 άγέν-
νητος Πατήρ· Β*.) τήν υπ' αύτοΰ δημιουργίαν του κόσμου* καί Γ'.) τήν
περί τά δημιουργήματα πανάγαθον αύτου πρόνοιαν.

Σημ. Α'. Αν και περί τής τοΰ Θεοΰ υπάρξεως καί τών ιδιοτήτων
αύτου μας πληροφορεί μόνος ό φυσικός λόγος, μας διδάσκει όμως καί
ή πίστίς, ήτις δεν είναι ποτέ έναντία είς τόν ορθόν λόγον, καί τής
οποίας ή βεβαίωσις είναι πάσης αμφιβολίας εκτός. Εύκολώτερον δύναν-
ται νά ψευσθώσιν οί ισχυρότατοι καί σαφέστατοι τών άνθρώπων συλ-
λογισμοί, παρά νά ψευσθή ό λόγος τού Θεού (α).

Σημ. Β'. Από τήν άπόδειξιν τής περί τόν κόσμον προνοίας τοΰ δη-
μιουργού τρία τινά προκύπτουσι χρέη παντός χριστιανού.

Α . Να έλπίζη είς τόν Θεόν, πιστεύων ότι παρ' αύτοΰ έχει παντα
τα αναγκαία πρός τήν τής ψυχής καί τοΰ σώματος σωτηρίαν.

Β. Να ταπεινόνηται είς τάς εύτυχίας του ενώπιον τοΰ Θεοΰ, εύχα-
ριστών δι' αυτά ς τόν χορηγόν τών αγαθών καί μεταχειριζό μένος εις
καλόν τάς θείας δωρεάς του.

Γ'. Τία υπομένω είς τάς δυστυχίας ώφελούμενος ψυχικώς έξ αυτών.

Σημ. Γ', ίΐ πρός τόν Αδάμ εντολή τοΰ Θεοΰ είναι έργον τής περί
τον άνθρωπον έξαιρέτου αύτοΰ προνοίας, διά τής όποιας έσπευδε νά
τόν κράτηση εις τήν οποίαν έπλάσθη εύδαιμονίαν. Ο άνθρωπος έδη-
μιουργήθη μ,έ ψυχήν καί σώμα, τών όποιων Ικάτερον έχει τάς ιδίας του
κλίσεις. Η ψυχή ώς πνεύμα καθαρόν, κλίνει είς τό να ηναι πάντοτε
ηνωμένη μέ τόν Θεόν δια τής άρετής. Το ύλικόν σώμα κλίνει είς όσα
αρεσκουσιν είς τάς αισθήσεις, τά όποια, όταν κυβερνώνται άπό τον
λόγον, όχι μόνον δέν έμποδίζουσιν, άλλά καί συντελ,οΰσιν εις άρετήν.
Εις τήν συμφωνίαν τών κλίσεων τής ψυχής καί τοΰ σώματος υφίστα-
ται ή ανθρωπινή εύδαιμονία, καί διασώζεται έν όσω μένει αύτη ή
συμ.φωνία. Ευθύς όμως άφ' ού έξαγριωθώσι κατά τού λόγου αί κλίσεις
τών αισθήσεων, γίνονται καί ονομάζονται πάθη* άφ' ού δέ νικήσωσι
τόν λογον, καθόσον μεν διαστρέφουσι τήν ψυχήν, ονομάζονται κ α-
κ ί α ι, καθόσον δε παραβαίνεται δι' αυτών ό θείος νόμος, όνομ,άζονται
ά μ α ρ τ ί α ι. Η θέλησις ή αυτεξούσιος, μέ τήν όποίαν έπροικίσθη ό
άνθρωπος άπο τόν Δημιουργόν του, συνέτεινε πρός διατήρησιν τής

C«) Β. Πέτρ. β, 46-21.
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£υμ<ρωνίας τών δύω τούτων κλίσεων, οδηγούμε ν η άπό τήν εντολή,?
τοϋ Θεοΰ, ή όποια φανερώς άπηγόρευε νά μή καταγινηται ό άνθρωπο^
είς τά αισθητά πράγματα με βλάβην του λο'γου. Καί ταύτην τήν έν->
τολήν έν όσω έούλαττεν, έφύλαττεν έν ταύτώ και τών κλίσεων την
συμφων[αν, καί άκολούθως τήν εύδαιμονίαν του. Αφ* ού όμως έπροτί-
μησε τήν σωματικήν ήδονήν περισσότερον παρά. τήν πνευματικ-ήν j
ήγουν παρά τήν σωτηριώδη τήρησιν τής θείας εντολής, καί κοίθυπε-
ταξε τον λό^-ον εις τά πάθη, έχασε τήν εύδαιμονίαν του. Το φώς τοδ
νοός έσκοτίσθη, ή άγιότης τής θελήσεως έμολνύνθη, ή γαλήνη τήζ
ψυχής έταράχθη* καί ήνοίχθη τό θέατρον τοϋ πολέμιου τών παθών
κατά τοϋ λόγου, καί τής κακίας ό θρίαμβος, άπό τήν οποίαν έπήγασαν
αί διάφοροι νόσοι καί μέριμναι καί δυστυχιαΐ (α)* καί τούτων όλων 5
καρπός, ό ύπό τοϋ Θ·οϋ καταχριθείς θάνατος ό σωματικός, ηνωμένος,
τό χείριστον, με τόν φοικωδέστατον πνευματικόν θάνατον, όστις είναι
ό άπό Θεοΰ χωρισμός. IÎ άθλιότης αύτη τοΰ πρώτου ανθρώπου διαδο-
θεϊσα καί είς τους απογόνους του έπληθύνετο άνα"λό^ως πρός τοΰ
χρόνου τήν πρόοδον, έως ού έπλεόνασεν ή αμαρτία (oj, καί ούδεν άλλο
μέσον δεν ήδύνατο ν' άπολυτρώση τόν άνθρωπον άπ' αύτήν, παρά τήν
υπερπερισσεύσασαν χάριν τής τοϋ Θεοϋ εύσπλαγχνίας. Ο άνθρωπος
παραβάς άπαξ τήν έντολήν τοΰ άπειρου καί αιωνίου Οντος, εγεινδ
δια τούτο αιώνιος παραβάτης, καί άκολου'θως έπρεπε νά ήναι αιώνιον
καί άναμάρτητον τό Ον έκείνο, τό όποιον εμελλε νά μεσιτεύση δια νά
έξιλεώση εις τόν αιώνα τόν παοοργισθέντα Θεόν. Αλ>λά ποίον ποτε
πλάσμα ήδύνατο νά εχη τοσαύτην τελειότητα (γ); Μόνος ό Τίος του
Θεοϋ έπρεπε να άναδεχθή τό ένδοςότατον καί εύσπλαγχνικώτατον
τοΰτο έργον τής άτίολυτρώσ^ως του ανθρωπίνου γένους, καθώς μας δι ·
δάσκουσι τά επόμενα άρθρα τοϋ αγίου Σύμβολου.

ΑΡΘΡΟΝ Ε'.

Β'. Μέρος τοΰ Συμβόλου.
§. ζ'· Ο μονογενής Υιός τοΰ Θεοΰ και Θεός, κατά τό β', άρθρον τοό
άγίου Συμβόλου, είναι τό δεύτερον πρόσωπον τής άγιας Τριάδος, συνά-

(α) «Θυμός καί οργή, θλίψις καί στενοχώρια, επί πασαν ψυχήν άνθρωπου τοΰ
κα-εογαζομένου τό κακόν. 'Ρωμ. β, 9. — (β) Γεν. ç, ί 1, 4 2. ΓΡωμ. α, 2"4—32.

— (γ) Ού πρ«σβυς? ούκ άγγελος, άλλ'αύτός 6 Κύριος εσωσεν ήμ«;» Ήσαι. ^Yà 9»
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ναρχος μέ τόν προάναρχον αύτοϋ Πατέρα, ώς πρό αιώνων έξ αύτου
γεννηθείς, ούχί ποιηθείς (α)' ομοούσιος δε και σύνθρονος του Πατρός
καί παντοδύναμος (β) καί παντογνώστης (γ) καί πανταχού παρών (δ)
καί κύριος τοΰ παντός (ε)- δι' αύτοΰ έδημιούργησεν ό Θεός καί πατήρ
τον σύμπαντα κόμον (ζ). >

Σημ. Απο πολλάς μαρτυρίας τής άγίας Γραφής βεβαιόνεται ή περί
τοΰ υίοΰ καί λόγου του Θεοΰ καί πατρός θεολογία τής έκκλησίας. 0ς
προαιώνιος υιός τοΰ Θεοΰ έξ ανάγκης επεται, ότι είναι καί τής αύτής
φύσεως πρός τόν Πατέρα" ό Πατήρ έγέννησεν άρρεύστως* ό Υίος έγεν-
νήθη άχρόνως, πρό τών αιώνων, υπέρ πάσαν εννοιαν καί κατάληψιν
ανθρώπων. Επλανήθη λοιπόν, καί δικαίως κατεκρι'θη ό Αρειος, όνομά-
σας κτίσμα τόν υίόν τοΰ Θεοΰ καί Θεόν (η).

ΑΡΘΡΟΝ Γ'.

§. ή. Κατά τό γ', άρθοον τοΰ Συμ,βόλου ό Υιός καί Λόγος τοΰ Θεοΰ
ηλθεν έξ ουρανοΰ εις τήν γήν, καί έσαρκώθη έκ Πνεύματος άγιου και
Μαρίας τής παρθένου (θ)" Θεός άληθης και τέλειος υπάρχων έ'γεινεν
αληθής καί τέλειος άνθρωπος ό θεάνθρωπος Κύριος Ιησούς Χριστός (ι),
και έφιλνίωσε τόν άνθρωπον πρός τόν Θεόν (κ).

Σημ. Α'. Η έξ ουρανοΰ κατάβασις του Υίοΰ τοΰ Θεου δεν είναι με-
ταβολή τόπου, διότι ό Θεός είναι πανταχου παρών, άλλά δι' αύτής φα-
νερονεται ή θέλησις τοΰ νά προσλάβη τήν άνθρωπότητα, είς τήν οποίαν,
αόρατος ών κατα τήν θεότητα, έπί τής γης ώφθη καί τοις άνθρώποίς

(α) Υίός μου εΐ συ, εγώ σήμερον γεγέννηκά σε (Ψαλμ. β, 7) καί, «Έγώ και
ό πατήρ εν έσμεν». 'Ιωάν. t, 30, καί ιδ, 9, 4 0. και, α, 4. καί η, 58. κτλ. —
(β) Εδόθη μοι πάτα έξουσία έν ούρανω καί έπί γης. Ματθ. κη, 48. —(γ) Αυτός
δέ ειδώς αυτών τά διανοήματα (Αουκ. ια,47)" ωσαύτως και τά τής Σαμσρείτιδος

κρυπτά εξελέγχει (Ίωάν. δ, 4 8--19), καί τήν τοϋ 'Γοόδα προδοσίαν (αυτ. ιγ,

44) και τό πάθος, και τόν θάνατον, καί τήν άνάστασιν αύτοϋ προθεσπίζει (Λουκ.
ιη, 34—33), καί τήν καταστρορήν τής 'Ιερουσαλήμ προκηρύττει (Ματθ. κδ, 2)
κτλ. — (δ) Καί ιδου έγώ μεθ' ήμών ειμί πάσας τάς ήμέρας εως τής συντελείας
του αιώνος. Ματθ. κη, 20. — (ε) Ύμεΐς φωνεΐτέ με, Ό διδάσκαλος, καί Ό
κύριος, καί καλώς λέγετε" ει'μί γαρ. Ίωάν. ιγ, 13. — (ζ) Πάντα Si' αΰτοΰ έγέ-
νετο. Τωάν. α, 3. καί Α'. Κορινθ. η, 6. — (η) Βλ. εμπρ. "Αρθρ. θ', σημ. β.
§· ιζ'· — (θ) 'Ιδού ή Παρθένος εν γαστρι εξει. Ήσ. ζ, 44k καί Αουκ. α, 2, 35.
— (ι) Γαλατ. δ, 4. — (κ) ΕΤς Θ-:ός, εΤς κ«1 μεσίτης Θεον κα; άνθρώτων, «*-
6ρωπος Χρίστος 'Ιησούς. Α. Τιμοθ. β, 5.



συνανεστράφη· έσαρκώθη δέ διά τής παντοδυνάμου τοΰ άγιου Πνεύμα-»
τος συνεργείας έκ τών άχράντων αιμάτων τής αειπαρθένου Μαρίας υπέρ
φύσιν καί παναχράντως, έπειδή καί αυτή ή δικαιοσύνη του άπητει νά
ηναι κεχωρισμενος απο τών αμαρτωλών, όστις ήλΛε νά καθαρίση τον
κόσμον άπό τήν άμαρτίαν (α).

Σημ. Β'. Εις τήν ένανθρώπησιν του Τίου τοΰ Θεοϋ ήνώθη -ή Θεία
φύσις μέ τήν άνθρώπινον άσυγχύτως είς μίαν ύπόστασιν, καί εγεινεν
εν ΘεΓον πρόσωπον ό Θεάνθρωπος ίησοϋς, οχι δύω, άλλ' εις καί ό αυτός
υιός τοϋ Θεοΰ καί υιός τής Μαρίας, δύω φύσεις έχων καί δύω θελή-
σεις, κεχωρισμένας άπ' άλλήλων καί άσυγχύτους. Διά τούτο άλ.λοτε
άναγινώσχομεν είς τήν Οείαν Γραφήν ρητά άνήκοντα εις μ,όνην αύτου
τήν Θεότητα· οίον α Ο Χριστός, ό ών έπί πάντων θεος εύλογητός είς
τους αιώνας, αμήν); (Ρωμ. θ, 5), καί «Θεός έφανερώθη έν σαρκί»
(Α'. Τιμοθ. γ, 1 6) και «Év άρχή ήν ό λόγος, καί ό λόγος ήν πρός τόν
Θεόν, καί Θ;ός ήν ό λ.όγος» (ίωάν. α, 1 ), καί α Προ τοϋ Αβραάμ γενέ-
σθαι εγώ ειμί» (Ιωάν. η, 5S). Αλλοτε δέ άπαντώμεν ρήσεις, τάς
οποίας πρέπει νά έννοώμέν δια τήν άνθρώπινον μόνον, καί ούχί διά τήν
θείαν αύτοΰ φύσιν. Τοιοΰτο είναι τό, ότι ό Χριστός δέν γνωρίζει τήν
τελευταία ν ήμέραν καί ωραν, καί ότι ό πατήρ αύτοΰ είναι μείζων
αύτοΰ (ίωάν. ιδ. 1 8), καί ότι έδεήθη εκείνου, όστις ήδύνατο νά λυ-
τρώση αύτόν έκ τοΰ θανάτου (Éop. ε, 7), καί τά τοιαύτα.

Σημ. Γ . Διά τέσσαράς τινας αίτιας παραδιδαυσιν οί θεολόγοι ότι
επρεπε νά ένανθρωπήση ό Υιός τοΰ Θεοΰ.

ά.) Διά νά μεταχειρισθη ό ουράνιος πατήρ τόν μεσίτην τοΰτον και
έγγυητήν ήμών είς τό έργον τής άπολυτρώσεως ούτως, ώς νά ητο αυτός
εκείνος ό άμαοτήσας άνθρωπος, τοΰ οποίου τήν φύσιν προσελαβε. Τοΰτο
δέ άλλως ήτο άδύνατον, αν αύτος δέν έγίνετο άληθώς άνθρωπος (β).

β'. Δια νά έλκύστ} πρός εαυτόν ό Σωτήρ εύκολώτερα τους άνθρώ-
πους μέ τήν όρατήν αύτοΰ παρουσίαν, και νά φανερώση έκ στοματος
είς αύτούς τήν θέλησιν τοΰ ούρανίου Πατρός καί τήν πρός τήν εύδαι-
μονίαν όδόν (γ).

(α) Έβρ. ζ, 26. — (β) Τόν μή γνόντα άμαρτίαν υπέρ ήμών άμαρτίαν έποίη-
σεν, "ίνα ημείς γινώμεθα δικαιοσύνη Θεοΰ έν αύτώ. Β. Κορινθ, ε, 21. — (γ)
Πάντα ά ηχούσα άπό τοΰ Πατρός μου έγνώρισα ύμιν* δια τοΰτο ούκε'τι υμάς
λέγω δούλους—υμάς δέ εΐρηκα φίλους. 'Jtcûay· ιε, Ί5.



γ. Δια να πληρώση έντελ^ώς τον θείον νόμον, καί δια τούτου ου
μόνον νά άναπληρώση τάς ημετέρας ελλείψεις ε'.ς τήν πλήρωσιν του
νόμου, άλλα και νά ά,φήση προσέτι παράδειγμα και κανόνα εις ολα$
ήμών τάς πράξεις τήν άγιωτάτην αυτού ζωήν, τήν οποίαν χρεωστοΰ-
μεν νά μιμ,ώμεθα. άν θέλωμεν νά σωθώμ,εν* τούτο δε να πράξνΐ δεν
ήδύνατο, χωρίς νά προσλάβη τήν άνθρώπινον φύσιν (α).

δ'.) Δια νά ά,ποθάνη, και με τον θάνατον του ίκανοποιήσας τήν δι*
καιοσύνην τοΰ θεοΰ và μας έλευθερώση άπο τήν πρέπουσαν τιμωρίαν,
και άξιώση ήμάς τής αιωνίου ζωής (β).

Ταΰτα είναι τά κυριώτερα αίτια τής θείας ενανθρωπήσεως, ήτις
Ιγ&ινε μετά παρέλευσίν τίνων έκατονταετηρίδων, άφ' ού έξέπεσεν ό
άνθρωπος* διότι έπρεπεν είς τοΰτο τό μεταξύ νά έτοΐμάση τήν όδόν
του ό θείος ήμών μ,εσίτης διά τοΰ φυσικού καί γραπτού νόμου, καί
διά τών προφητών, καί διά πολλών κολάσεων δικαιοτάτων πρός τους
ασεβείς καί άνταμοιβών καί επαγγελιών προς τους εύσεβεΐς γενομένων.
Επειδή δέ ταΰτα. όλα δεν ήσαν ικανά νά έμποδίσωσι τους ανθρώπους
από τήν φθορχν τής άμ,αρτίας κοινής γενομένης, καί άλλη έλπίς παρά
τήν θείαν βοήθειαν δέν έφαίνετο, άφ' ού έπληρώθη ό διωρισμένος καιρός
είς τήν ά.πόκρυφον βουλήν τού ©εοΰ, έφανερώθη τέλος πάντων είς τους
ανθρώπους διά τοΰ μονογενούς αυτού Τίοϋ7 ο πάλαι διά τών Προφητών
λαλησας Θεο'ς (γ). Αυτ/] δέ ή μετά τινας εκατονταετηρίδας ένανθρώ-
πησίς του Σωτήρος δέν έ'βλαψε τήν σωτηοίαν τών εκλεκτών καί άγίων
άνδρών, όσοι έζησαν πρό τής Χριστού γεννήσεως* διότι καθώς ήμεΓς
πιστεύομεν είς τόν έλθόντα, ούτως αύτοί έπίστευσαν είς τόν μέλλ,οντα
να ελθτ] σωτήρα τών άνθρώπων. Η πίστις αύτών κατ' ούσίαν δέν δια-
φερει άπό τήν ίδικήν μας (δ)* διά τούτο ό άγιος Παύλος ού μόνον ονο-
μάζει πιστών τον Αβραάμ, άλλά καί παράδειγμα προβάλλει αυτόν είς
τους θέλοντας νά δικαιωθώσι διά τνις πίστεως (ε).

Σημ. Δ . Ο ένανθρωπήσας υίός τοΰ Θεοΰ έ^εννήθη είς τήν Βηθλεέμ,
χωράν τής Ιουδαίας έπί Αυγούστου Καίσαρος Ρώμης* τήν όγδόην ή-

Cα) 'Εξ απέστειλεν ο ©εός τον υιόν αυτοΰ νενόμ,ενον έκ γυναικός, γενόμενον υπό
νομον, ίνα τους υπό νόμον έξαγοράση. Γαλατ. δ, 4· — (β) "Ινα διά του θανάτου
κατάργηση τον τό κράτος έχοντα τοΰ θανάτου, τοΰτ* έστι τον διάβολον, καί
απαΛλάξγ) τούτους, όσοι φόβιρ θανάτου διά παντός τοΰ ζην ένοχοι ήσαν δουλείας.
Εβρ. β, 14. — (γ) *Εβρ. α, Ί. — (δ) Έν ταύτη τή πίστει εμαρτυρήθησαν οί
πρεσβύτεροι. Έβρ. ια. 2. καί ιβ, 2. καί ιγ, 8. — (ε) 'Ρωμ. δ, -16.
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μέραν μετά τήν γέννησίν του κατά νόμ.ον περίετμήθη, και ώνομάσθη
I η σ ο 0 ς, το όποιον μεθερμηνεύεται σωτήρ (α), ώς διασώσας ήμάς
ατό τήν άμαρτίαν καί τήν έξ αύτής τιμωρίαν ώνομάσθη δε και
Χρίστος, ή Μεσσίας, τά όποια καί τά δύω σημαίνουσιν ή-
λειμμένον ή κεχρισμένον. Είς τήν παλαιάν Διαθήκην
έχρίοντο οί βασιλείς, οί ιερείς καί οί προφήται (β)· έσήμαινε δε τό χρί-
σμα, οτι ή εκλογή έγίνετο ύπό Θεου, καί δι' αύτοΰ, ώς δι' ορατού τίνος
σημείου, έλάμβανον οί χοιόμενοι πνευματική ν δύναμιν είς το νά οί-
κονομώσιν άξίως τάς διακονίας αύτών. 0 Τίός τοΰ Θεοΰ ένανθρωπήσας
ανελαβε τάς τρεις ταύτας αξίας* καί βασιλεύς μεν είναι, διότι βασι-
λεύει έπί πάντων, μάλιστα δέ είς τήν έκκλησίαν κυβερνών αύτήν
παντοδυνάμως καί καταβάλλων τους εχθρούς της (γ)* ίεοευς δέ, διότι
διήλλαξεν ήμάς μετά τοΰ Θεοΰ διά τής εαυτού θυσίας, ήγουν διά τού
ίδ'.ου θανάτου, καί μεσιτεύει πρός τόν Πατέρα υπέρ ήμών είς τους
ούρανούς (δ)- προφήτης δέ τέλος είναι, διότι έφανέρωσεν είς ήμάς του
Θεού τό θέλημα, καί διά τής ιδίας α,ύτοΰ παρουσία.ς καί διά τών
Αποστολών του ύστερον (ε). Είς τάς τρεις ταύτας άΕίας έχρίσθη ο Υίος
τού 0£θϋ ό Χριστός, ού^ί όμως μέ ύλακόν ελαιον, άλλα διά τοΰ άγιου
πνεύματος (ζ). Εκ τούτου ώνομάσθησαν καί οί είς αυτόν πιστεύοντες
Χριστιανοί πρώτον ε·.ς τήν Λντιόχειαν άπό τόν καιρόν άκόμη τών
Αποστόλων (η).

§. θ'. 0 ίησο'ς Χριστός διήλθε τήν ζωήν αύτοΰ είς έντελ^εστάτην
πλ.ήρωσιν τοΰ νόμου, άπέδειξε μέ λαμπρά θαύματα τήν ιδίαν θεότητα,
καί διά τής ουρανίου αύτοΰ διδασκαλίας έφανέροίσε σα,φέστατα το
θέλ.ημα TOrJ Θεοΰ καί ΙΙατρός.

Σημ. Α . Τρία ταΰτα είναι τά άςιοσημείωτα είς τήν ζωήν τοϋ Σω-
τήρος· ά) τ, τελ^ειοτάτη τής διαγωγής αύτοΰ άγιότης* β) ή θειοτα,τη
διδασκαλία του, καί γ') ή διά θαυμάτων αύτής βεβαίωσις- Η ζωη του
έλαβεν άρχήν άπό τους διωγμούς τοϋ Ηρώδου (θ)* άνετράφη δέ υπό

(χ) Ματθ. α, 21. Λο·;κ. β, 21. — (β) Α. Βασ. ι, Α . iç, 43. Έξοδ. λ. 30.
μ, Ί6. — (γ) Α ουκ. α, 32, 39. καί «Έγώ δέ κατεστάθην βασιλεύς υπ' αύτοΰ.
Ψαλμ. β, 6. — (δ) Σύ ιερεύς είς τόν αιώνα. Έβρ. ε, 6. — (ε) Προφήτην ύμιν
άνκστήσει Κύρ·.ος ο Θεός υμών εκ τών αδελφών υμών, ώς εμέ. Πραξ. γ, 22. —
(ζ) Πνεΰμα Κυρίου ετζ' ίμε' ου ενεκεν έχρισε με. Αουκ. δ, Ί 8 εκ τοΰ 'Ησαίου, ξα,
Ί. καί κ'Εχοισεν αύτόν ό Θεός ττνευ'ματι άγι'ω καί δυνα'μει». Πρά'ς. ι, 38.—
(η) Πράξ. ια, 26, — (θ) Ματθ. β, 7.



Tr,4 ίύλογημένης αύτοΰ και παρθένου μητρός, αυξανόμενος καί πλη-·
ρούμενος σοφίας, καί τήν χάριν εχων τοϋ Θεοΰ (α). Δωδεκαετής γενό·4
μένος κατέπληξε με τάς σοφ?ς αύτοΰ έρωτήσείς τους έπιφανεστάτου<£
διδασκάλους τών Ιουδαίων, ώστε έξίσταvto διά τήν σύνεσίν του όσοι
τόν ήκουον (β). Εις δε τό τριακοστόν έτος του έ^απτίσθη ί>πό τοΰ
μεγίστου τών προφητών όλων Ιωάννου, τοΰ Ζαχαρίου καί τής έλισά·»
βετ υίοΰ, ούχί διότι είχε χρείαν βαπτίσμ,ατος ό άναμάοτητος, άλλα διά
νά άγιάση με τήν παρουσίαν του τό θείον τοΰτο λουτρόν, τό όποιον
είχε προσδίωρισμένον είς καθαρισμόν τών ημετέρων αμαρτιών καί ευ-
θύς μετά τήν άγιωτάτην ταύτην πραξιν ήνοιξε τήν πηγήν τής θείας
αΰτοΰ σοφίας, καί ήρχισε ν* κηρύττη παρρησία τήν καθαοωτάτην αύτου
διδασκαλίαν, ποτ-.ζων τών θνητών τ*ς καρδίας μέ τών άκηράτων αυτοΰ
λόγων τά γλυκύτατα ρείθρα. Εδειζε πώς πρέπει νά λατρεύωμεν τον
θεο'ν (γ)' διώρισε τήν αληθή καί κυρίαν έννοιαν της αρετής και κακίας,
καί άπέδειξεν ότι τό άληθές καί τών δύω δέν ποέπη νά ζητήται είς τήν
έπιφάνείαν, άλλ' είς τους λογισμούς και τά βάθη τής καρδίας (δ). Εςη-
λί τευσε τήν αίσχράν δεισιδαιμονίαν καί τήν ύπόκρισιν (ε). Εφανέρωσεν
εις τί υφίσταται ή αληθής μακαριότης (ζ). Εδίδαξε τους ανθρώπους τά
μ.έσα. τοΰ ν' άποκτώσΐ τήν θείαν χάριν (η). Τους έβεβαίωσε περί τής
μελλούσης αμοιβής τών αγαθών καί κακών (9)' καί έκήρυξεν, ότι αυτός
είναι ό απεσταλμένος σωτήρ τοΰ γένους τών ά%θροίπων (ι). Ολην του
ταύτην τήν σωτηριωδες·άτην δίδασκα?,ίαν έστερέωσε δι' ύπεοφυες-άτων
θαυμ.άτων, διά τών όποιων άπεδειξεν έν ταύτώ τήν ιδίαν θεότητα,
ώστε νά έκφωνώσι θαυμάζοντες όσοι τόν ήκολούθουν, α ότι ουδέπο-
τε έφάνη ου τω ς έν τώ Ισραήλ» (Ματθ. θ. 33). Τόσον δε
ίσχυροτέρα καί δραστήριος έ^τάθη ή διδασκαλία του, όσον περισσότε -
ρον έβεοαιώθη άπό τήν άγιωτάτην αύτοΰ διαγωγήν, ήτις έμαρτύρη-
σε τρανώς τήν τελείταιην άρετήν του, έπειδή μόνος αυτός

(α) Λουκ. β, 40. — (β) Λουκ. β, 46. — (γ) Ίωάν. δ, 24. — (5) Μαρχ. ζ,
5—23.— (ε) Ματθ. *γ,4, 33.— (ζ) Ματθ. ε, καί ç. — (η) Ματθ. ς-, 33. —
(θ) Ματθ. κε, 4, 46. — (ι) Τοΰτο δέ έστι τό θέλημα το5 πέμψαντός με, ίνα
πάς ο θεωρώ ; τον υίόν καί πιστευων είς αυτόν έ'χη ζωήν αίώνιον» ( Ιωάν. ς-, 40).
καί, Έγώ είμι (ό Μεσσίας) ό λαλών σοι (Ίωάν. δ, 26)· καί πρός τόν έκ γενετής
τυφλόν προσδιαλεγόμενος «Ό λαλών μετά σου, ειπεν, έκεΐνός έστιν ο ικός του
θεοΰ» (αυτ. θ, 35—37). κτλ.
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άμαρτίαν ουκ έ π ο ί η σ ε ν, ουδέ ευρέθη δόλος έν τω
στόμα τι αύτοΰ (Α1. Πέτρ. β, 22).

Σημ. Β'. Η ιστορία τής ζωής του κυρίου Ιησού και αϊ σωτηριώδεις
αύτοΰ διδασκαλίαΐ περιέχονται άκριβώς ε^ς τά δ'. Ευαγγέλια, τά όποια
χρεωστοΰμεν νά σεβώμεθα ώς έ-τελέστατον κανόνα τής πίστεως καί
τής αρετής.

Σημ. Γ'. Από τήν περί τόν Σωτήρα άκοαν φροντίδα τής παναγίας
αύτοΰ μητρός, οπό τε ήτο άκόμη παιδίον (α), καί άπό τήν πρός αύτήν
υπακοήν αύτοΰ (β) καί τήν μετά τών διδασκάλων συναναστροφήν
του (γ) μανθάνσυσιν οί γονείς μεν νά έπιμελώνται μέ πολλήν φροντίδα
καί νά διδάσκωσι τά τέκνα των τά καλά, τά δέ τέκνα να ύπακούωσιν
είς αύτούς, καί νά έχωσι συναστροφάς τιμίας καί μετά σοφών άνθρώ-
πων, δι à νά μανθάνωσιν άπ' αύτούς τών ηθών τήν χρηστότητα.

Σημ. δ'. Ο ίησοΰς Χριστός περίετμήθη, καί έπλήρωσεν ολας τάς
διαταγάς τοΰ νόμου, τοΰ όποιου αυτός ήτο δοτήρ καί ποιητής' εντεύ-
θεν μαν^άνομεν, ότι πάς Χριστιανός, είτε διδάσκαΛος, εΐτε οίκο6εσπο-

w « ç» / y · \ ι >^c'

της, είτε οποιασδήποτε τάςεως, πρέπει να φυλαττη πρώτος αυτός ο,τι
καλόν παραγγέλλει καί συμβουλεύει είς τους άλλους.

ΑΡΘΡΟΝ Δ.

§. ι'. Το τέταρτον άρθρον τοϋ ίεροΰ Συμβόλου μας διδάσκει, οτι
ό Σωτλρ ήμών έτελεύτησε τ^ν άγιωτάτην αύτοΰ ζωήν με σταυρικον
θάνατον, καί ετάφη σωματικώς.

Σημ. Α'. Ανη'κουστος έστάθη τών Ιουδαίων ή πώρωσις καί τυφλοτης*
αυτοί ήσαν πεπληροφορημένοι άπό τάς προφητείας διά τήν μελλουσαν
τοΰ Χριστοΰ έλευσιν" προεικ,όνιζον αυτόν συχνώς είς τχς ιεροτελεστίας
και τάς θυσίας των έβλεπον τά προκηρυχθέντα σημεία τής σωτηριω-
δους αύτοΰ έλεύσεως είς τήν γήν εύηργετοΰντο καθ' ήμέραν άπό τά
θαύματά του* ήκουον τήν άγιωτάτην αύτοΰ διδασκαλίαν* και ομως έν
τούτοις ούτε τόν έγνώρισαν, ούτε τόν έδέχθησαν (δ), άλλ έκ τοΰ εναν-
τίου τόν άπέβαλον ώς ψεύστην καί πλάνον, καί τόν κατεδικασαν εις
θάνατον, θάνατον όμως, όστις έχρημάτισεν ή ζωή και σωτήρια τοΰ

(α) Λουκ. β, Μ—51. καί Ματθ. ιβ, 46. — (β) Λουκ. β, 54. — (γ) Εύρον
αύτόν έν τώ ίερώ καθεζόμενον εν μέσω τών διδασκάλων, αύτ. 4:6. — (δ) Εις
τά ιδια ήλθε, καί οί ίδιοι αύτόν ού παρέλαβαν. Ίωάν. α, Ή.
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κόσμου. Αποφασίσαντες δε τόν θάνατόν του-, έπλ'/ρωσαν την αίώνίον
βουλήν τοΰ Θεου, ή όποια ήτο νά άποθάνη ό υΙος τοΰ Θεοΰ διά τήν
σωτηρίαν τών άνθρώπων. Οΰτω λοιπόν ό Σωτί.ρ τοΰ κόσμου, φαγών
μετά τών Αποστόλων τό τελευταίον πάσχα (α), καί διατάξας τό
μυστήριον της μεταλήψεω; (β) τήν αυτήν νύκτα, ύπέμεινε νά προ-
δοθή είς τους εχθρούς της αληθείας από τόν μαθητήν του Ιούδαν τόν
Ισκαριώτην (γ), νά συρθή άπό τά κριτήρια ώς παράνομος ό τοΰ νόμου
δοτήρ (δ), καί τέλος νά κατακοιθή είς τόν έπονείδιστον σταυρικόν
θάνατον. Πιλάτος , Ρωμαϊκός ήγεμ.ών τής Ιερουσαλήμ, Πόντιος την
πατρίδα, κατεδίκασε τόν άθώον Ιησοΰν (ε). Αύτό ς δέ ο μεσίτης Θεοΰ
xat άνθρώπων, άφ' ού προσηυχήθη θερμώς είς τόν ούράνιον αυτοΰ
πατέρα καί παρέδωκεν εις τάς χείρας αύτοΰ όλους τους πιστούς, μετά
πολλάς καί διαφόρους άτιμίας καί βασάνους προσηλώθη είς τόν σταυ-
ρόν, καί υπομείνας τάς φρικτάς έκείνας όδύνας τών ά.γίων του παθών
τέλος έξέπνευσε* καί ό μεν ήλιος έσκοτίσθη, καί ή γή έσείσθη, και
πάσα ή κτίσις ήλνλ-οιώθη δια τόν θάνατον τοΰ ά.θανάτου Δημιουργοΰ
της, καί πολλοί νεκροί άπό τά μνήματ' άνέστησαν, καί τό καταπέ-
τασμα τοΰ ναού έσχίσθη είς δύω, διά τού οποίου προεικονίζετο σαφώς
ή καταστροφή τοΰ ναοΰ καί τό τέλος τής νομικής λατρείας (ζ)' οί δέ
αναίσθητοι σταυρωταί του μη άρκεσθέντες είς τήν τόσην σκληρότητα
των? ενυ£αν μέ τήν λόγχην τήν πλνευράν τοΰ ήδη άποθανόντος Ιησοΰ,
καί ιδού έξήλθεν έκ τής άγίας ταύτης πληγής αίμα καί ύδωρ (η) είς
τύπον τών δύω μ.υστηρίων, τοΰ βαπτίσματος λέγω καί. τής μεταλή-
ψεως, τά οποία είχε προσδιορίσειν. Ετι ζών έπί τοΰ σταυρού ό Σωτήρ
έξεφώνησε τούτον τόν μυς-ηριώδη λ*όγον «Τετέλεςαι» (ίωάν. ιθ, 30),
με τόν όποιον έφανέρωσεν, ότι έκείνην τ^ν ώραν έλαβον τέλος όλαι
τής παλαιάς διαθήκης at θυσίαι, τά μυστήρια, αί ίεροτελεστίαι, al
προφητείαι καί αυτός ό νόμος* τέλος γαρ νόμου ό Χριστός
(Ρω^Λ. ι, 4). Ο άγιος Παύλος παρατηρεί μέγιστον μυστήριον εις τόν
σταυρικον θάνατον τού Χριστοΰ. Ο νόμ,ος ειχεν έπικατάρατον τόν κρε-
μάμενον έπί ξύλου (Δευτεο. κα, 23 V ύ^ό κατάραν δέ ημεθα καί ήμείς
διά τήν άμαρτιαν* ανέλαβε λοιπόν είς εαυτόν ό υίός τοΰ Θεοΰ τήν

(α) Ματθ. κ<τ, 49—20. — (β) Λουκ. *6, 19—20. — (γ) Αουκ. κβ. 3, 4.—
(δ) Ματθ. κς·, 57. Λουκ. κγ. 5, 7. — (ε) Ίωάν. ιθ, \ C. — (ζ) Ματθ. κζ,
26—54. — (η) Ίωάν. ιθ, 34.
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χατάραν, διά να μας εξαγόραση άπό τήν κατάραν του νόμου, και να
εΰλογηθώσιν όλοι οί είς αυτόν πιστεύοντας κατά τήν πρός Αβραάμ
υπόσχεσιν του Θεου (α). Ο εσταυρωμένος Ιησούς τήν αύτήν ήμέραν
τής σταυρώσεώς του πρός τό εσπέρας κατεβιβάσθη άπό τόν σταυρόν
υπό Νικοδήμου καί Ιωσήφ του έ£ Αριμαθαίας, καί ετάφη είς μνήμα
καινόν (β). ToDto είναι ή πληρεστάτη βεβαίωσις του οτι ό Χριστός
άπέθανε τω όντι σωματικώς.

Σ/μ. Β . Ο Ιησούς Χριστός έσταυρώθη τό τριακοστόν τρίτον έτος
τής ηλικίας του έπί Τιβερίου Καίσαρος Ρώμης, ηγεμονεύοντος ε'·ς τήν
ίουδαίαν του Ποντίου Πιλάτου, τον όποΓον άναφέρει τό άγιον Σύμβο-
λον διά τρεις αιτίας" ά) διά νά βεβαιωθή καί διά τής χρονολογίας ή
άλήθεια τής ιεράς ιστορίας' β') διά νά φανή ή π/.ήρωσις τής του Ια-
κώβ προφητείας r.gpl του οτι έμελνλνον νά χάσωσι τήν κυριαρχίαν των
οί Ιουδαίοι, ύπο^αχθ^ντες είς τον ζυγόν τής Ρωμαϊκής βασιλείας' γ')
διά νά άποδειχθή σαφέστατα ή αθωότης τοΰ άναμαρτήτου Ιησού, οτι
απέθανεν ούχί άκρίτως άπό τόν οχλ,ον, άλλ' εξετασθείς έμπροσθεν άλ-
λοφύλου κριτοΰ, όστις ώμολόγησε παρρησία, ότι δεν εύρεν ούδεμίαν
αιτίαν είς αύτόν (γ).

Σημ. Γ. Τρία τινά πρέπει νά σημειώσωμεν είς τόν θάνατον του
Χριστού' ά) ότι ύπέμεινε τάς όδύνας τών άγιων του παθών εκουσίως,
και έπαθε μόνον σωματικώς ώς άνθρωπος, άλλ.' ούχί ώς Θεός άπαθής*
β ) ότι επαθεν άθωότατος ών γ') οτι επαθεν ύπομονητικώτατα μετ*
άκρας υπακοής μεν προς τον Θεόν, άγάπης δέ πρός τους εχθρούς του.
Εντεύθεν συμπερα ίνομεν, ότι καί ήμεΓς ωσαύτως πρέπει νά υπομένω -
μεν τάς θλίψεις, καί μάλαστα όταν πασχωμεν άναιτίως καί μετ' άθο^ό-
τητος, προσέχοντες πάντοτε νά μή περιπέσωμεν εις τινα μεγάλη ν
άμαρτίαν. ώστε νά παιδευθώμεν δικαίως δι'αύτήν.

§. ια'. Ο θάνατος τού Χριστού είναι ή αληθής θυσία, διά τής οποίας
κατηλλάγημεν πρές τον Θεόν, καί όσοι πιστεύουσιν είς αυτόν τον θεΓον
μεσίτην δικαιούνται καί σώζονται.

Σημ. Α. Ο θάνατος τοΰ Χο&τού είναι θυσία* διότι αύτός προσήνεγ-

(α) Γαλάτ. γ, 43—14. « Χρ-.στός ήμάς Ιξηγόρασεν έκ τής κατάρας τού νόμου,

γενόμενος υ-έρ ήμών κατάρα (γεγόαπται γαρ, Έπικατα'ρατος πας ό κρεμάμενος

έ*ί ξύλου), ίνα εις τά ε'θνη ή ευλογία τού 'Αβραάμ γεν η τα ι έν Χριστώ Ίησοΰ*.

-- (β) Ίωάν. ιθ, 38—42. Λουκ. κγ, 50. Μάρχ. ιε, 46. Ματθ. κζ, 39. — (γ)
Ίωάν. ιθ, 6.
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κεν εαυτόν θυσίαν προς τον Θεόν καί πατέρα, σφαγείς ώς αμνός
άκακος, δια νά τον έξι7,εώση καί έπαθεν ώς να ήτο αυτός ό άμαρτή-
σας άνθρωπος, ά,ναλαβών ό άθώος καί άναρ^άρτητος είς εαυτόν τήν
ποινήν έκείνην, ήτις επρεπεν είς τόν άμαρτήσαντα 'Αδάμ, καί ούτως
ικανοποίησε τήν δικαιοσύνην του Θεοΰ (α). Ποία θυσία τοΰ παλαιού
νόμου ήτο δυνατή να δικαίωση τόν αμαρτωλό ν άνθρωπον ; Με ταύτην
τήν άληθη θυσίαν έλαβε τέλος ή θυσία τοΰ Ααρών, ήτοι τής Παλαιάς
Διαθήκης, ήτις έγίνετο πρός ταύτης είκονισμόν. Καί ό Χριστός έστάθη
ό μόνος καί αιώνιος άρχιερεύς" διότι πλήν αυτού δέν δύναται νά ηναι
άλνλη θυσία (β). Διά τοΰτο ώνομάσθη καί άπό τόν Θεόν αύτον Ιερεύς,
ο ύ χ ί ο μ. ω ς κατά τήν τ ά ζ ι ν 'Ααρών, άλλά κατά
τήν τ ά ξ ι ν Μ ε λ χ ι σ ε δ ε κ, δηλαδή ά π ά τ ω ρ είς τήν γήν,
άμήτωρ είς τόν ούρανόν, άγεννεα? όγητος, αιώνιος (γ).

Σημ. Β'. Τρεις ιδιότητες ά.πειροι τοΰ Θεοΰ φανερόνονται από τον
θάνατον τού θεανθροιπου Ιησού* ά) ή άπειρος εύοπλαγχνία αύτου, δια
τήν οποίαν παρέδωκεν είς θάνατον τον μονογενή καί όμοούσιον αύτοΰ
υΐόν δι' ήμάς τους éyΟρούς του (δ)* β') ή άπειρος δικαιοσύνη αύτου,
ήτις δέν συνεχώρησε τό ήμέτερον πταίσμα, πάρε£ διά τελειότατης
ικανοποιήσεως (ε)* γ') ή άπειρος σοφία αύτοΰ, διά τής οποίας εύρηκε·
τοσον θαυμάσιον μέσον νά έκχύση είς ημάς τόν ποταμόν τής άγαθότη-
τος του, χωρίς νά 3λάψν; τήν δικαιο'ύ ην του (ζ). Απέθανε δέ ό Χρι-
στός ύπέρ πάντων (Β. Κορινθ. ε, 1 5), καί δέν είναι ουδείς, όσον άν
ηναι άμ.αρτωλος, όστις δέν δύναται νά σωδή διά ταύτης τής χάριτος·
φθάνει μόνον νά δειζη τήν θέλησίν του διά τής εις Χριστόν πίστεως,
τον οποίον πρέπει άδιστάκτως νά όμολογήση σωτήρα τοΰ κόσμου καί
μ,εσιτην Θεοΰ κα,ί ανθρώπων* είδέ μή άλλως, yο>ρΙς δηλονότι τής πί-
στεως ταύτης, δέν δύναται ούδείς νά σοιθή, ότι δέν είναι σωτηρία, ειμή
διά Ιησού Χριστού (η). Οταν δέ λέγω πίστιν, εννοώ τήν ζώσαν
καί δι' αγάπης ένεργουμένην (Γαλ.άτ. ε, 6).

ΑΡΘΡΟΝ Ε'.

§. ιβ'. Τό πέμπτον άρθρον τοΰ Συμβόλου τής πίστεως μας διδάσκει,
οτι ό ς-αυρο^θείς καί ταφείς θεάνθρωπος ίησοΰς άνέςη τήν τρίτην ήμέραν.

Σημ, 'Αδύνατον ήτο νά κράτηση τάφος τήν ζωήν (6)" διά τούτο άφ'ού

(α) Έβρ. θ, Ή-44. — (β) Έβρ. ζ, 24. — (γ) Έβρ. ε, \0. — (δ) Ίωάν.
γ, 46. — (ε) €Ρωμ. γ, 24 , 22. — (ζ) 'Ρωμ. ια, 33. — (η) Τωάν. γ, 4 8.—
(θ) Πράξ. β, 24,
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ετάφη ό Σωτήρ τήν παρασκευήν, καί εμεινεν είς τον τάφον τό σάββα-
τον, ανέστη καθώς προείπε (α) τήν τρίτην ήμέραν, ήτις Κυριακή
καί Ανάστασις άπό τους πιστούς ονομάζεται, ώς μνήμην έχουσα
τής τοΰ Κυρίου άναστάσεως. 'Αναστάς δέ ό Χριστός μας έβεβαίωσε*
ά) ότι είναι ό άληθής σωτήρ άπεσταλμένος παρά θεοΰ εις ήμάς (β)'
β") ότι ένίκησε τόν θάνατον (γ), καί γ') ότι είναι πραγματική καί τής
ήμετέρας άναςάσεως ή έλπίς (δ). Εφανερώθη δέ μετά τήν άνάς-ασίντου
πολλάκις είς τους 'Αποστόλους καί είς άλλους πολλούς (ε), καί διά
μιας εις πεντακοσίους πιστούς, καθώς λέγει ό 'Απόστολος Παύλος (ζ).
Εκ τούτων όλων τής μαρτυρίας έβεβαιώθη ή άνάστατίς τοΰ Χοιστοΰ.
Πρέπει δέ ή μαρτυρία αύτών νά ήναι άληθής διά τρεις μάλαστα αιτίας,
ά) Αιότι, έάν δέν άνίστατο άλ^ηθώς ό Χριστός, δέν συνέφερεν είς τους
'Αποστόλους νά κηρύςωσι ψευδώς τήν άνάστασίν -του, επειδή ού μόνον
δέν είχον έκ τούτου ούδέν κέρδος, άλλ' ήθελον ούτως έπισπάσειν είς
εαυτούς περισσότερον καί τό μίσος τών αγρίων Ιουδαίων. Εξ εναντίας
μάλαστα συνέφερε νά σιωπήσωσι τήν άνάστασίν, διά να άποφύγωσι τον
έκ τών Ιουδαίων διωγμόν. β') Αύτοί πρώτον έκήρυξαν τήν άνάστασίν
του Χρίστου είς τήν Ιερουσαλήμ· είς τήν αύτήν δηλονο'τι πο'λιν, εις τήν
οποίαν πρό τίνων ήμερών είχε σταυρωθήν ό Χριστός" έάν τό κήρυγμα
των δέν έβεβαιόνετο μέ πολ^λάς μαρτυρίας, πώς ποτε έτόλ,μων νά το
πλάσωσιj γ') Είς τοΰτο τό κήρυγμα έπίστευον καθ' ήμε'ραν χιλιάδες
ψυχών, αν καί ούτω κατεδιώκοντο άπό τους Ιουδαίους. Πώς ποτε μετα
' τοσαΰτα εμπόδια ήθελον τρέχειν ούτοι είς τό βάπτισμα, έάν δέν έπλη-

ροφορουντο περί τής άληθείας του πράγματος ; Εντεύθεν εξελέγχεται
ψευδής ό παρά τών Ιουδαίων φημισθεις λόγος, ότι έςέκλεψαν άπο τον
τάφον τόν Χριστόν οί μαθηταί αύτοΰ* ά) διότι ούτοι δέν ηδύναντο
νά κάυωσι τοϋτο διά τήν επί τοΰ τάφου φύλαξιν τών στρατιω-
τών (η)* β') διότι δέν ήθελον νά τό κάμωσιν ώς πάντη άσύμφορον
είς αύτούς, καί κέρδους μέν ούδενός, άλνλ^ά θλαψεων μάλαστα πολλών
άφορμήν.

(α) Μάρκ. θ, 31. — (ο) 'Ρωμ. α, 4. — (γ) Ήσηέ, ιγ, 44. — (δ) Α'. Θεσ-
σαλον. δ, 14. — (ε) Σημειωτέον ότι ένδεκάκις εμφανισθέντα τοις πιστοΐς
μετά τήν άνάστασίν τόν Τησοΰν εύρίσκουσιν οί Πατερες έν ταΐς Γραφαις (βλ.
Φωτ. Άμοιλόχ. Ζητ. ρλε. σελ. 312. εμής έκδοσ.). Σημ. έκδ. — (ζ) Α'. Κορινθ.
ιε, 6. — (η) Ματθ. κζ, 66.
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ΑΡΘΡΟΝ Τ'·

ιγ'. Από το έκτον άρθρον του Συμβόλου μανθάνομεν ότι ό άνα-
στάς ίησοΰς Χριστός άνελήφθη μέ το σώμά του ένδόξως ε'ις τους ου-
ρανούς, καί έκάθισεν έκ δεξιών τοΰ Πατρός.

Σημ. Â. λ φ' où έπληροφόρησε τούς μαθητάς του ό Σωτήρ τήν έαυ-
του άνάς-ασιν πολλάκις φανερωθείς είς αύτούς, καί έδίδαξεν αύτους οσα
προσήκουσιν είς τής Αποστολής αύτών τό αξίωμα δι' όλων ήμερων τεσ-
σαράκοντα (α), ΰπεσχέΟη τέλος είς αύτούς τό άγιον ΠνεΟμα (β)* καί έλθών
μετ' αυτών είς Βηθανίαν έπί του ορούς τών έλαιών εύλόγησεν αύτούς,
και έν τώ εύλογείν έπήρθη άπ' αύτών, καί άνελήφθη είς τούς ουρανούς,
έπι νεφέλης φωτεινής, καί έκάθισεν έν δεξ ια του Πατρός (γ). Σημαίνει
δέ ή έκ δεξιών κάθισις, ότι έλαβε τήν θείαν δύναμιν καί δόξαν, ήτις
ητο μέν πάντοτε άχώριστος άπ' αυτόν άπ* αιώνος, έκρύπτετο δέ είς
τήν γήν 6πό τό κάλυμμα τής άνθοωπότητος (δ). Η εις τούς ούρανους
άνάληψις του Σωτήρος μας βεβαιόνει, οτι διά τοϋ 'ϊησοϋ Χριστού ήνοί-
χθη >çai είς ήμάς ό ούρανός, όπου καί. ημείς ποτε θέλομεν παραληφθήν,
πρόδρομον έχοντες αυτόν τόν ήμέτερον Σωτήρα (ε).

Σημ. Β. Εκ τούτου έπεται, ότι πρέπει νά υψόνωμ3ν τάς καρδίας
μας από τά γήινα είς τους ουρανούς, άφιερόνοντες τάς έλπίδας μας
εις τον Σωτήρα καί μελετώντες τήν μέλλουσαν εύδαιμονίαν μας (ζ).

ΑΡΘΡΟΝ Ζ'.

§. ιδ . Το έβδομον άρθρον τοϋ άγίου Συμβόλου μας βεβαΐόνει, ότι ο
'Ιησούς Χριστός κατά τήν ύπόσχε ji'v του θέλει πάλιν έλθεϊν είς τήν
γήν, νά κρίνη ζώντας καί νεκρούς, καί ή βασιλεία του δέν θέλει έχει ν
ουδέποτε τέλος.

Σημ. Α'. Η πρώτη έλευσις τοϋ Μεσίου είς τήν γήν έστάθη εύσπλαγ-
χνική και ταπεινή, ή δευτέρα θέλει χρηματίσειν ένδοξος καί φρικώ-
δης* εις έκείνην ήλθε διά νά σώση, είς ταύτην θέλει έλθεϊν νά κρίνη τόν
κοσμον (η). II αιτία τής δευτέρας ταύτης έλεύσεως είναι ή πλήρωσις
τής άδεκάστου δικαιοιύντ,ς τοΰ Θεού, διά νά άποδώση έκάστω κατά
τά έργα αύτοΰ (θ), κ,αί άπαρτίση τό έργον τής ήμετέρας άπολυτρώ-
σεως, καθότι ή περιποιηθείσα διά τοΰ θανάτου τοΰ Χριστού καί έλ-

(α) Πράξ. α, 3. — (β) Αύτ. 8. Ίωάν. ιδ, 4 6—17. — (γ) Πράξ. α, 10.
Κολοσσ. γ, 4.— (δ) Ίωάν. ιζ, 4—8. — (ε) Έβρ. ς-, 20. — (ζ) Κολοσσ. γ,
4-2. — (η) Ματθ. κε, 33—32. — (δ) Β'. Κορινθ. ε, 40.

4.
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πιζομένη υπό τών άληθών Χριστιανών εύδαιμονία δεν είναι επί τής
γης, αλλά φυλάττεται είς τους ουρανούς (α). Αποδεικνύεται δέ ή δευ-
τέρα του Χρίστου παρουσία ούχί μόνον έκ τής αγίας Γραφής καί τών
περί υπάρξεως Θεου καί προνοίας καί θεότητος του Χρίστου καί τής
δι'αύτοΰ σωτηρίας του κόσμου λόγων, άλλα καί υπό του συνειδότος εκά-
στου άνθρωπου, του οποίου ή φυσική αί'σθησις πληροφορεί εκαστον ότι
μένουσιν άμοιβαί τούς άγαθούς καί πονηρούς μετά τήν παροϋσαν ζωήν
(ι\Ιερ. Α'. Τμ. Α'. §. ί- Σημ.). Θέλει δέ κρίνειν ό φοβερός κριτής όλους
τούς άνθρώπους, ζώντας καί νεκρούς, καί άγαθούς καί πονηρούς, καί
άπιστους καί πιστούς, τούς μέν άπίστους κατά τόν φυσικόν νόμον (β),
τούς δέ πιστούς κατά τάς θείας αύτοΰ έντολάς, εξετάζων τα έργα
έκάστου, τά όποια ώς καρδιογνώστης άκριβώς διακρίνει χωρίς τίνων
μαρτύρων καί κατηγόρων* καί τούς μέν εκλεκτούς αύτοΰ υίους καί
υιούς τής άναστάσεως θε'λει ΐδείν μέ πατρικούς καί εύμενεστάτους οφ-
θαλμούς, καί όνομάσας αύτούς δούλους πιστούς, πρόβατα ιδία, φίλους,
ευλογημένους, καί έπαινέσας παρρησία τήν πίστιν αυτών και άγάπην
πρός τούς πτωχούς άδελφούς, θέλει τέλος άξιώσειν αύτούς τής αιω-
νίου χαράς καί τών άκατανοήτων καί άνεκλαλήτων αύτοΰ άγαθών (yV
έξ έναντίας παλνΐν τούς άσεβεΐς καί κακούργους θέλει ίδεϊν μέ οφθαλ-
μούς οργής, καί όνομάσας αύτούς έρίφια άχάριστα καί κατηραμένα,
καί θεατρίσας τήν άπιστίαν αύτών και άσπλαγχνίαν πρός τούς πτω-
χούς άδελφούς, θέλει τέλος έξορίσειν αύτούς είς τόν τόπον τοΰ κλαυθ-
μοΰ, τήν σκοτεινήν κατοικίαν τών πονηρών πνευμάτων, όπου θέλουσι
βασανίζεσθαι αιωνίως διά τήν πονηρίαν των (δ). Θέλει δέ γείνει έζαίφνης
ή έλευσις τοΰ Κριτοΰ· έξαίφνης κλονηθήσεται ή γη, καί σκοτισθήσετα,ι
ό ήλιος μετά τής σελνήνης, καί πεσούνται οί αστέρες έκ τού ούρανοΰ,
καί σαλ^ευθήσονται αί δυνάμεις τών ούρανών, και ηχήσει φοβερώς ή σάλ-
πιγξ τών Αρχαγγέλων, καί άναστήσονται εύθυς πρός τόν ηχον ό'λ,οι οί
άπαίώνος νεκ,ροί, καί άρπαγήσονται μετά τών ζώντων έν νεφέλαις, και
παρασταθήσονται έμπροσθεν τοΰ ένδοξου θρόνου τοΰ φοβερού κριτοΰ,
καί διαχωρισθήσονται είς μέν τά δεξιά οί δίκαιοι, είς δέ τά αριστερά
οί άσεβείς (ε), καί άνοιχθήσονται τά βιβλία τών πράξεών των, έκά-

(α) Β', ©εσσαλον. α. 6—7. — (β) 'Ρωμ. β, 42—15.—(γ) Ματθ. κε. — (δ)
Ματθ. κε, 41-46. καί Ίουδ. α, 14-4S.—(ε) Ματθ. κδ, 29—31. κε, 31. Μάρκ.
ιγ,24—27. Λουκ. ιζ, 20—37. καί κα, 8—36, καί Α'. Θεσσαλον. δ, 45—47«
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"©του δηλονότι ή συνείδησις, έξελέγχουσα τα ί'διώ των εργα, κατά τα
ΰποία θέλει άνταμείψειν αυτούς ό δίκαιος κριτής (α). Ποτε δέ θέλει
εισθαι ή ημέρα αΰτη ή φοβερά, ουδείς γινώσκει (β), τού Θεού τούτο
οίκονομήσαντος, διά να ήμεθα πάντοτε έτοιμοι* άλλ* όμως καταλέγει
τινά σημεία ή θεία Γραφή, διά τών οποίων δυνάμεθα να έννοήσωμεν
τήν πλησίασιν τής ήμέρας έκείνης. Τά. πρώτιστα δέ τούτων και αναμ-
φίβολα είναι ο πληθυσμός τής ανομίας (γ)? ή καταφρόνησίς τής αρε-
τής (δ) και ή έξουδένωσις τής θρησκείας (ε). Αφ' ού τοιουτοτρόπως
πληρωθή τής κακίας τό μέτρον, τί άλλο μένει, εί μή νά ελθη ή δι-
καιοσύνη τοΰ Θεοΰ νά τήν έκρίζώση, κατά τό παράδειγμα τής Πεν-
ταπόλεως καί τών Αμορραίων (ζ) ç,

Σημ. Β'. Το περί τής εσχάτης κρίσεως καί άνταποδόσεως δόγμα
fiâç υποχρεώνει νά ζώμεν εύσεβώς καί μέ φόβον Θεου (η).

ΑΡΘΡΟΝ Η'.

Γ\ Μέρος τοΰ Συμβόλου,
ιέ. Το όγδοον άρθρον του Συμβόλου τής πίστεως περιέρχει τήν
διδασκαλίαν τήν περί τού αγίου Πνεύματος, τοΰ τρίτου προσώπου
τής αγίας Τριάδος, τό όποιον όμ,ολογουμεν, οτι είναι αληθής Θεός ο-
μοούσιος με τόν Πατέρα καί τόν Τίόν, εκ μόνου τοΰ Πατρός άρρήτως
έκπορευόμενον (θ), πανάγιον, κόριον, καί ζωοποιόν, ζωογονούν πνευμα-
τικώς όλους τους πιστούς. 'Εκ τούτου έμπνευσθέντες οί Προφήται έλά-
λησαν τάς μυστηριώδεις αύτών προφητείας.

Σημ.. Α'. Τό πανάγιον Πνεύμα είναι συνάναρχον μετά τού Πατρός
καί τοΰ Τίοΰ, συμ,προσκυνούμ,ενον μετ' αύτών καί συνδοξαζόμενον άπ'
αιώνος. Δι' αυτού έδημιουργήθη καί συντηρείται ό κόσμος (ι), και
τουτο έστειλεν ό 'Ιησούς Χριστός μετά τήν άνάληψίν του είς τούς Α-
ποστόλους (κ), καί δι' αύτών είς όλην τήν Εκκλησίαν, δηλονότι είς
ολους τούς πιστούς, κατά τήν προφητείαν τού ίωήλ (λ). Διάφοροι
είναι τοΰ παναγίου Πνεύματος αί ένέργειαι διά τών όποιων άπηρτίσθη
Τών ανθρώπων ή σωτηρία* καί ά,) είναι ό λόγος τοΰ Θεου, διά τοΰ ό-

(α) Δανιήλ, ζ, 9 — 10, καί Β\ Κορινθ. ε, 40. — (β) Ματθ. κδ, 42, κε, 43.
— (γ) Ματθ. κδ, 12. — (δ) Β'. Τιμοθ. γ, 4—4. — (ε) Β'. Θεσσαλ. β, 3,
και Α. Τιμοθ. δ, 4. — (ζ) Γενέσ. ιε,.4 6. — (η) Τίτ. β, 11—43, καί Α'.-Πέτρ.
α, 47. — (θ)'Ιωάν. ιε, 26. (ι) Τω λόγω Κυρίου οί ουρανοί έστερεώθησαν, καί
τωπτεόματι τοϋ στόματος αυτοϊ πάσα ή δύναμις αύτών. Ψαλμ. λβ, 6.—(κ) Πράξ.

α, 2. 8. — (λ) Ίωήλ, β, 28.

—^ "
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ποιου οδηγεί τους πλ^ανωμένους είς τήν πίστιν, επιστρέφει τούς αμαρ-
τωλούς είς μετάνοιαν, καί στερεόνει τούς πιστούς είς τήν άρετήν*
β') είναι ό αγιασμός τών πιστών διά τών μυστηρίων τής άγιας έκ-
κλησίας, περί τών οποίων βέλομεν ομιλήσει ν έφεξής' γ') είναι ή παρα-
μυθία τών δικαίων είς τάς θλίψεις αυτών* δ) ό φωτισμός είς τάς πρά-
ξεις τής άρετής διά τής ορθής βουλής, διά τού θείου φόβου καί δι' άλ-
?.ων μέσων διαφόρων. 'Επειδή δε αί ένέργειαι αύται τοΰ παναγίου
Πνεύματος είναι διάφοροι, λαμβάνει καί διαφόρους ονομασίας ή έξ
αύτής τροχεομένη χάρις. Οθεν ονομάζεται χάρις προηγουμένη,
δ t ε γ ε ί ρούσα, συνεργούσα, δικαιοΰσα. Είς δε τόν
ίΐσαΐαν ονομάζεται, ('Πνεύμα σοφίας καί συνέσεως, Πνεΰμα βουλής,
χαί ισχύος, Πνεύμα γνώσεως καί εύσεβείας, Πνεΰμα φόβου Θεοΰ» (Κεφ.
ια, 'λ). Διά τών ενεργειών τούτων τής χάριτος δίδεται είς τόν άνθρω-
πον τόν πνευματικώς νεκρον ή πνευματική ζωή, οθεν καί ονομάζεται
Πνεΰμα ζωοποιό ν, ώς χορηγόν τής χάριτος ταύτης, έκ τούτου
έμπνευσθέντες οί άγιοι τοΰ θεοΰ άίνθρωποι προεφήτευσαν τά μ.εγαλ.εΐα
τ?ς διά τοΰ υίοΰ τοΰ Θεοΰ σωτηρίας τοΰ γένους τών άνθρώπων (α).
Διά τοΰτο τούς λόγους έκείνων σεβόμεθα ώς λόγια τοΰ Θεοΰ καί κα-
νόνα τής θεαρέστου ζωής.

Σημ. b\ Σημεία τοΰ ότι κατοικεί τοΰ Πνεύματος ή χάρις είς τόν
Χριοτιανον είναι οί έπόμενοι έννέα καρποί αύτής, τούς όποιους μας
παρέδωκεν ό θειος Παύλος, ά. Αγάπη. β'. Χαρά. γ'. Ειρήνη, δ'. Μα.-
κροθυμία. έ. Χρηστότης. ς'. 'Αγαθωσύνη. ζ'. Πίστις. η. Πραότης.
6'. Εγκράτεια (Γα>άτ. ε. 22).

§. ις'. Δια τής χάριτος καί ένεργείας τοΰ παναγίου Πνεύματος έκή-
ρυξαν οί Απόστολοι τήν άλ,ήθειαν τοΰ Ευαγγελίου είς ολον τόν κόσμον,
καί συνήθροισαν άπό όλα τά, έθνη μίαν Εκκλ,ησίαν.

Σημ. Α. Τήν πεντηκοστήν ήμέραν μετά τήν άνάστασίν του έπλήρω-
σε τήν πρός τούς μαθητάς ύπόσχεσίν του ό αναληφθείς ήδη Σωτήρ,
καί έστειλενείς αύτούς τό Πνεΰμα τό άγιον, τοΰ όποιου τής έπιφοιτήσεως
πρώτιστον σημειον έστάθη ή είς τούς Αποστόλους διανομή τών διαφόρων
γλωσσών (β). Μετά ταΰτα διεσκορπίσθησαν οί 'Απόστολοι είς όλον τον
κόσμον, άνθρωποι ολίγοι, άδύνατοι, πτωχοί, χωρίς σοφιαν και εύγλωτ-
τίαν, κηρύττοντες πίστιν κατα^ονητικήν πάσης ήδυπαθείας, πληρη

(α) Β. Πέτρ. α,^ί.— (β) Μάρκ. ις-, 49. Λουκ. χ$, 50. Πράξ, β, Ί —4.
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θλίψεων καί διωγμών, έναντίαν έκ διαμέτρου είς τάς.παλαιάς δόξας τοϋ
κόσμου, είς καιρόν, ότε έπελάγιζεν ή άμαρτία είς όλον τό πρόσωπον
τής γης καί ήσαν όλοι οί άνθρωποι βεβυθισμένοι είς τά πάθη' άλΛ'
οι τοιουτοι Απόστολοι, με τοιοϋτον κήρυγμ.α, είς τοιοϋτον καιρόν,
ήδυνήθησαν νά καθα'ρέσωσι τήν πλάνην τής είδοΐλολ.ατρείας και νά σύ-
ρωσιν είς τήν πίστιν τους τρυφηλούς, τούς τυράννους τούς σοφούς, τούς
δυνατούς ολους τους πεπλανημένους άνθρώπους καταστρέψαντες έξ
ολοκλήρου όλας τάς δυνάμεις του αδου, τάς οποίας μετεχειρίσθη νά
έμ.ποδίση διαφόρως τήν κοσμοσωτήριον ταύτην έπιχείρησιν. Είναι τις
φρόνιμος δυνάμενος νά άμφιβάλνλ,η, ότι τό κατόρθωμα τοϋτο ήτο τής
δεξιάς τοϋ υψίστου, καί ότι ή πίστις έθεμ.ελιώθη είς τήν πέτραν, ήτις
είναι ό Χριστός ;

Σημ. Β'. 'Αφ' ού έδέχθίσαν τό Εύαγγέλαον όλα τά έθνη είς όλα τά
με'ρη τοϋ κόσμ,ου, έκ τών πιστευσάντων συνεκροτήθη ή άγία κοινότης
τών εκλεκτών του Θεοϋ, ήγουν ή Χριστιανική Εκκλησία, ή όποια δέν
είναι περιωρισμένη είς έν μόνον έθνος, κα,θώς ή Ιουδαϊκή, άλλά συνί-
σταται άπο διάφορα γένη πανταχού τής γής ευρισκόμενα. Διά τοϋτο
ε-πλοορώθη ή πρός τόν 'Αβραάμ- ύπόσχεσις τοΰ Θεοϋ, ότι διά τοϋ σπέρ-
ματος αύτοΰ έμελ,λον νά εύλογηθώσι όλα τά έθνη τής γής (Γεν. κβ, 1 8).

ΑΡΘΡΟΝ Θ'.

§. ιζ . Αύτη ή Εκκλησία κατά τό έννατον άρθρον τοϋ Συμβόλου τής
πίστεως είναι μία, άγία, καθολική, καί 'Αποστολική.

Σημ. A'. II είς Χριστόν πίστις έλαβε τήν άοχήν άπό τήν άοχήν αύ-
τοΰ τοΰ κόσμου (λΐέρ. Α'. Τμ. (}'. § β'. Σημ.. α'.Υ δέν είναι λοιπόν
εις τον κόσμον άρχαιότερον άλ,λο παρά τήν Πίστιν τών εύσεβών καί
τήν Εκκλτσίαν, ητις κατέχει τόν θησαυρόν τής πίστεως. Αύτη ή Εκ-
κλησία είναι μ.ία. καί ή αυτή άπό καταβολ.ής μέχρι τής συντελ.είας τοΰ
αιώνος* διότι μ_ία είναι καί α.ίώνιος ή πίστις, τήν οποίαν κατέχει, μία
μονή κεφαλνή τής Εκκλησίας, ό Χριστός, μία μόνη πρός σωτηρίαν οδός,
είς τήν οποίαν ολοι έλ.πίζουσιν, «Εν σώμα, καί εν πνεΰμα, εΓς Κύριος,
μία πίστίς»* (Εφε'σ. δ, 4) καί, Ιησοΰς Χριστός χθές, και σήμερον ό
αυτός καί είς τους αιώνας» (Εβρ. ιγ, 8). Η Εκκλησία κατά τήν έξω-
τερικήν αύτής κατάστασιν ελ,αβε τρεις περιόδους.

Α. άπό 'Αδάμ μέχρι Μωσέως, είς τήν όποίαν έκυβέρνα ό Θεός τήν
Εκκλ,ησίαν ρ.έ τάς διά ζώσης φωνής άποκαλύψεις πρός τόν 'Αδάμ, τάς
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όποιας έκείνος παρέδωκεν εις τους ιδίους άπογόνους μέχρι του Νώε (α^"
επειδή δέ μετά. τον κατακλυσμών έλησμονήθησαν αί αποκαλύψεις αύ-
ται δια τήν άσέβειαν καί ειδωλολατρείαν τών ανθρώπων (β), ηύδόκη-
σεν ο Θεος να τάς άνανεώση προς τον Αβραάμ καί τους άπογόνους
αύτοΰ μέχρι Μωσέως* ήτο δέ τών άποκαλύψεων τούτων υπόθεσις ή είς
Χριστόν πίστίς, πρός τόν οποίον όλοι οι ευσεβείς προπάτορες άπέβλεπον
κατά την μαρτυρίαν τοΰ θεοσοφου Παύλου (γ).

Β . τής Εκκλησίας περίοδος είναι άπό Μωσέως εως Χρίστου, οπότε
έκυβερνατο μέ τάς διδασκαλίας τών Προφητών καί μέ τόν γραπτόν
Νόμον, όστις έδόθη παρά Θεοΰ διά Μωσέως είς τους άνθρώπους, διά νά
ηναι εναργής εικών τοΰ άμαυρωθέντος διά κακί*.ν έσωτερικοΰ τής καρ-
δίας νόμου* θεμέλιον δέ του Μωσαϊκού νόμου καί τών Προφητών καί όλων,
όσοι έζησαν υπό νόμον, ήτο ό Ιησοΰς Χριστός, ή μόνη τών ανθρώπων
έλπίς δια νά φθάσωσιν είς σωτηρίαν. «Πάντες οί πατέρες ήμών το
αύτό βρώμα πνευματικόν εφαγον, καί τό αύτό πόμα πνευματικόν έ-
πιον' έ'πινον δέ έκ πνευματικής άκολουθούσης πέτρας* ή πέτρα ην
ό Χριστός» (Â. Κορινθ. t, 3—'ί).

Γ. τής Εκκλησίας περίοδος, ή μ,εγαλ^οπρεπεστάτη καί τελειότατη,
ελαβε τήν άρχήν άπό τήν σάρκωσιν του Σωτήρο; ήμών, όποτε ή αλή-
θεια τοΰ Ευαγγελίου toj Χριστού έκηρύχθη διά τών 'Αποστολών εις
όλον τόν κόσμον, καί έπεσφραγίσθη μέ τό αιμα πλήθους άναριθμήτου
μαρτύρων. Τώρα βλέπομεν τήν δόξαν Κυρίου ουχί ôtà προφητειών και
τύπων, άλλ άνακεκαλυμμενω πρόσώπω (Β'. Κορινθ. γ, 1 8). Η τελευ-
ταία αύτη περίοδος θέλει διαμένειν μέχρι ττς συντελείας, κ όταν ο
Χριστός παραδώ τήν βασιλείαν τω Θεώ καί Πατρι, οταν καταργήση
πάσαν άρχήν καί πασαν έξουσίαν καί δύναμίν» (Α'. Κορινθ. ιε, 24).
Καί είς τάς τρείς ταύτας περιόδους ή Εκκλησία τοΰ Χριστού έδιώχθη
καί διώκεται, άλλά μένει ακλόνητος είς τόν αιώνα. Είς τήν πρώτην
περίοδον ήρχισεν ό διωγμός αύτής άπό τόν Κάϊ'ν, όστις έφόνευσε τον
άδελφόν του Αβελ* καί τη όδώ του Κάιν έπορεύθησαν ακολούθως ολοί
οί διώκται (ίουδ. στίχ. \ 1). Οί απόγονοι τού φιλοθεου 2ήθ έδιώχθη-
σαν άπό τούς άπογόνους τοΰ άσεβους Καϊν (δ), εως οδ έπνίγησαν ου-
Tot είς τά ύδατα του Κατακλυσμού, ή δέ Εκκλησία τών πιστών διε-

(α) Έβρ. ια, 2. — (β) Ίησ. Γίαυή, κ§, 2. — (γ) Α'. Κορινθ. ι, 3—4. Χ«1
Έβρ. ίβ. — (δ) Γενέσ. ς-,
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σώθη είς τήν κιβωτον. Ωσαύτως καί μετά τον κατακλυσμόν υπεμειναν
διωγμούς ô 'Αβραάμ καί οί άπόγονοί του μέχρt Μωύσέως. 'Αλλά καί
αυτός ούτος είς τήν έξ αύτοΰ άρχήσασαν Β, τής Εκκλησίας περίοδον,
καί ό Δαβίδ ύς-ερον, καί ολοι οί Προφήται καί οί δίκαιοι πανταχού ευ-
ρον άντιλ,ογίας καί οιωγμούς, καί όλοι γενικώς τής παλαιάς Διαθηκης
οί άγιώτατοι άνδρες άπό τοΰ δικαίου Αβελ έως τοΰ Προδρόμου τής χά-
ριτος έδοκίμασαν μυρίους διωγμούς, καί οί περισσότεροι θανάτους (α).
Είς δέ τήν τρίτην τέ'λος περίοδον, οπότε άκμάζει τής χάριτος τοΰ Ευ-
αγγελίου ή δύναμις, πρώτος ό Σωτήρ ήυ ών άνέλαβε τόν άγιον τοΰτον
πόλεμον άρχήσας τήν ζωήν αύτοΰ άπό τόν διωγμόν τοΰ Ηρώδου καί
τελευτήσας έπί σταυροΰ, καί εύλογήσας δι'ήμάς τά πρός σωτηρίαν συν-
τείνοντα σταυρικά πάθη (β). θί 'Απόστολοι αύτόν έμιμήθησαν ώς δι-
δάσκαλων, άποσταλέντες παρ' αύτοΰ είς όλον τόν κόσμον, ώς πρόβατα
έν μέσω λύκων (γ), καί ήσαν, ώς αυτοί μαρτυροΰσι περί εαυτών, ώς πε-
ρικα,θάρματα τοΰ κόσμου καί πά,ντων περίψηαα καί παίγνιον (δ). Τήν
αύτήν τύχην έλαβον ά.κο>ούθως καί οί οπαδοί των, οί έκ τοΰ αίματος
τον πλήθος άναβλαστήσαντες άναρίθμητον. Ολοι ούτοι έδιώχθησαν, καί
πάμπολλοι κατεσφάγησαν ώς προ'βατα άπό τούς άρχοντας τούτου τοΰ
κοσμου, καί μάλιστα άπό τούς Ρωμαίων Αύτοκράτορας έκ τών οποίων
δέκα μέγιστους διωγμούς τών Χριστιανών άπαρριθμεί ή Εκκλησιαστική
ιστορία* ά.) έπί Νέρωνος κατά τό 64 άπόΧριστοΰ Σωτήρος έτος* β'.) έπί
Δομιτιανοΰ κατά τό 95. γ'.) έπί Τραϊανοΰ τό 111 . δ'.) έπί Αδριανοΰ τό
126. έ.) έπί τών δύο Αντωνίνων, τοΰ εύσεβοΰς καί τοΰ φιλοσόφου περίτό'
1 62. ς·'.) έπί Σεβήρου τό 202. ζ'.) έπί Μαξιμίνου τό 235. ή.) έπί Δεκίου
τό 250. θ'.) έπί Ούαλεριανοΰ τό 258. ί ) έπί Διοκλητιανοΰ τό 302. Τ φ
ολων τούτων τών Αυτοκρατόρων καί τών έξ αύτών πεμπομένων ήγε-
μονών υπεμειναν τόσας βασάνους οί Χριστιανοί, όσας καί συλλογιζόμε-
νος φρίσσει καθείς. Ιναί έφεξής δέ συνεχίσθη ό διωγμός κατά τής 'Εκ-
κλησίας, έως τοΰ μεγάλου Κωνσταντίνου, όστ'.ς κατήργησε τό περί
τοΰ διωγμού ψήφισμα τών προ αύτοΰ Αύτοκρατόρων καί έπροξένησεν
ειρήνην εις τήν 'Εκκλησίαν. Δέν έπαυσαν όμω; παντάπασιν οί κρύφιοι
διωγμοί τών άσεβων κατά τών ευσεβών, διά νά μή άναφέρω τούς άλ-
λους, τους καθ' ολην τήν οίκουμένην διωγμούς τούς παρά τών άπιστων

(α) Μ«τθ. κγ, 35. — (β) Έβρ. ιβ, 2. — (γ) Μ«τ6. t, 46, — (δ) A'. Ko-
ρ-.νθ. δ, 9—43.
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εθνών γενομένους κατά τής 'Εκκλησίας, οί όποιοι καί μέχρι σήμερον
έπικρατουσι, καί καθορώνται φανερώς. Με τους διώκτας τής 'Εκκλη-
σίας πρέπει να συγκαταλέγωνται καί οί αιρετικοί, περί τών όποιων θέ-
λομεν όμιλήσειν κατωτέρω. Τόσον επιμελώς καί πολυτρόπως ώπλίσθη
ό αδης κατά τής 'Εκκλησίας τοϋ Χρίστου* άλλ' αυτή μένει πάντοτε
σταθερά*, ώς έθεμελιώθη άπ' άρχής είς τής πίστεως τήν πέτραν, μία
καί ή αύτη διατελούσα είς τους αιώνας.

Σημ. Β. Η ένότης τής Εκκλησίας δέν παραβλάπτεται άπό τάς είς
αύτήν άναφυείσας διαφόρους Αιρέσεις. Ευθύς μετά τήν άνάλοτ,ψιν του
Σωτήρος ηρχισαν νά φυτρόνωσι τά τέρατα τών Αιρετικών, άπό τά ό-
ποια έγέμισαν άκολούθως όλοι οί αιώνες. Κεφαλαιωδέστεραι δέ αιρέ-
σεις υπήρξαν αί έφεξής* ά) τών Γνωστικών ή Σιμωνιακών άπό Σίμω-
νος τοΰ μάγου συγχρόνου τών 'Απος;όλων (α), β') τών Βαλεντινιανών, άπό
Βαλεντίνου μαθητού καί αύτου τών Γνωςικών (β)* γ') τών Μοντανιστών,
άπό του άνοήτου Μοντανου του Φρυγός (γ), έκ του οποίου άνεφύησαν
καί άλλα είδη ύστερον άλλοκότων αιρέσεων* δ') τών Μανιχαίων, άπό
Μάνεντος τοΰ Βαβυλωνίου (δ)· έ) τών 'Αοειανών, άπό Αρείου πρωτο-
πρεσβυτέρου'Αλεξανδρείας (ε). Μετά τοΰτον άνεφάνησαν οί .Μακεδονια-
νοί (ζ) καί οί Σαβελλιανοί (η), άπό τών έπισκόηων Κωνσταντινουπό-

(α) Τοΰ otà χρημάτων ζητήσαντος ώνιον παρά τών 'Αποστόλων την χ^'ρ'-ν
τοϋ Πνεύματος* ό'θεν καί άπ'αυτού Σιμωνία τό θανάσιμον τοΰτο άμαρτημα
ώνομάσθη(Πράξ. η, 9—24)* ήκμαζε δέ ούτος μάλιστα περί τό 65 έτος είς'Ρω ■
μην, όπου διά τάς άγυρτικάςτου μαγγανείας θεός ένομίοθη (Έπιφάν. Αίρέσ. κα),
άλλά κατερράγη τέλος κ*ί εσχασε, πειρώμενας νά πετάξϊ} ώς άγγελος είς υψος
πολύ{ Βλ. Μελετ. Έκκλησ. ίστορ. Τ. Α· σελ. 4 44—446. — (β) "Ηκμαζεν ούτος
περί τό 124, πολλά φλύαρων. Βλ. Έπιφ. Αίρέσ. λα. — (γ) Τοΰ Παράκλητον
εαυτόν ονομάσαντος καί άλλα πολλά βλασφημ,ήσαντος, και τε'/ος κρεμασθέντος περί
τό 475. βλ. Έπιφ. Αίρέσ. μη. Μελετ. αύτ. σελ. 2 i 7. — (δ) Τού δύω ά^χάς τοΰ
Παντός, άγαθήν καί κακήν, καί άλλα πολλά δυσσεβώς δογματίζοντος (Εύσεβ.
Έκκλησ. ίστορ. Ζ', λά)* ήκμασε δέ κατά τό 260.[Βλ. Μελετ. Έκκλησ. ίστορ.
Τ. Α. σελ. 274—278. — (ε) Τοΰ κτίσμα τόν υίόν τοΰ Θεοΰ δυ,σσεβώς βλασφη-
μήσαντος* ήκμασε δέ κατά το 315.

(ζ) Κατά τοΰ αγίου Πνευμ.ατος βλάσφημουντές, κτίσμα καί διάκονον καί
υπηρέτην τοΰ πατρός καί τοΰ υίοΰ κατά τους αγγέλους καί τοΰτο φρονουντες οί
άοεοεστατοι (Σωκρατ. Έκκλ. ίστορ. Β· με). — (η) Μίαν ύπόστασιν επί Θεοΰ
δογματίζοντες (Σωζομ. Έκκλ. ίστορ. Γ. κα)' ήκμασαν δέ ο μεν Μακεδόνιος περί
τό 310, ό δέ Σαβέλλιος πολυ πρότερον περί τό 245 ετος. Βλ. Μελετ. Έκκλ,ησ.
ίστορ. Τ. Α. σελ. 265. 350."
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λεως Μακεδονίου καί Σαββελλίου τοΰ μαθητεύσαντος είς τόν Σμυρναιον
Νοητόν, όστις πρώτος έσπειρε της αίρέσεως ταύτης τά σπέρματα' ç )
τών Πελαγιανών, άπό Πελαγίου τοΰ άρχηγοΰ των (α)' τών Νεστορια-
νών, άπό Νεστορίου Πατριάχου Κωνσταντινουπόλεως (β)' τών Εύτυ-
χιανών, άπο Εύτυχους 'Αρχίμανδρίτου Κωνσταντινουπόλεως (γ)' τών
Ωρίγενιστών, άπό Ωριγένους 'Αλεξανδρέως, άνδρός άλλως σοφού καί πο-
λυμαθεστάτου, προσκόψαντος όμως είς πολλά περί τό δόγμα (δ)- τών
Μονοθελητών (ε)' τών Κίκονομάχων (ζ), καί άλλο^ν πολλών, τάς όποιας
περιττόν είναι νά άναφέρω κατά μίαν έκάστην. Μ' όλας όμως τάς δια-
φοράς ταύτας ή 'Εκκλησία πάντοτε μένει μία, καί μία ή τής άλ,η-
θε ίας οδός, άπό τήν οποίαν άπεπλανήθησαν όσοι άνέμιζαν μετ' άλλοκό-
των δοξών τά καθαρά καί άκιβδηλα τής πίστεως δόγματα. Εις τούς

(α) Βρεττανός ούτος ήτο τήν πατρίδα, ιερομόναχος τόν βαθμόν* ήκμασε δε πε-
ρί τό 440 άπό Χρίστου, τών Μανιχα'ων μάλ'.ςα γενόμενος οπαδός, χαί τήν προ-
π'.τορικήν άμαρτίαν μ.ή δεχόμενος καθολικώς είς ολους τούς άνθρώπ'υς μεταδο
θεΐσαν, καί άλλα τοιαύτα ληρών. Βλ. Αύγουστίν. κατά τών έπιστολ. τ ΰ Πελαγ.
κεφ. δ. Μελετ. Έκκλησ. ίστορ. Τ. Β. σελ. 11—43.

(6) Σύρου τό γένος, τήν Θεοτόκον Χριστοτόκον ά;εβώς (Ελασφημοΰντος, καί
τόν Χριστόν ψιλ,όν άνθρωπον δογματίζοντος, χαί αρνουμένου τήν έν «ύτώ
τω^ δύο) φύσεων απόρρητον ένωσιν* άπε'θανε δέ κακώς εις "Οασιν, πολιν τής
Βαρβαρίας, οπού εξωρισθη ύΰό τοΰ βασιλέως Θεοδοσίου τώ 435. Βλ. Μελετ.
Έκκλ. ίστορ. Τ. Β. σελ. 25—27. — (γ) 'Ολίγον ύστερος τού Νεστορίου έχρη-
ματισεν ό Ευτυχής, μίαν ούτος φύσιν εjrl τού θεανθρώπου Σωτηρος κακοδόξως
φρονών (Σουίδ. εν Λες. ΕύτυχΟ" έξωρίσΟη δέ μετά του όμόφρονος αύτοΰ Διοσκό-
ρου τω 454. Βλ. Μελετ. Έκκλ. ίστορ. Τ. Β. σελ. 27—29.

(δ) Ο παράδοξος ούτος άνθρωπος έγεννήθη τω 485 άπό Χριστού, άπέθανε δέ
τώ 26i ετών 69, άναξίως τής πολλής του σοφίας καί τών ύπερ τής πίστεως
θαυμασιων άγώνων καί τής άλλης αύτοΰ ενάρετου ζωής εις παραλόγους τινάί,
δοξασίας ^.κτραχηλισθε'ς, οίον τέλος κολάσεως δογματίσας, και δαιμόνων μετά-
νοιαν, και σάρκα χωρίς ψυχής λογικής έπί τής του Κυρίου ενανθρωπήσεως πα-
ραδεξάμ,ενος, καί άλλα τοιαύτα, τά όποια έπειτα πολλάκις ρυποφοί τίνες καί
ταραξίαι Μοναχοί άνεμ,άσσησαν, καί Ώριγενισται άπό Ώριγένους ώνομάσθησαν.
Βλ. Έπιφάν. Αίρέσ. ξδ. Ευσεβ. Έκκλησ. ίστορ. <7. β—δ. η, ις, ιθ, καί Μελετ·
Έκκλησ. ίστορ. Τ. Α. σελ. 244—244.440.

(ε) Άπό Σεργίου, Παύλου, καί Πύρόου Κωνσταντινουπόλεως, καί 'Ονωρίου
'Ρώμης επισκόπων, μίαν θέλησιν καί μ.ίαν ένέργειαν επί τοΰ σωτήρος Χρίστου
δογματιζόντων" άνεφάνησαν δέ ούτοι περί τό 630 (Βαρών' Χρονικ. ετ. 639.
άριθ. 9. καί Μελετ. Έκκλησ. ίστορ. Τ. Β. σελ. 4 58—46 I, 486). ·.

(ζ) Τών Είκονομάχων εξαρχοι ήσαν Σισίνιος Πέργης όϋαςιλάς, κα; Βασίλειος
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«μβτέρους καιρούς τέσσαρας μόνον κυρίας διαφοράς περί τό δόγμα βλέ-
πομεν, μίαν τών Λατίνων (α)' δευτέραν τήν τών Λουθηρανών (β)*
τρίτην τίιν τών Καλβινιστών (γ), καί τετάρτην τών 'Αρμένιων (δ).

Στ-μ. Γ.) II Εκκλησία ονομάζεται άγια' ά.) διότι όλοι οί άληθινοε
πιστοί ήγ.άσθησαν δια του αίματος του Χρίστου (ε), β'.) διότι οί αλη-
θινοί Χριστιανοί, καν περιπίπτωσιν ώς άνθρωποι είς άμαρτίας, σπουδά-
ζουσιν ομως διά τής μετανοίας νά λάβωσι την συγχώρησιν καί νά ένω-

' Αντιοχείας 6 Τρικάραβο;, ή κατ' άλλους Κιονσταντίνος ό Νακολίας επίσκοπος,,
ή Λέων ό "Ισαυρος ό κατά το 74 6, άπό Χοισ^οΰ βασιλεύσας εις Κωνσταντινού-
πολη. Βλ. Θεοφαν. Χρον. σελ. 267. Ζ ων αρ. Χρον. ιε. σελ. 84·. Κεδρην. σελ. 359.

(α) Το πασίδηλον σχίσμα τής Δυτικής άπο τής 'Ανατολικής εκκλησίας πολ.-
λά πρότερον ετη κακουργή-αν, ώ πληγή τις ανίατος, διερράγη τέλος τω 1054,
επι βασίΑεως μεν Κωνσταντινουπόλεως Κωνσταντίνου τοΰ Μονομάχου, πατριάρ-
χου δέ Μιχαήλ Κηρουλαρίου, Πάπα δέ 'Ρώμης Λέοντος Θ'. Βλ. Βαρών. Χρον.
ετ. 1054. άριθ. 23. Μελετ. Έκκλ. ίστορ. Τόμ. Β\ σελ. 402.

(β) 'Απο Λουθήρου Μαρτίνου μοναχού Ικ Βιττεμβέργης τής Γερμανίας κατά
το 4520 άκμάσανχος* κατά τους αυτούς χρόνους ήκμαζε καί 'Τλδέρικος ό Σβίγ-
γλιος είς Ελβετία ν* αμφότεροι τής Δυτικής εκκλησίας αντίμαχοι δριμύτατοι.
Βλ. Άδολ. Λαμπ. Έκκλησ. ίσιορ. β, 42.

(γ) Άπο Ιωάννου τοΰ Καλβίνου, οπαδού Σβιγγλίου το 4 564 αποθανόντος.
Σημειωσεως άξιον είναι, οτι οί Λουθηρανοί έπραγματευθησαν ένωσιν μετά τής
Ανατολικής 'Εκκλησίας τω τε 4 Οί)8 επί Τωάσα-ρ Πατριάρχου Κωνσταντινουπό-
λεως, καί τω 4ο7ο έπί 'Ιερεμίου* αλλ' Ικατέρα ή πραγματεία έτελευτησεν άνω-
φελώς ((Βλ. Λα'μπ. αυτόθι). Τοιαίτατον δε δόγμα τών μεν Λουθηρανών είναι το
ν άποδίδωσιν είς τον άρτον καί οινον τής θείας ευχαριστίας τήν πανταχού πα-
ρουσίαν, ήτις είναι ίδιον τής Θεότητος μόνης* τών δε Καλοινιστών το νά υπο-
βάλλωσι τάς ανθρωπίνους πράξεις είς βέβαιον Ttva και άναπόδραστον περιορισμόν*
δοξάζουσι δε αμφότεροι κατά τήν Δυτικήν Έκκλησίαν, ότι τό Πνεΰμα τδ άγιον
εκπορεύεται καί εκ τοΰ Τ ίου. Έξαιρέτως δέ οι Καλβινισταί άρνούντ α', τήν μετου-
σίωσιν είς το μυστήοιον τής Ευχαριστίας, καί ώς τύπον μόνον, άλλ'ούχ ώς αυτο
τοΰ Χριστοΰ το σώμα, δέχονται τήν Εύ^αριστίαν* άρνοΰνται δε καί την τών ει ·
κόνων προσκύνησιν καί τών ιερών Συνόδων τήν αύθεντείαν, καί μόνον το Βάπτι-
σμα, καί την Ίερωουνην καί τήν άγ'αν Εΰχαριστίαν άποδέχονται ώς μυστήρια,
τά δε λοιπά νομίζουσι.ν ώς υπ ανθρώπων, ουχί δέ υπό Θεοΰ νομοθετημένα. Βλ.
Μελετ. Έκκλησ. ίστορ. Τ. Γ. σελ. 356—365. 402.

(δ) Τών 'Αρμενίων ή αϊρεσις είναι άπόφυσίς τις τών 'ΐακωβιτών, υπό Ίακω-
κώβου του Σανζάλοί Σύρου άρξαμένης, όπαδοΰ χρηματίσαντος Εύτυχοΰς και
Διοσκόρου περί το €00 ετος άπό Χριστοΰ. Είναι λοιπόν καί οί Άρμένοι Μονο-
φοσιται κορίως, καθώς καί Μαρωνιται καί άλλα πολλά εί'δη αιρέσεων τών Ια-
Ηωβιτων, όλίγας τινάς δι*φοράς έχοντα προς άλληλα. — (Ο Α. Κορινθ. ς*, 44*
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6ώσι St' ενάρετου διαγωγής με το άγιώτατον Ον, άπαρνούμενοι τάς
σαρκικάς επιθυμίας (α). Χριστιανοί δε αμετανόητοι καί πεπωρωμένο*
δεν δύνανται να ηνα». μέλη τής αγίας 'Εκκλησίας.

Σημ. Δ.) Η 'Εκκλησία ονομάζεται Καθολική· διότι ή κοινότης
τών Χριστιανών είναι διεσπ«ρμένη είς όλα τά μέρη τοϋ κόσμου. Αύτη
είναι ή κυρίως έκκλ*ησία ή τών πιστών δηλονότι συνάθροισις, οιτινες
είναι ναός θεοΰ ζώντος (Β. Κοοινθ. ς-, 1 6)" κοινότερον δέ με-
τεδόθη τό όνομα καί είς τούς ναούς καί εύκτηρίους οίκους, όπου συνέρ-
χεται η εκκλησία τών πιστών εί, τελνείωσιν τής θείας λατρείας. Ολοι
οί άλ,ηθινοί πιστοί, οπουδήποτε καί είς οποιονδήποτε αιώνα καί αν ήναι,
είναι μέλ,η τής καθολικής Εκκλησίας* διότι μία. καί ή αύτή είναι ή τήν
οποίαν έδέχθησαν διδασκαλεία τοΰ Εύαγγελίου, καί εις καί ό αύτός όρος,
είς τόν όποΓον τρέχουσιν. Είς ταύτην τήν 'Εκκλησίαν δέν είναι γένους
καί φυλής διάκρισις κατά τόν 'Απόστολων (β), ούτ' είναι περιωρισμένΛ
εις εν μόνον έθνος, ώς ή τών Ιουδαίων* άλλ-.' άπεριορίστως οί αληθινοί
προσκυνηταί προσκυνοϋσι τον Θεόν καί πατέρα έν πνεύματι καί άλη-
θεία (γ), ήγουν έν π αντί τ ό π ω τής δεσποτείας αύτοΰ.

Σημ. Ε.) Η 'Εκκλα.σία ώνομάσθη À π ο σ τ ολική· διότι φυλάττει
σώαν τήν τε έγγραφον καί τήν άγραφον διά ς-όματος παραδοθεΓσαν δι-
δαχήν τών Αποστόλων, καί άκολούθως τών προφητών, « ό ν τ ο ς
ακρογωνιαίου λ,ίθου αύτοΰ 'ΐησοΰ Χριστού»
('Εφεσ. β, 20). Γνώρισμα τής Εκκλησίας ούσιώδες είναι ή μετά τοΰ
Χριστοΰ ένωσις* ό'ταν αύτή θεωρήται ώς οικοδομή, ό Χριστός ονομά-
ζεται λίθος άκρογωνιαΓος* οταν θεωρήται ώς ποίμνη, ό Χρί-
στος ονομάζεται π ο ι μ ή ν* όταν δέ ώς εν σώμα όλομελές, ό Χριστός
ονομάζεται κεφαλή (δ). 'Εντεύθεν φαίνεται πόσον είναι αναγκαία
εις τους πιστούς ή άδελνφική ομόνοια καί ειλικρινής άγάπη.

§. ιη. Η Εκκλησία /.υβερνάτat ά.πό τους ύπηρέτας καί λειτουργούς
τής Νέας Διαθήκης ύπό μίαν κεφαλήν, τόν Χριστόν.

Σημ. Η Εκκλησία είναι εύτακτος καί καλώς κυβερνωμένη κοινότης,
και επομένως ώς τοιαύτη πρέπει νά έχη διοίκησιν ούχί φιλαρχικήν
καί τυραννικήν, άλνλ,ά πραεΐαν καί πνευμ.ατικήν, διά διδαχών καί πα-
ραγγελιών, άλλ' ουχί διά προσταγών ενεργουμένην οτι ή πίστις γίνε-
ται μέ πειθώ, καί ούχί μέ βίαν. II διοίκησίς αυτη συνίσταται κατά τόν

(«) Τίτ.β, 14 — Γαλάτ. γ, 28,—(γ) Ιωάν. δ, 23,—(δ) 'E?ee.e,23.
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'Απόστολον (a) άπο πνευματικούς ποιμένας και διδασκάλους, τών ο-
ποίων είναι διάφοροι οί βαθμοί, είς δέ και μόνος αρχηγός ό Χριστός,
όστις είναι καί κεφαλή καί κυβερνήτης τής Εκκλησίας, κυβερνών αύτήν
άοράτως διά του Πνεύματος. Διά τούτο ή 'Εκκλησία, είς όσα άφορώοι
τήν πίστιν, δέν δύναται ν' άκο>·ουθήση άλλον τινά παρ αυτόν κα.ί τών
θείων αύτου λόγων τήν σαφεστάτην μαρτυρίαν (β). Διπλ^ουν δέ είναι
το έργον τών πνευματικών τούτων ποιμ.ένων καί διδασκά/ων* ά.) νά
διδάσκωσι τήν Εκκλησίαν τών πιστών κηρύττοντες τήν άλήθε'.αν τοΰ
Ευαγγελίου, καί τούς μέν πιστούς στηρίζοντες είς τήν άρετήν, τούς
δέ πεπλανημένους έπιστρέφοντες είς τήν όδόν τής σωτηρίας* β'.) νά
ίερουργώσι τά Μυστήρια, άγιάζοντες δι' αύτών τους πιστούς Ενταύθα
ανήκει καί ή καλή οικονομία της τών κλείδων διακονίας,
η οποία υφίσταται είς τό δεσμειν καί λύειν, ήγουν είς
τό νά άφορίζωσιν, ήτοι νά άποκλείωσιν άπό τήν 'Εκκλ^ησίαν τών πι-
στών καί νά κτρύττωσιν ώς έθνικόν κατά τήν διαταγήν τού Χρι-
στού (γ) ένα τινά χριστιανόν άπιστον ή πεπωοωμένον άμ.αρτωλνόν
κα.ί παντάπασιν αδιόρθωτον διά συμβουλ.ών τοΰτο σημ.αίνει το δ ε-
σμε ιν. όταν δέ πάλιν ό δεσμευθείς ούτος έπιστρέψη διά τής χάρι-
τος τού θεού καί άληθώς μετανοηση, νά λύωσι τόν δεσμ,όν του καί νά
τον ύποδέχωνται πάλιν είς τόν κολπον τής 'Εκκλησίας* τούτο σημαί-
νει τ ό λύε ι ν. Η αξιόλογος αύτη έςουσία πρέπει νά θεμ,ελιώνηται
εις μονον τον θείον λογον, και νά γίνηται πρός σωτηοίαν έν ονόματι
τοΰ Χριστοΰ, ουχί διά τά τέλη τοΰ κόσμου. Τοΰτο δέ μ,άλιστα γίνεται
κατά τών διαστρεφόντων τήν 'Εκκλησίαν καί σπευδόντων νά μολ^ύνωσιν
αυτήν διά τοΰ δηλητηρίου τής κακοδοξίας των, οί όποιοι καί διά Συνόδων
οικουμενικών, ήγουν διά συνελεύσεων έπ-.σκόπων έκ πάντων τών μερών
τής γής είς ενα τινά τόπον γινομένων, ή και μερικών, κατακρίνονται
καί άποκλείονται άπό τόν αριθμόν τών Χοιςμανών, ά.φ' ού ή δο£α των
έςελεγχθή έναντία είς τήν άλήθειαν τοΰ Θεού. ΤοιαΟται οίκουμ.ενικαί
Σύνοδοι μετά τήν σύνοδον τών 'Αποστόλο>ν (δ) συνηθροίσθησαν επτά,
έκ σοφών καί έναρέτων άνδρών συγκροτηθεΓσαι Α.) II έν Νίκαια εκ
τριακοσίων δέκα όκτώ θεοφόρων Πατέρων κατά'Αρείου (βλ. §. ιζ . Σημ..
β'.) έτεί άπό Χριστοΰ 325 έπί τής βασιλείας Κωνσταντίνου τοΰ με-

(α) Έοεσ. δ, <11. — (β) Έφεσ. ε, 23. 29. (γ) Ματθ. <γ' 49 ιη, 4-5—49.
Πράξ, ιε, 6.
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γάλου. Β'.) Η έν Κωνσταντινουπόλει έξ εκατόν πεντήκοντα Πατέρων
κατά Μακεδονίου καί Σαβελλίου καί 'Απολλιναρίου τών αιρετικών (αυ-
τόθι) τ6 381 έπί Θεοδοσίου του μεγάλου. Γ1.) II έν Εφέσω έκ διακο-
σίων Ιΐα,τέρων κατά Νεστορίου (α,ύτόθι) το 431 έπί Θεοδοσίου του
μικρού, δ'.) II έν Χαλκηδόνι έκ Πατέρων εξακοσίων καί τριάκοντα κατά
Διοσκόρου καί Ευτυχούς (αύτόθι) τό 45 I έπί Μαρκιανου. Ε .) Π έν
Κωνσταντινουπόλει τό β', έξ εκατόν εξήκοντα πέντε Πατέρων κατά
'Ωριγένους καί Εύαγρίου καί άλλων τό 553 έπί Ιουστινιανού. <7) II έν
Κ.ωνστα.ντινουπόλ,ει τό γ', έκ διακοσίων όγδοήκοντα έννέα Πατέρων, ή
κατ' άλλους εκατόν έβδομήκοντα, κατά Μονοθελ^ητών τό 680 έπί
Κωνσταντίνου του Πωγωνάτου. Ζ.) II έν Νικαία τό β', έκ τριακοσίων
πεντήκοντα Πατέρων κατά τών είκονομάχων τό 787 έπί Ειρήνης τής
βασιλίσσης. Αύται αί Σύνοδοι έβεβαίωσαν τήν Εύαγγε-λικήν άλήθειαν,
και ταύτας μόνας α,ποδεχεται ή τών εύσεβών Εκκλησία, κρατούσα τάς
διαταγάς των ώς λογία τού παναγίου Πνεύματος. Εγειναν δέ καί άλνλαι
μερικαί καί τοπικαί Σύνοδοι περί δια.φόρων υποθέσεων, τάς όποιας εξι-
στορεί ακριβώς ή εκκλησιαστική Ιστορία.

ιθ'. Ο Ιησούς Χριςός διέτα,ξεν είς τήν Εκκλνησίαν αύτοΰ Μυςή-
ρια, ητοι τοιαύτας πνευμ.ατικάς τελ.ετάς, διά τών οποίων δίδει είς τούς
πίςους τήν άορατον χάριν τού παναγίου πνεύματος υπό σημεία ορατά.

Σημ. Α'. 0 άνθρωπος είναι σύνθετος έκ ψυχής καί σώματος, ήγουν
έξ ενός ό'ντος αοράτου καί άύλ,ου καί ετέρου ορατού καί ύλικοϋ. Διά
τούτο ό προνοητής τής ήμετέρας σωτηρίας διώρισε μ.έσα ύλικά καί ό^
όρα^ά, ύποπίπτοντα είς τήν αισθησιν ά) διά νά δεικνύωμεν ήμεις δι'
αύτών, ώς δι'έξωτερικών τίνων σημ.είων, τήν έσωτερικήν έπιστροφήν καί
μ.ετά.νοιαν τής ά-ύλου ψυχής μας· καί β) νά παριστάνηται λ,αμπρώς είς
τήν διάνοιά,ν μ.ας ή άόρατος αύτού χάρις, τήν όποία.ν κατά τάς άψευ-
δείς αυτού έπαγγελίας έκχέει είς τούς πιστούς" ούχί διότι δέν δύναται
νά γνωρίση τήν έπις^ροφήν μ.ας κ*ί νά μας πλ,ηροφορήση περί τής έκπλη-
ρώσεως τών έπαγγελαών του καί χωρίς τά όρατά σημεία ταύτα, άλλά
διά νά τυπόνηται ζωηρότερον είς τήν ψυχήν μας διά τών έςωτερικών
τούτων ιεροτελεστιών ό θειότατος σ*οπός των. Ωστε διπλούν είναι τό
έργον τών Μυστηρίων" όταν μ,έν θεωρώνται άπο μέρους του Θεοϋ, μ,ας
βεβαιόνουσι περί τής είς ήμάς δι' αύτών μεταδιδομένης θείας χάριτος*
οταν δέ θεωρώνται άπό μ,έρους ήμών αύτών, παριστάνουσι παρρησία
τήν περί τήν έκπλοάρωσιν τών χριστιανικών καθηκόντων χρεωστικήν
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ήμών προθυμίαν. Ώνόμάσθησαν δε Μυστήρια αύται αί Σεράι τε-
λεταί, διότι μυούμε©α διά τών ορατών τούτων τα άκρατα, μ.έοος τ*
βλέποντες καί μέρος τι πιστεύοντες" ουτω π. χ» είς τό βάπτισμα, βλέ-
ποντες λουόμενον είς τό ύδωρ τό σώμα, πιστεύομεν ότι ωσαύτως λούε-
ται καί κα&αίρεται καί ή ψυχή άπό τάς άμ,αρτίας διά τής χάριτος
τοϋ άγιου Πνεύματος.

Σημ. Β. Μυστήρια ετάχθησαν πρώτον εις τήν Παλαιάν Διαθήκην
ή Περιτομή καί τ 6 Πάσχα. Η περιτομ,ή έτάχθη παρά
Θεου (α) είς τόν Αβραάμ καί τούς άπογόνους του είς σημείον τής έσω-
ρικής πεοιτομής τών σαρκικών έπιθυμιών, τάς οποίας πρέπει να άρ-
νηθή, όστις λατρεύει τόν Θεόν έν πνεύματι καί ά λ Ά θεία
(Παύ>. Ρωμ. β, 29). Εντεύθεν ονομάζονται οί πιστοί τέκνα 'Αβραά/χ,
ώς χρεωςοΰντες νά φυλάττωσι τήν πνευματικήν περιτομήν, τής οποίας
έλ.αβεν εκείνος πρώτος τά σημεία. 'Αφ' ου ήλθεν 6 Σωτήρ του κόσμ,ου
περιτεμών τάς άμαρτίας ήμών κατήργησε τ/,ν έξωτερικήν περιτομήν'
τής σαρκός (β), διατάξας άντ' αύτής τό αγιον βάπτισμα είς τούς μα-
θητάς του. Το δέ Πάσχα τής παλαιάς Διαθήκης ήτο ή βρώσις του
πασχαλίου προβάτου £ητώς διαταχθείσα εις τούς Ισραηλίτας (γ) πρός
τύπον τού άμώμου άμνοΰ τού Χριστού, όστις άποθανών έπί σταυρου
κατέπαυσε τήν σκιάν το0 νομικού Πάσχα, διατάξας άντ' αύτου τήν
κοινωνία ν τού άχοάντου αύτοΰ σώματος καί αίματος.

§. κ'. Η ήμετέρα Εκκλησία έν τη νέα Διαθήκη έχει επτά Μυστήρια*
α) τό Βάπτισμα* β) τό Χρίσμ.α* γ) τήν άγίαν Εύχαριστίαν* δ) τήν Ε-
ξομολόγησιν' ε) τήν ίερωσύνην* ς·) τόν Γαμον ζ) τό Εύχέλαιον.

Σημ. Δύω είναι τά κυριώτατα καί έξαίρετα της νέας Διαθήκης Μυ-
στήρια, τό Βάπτισμα καί ή Ευχαριστία. Εκ δέ τών λοιπών τό μέν -
Χρίσμα καί ή Εξομολόγησις λαμ,βάνονται παρ' ένός έκάστου Χριστια-
νοΰ ώς Μυστήρια ε.'ς πασαν τήν έκκλησίαν τών πιστών έπίσης κοινά*
ή δέ ίερωσύνη καί ό Γάμ.ος καί τό Εύχέλαιον δέν ύποχρεουσιν έξ ανάγ-
κης τούς Χριστιανούς. Λέγομεν δέ περί ενός έκάστου τών Μυστηρίων
τούτων κατά μέρος.

§. κα. Το Βάπτισμα είναι μυστήριον, είς τό όποιον όταν τό σώμα
πλύνηται βαπτιζόμενον είς τό ύδωρ, καθαρίζεται ή ψυχή τοΰ βαπτιζο-
μένου διά τοΰ αίματος τοΰ Χριστού.

ο; Γενέτ. ιζ, 10. — (β) Κολοσσ. β, f!. —

(γ) Έξόδ. ιβ.
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Σημ. Α*. Το μυστήριον τοΰτο διέταξεν αυτός ο Χριστός, οτε απέ-
στειλε τους μαθητάς του νά διδάξωσι τήν Ευαγγελικών πίστιν είς όλον
τόν κόσμον (α)· ητο δέ σύνηθες καί πρότερον είς τους Ιουδαίους, οιτι-
νχς έβάπ^ιζον τους έκ τών έθνών είς τήν θρησκείαν των προσηλύτους
και τους μετανοοΰντας πολλάκις, ώς έβάπτιζεν ό Προδρομος (ο) είς τα
ύδατα Βηθαβαρά καί Αινών (γ). Αλλά τό βάπτισμα τών Ιουδαίων ήτο
τύπος καί προτέλεσμα τρόπον τινά τοΰ πνευματικού καί ύπερφυεςά-
του ημετέρου βαπτίσματος (δ). Γίνεται δέ τοΰτο τό Μυςήριον δια πρά-
ξεων τριών· ά.) ό μέλλων νά βαπτιοθή πρέπει νά κατηχηθή ίκανώς τήν
Εύαγγελικήν διδασκαλία ν β'.) μετά τήν κατήχησιν νά άρνηθή τόν διά-
βολον, καί τόν κο'σμον καί εαυτόν, ήγουν τά θελήματα τά Σατανικά,
καί τάς τών αισθήσεων ήδονάς κατά τό «Οςις θέλει οπίσω μου έλθεϊν,
άπαρνησάσθω εαυτόν» (Μάρκ.η, 34)' γ' ) άκολούθως βυθίζεται τρις είς
τό υδωρ ύπό τοΰ Ιερέως έπιλέγοντος εις τήν τριττήν κατάδυσιν και άνά-
δυσιν τά τρία τής ύπερθέου Τριάδος ονόματα" ήτοι είς μέν τήν πρώτην
κατάδυσιν « Βαπτίζεται ό δούλος τοΰ Θεοΰ είς τό όνομα του Πατρός. Αμήν*
είς δέ τήν δευτέραν «Κ,αίτοΰΥίοΰ À μην ο* είς δε τήν τρίτην «Καί τοΰ
αγίου Πνεύματος. 'Αμήν. Τίΰν καί άεί καί είς τούς αιώνας τών αιώνων.
'Α μην λ .Αύτη εΐν*ι ή όρατή τοΰ βαπτίσματος τελετή, αί δε άόρατοι αύτοΰ
ένέργειαι διά πίς^εως τελειούμεναι είναι αί έπόμεναΐ. ά.) Απολούεται 6
βαπτιζο'μενος τάς αμαρτίας του διά τόν θάνατον τοΰ ήμετέρου πρός
Θεόν ουρανίου μεσίτου* διότι ούχί τό υδωρ μόνον, άλλά καίτό δι' ήμάς
έκχυθέν αιμα τοΰ Σωτήρος Χριστοΰ καθαρίζει τόν άνθρωπον άπό τάς
άμαρτίας διά τής χάριτος τοΰ άγίου Πνεύματος (ε)" β' Εμβαίνει είς τήν
Αιαθήκην τοΰ Θεοΰ^ τούτέστιν υποσχόμενος νά άφιερωθη τοΰ λοιποΰ είς
τήν λατρείαν του αποκτά τό δικαίωμα τοΰ νά γίνη κληρονόμος τής
αιωνίου ζωής (ζ). Τοΰτο οανερόνει ή είς τό βάπτισμα έπίκλησις τών
παναγίων ονομάτων τής άγιας Τριάδος* γ'.) Αναγεννάτα,ι κατά τά λο-
γία του Σωτήρος (η), τοΰτ' εστί λαμ,βάνει νέαν πνευματικήν κλίσιν καί
δύναμιν εις το καλόν. Τοιαύτη είναι ή δύναμις τοΰ ύψηλου τούτου Μυ ι

(α) Ματθ. κη, 49.— (β) 'Ιωάννης μεν έοάπτισε 8χπτισμα μετανοίας τώ
λαω, λέγων, είς τόν έρχόμενον μετ' αυτόν 'ίνα πιστεύιωσι, τοΰτ' εστίν είς τόν
»Ιησοΰν Χριστόν. Πράξ. ιθ, 4. — (γ) Ίωάν. α, 28, καί γ, 23. — (δ) Ίωάν -
νης μεν Ιβάπτισεν ύδατι, ύμεΐς δέ βαπτισθήσεαθε έν Πνεύματι άγιω. Πράξ. ια,
46, καί Μάρκ. α, 8. — (ε) Α. Ίωάν. ε, 6. καί Α. Πέτο. α, 18—49, — (ζ)
Τίτ. γ, 5—7. — (η) Ιωάν. γ, δ.
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στηρίου τό οποίον όστις δεν λάβη, σωτηρίας ελπίδα δΐν εχει, ©χι μό-
νον διότι δέν έβαπτίσθη είς τό ύδωρ, άλλά, τό κυριώτερον, διότι δέν
έπίστευσεν είς τό όνομα τοΰ μονογενούς Τίου τοΰ Θεοΰ (α)· όστις δε
άπιστήση και δέν φυλάξη τάς έντολάς τοΰ Θεοΰ, καν έβαστίσθη, θέλει
κατακριθήν (β).

Σημ. Β'. Ηίς τό βάπτισμα τών νηπίων άντί τής πΐ£εως αύτών συν-
τείνει καί ενεργεί ή πίστις τών γονέων καί τών προσφερόντων αυτά
αναδόχων. Ούτοι όμως χρέος έχουσιν άφευκτον νά τα διδάσκωσι τήν
Εύαγγελικήν πίστιν, εύθύς άφ ού ελθωσιν είς ήλικίαν χωρητικήν διδα-
σκαλίας, διά νά στερεόνωσιν αυτά είς τήν συναρμογήν τών μελών τής
του Χριστοΰ έκκλησίας (γ). Οτι δέ τό Βάπτισμα τών χριςιανικών νη-
πίων είναι σωτήρων καί άποδ·-κτόν είς τόν Θεόν, βεβαιόνεται καί άπο
τήν πράξιν τών Απόλλων, οί'τινες βαπτίζοντες οικογενείας όλοκλήρους
έβάπτιζον συνάμα καί νήπια (δ), καί διότι έγεννήθησαν άπό πιστούς
γονείς είς τόν κόλπον τής 'Εκκλησίας καί είς τήν μετά τοΰ Θεοΰ Δια-
θήκην, καί τέλος ά.πό τήν περί τών νηπίων άπόφασιν τοΰ Σωτηρος, όςις
εύλογήσας αυτά, εΐπεν ότι «τών τοιούτων έ<τίν ή βα.σιλεία τών ουρα-
νών» (ε), ώς άκάκων δηλονότι καί άθώων άπό τής άπιστίας και τών
λοιπών άμαρτημάτων τόν μώμον. 'Εκ τούτου βεβαιόνεται καί ότι τά
άβάπτιστα νήπια τελευτώντα καίτοι ού κολάζονται ώς προαιρετικής
άμαρτίας καθαρεύοντα, τής γε μήν ούρανίου βασιλείας ουκ άζιουνται,
ώς μή καθαρθέντα διά τού θείου λουτροΰ άπό τού ρύπου της προπα-

(α) Αύτ. αυτόθι καί στίχ. 36. — (β) Μάρκ. ις·, 4 6.— (γ) ^λ. Διονυσ.
Άρεοπαγ. Έκκλησ. ίεοαρχ. κεφ. β. σελ. 4 14 καί 424. Σημείωσαι δέ ότι
οί άνάδοχοι εγγυώμενοι έμπροσθεν τή; Έκκλησίας οτι μετά τό βάπτισμα
στηρίξουσι τον βαπτιζόμενον έν τή πίστει όφείλουσιν είναι ορθόδοξοι. Καί η
Εκκλησία ορθώς καί δικαίως άπηγόρευσε τήν πολλαχοΰ τής Ελλάδος εισα-
χθεισαν κατάχρησιν, καθ' ήν γίνονται έτερόδο'οι οί ανάδοχοι ορθοδόξων τέ-
κνων, ώς άντικειμένην τοις παραδεδεγμένοις παρά τής Έκκλησίας. Καταδικά-
ζεται δέ προσέτι καί ή τών πλειόνων άναδό/ων εισαγωγή είς τό βάπτισμα, ώς
αντικείμενη όλως εις τε τους κανόνας και τήν άρχαίαν παράδοσιν (Βλ. Κ. Οι-
κονόμ. Τά σωζόμ. Έκκλησ. Συγγράμ. Τόμ. Β. σελ. 344)- Καίτοι τοΰτ' εγίνετο
και έπί τών τελευταίων χοόνων τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας χάριν κοσίχικων
συμ.φερόντων. "Οθεν κατακρίνων ταότην τήν συνήθειαν ο θεολ.ογικώτατος Ίωσηφ
ό Βρυέννιος (Τόμ. Γ', σελ- 406. εκδ. Εύγεν.) κελεύει καλεΐν άνάδοχον «ε ν α ε-
ν άρ ε τ ο ν, καν πτωχός ή». Σημ. Έκρ,

(δ) Πράξ. ις, 32—33. Α. Κορινθ. α, 4 6 κτλ. — (ε) Ματθ. ιθ, 44.
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τορικής άμαρτίας, κανμή τυχόντα της πνευματικής έναγεννήσεως (α)"
«Εάν γαρ (φησί) μή τις γεννηθή έξ ύδατος καί πνεύματος, ούκ είσε-
λεύσεται είς την βασιλείαν τοΰ Θεου» (β).

§. κβ'. Το Χρίσμα είναι μυστήριον, τό όποιον δια τής μέ τό μύ-
ρον χρισεως τών μελών του ήδη βαπτισθέντος έπιχέει είς αυτόν άο-
ρατως το πνευματικόν μύρον, ήγουν τά χαρίσματα του αγίου Πνεύ-
ματος·

Σημ. α'. Το Μυστήριον τούτο τελείται υπό του ιερέως εύΟύς μετά
το Βάπτισμα, χρίοντος τά κυριώτερα μέλη τοϋ σώματος μέ μύρον και
έπιλέγοντος ταύτα τά λόγια, «Σφραγίς δωρεάς Πνεύμα-
τος άγιου ». Διά ταύτης τής ιεροτελεστίας έπιφοιτα τό άγιον
Πνεύμα έπί τόν βαπτισθέντα, καί σφραγίζει καί βεβαιόνει τήν έκ του
βαπτίσματος χάριν (γ), καθώς έπεφοίτα είς τούς μαθητάς του Χρι-
στου. Το Χρίσμα, μετεχειρίσθη ή 'Εκκλησία άπό τους πρώτους αύτής
άκόμη αιώνας άντί τής έπιθέσεως τών χειρών τών Αποστόλων έπί τής
κεφαλής τών ήδη βαπτισθέντων πιστών, διά τής οποίας έλάμβανον
οΰτοι τό άγιον Πνεΰμα (δ).

Σημ. Β'. Η 'Εκκλησία μετα.χειρίζεται προσέτι τό Χρίσμα καί είς τούς
έξομόσαντας καί επιστρέφοντας Χριστιανούς καί είς τούς αιρετικούς
βεβαπτισμένους'όντας κατά τό δόγμα αύτών, όταν προσέρχωνται είς
τήν όρθοδοξίαν καί διά τοΰ ορατού τούτου σημείου συγκαταλέγει καί
τούτους μέ τά μέλ,η τής Ορθοδόξου κοινότητος (ε).

§. κγ'. Η άγία Ευχαριστία ή Μετάληψις είναι μυστήριον, διά τοΰ
οποίου μεταλαμβάνει ό πιστός υπό τό είδος τοΰ άρτου αύτό τό σώμα
τοΰ Χριστού, καί ύπό τό είδος τού οίνου αύτό τό αίμα τοΰ Χριστου,
είς άφεσιν αμαρτιών καί ζωήν αίώνιον.

(α) Οί δέ ουδέ εισιν εν δυνάμει τού δέςασθαι (τό βάπτισμα) ή διά νηπιό-
τ η τ α τυχόν ή τινα τελέο^ς άκούσιον περιπέτειαν... καί ηγούμαι... τούτους μήτε
δοξασθήσεσθαι μήτε κολασθήσεσθαι περί (γρ. παρά) τοΰ δικαίου κριτοΰ, ώς άσφρα-
γίστους με'ν, άπονήρους δέ, άλλα Ικαί] παθόντας μάλλον τήν ζημία ν ή δράσαν-
τας. Γρ/,γορ. Γίαζ. Λο'γ. μ', σελ. 653. — (β) Τωάν. γ, 5.

(γ) Β. Κορινθ. α, 24 — 22. — (δ) Πράξ. ή, 47.

(ε) Τίνες τών αιρετικών είς τήν όρθόδοξον πίστιν προσερχόμενο ι βαπτίζονται,
καί τίνες μόνον χρίονται, διδάσκουσιν οί ίεροί Κανόνες' οίον τής έν Νικαία Συνό-
δου ό ιθ', της εν Ααοδικεία ό ζ', τής ç', Συνόδου ο ηέ, τής έν Νι·/αία τό β', ό
ή, Βασιλείου ο μζ', κτλ.

5
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Σημ.. Α'. Τό έξαίρετον τούτο Μυστήριον διετάχθη υπ* αύτου τοΰ
σωτήρος Χριστοΰ, κατ» τόν όποιον ό Απόστολος Παύλος διηγείται
εφεξής τρόπον ία)· «Ο Κύριος Ιησούς έν τη νυκτί, η παρεδίδοτο, ελα-
βεν άρτον, και εύχαριστήσας έκλασε, καί είπε, Λάβετε, φάγετε* τοΰτό
μού έστι τό σώμα, τό υπέρ υμών κλώμενον* τοΓ>το ποιείτε είς τήν έμήν
άνάμνησιν. Ωσαύτως καί τό ποτήριον μετά τό δειπνησαι, λέγων, Τοΰτο
τό ποτήρι ον ή καινή Διαθήκη έστίν έν τω έμώ αιμ.ατι* τοΰτο ποιείτε,
όσάκις άν πίνητε, ε'ς τήν έμήν άνάμνησιν. Οσάκις γαρ αν έσθίητε τόν
άρτον τούτον, καί τό ποτήριον τοΰτο πίνητε, τόν θάνατον του Κυρίου
καταγγέλλετε, άχρις ου άν έλθη». Η είς τους Αποστόλους γενομένη
αύτη διαταγή άποτείνεται έπίσης είς όλους τούς Χριστιανούς, εις τούς
οποίους έδοθη τό δειπνον τούτο πρόγευμα έκείνου τοΰ ουρανίου δείπνου,
τής βασιλείας τοΰ Θεού, όπου θέλουσιν απολαύσει αίώνιον μακαριότητα
όλοι οί εύσεβεΐς (β)' καί ό Σωτήρ ήμών ρητώς παρήγγειλε νά γίνηται
τό Μυστήριον τοΰτο, α Α χ ρ ι ς ού άν έλθη», διά νά κρίνη ζώντας
καί νεκρούς. 'Εντεύθεν ε!ν~ι φανερόν, ότι ή 'Εκκλησία δέν πρέπει νά
ίερουργη τό Μυστήριον τοΰτο κατ' άλλον τρ πον, ειμή καθώς τό διέτα-
ξεν ή κεφαλή αύτής, ό Χριστός. Αυτός ελαβεν τόν άρτον καί τό ποτή-
ριον μέ τόν οΤνον είς τάς άγίας αύτοΰ χείρας, καί προσευχηθείς ευλό-
γησε καί εύχαρίστησε τόν ούράνιον αυτού πατέρα* έπειτα κλάσας τόν
άρτον είς κομμάτια, τόν διεμέρισεν εις τούς μαθητάς του, ωσαύτως
και απο το π οτήριον προσέταξε νά πίωσιν άπαντες. Απαραλλάκτως
κατά τον αυτόν τρόπον ίερουργεΐ τό Μυστήριον τοΰτο καί ή όρθοδοξος
ήμών 'Εκκλησία Εύθύς άφ* ού συναθροισθή ή κοινότης τών πιστών,
ψάλλονται είς δοξολογίαν τού ύψιστου οί Ψαλμοί καί προσεύχονται
κοινώς οί πιστοί κατά τό παράδειγμα τών Αποστόλων, ο"ίτινες έτε-
λείωσαν τόν δειπνον τόν μυστικόν μέ κατάλληλον θείον ύμνον (γ).
Επειτα ό ιερεύς άρχεται κατά τό παράδειγμα τοΰ Χριστοΰ νά δοξολο-
γή τόν ούράνιον Πατέρα, διηγούμενος τάς πρός τό άνθρώπινον γένος
ευεργεσίας του, έξαιρέτως δέ τήν διά του μονογενούς αύτου Τίοΰ άπο-
λύτρωσιν τών πιστών, *αί εύχαρίστών τόν Θεόν διά τήν άκραν αύτοΰ
εύσπλαγχνίαν καί άγαθότητα έζ όνόμ,ατος όλης τής Εκκλησίας. Μετα
ταΰτα ευλογεί τά άγια δώρα, επικά},ούμενος έπ' αυτά το πα,ναγιον

(α) Α. Κορ'.νθ. ια, 22—26. — (β) Λουκ. κβ, 46. Ματθ. κ ς-, 29 Μάρκ. ιδ,
25, — (γ) Ματθ. κς, 30.
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Πν«Ομα, χα» πρώτον αύτός μεταλαμβάνει τήν άγίαν Εύχαριστίαν επει-
τα τήν μεταδίδει καί είς τους πιστούς καί *ατά τα δύω είδη.

Σημ. Β . Πάς "Χριστιανός πρέπει νά πιστεύη άδιστάκτως, ότι, έν ω
μεταλαμβάνει τον ήγιασμένον άρτον τοΰ Μυστηρίου , μεταλαμβάνει
αύτό το σώμα του Χρίστου, το όποιον κατεκλάσθη ώς άρτος δια τών
διάφορων παθών καί έθυσιάσθη δι' ήμάς διά τοΰ σταυροϋ' ωσαύτως
καί έν ω μεταλαμβάνει τόν ήγιασμένον οίνον του ζωηφόρου ποτηριού,
μεταλαμβάνει αύτο τό αΓμα τοΰ Χριστοΰ τό έκχυθέν άπό τήν πανα-
γίαν αύτοϋ πΧευράν ύπέρ τής ήμετέρας ζωής. Ούτω μας βεβαιόνει ό
Χριστός αυτός, περί μέν του άρτου ειπών «Τοΰτό έστι τό σ ω-
μά μου», περί δέ τοΰ οίνου «Τοΰτό έστι τό αίμά
μου» (α). Ο σκοπός τούτου τοΰ Μυστηρίου άποβλέπει είς τό νά φυλάτ-
τωσιν οί πιστοί ζώσαν έν έαυτοΐς τήν ένθύμησιν τοΰ θανάτου τοΰ
Σωτήρος ήμών καί τήν έξ αύτοΰ πηγάσασαν σωτηρίαν τοΰ κόσμου (β).
Διπλούν δε είναι τό έκ τής μεταλήψεως ό'φελος τών πιστών ά.) δι'
αύτής γινόμεθα εν πνεΰμα μέ τόν Χριστον (γ), καί έκ τούτου πληρού-
μεθα χαράς καί ευφροσύνης πνευματικής* β .) διά. τής άγιας Μεταλή-
ψεως άγιαζόμεθα, λαμβάνοντες τήν άφεσιν τών αμαρτιών καί τό δι-
καίωμα τοΰ νά κληρονομήσωμεν τήν αίώνιον ζωήν (δ).
■— κδ'. Πρώτον δέ πρέπει νά άνακρίνη έπιμελώς τήν συνείδησίν του,
όστις μέλλει νά κοινωνήση, καί έπειτα νά προσέρχηται είς τήν μετά-
ληψιν, κατά τήν παραγγελίαν τού Αποστολου, «Δοκιμαζέτω δέ άν-
θρωπος εαυτόν, καί ούτως έκ τού άρτου έσθιέτω καί έκ τοΰ ποτηριού
πινέτωη (Α. Κορινθ. ια, 28).

Σημ. Α. Διά νά μεταλάβη τις άξίως τήν άγίαν Εύχαριστίαν,
πρέπει νά προετοιμασθή διά τής δοκιμασίας έαυτοΰ, ήγουν πρέπει νά
έξετάση καθ' έα.υτόν τήν διαγωγήν του, ήγουν τάς προλαβούσας του
πράξεις, καί τους λόγους, καί τάς ένθυμήσεις, άν συμφωνώσι μέ τάς
έντολάς τοΰ Θεοΰ, και άν δι' αύτών έπλήρωσε τά κ&θήκοντά του, τά
όποια υπεσχέθη είς τόν καιρόν τοΰ Βαπτίσματος. Αν εύρν) ότι παρέβη
είς πολλά τόν θείον νόμον, πρέπει νά λυπηθη άπό καρδίας, καί νά
δράμη νά φανερώσν] διά τής έξομ,ολογήσεως τήν πληγήν του είς τόν

(α) Ματθ. χ-, 26. — (β) Τούτο ποιείτε είς τήν έμήν άνάμνησιν. Α· Κορινθ.
ια, 25. — (δ) Ίωάν. c, θ6. — (γ) Έάν τις φάγη έκ τοΰ;ου τού άρτου, ζή-
σιται είς τόν αιώνα. Ίωάν. <Γ, 54.
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Ιερέα, θαρρών είς την εύσπλαγχνίαν τοϋ Θεο~, και πιστεύων άδιστά-
κτως, ότι ό πολύτιμος θάνατος του Χριστού είναι ικανός νά καθαρίση
τούς πιστούς άπο πάσης άμαρτίας. Τοιαύτην έσωτερικήν γνώσιν ήνω-
μένην μετά φανεράς ομολογίας άπαΐτεΐ παρ' ήμ,ών ή Εκκλησία, όταν
μεταλ,αμβάνωμεν τήν άγίαν Εύχαριστίαν, είς τής οποίας τήν κοινω-
νίαν έπιλέγομεν ταύτα τά λόγια* «Πιστεύω, Κύριε, καί ό μ. ο-
λ ο γ ώ, ότι σύ ε t άληθώς ό Χριστός, ό υίός τού
Θεού του ζώντος, ό έλθών είς τόν κόσμον αμαρ-
τωλούς σώσαι, ών πρώτος είμι έγώ». Διά τούτο άπό
τό Μυστήριον τοΰτο*πρέπει νά έμποδιζωνται οί ψευδείς Χριστιανοί, καί
οί φανεροί ασεβείς (α), καί οί άδιό:θωτοι αμαρτωλοί, οιτίνες εάν προσέλ-
θωσιν εις τήν κοινωνίαν χωρίς τής προσηκούσης προετοιμασίας, έπι-
σπώσ;ν είς εαυτου; τήν θείαν όργήν, ώς καταφρονηταί τής άγιότητος
τ.Ο Θ;ού (β).

Σημ. Β . Οί Χριστιανοί τής παλαιάς 'Εκκλησίας μετελάμβανον τήν
ψυχικήν ταύτην τροφήν καθ' έκάστην εβδομάδα τήν Κυριακήν, όποτε
καί μόνον έγίνετο λειτουργία (γ)* έπειτα έλειτούογουν καί έκοινώνουν
καί τό σάββατον (δ)* άλλού δε τρις τής εβδομάδος, τήν τετράδα καί
τήν παρασκευήν καί τήν Κυριακήν (ε)' άλλ,οΰ δε τετράκις, καί ταύτας
δηλονότι, τό σάββατον, έτι δέ καί τάς έ'<ρτάς (ζ). Επειτα συνεχίσθη
μέν ή λειτουργία καθ' ήμέραν (η), καθώς καί σήμερον, δέν μεταλάμ-
βανον όμως καί καθ' ήμέραν οί πιστοί* άλλ' άλλοι μέν πλε'-οτέρας, άΐλ-
λοι δέ όλιγωτέρας φοράς, τούλάχιστον δέ κατά τάς μεγάλας έορτάς
οί περισσότεροι (θ). Το εύσεβές τοΰτο παράδειγμ,α της παλαιάς'Εκκλη-
σίας πρέπει νά μιμώμεθα καί ή μ εις, διά νά μή ιΙ»υχραίνηται πρός τον
Χριστόν ή καρδία μας διά τήν σπα,νίαν τοΰ Μυστηρίου μετάληψιν.

κέ. Η 'Εξομολόγησις είναι μυστήριον, είς τό όποιον συγχωρούνται
άπό τόν Θεόν διά τοΰ ιερέως αί άμαρτίαι τών πιστών, έάν ούτοι τάς

(α) Μή δώτε τό άγ ι ο ν τοις κυσί* μηδέ βάλητε τους μαργαρίτας υμών έμ-
προσθεν τών χοίρων* μήποτε καταπατήσωσιν αυτούς εν τοΤς ποσίν αύτών. Ματθ.
ζ, 6.— (β) Ό εσθίων καί πίνων άναξ-'ως κρίμα εαυτώ εσθίει καί πίνει. Α. Κορινθ.
ια, 29. — (υ) Ίουστίν. Μάρτυρος Άπολογ. προς Άντωνίνον* ήκμαζε δέ ό θειος
Ίουστΐνος τό 440.— (δ) Αύγουττιν. έπιστ. \ 18 πρός Ίαννουάρ.— (ε) Έπιφάν.
Κύπρ. πεοί πίστ. σελ. 465—466. — (ζ) Μέγ. Βασιλ. έπιστ. πρός Καίσαρ.
Πατρίκ. — (η) Χρυσόστ. Όμιλ ιζ, είς τήν πρός Έβρ. Άμβρόσ. Βιβ. ε, περί
Μυστηρ. κεφ. δ. — (θ) Χρυσόστ. Όμιλ. γ. εις τήν πρός Έφεσ.
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όμολογήσωσιν είλικρινώς, πιστεύοντες άδιστάκτως είς τήν άξιομισθίαν
του Χρίστου.

Σημ.. Α Δεν είναι ουδείς άναμάοτητος είς τήν γήν (α), όταν ό χρι-
στιανός μετά. τό πάπτισμα πέση πάλιν είς άμαρτίαν, δέν έχει άλλο
μέσον νά καθαρισθή καί νά άναλάβη τοΰ Θεου τήν χάριν παρά τήν
μετάνοιαν καί έξομ.ολόγησιν (β). Η άλ.ηθής μετάνοια έξ άνάγκης πρέ-
πει νά έχη τά επέμενα' ά.) νά έξομολογήση τις είλικρινώς τάς ιδίας
του αμαρτίας (γ)· β'.) νά κατηγορήση εαυτόν ώς άμαρτωλόν ένώπιον
του Θεου (δ)· γ'.) νά συλλογιέται τήν άπειρον του Θεοΰ εύσπλαγχνίαν,
τήν οποίαν ουδεμία άμαρτία δέν δύναται νά υπερβη, καί νά πιστεύη
άδιστάκτως, οτι ό άποθανών υπέρ ήμών Σωτήρ τιΰ κόσμου, ό Χρίστος,
έπροξένησε τήν χάριν του ού('ανίου Πατρός του εις όλους τούς είς αυ-
τόν ελπίζοντας καί πιστεύοντας θερμ,ώς (ε)' δ.) νά κάμη στερεάν άπό-
φασιν νά άλλάξη ζωήν είς τό έξης, διάγων θεαρέστως. Ταύτα είναι τά
σημεία τής άληθοΰς έξομολ^ογήσεως, ή όποία πρέπει νά γίνηται έμπρο-
σθεν του Ιερέως Ειά δύοι μά,λιστα αιτίας" ά.) διά νά λάβη ό έξομολο-
γούμενος παρ' αύτοΰ πνευματικήν όδηγίαν καί συμβουλήν περί τής ψυ-
χικής αύτοΰ σωτηρίας (ζ)- καί β'.) (Ô καί πρώτιστον) διά νά έξαγγείλη
όΊερευς είς τόν έξομολογούμενον τήν άφεσιν τών αμαρτιών του έν
όνοματι Χρίστου σωτήρος τοΰ κόσμου (η). Πρέπει δε νά έξομολογή-
ταί ό χριστιανός τής άμαοτίας του τό είδος άκριβ^ς, μή αίσχυνόμε-
νος ν' άνακαλύψη είς άνθρωπον σεβάσμιον, ό,τι κακόν δέν έφοβήθη νά
πράξη ένώπιον τών άγιωτάτων οφθαλμών τοΰ Θεοΰ, είς τόν όποιον,
μετανοώ ν ήδη, έξομολ ογεϊται αύτό διά μέσου τοΰ πνευματικού πα-
τρός του.

(α) 'Ιΐάν είπωμεν Άμαρτίαν ούκ εχομεν, εαυτούς πλανώμεν. Α. Ίωάν. α, 8.
— (β) Α. Ίωάν. α, 9. — (γ) Γνώθι τήν άδ'.κίαν σου... έπιστράφητε υίοί άφε-
στηκότες. Ίερεμ. γ , 4 3 —4 4. — (δ) 'Εγώ είπα, έξαγορεύσω κατ' έμοϋ τήν άνο-
μίαν μου τω Κυρίω. Ψαλμ. λα, 5. — (ε) Α. Ίωάν* ε, 4 5 —17. 'Ρωμ. ς-,
2—Ί Ι. — (ζ) Ύμεΐς οί Πνευματικοί καταρτίζετε τόν τοιούτον έν πν;ύματι
πραότητος. Γαλάτ. ς-, 4. «"Ωσπερ άνθρωπος υπό άνθρωπου ιερέως βαπτιζομένου
(γρ. βαπτιζόμενος) φωτίζεται τη τοΰ άγιου Πνεύματος χάριτι, ούιω καί ό Ιξο-
μολογούμένος έν μετανοία δ:ά τοΰ ιερέως λαρ,βάνει τήν χάριν Χριστού». Μ.
Άθαν. έν 'Αποσπ. έκ τών κατά Γί^βατιαν. έν Monlfaucon Collect, nov. Palrum
T. 2. σελ. 483. Paris. 4707. — (η) "Αν τίνων άφήτε τάς αμαρτίας, ά<ρί*νται
αύΐοϊς. Ίωάν. κ, 23.
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Σημ. Β'. Η Εξομολόγησες πρέπει νά γίνηται οσάκις μ.άς τύπτει ή,
συνείδησις δια καμμίαν άμαρτίαν, ή καν οσάκις προετοιμαζόμεθα δια
τήν θείαν κοινωνίαν. Διετάχθη δέ έξ άρχής τό Μυστήριον τοΰτο υπό τής
τοΰ Χριστοΰ 'Εκκλησίας (α), έκλεγούσης άνδρας ιερούς και φρονίμους,
νά θεραπεύσωσιν ώς σοφοί ιατροί τών άμαρτανόντων τάς πληγάς.

κ-'. Τό άξίωμα τής ίερωσύνης είναι Μυστήριον, είς τό όποιον τ^
Πνεΰμα τό άγιον καθιερόνει διά τών 'Εκκλησιαστικών λειτουργών καί
διακόνων τό έκλεχθέν έπιτήδειον μέλος είς τήν αύτήν διακονίαν, διά νά
ίερουργη τά μυστήρια καί νά ποιμαίνη τοΰ Χριστοΰ τό ποίμνίον.

Σημ. Α. Εις τήν πνευματικήν τής Εκκλησίας διοίκησιν εκλέγει ή
κοινότης, καί διά τής κοινότητος αύτός ό Κύριος, μ.έλος ά,ξιον τής ποι-
μενικής άξίας, τό όποιον, άφ' ου διά τών κατωτέρων όαθμ.ών κατα
τάξιν χωρήση, χειροτονείται είς Ιερέα άπό τους πρώτους ποιμένας τής
έκκλησίας, όποΐ ι είναι οί Επίσκοποι, ή είς Επίσκοπον άπό τους λοιπούς
Επισκόπους. Η χειροτονία γίνεται διά τής επικλήσεως τοΰ αγίου Πνεύ-
ματος καί τής επιθέσεως τών χειρών ένώπιον της κοινοτητος, ή οποία
εκφωνεί τό Â ζ ι ο ς. Τής όν·: άξιότητος τοΰ ποιμένος δύω είναι μάλις-α
τά χαρακτηριστικά' ά.) διαγωγή άνεπίληπτος· καί β'.) δύναμις τοΰ
διδάσκειν καί νουθετεΐν διότι ό ποιμ.ήν τής Εκκλησίαc, κατα τον απο-
στολον Παόλον, πρέπει νά ηναι τύπος τών πιστών «έν λογω, εν ανα-
στροφή, έν αγάπη, έν πνεύματι, έν πίστει, έν άγνεία» (β). Αλλα περι
τών καθηκόντων τών διδασκάλων τής 'Εκκλησίας εΐπομεν τα προσή-
κοντα (§. ιή. Σημ.).

Σημ. Β'. Τής χειροτονίας τό μέν ό ομ,α είναι παλαιόν Ελληνικον,
άλλο τι σημαίνον είς τάς Αθήνας, τήν διά τής έπάρσεως τών τοΰ δήμου
χειρών δηλονότι έκλογήν τών χειρο τον η τών λεγομένων αρχών,
οίον Ταξιάρχων καί Στρατηγών (Πλούταρχ. έν βίω Περικλ.) , ή α-
πλώς τήν άνάνευσιν καί κατάνευσιν τοΰ δήμου περί τών πρακτέων.
Η δέ διά τής έπιθέσεως τών χειρών έπί τής κεφαλής τοΰ χειοοτονουμ.ε-
νου γινομένη πράξις φαίνεται ότι ήτο άρχαία Ιουδαϊκή συνήθεια* διότι
ούτως έχειροτόνησε διάδοχόν του ό Μωϋσής τόν Ιησοΰν, ως αναγίνω-

(α) Πολλοί τε τών πεπιστευκότων ήρχοντο εξομολογούμενοι καί άναγγέλλοντες
τάς πράξεις αυτών. Πράξ. ιθ, 48. καί 'Ιακώβ, ε, 46. καί Μάρκ. α, 5. (β) Α.
Τιμοθ. δ, 12, καί Β. Τιμοθ. 2. καί Ματθ. κη, 20.



σκομεν (λριθ. κζ, 1 8—23) ήτο δέ και αύτη τύπος τοΰ μυστηρίου τής
ημετέρας Ιερωσύνης, ήτοι τής δια χειροθεσίας καθιερώσεως τών λειτουρ-
γών τοϋ Κυρίου, ήτις έλαβε τήν αρχήν έκ τών Αποστολικών ακόμη
χρονών, καί άδιακόπως διέμεινε μέχρις ήμών. Ούτως άναγινώσκομεν
χειοοτονοϋντας τους Αποστόλους (Πράξ. ιδ, 23), «Χειροτονήσαντες δέ
αύτοις πρεσβυτέρους κατ' 'ίκκλησίαν, προσευξάμενοι μετά νηστειών,
παρέθεντο αύτους τω Κυρίω» (καί Α. Τ'μοθ. ε, 22). 'Εντεύθεν επεται
ά.) οτι οσοι δέν καθιερώθησαν δια χειροθεσίας δέν δύνανται μήτε να
ίερουργώσι μήτε νά διδάσκωσιν έπ' Εκκλησίας, β'.) ο Χριστιανός χρεω-
στει να προσφέρη τιμήν καί σέβας πρός τούς αληθινούς ποιμένας τής
' Εκκλησίας, έ£α·.ρέτως δέ πρός τούς κοπιώντας «'Εν λόγω καί δί-
δασκα λ ί αϊ) (Α. Τιμοθ. ε, 1 7), «ίνα μετά χαράς τούτο ποιώσι καί
μή στενάζοντες» (Εβρ. ιγ, 17).

§. κζ'. Ο Γάμος είναι Μυστήριον (α), είς τό όποιον ό ιερεύς συνάπτει
δύω πρόσωπι, άρσεν και θήλυ, είς γάμ.· υ κοινωνίαν, παρακαλ^ών τόν
Θεόν m τούς ευλόγηση.

Σημ.. Α'. Είς ταύτην τήν τελετήν άνήρ καί γυνή θέλοντες νά συ-
ζευχθώσιν έξ άγάπης πρός άλλνήλους είς γάμον άκώλυτον άπό τούς νό-
—μους, συνάπτονται γαμικώς υπό τού Ιερέως τού Θεου δι' αύτού εύλο-
γοΰντος καί τελειούντος τήν ένωσιν, ερχόμενοι είς τήν έκκλησίαν, διά
νά γίνηται ό γάμος έννομος καί έπί παρουσία πολλών μαρτύρων, καί
διά νά συνορώσιν οί νυμφευόμενοί είς τίνα καί ένώπιον τίνος καθυπέ-
σχοντο" καί μ.εθ ολοτ,ς τής Κοινότητος παρακαλάει τόν Θεόν ό ιερεύς, διά
νά χαρίζη είς αύτούς άγάπην καί είρ^νην καί καρπόν κοιλίας. Αιά
ταύτης τής ιεροτελεστίας γ'νεται ό άμ,οιβαϊος ούτος σύνδεσμος τής

(α) Τό μυστήριον τούτο μέγα εστίν" Ιγω δέ λέγω είς Χριστόν καί εις τήν
Έκκλησίαν». Έφεσ. ε, 32. [Βλ. καί Χρυσόστ. Έρμην. αύτόθ. Τ. Γ. σελ. 2Ι6
—219, έ'νθα τρός άλλοις πολλοίς καί χαλοΐς «Είδώς τοίνυν, επιλεγεί, ήλίκον
μυστήριον έστιν ό γάμος και ήλίκου πράγματος [δηλονότι του μετά τής Εκκλη-
σίας συνδέσμου τοΰ Χριστού] τύπος, μή άπλώς, μηδέ ώς έ'τυχε περί τούτου βου-
λεύου»· 'Αληθώς γαρ τόν Χριστόν εμφαίνει άνακαινίζοντα το χατ' εικόνα καί
καθ' όμοίωσιν" καί δή ή μέν τών νυμφευομένων άγάπη τήν προς τήν Έκκλη-
σίαν άγάπησιν τού Χριστού εικονίζει, ής τό τέλος ή άγιότης («'ίνα ή άγία καί
άμωμος») καί ώκεραιότης* διά δε τής θείας χάριτος καί τά τέκνα άγιάζονται
κληρονόμοι ζωής τής εν Χριστώ Ίησοΰ διά της πίστεως καί άγωγής γινόμενα.
Σημ. Έκδ.].
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συμβιωτεύσεως τών άνθρώπων ειλικρινέστερος και στερεώτερος ένώπιον
τής ιεράς τραπέζης, και γίνεται τώ όντι «τίμιος ό γάμος καί ή κοίτη
αμίαντος» (Εβρ. ιγ, 4). Δεν δύναται δέ νά διαμείνη ό σύνδεσμος ούτος
μεταξύ περισσοτέρων προσώπων, εί μή είς ένα άνδρα προς μίαν γυ-
ναίκα (α)" διά τούτο ο χριστιανικός νόμος δέν συγχ-ωρεΐ τήν πολυγαμίαν
κατά τό παράδειγμα τοϋ πρώτου δημιουργού, όστις άπ* άρχής κτίσεως
«άρσενκαί θήλυ έποίησεν αύτούς » (β), ούχί άρσενκαί θηλείας πολλάς, η
θήλυ καί πολλούς άρσενας.

Σημ. Β . Ο σκοπός καί τό τέλος τοϋ γάμου είναι τοΰ ανθρωπίνου
γένους ή διατήρησις· διά τούτο χρεωστουσιν οί γαμικώς συνημμένοι
προς άλλήλους νά φυλάττωσιν άμίαντον τής κοίτης των τήν πίστιν,
συνοικοϋντες ομοΰ (γ), καί άγαπώντες ο μέν άνήρ τήν γυναίκα, ώς το
Γδιον σώμα (δ), μεταχεφιζομενος αύτήν βοηθόν είς τής οικίας του τήν
συντήρησιν (ε) καί φρονίμως οικονομών τάς άδυναμίας της (ζ), ή δέ
γυνή τόν ίδιον άνδρα ώς κεφαλήν (η), ρυθμίζουσα τά ήθη της κατά
τήν αύτοϋ άρέσκειαν καί υπομένουσα τάς οργάς του, άν τύχη, μετά
πραότητος πνεύματος (θ).

§. κή. Το Εύχέλαιον είναι Μυστήριον, είς τό οποίον ό ιερεύς άλείφει
με έλαιον τον άσθενή, καί παρακαλεί τόν Θεόν νά τόν ίατρεύση σω-
ματικώς καί ψυχικώς.

Ση^. Αύτη ή τελετή έπιστηρίζεται εις τά λο'για τοϋ Αποστολου
Ιακώβου, «Ασθενεί τις έν ύμΓν ; προσκαλεσάσθω τούς πρεσβυτέρους
τής 'Εκκλησίας , καί προσευξάσθωσαν έπ' αυτόν άλείψαντίς αύτό ν
έλαίω έν τω ονοματι τοΰ Κυρίου* καί ή ευχή τής πίστεως σώσει τον
κάμνοντα, καί έγερεί αύτόν ό Κύριος* καν άμαρτίας ή πεποιηκώς, άφε-
θήσεται αύτω» (Κεφ. ε, 14 —15). Καί αυτοί δέ οί Απόστολοι τοΰ
Κυρίου έχριον μέ έλαιον τούς άσθενοΰντας, ώς φαίνεται είς τοΰ Μάρ-
κου τό ς, 13.

§. κθ'. Εκτός τών προειρημένων Μυστηρίων έχει πρός τούτοις ή Εκ-
κλησία καί τινας παραδόσεις καί συνήθειας, αί όποιοι φυλάττονται απο
τούς πιστούς, ώς συντελοΰσαι ή πρός βελτίωσιν ηθών ή προς εύπρέπειαν
τής 'Εκκλησίας.

(α) Καί έσονται οί δύω εί; σάρκα μίαν. Γενεσ. β, 24. —(β) Μάρκ. ι, 6. —
(γ) Έβρ. ιγ, 4. — (δ) Έφεσ. ε, 28. — (ε) Γενέσ. β, Α 8. — (ζ) Α. Πέτρ. γ,
— (η) Έφε*. ε, 22—24. — (θ) «ύτ. 33. καί Α, Πετρ. γ, 2—5.
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Στ,[λ. Εις τήν Εκκλησίαν διετάχθησαν υπό τών Αποστόλων ή τών
διαδόχων αύτών πολλά εθ'-μα, τά rποια έφύλαξεν όλη ή σεβάσμιος
άρχαιότης" ούχί διότι εξήραηται ic, αύτών άναγκαίως ή σωτηρία έκά-
στου, αλλ' οτι ώφελοΰσι ττ,ν κοινότητα τών π^τών παντοιοτρόπως, διά
τό οποίον πρέπει νά τάς φυλάττωμεν καί ήμείς μέ σέβας (α). Τοιαΰται
Παραδόσεις είναι παραδείγματος "/άριν, νά φορώσιν οί ιερείς έξαίρετον
είδος ένδυμ.άτων σεμνών, όταν ίερουργώσι. ]Νά άνάπτωνται φώτα εις
τήν 'Εκκλ.ησίαν πρός σημεΐον τής διαπύρου -π στεως. Κα θυμιώμεν λιβα-
νωτον είς σημεΐον τής προς τον Θεόν άναβάσεως τών καθαρών καί εύω
διαστικών προσευχών μας. 3Νά άναδείκνηται ό σταυρός είς σημεΐον τής
είς τόν σταυρωθέντα πίστεως μας. IN à χαρακτηριζη ό ιερεύς διά τής
χειρός τό όνομα τοϋ Ιησού Χριστοΰ πρός εύλο^ίαν τών εύσεβών. Ρίά
άγιάζηται τό ύδωρ είς άνάμνησιν του Xç-ιστοΰ καί του βαπτίσματος
ήμών. Νά στολίζωνται οί ναοί μέ σεμνάς εικόνας, δια νά μιμώμεθα τά
πρωτότυπα βλνέποντες αύτάς. Κα έορτάζωμεν διαφόρους έορτάς, εις
άνάμνησιν τών πρός νμάς τοΰ Θεοΰ εύεργεσιών ή τών πράξεων άγιων
άνδρών, διά νά διεγειρώμεΟα δι* αύτών περίσσότερον είς τήν άρετήν, κτλ.
Ταύτας και άλλνας παραδόσεις φυ>άττει άγίως ή ήμετε'ρα Εκκλησία,
άποβάλνλει όμως τάς δεισιδαιμονίας, αιτινες υπό τό σχήμα τής εύσε-
βείας άντιφέροντκι είς τήν θείαν Γραφήν, ή είναι άγνωστοι εις τήν άγίαν
αρχαιότητα.

ΑΡΘΡΟΝ I'.

λ'. Εις τό δέκατον άρθρον του Συμβόλου τής πίστεως περιέχεται
ή άφεσις τών αμαρτιών μας, ήτις είναι ή δικαίωσις ήμών ενώπιον τοΰ
Θεου.

Σημ. Α. ίΐ άφεσις τών αμαρτιών γίνεται ά.) διά τής είς Χριστόν
Ιησουν άδιστάκτου πίστεώς μας, όστις μας εκαθάρισεν άφ' όλας τάς
άμαρτίας διά τοΰ ιδίου αίματος. Μυστήρια δέ, καθώς εί'πομ,εν (§. κβ .
καί κγ'.), συντείνοντα πρός καθαρισμόν τών άμ.αρτιώνμας είναι δύω τά

(α) Περί τής τών παραδόσεων ίοχυος καί τοΰ προς αύτάς οφειλομένου σεβα-
σμ.οΰ προς τοις άλλοις αυτός τε ό άπόστολος Παύλος «κρατείτε, διδάσκει, τάς
παραδόσεις» (Β. Θεσσαλ. β, 45, καί Α. Κορινθ, ια, 8) καί όΟύρανοφάντωρ Βα-
σίλειος «τήν αυτήν, λέγει, ισχυν έχ-ιν πρός τήν εύσέβειαν» αυτάς τε καί τά έκ
τής εγγράφου διδασκαλίας (περί τοϋ άγ. Πνεύμ. πρός Άμ.φ λοχ. κεφ. κζ.) και ο
Χρυσο^ρήρ,ων ομοίως «παράδοσίς έστι, μηδέν πλέον ζήτει» (Όμιλ, δ, είς Β.
θε^αλ.). Σημ. Έκδ.
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εξαίρετα, ή Ευχαριστία καί τό άγιον Βάπτισμα, το όποιον είναι μόνον
εν, τό εύσεβώς γινόμενον, καί δεύτερον έπί τοϋ αύτοϋ προσώπου δέν
δύναται νά γείντ,* ότι «εις ό Χριστός, μ.ία ή πίστίς, εν τό βάπτισμα
τών πιστών» (Εφεσ. δ, 4—1 6)" β'.) διά τών αγαθών, τα όποια υφί-
στανται εις τοϋ θείου νόμου τήν έκπλήρωσιν (α).

Στ,μ. Β*. Εναντία λοιπόν τής 'Εκκλησίας ήτο ή αϊρεσις τών Ημερο-
βαπτιστών καί άλλων διαφόρων παλαιών αιρετικών, οίτινες βλασφήμως
έδογμάτιζον, ότι οσάκις άμαρτήση tic, τοσάκις πρέπει καί νά βαπτί-
ζεται, έν ω τών πιστών αί άμαρτίαι καθαρίζονται διά τοΰ δευτέρου
βαπτίσματος, τών έκ μετανοίας δακρύων δηλονότι, κατά τό δόγμα τής
άγιας 'Εκκλησίας.

ΑΡΘΡΟΝ ΙΑ'·

§. λά. Κατά τό ένδέκατον άρθρον, οσοι έφύλαξαν τήν πίστιν άμώ-
μητον καί έπραξαν τά άγαθά, θέλουσιν άναστήν είς άνάστασιν ζωής,
όσοι δέ έπραξαν τά φαΰλα, είς άνάστασιν κρίσεως.

Στμ. Α. 'Επειδή ό άνθρωπος είς τον άγώνα της εύσεβείας γυμνά-
ζεται ούχί μόνον κατά ψυχήν, άλλά καί διά σώματος* διά τοΰτο, άν
και τό σωμα χωρίζεται άπό τήν ψυχήν διά τοΰ θανάτου καί υπάγει
είς τήν φθοράν, πάλιν όμως άναστάν είς τόν καιρόν τής κρίσεως, θέλει
ένωθήν μετά τής ψυχής, δια νά άπολαύοωσιν όμοϋ τάς άμοιβας τών
πράξεών των (β), καί νά γείνη έντελώς ό άνθρωπος, καί κατά σώμα
δηλονότι καί κατά ψυχήν, ή ευδαίμων ή άθλιος διά τά έργα του.
Τής κοινής άναστάσεως άρχηγός καί τελε.ωτής είναι αύτός ό Σωτήρ
ήμών, πρώτος έκ τών νεκρών άναστάς καί ζών είς αιώνας* διά τοΰτο
καί πρωτότοκος καί άπαοχή τών κεκοΐμημ.ένων υπό τής Εκκλησίας
υμνείται. Θελουσι δέ άναστήν ούχί μόνον οί άγαθοί, άλλά καί οί πο-
νηροί καί άπιστοι καί π-στοί κατά τήν βεβαίωσιν τοΰ Χριστού (γ).
Τοδέ «ουκ άναστήσονται ασεβείς έν κ ρ ί σ ε ι» (δ)
δήλοι μόνον, ότι δέν θέλουσιν άναστήν είς κρίσιν καί άνάστασιν ζωής,
αλλ' είς κατάκρισιν τής έξηλεγμένης αύτών άσεβείας. Ωσαύτως καί

(α) Ού πας ό λε'γων μοι, Κύριε, Κύριε, είσελεύσεται είς τήν βασιλείαν τών
ουρανών* αλλ' 6 ποιών τό θέλημα τοϋ Πατρός μου του έν ούρανοις. Ματθ. ζ, 21,
και Ιακώβ. β, 24. — (β) Β. Κορινθ. ε, 4 0; καί Ίωάν. ε, 25. — (γ) Ίωάν. ε,
29. — (δ) ψαλμ. α} 5.



τ6 «ό πιστεύω ν ε ί ς κ ρ ί σι ν ούκ ε ρ χ ε τ αι » (α) φανερόνει
τήν άπό πάσνίς αύστηρότητος τοϋ κριτοΰ έλευθερίαν τών δικαίων.
Πώς δέ γενήσεται ή άνάστασις τοΰ έφθαρμένου καί είς χοΰν μεταβε-
βλημένου ανθρωπίνου σώματος, ό ασθενής τμών νοΰς δέν δύναται νά
καταλάβη. Οί αυτοί λόγοι, οϊτινες άποδεικνύουσι τήν άλήθειαν τοΰ
Ευαγγελίου και της μελλούσης κρίσεως, οί αύτοί εμπεδονουσι καί τήν
άνάστασίν τών νεκρών. Τπερτέρα δέ παντός ά^θρωπίνου λόγου είναι
τής θείας Γραφής ή μαρτυρία. Επειτα τί εΤναί άδύνατον είς τήν παν-
τοδυναμίαν τοϋ Θεοΰ ; Τις δύναται νά έννοήση πώς έκ τοΰ μηδενός ό
ύψιστο; δημιουργός παρήγαγεν είς τό εΤναι τά σύμπαντα · Αύτός ούτος
ωσαύτως , άκατανοήτως δηλονότι καί υπέρ λόγον , θέλει έπαναγάγει
αύτά είς τό πρότερον είδος, άφ' ού μεταβληθώσιν είς έτερον. Τοιαύτην
άπόδειξιν μεταχειρίζεται ό άπόστολος Παΰλος, διά νά έλέγξη τήν ά-
φροσύνην τών, όσοι διστάζουσι περί τούτου* « Αλλ* έρεΐ τις" Πώς έγεί-
ρονται οί νεκροί ; ποίω δέ σώματι έρχονται ·, Αφρον ! σύ δ σπείρεις, ού
ζωοποιεΐται, έάν μή άποθάνη. Καί δ σπείρεις, ού τό σώμα τό γενησόμε-
νον σπείρεις, άλλα γυμνόν κόκκον, εί τύχοι, σίτου, ή τίνος τών λοιπών.
Ô δέ Θεός αύτώ δίδωσι σώμα, καθώς ήθέλησε» (Α. Κορινθ. ιε. 3-5—38).

Σημ. Β'. Η κοινή άνάστασις θέλει συμβήν είς τήν δευτέραν έλευσιν
τοΰ Χριστοΰ 'β) όποτε υπό Αγγέλων σαλπιζόντων μεγάλως έγερθέντες
ώς έξ υπνου ό'λοι οί νεκροί, καί άρπαγέντες civ νεφέλαις είς
άπάντησιν τοΰ Κυρίου είς αέρα» (α'. Θεσσαλον. δ, 1 7),
θέλουσι παρασταθήν είς τόν θρόνον τοΰ Χοιστοΰ. Οσοι δέ τότε τύχωσι
ζώντες, «άμα συν αύτοΐς άρπαγήσονται», où/i άποθανόντες τόν κοινόν
θάνατον, ά-λ^λά, παθόντες άπροσδόκητόν τινα καί θαυμασίαν άλλοίωσιν,
κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ 'Αποστόλου, «Π ά ν τ ε ς μ έ ν ο ύ κ ο ι μ η-
σ ό μ ε θ α* πάντες δέ άλλαγησόμεθα» (Α. Κορινθ. ιε, 51 ).
Ταύτην δέ τήν μυστηριώδη άλλοίωσιν περιγράφει θαυμασίως τό σκεΰος
τής έκλογής (γ). Διά τής άλλοιώσεως ταύτης τά σώματα τών δικαίων
γενήσονται ά.) άφθαρτα καί άθάνατα, χωρίς ποτέ νά χωρι-
σθώσι πλέον άπο τήν ψυχήν, ή νά πάθωσιν άλλην τινά μεταβολήν·
β'.) δεδοξασμένα, ήτοι θελουσιν έχειν τά χαρίσματα ενός τίνος
άμαράντου κάλλους είς ήλικίαν τελείαν (δ)" γ'.) ισχυρά, ήτοι άνάλωτα

(α) Ίωάν. ε, (β) Ματθ. κδ, 3Ί καί κε, 6.—(γ) Α. Κορινθ. ιε, 42—Μ,
S3, — (δ) Τότε οί δίκαιοι Ικλάμψουσιν ώς ό ήλιος, Ματθ. ιγ, 43.
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άπο άσθενείας και πάθη, *αί ούτε είς τής νεοτητος τάς έλ^λείψεις, ούτε
εις τοϋ γηρατείου τάς αδυναμίας υποκείμενα, αλλ' ύγ·ή πάντοτε καί
εύρωστα καί είς τήν αύτήν μένοντα κατκστασιν* δ' ) πνευματικά
ήγουν τοιαΰτα, ώστε νά μή έχω σι χρείαν μήτε τροφής, μήτε ύπνου,
μήτε αέρος προς άναπνοήν, μήτε φορεμάτων, μήτε φωτός διά νά βλε-
πωσι* διότι αύτός ό Κύριος θέλ~ι εΤσθαι είς αύτούς «φ ώ ς α ί ώ ν ιον»
(Ησαί. ξ, 1 9)" έ.) δεν θέλουτιν έχειν μήτε γάμου /οείαν καί συναφείας
σωματικής, μηδ άλλης τίνος άπό τάς δ'.ά τών αισθήσεων ήδονάς (α.).
Τοσαύτη θέλει ει;θαι ή δόξα τή; άνα "^τά'εως, μετά τήν οποίαν θελ.ουσι
παρασταθήν οί άναστάντες είς τήν κρίσιν τοΰ Θ:σΰ, περί τής οποίας
ώμιλήσαμεν (§. ιδ).

Σημ. Γ. Τό περί τής άναστάσεως τών νεκρών θϊΐότατον δόγμα
συντελεί πολνύ είς παραμυθίαν τών θλίψεων τής παρούσης ζωής, καί
μάλαστα τοϋ έκ τοΰ θανάτου φόβου* διότι δι' αύτ^ΰ πλνηροΰται ή ψυχή
ήμών άπό χαράν άφραστον καί 3εβαιοτάτην ελπίδα τής άθανασίας,
χαρίσματος τω όντι άξιοπρεπεστάτου είς τό εύγεν-:στ/.τον πάντων τών
όντων, τόν άνθρωπον, καί λαμπροτάτου χαρ..κτήρος τής Χριστιανικής
θρησκείας (β).

ΑΡΘΡΟΝ IB'.

§. λβ'. Το δωδέκατων καί τελευτχΓο > άρθρον τοΰ Συμβόλου τής πί-
στεως μας βεβαιόνει, ότι μετά τ)]ν άνάστασίν τών νεκσών, οί μέν δί-
καιοι θελουσι κληρονομήσει ν τήν αίώνιον ζωήν, οί δέ άσεβεις θέλνουσι
καταδικασθήν εί; τήν αΐώνιον κόλασ.ν.

•Σημ. Α . Η αιώνιος ζωή, τήν δ ποία; θ:λου?ι κληρον">μήσειν οί δί-
καιοι, υφίσταται είς τήν μακαριωτάτην κατάστασιν χαράς άληθεστά-
της, μονιμωτάτης, μεγίστης καί παντοτεινή:, άπό τήν οποίαν θέλει
μετέχειν ό νοΰς καί ή θελησις αυτών. 0 νοΰ; θέλει έχειν τό καθαοώ-
τατον φώς τής θείας γνώσεως (γ)· διότι ή ύψίστη καί μακαριωτατη
θεότης θέλει φανήν τότε με όλας αύτής τάς άπειρους τελειότητας, καί
είς τό φωτεινότατον έσοπτρον τής θείας σοφίας θέλομεν θεωρήσείν καί
τά λοιπά πράγματα, έκαστον είς τήν αύ-οΰ τελειότητα, καθόσον δύ-
ναται νά χωρήση ό περιωρισμένος νοΰς ήμών. Είς δέ τήν θέλ^ησιν θέλγει

(β) Ματθ. κβ, 29. — (S) Ίωάν. c, 40. Πράζ. κδ, 45—16.

(γ) Βλέπομεν γαρ άρτι St' έβόπτρου έν αίνίγματι, τότε δέ πρόσωπον πρός
πρόσωπον. Α. Κορινθ. ιγ, 42.



βασιλεύσει τελεία άγιωσύνη και άτάραχος γαλήνη, κατά τήν υπό-
σχεσιν τοϋ Σωτηρος, όστις μας έβεβαίωσεν ότι θέλει παραστήσειν είς
εαυτόν τήν Εκκλησίαν «Ενδοξο ν, μ ή εχουσαν σπϊλον ή ρυ-
τίδα ή τ ι τών τοιούτων' ά λ λ' Γ ν α η ά γ ί α κ α ι ά μ ω μ ο ς »
(Εφεσ. ε, 27). Διά τών δύω τούτων μέσων θέλουσιν ένωθήν οί μακάριοι
μέ τόν Θεόν, ώστε να ηναι ό Θεός έν αύτοΐς, καί αύτοί έν τώ Θεώ, καί,
δια νά ειπώ ουτω, νά θεωθώσιν, ή, καθώς λέγει ό Παΰλ^ος, να ηναι ό
Θεός είς αυτούς «Τα πάντα έν πάσιν» (Α. Κορινθ. ιε, 28)' ήγουν
να ηναι είς τον νουν αύτών φώς, είς τήν καρδίαν χαρά, είς τους οφθαλ-
μούς ηδονή, είς τά ώτα εύφροσύνη, εις τό σώμα κάλλος, άνάπαυσις,
τροφή, στολή, καί κΤά πάντα έν πάσι», κ»τά τήν προφητείαν τοϋ
Ησαίου (να, 11). Τόσον δέ μεγολητέρα, θέλει είεθαι η αιώνιος αύτή χαοά
μ.ας, όσον λ^σμπροτέρα θέλ>ει γίνεσθαι διά τής συγκατοικίας τών άγιων
Αγγέλ.ων, καί Προφητών, καί Αποστολέων, καί Μαρτύρων, καί όλ.ων
τών δικαίων ψυχών, μ,ετά τών οποίων συναναστρεφόμενοι θέλομεν συν-
ευφραίνεσθα,ι α.ίωνίως ύμνοΰντες άκαταπαύστως τόν Θεόν Είς τοιαύτην
λοιπόν κα.τά.ςασιν θέλουσιν είσΒα,ι μετά τήν παγκόσμιον κρίσιν αιωνίως
οι δίκαιοι, ήγουν έντελνώς άγιοι καί έντελώς εύδαίμονες. Το πρώτον μέν,
διότι δέν θέλουσιν εισθαι πλ,έον υποκείμενοι είς τήν άμαρτίαν ή τά
ελαττώματα τής παρούσης ζωής, ού'τε είς τήν έκπλήρωσιν τών καθη-
κόντων καί τήν στενοχωρίαν τής έναρέτου διαγωγής, άλλά θέλουσιν
άπολαύειν άλλης τινός φύσεως αγιότητα ύψηλοτέραν καί τελειοτάτην.
Το δεύτερον δέ, διότι θέλουσιν είσθαι ελεύθεροι άπό τά κακά τής πα-
ρούσης ζωής καί μ,έτοχοι τών άνεκφράστων εκείνων άγαθών, τών ό»

/ , / Τ , Τ « < > _ ν

ποιων το πρωτιστον είναι το να ηναι ηνωμένοι μ,ετα του άκρου των
εφετών, τοΰ Θεοΰ. Συμπεραίνω τόν περί τών δικαίων λνόγον μέ τήν μαρ-
τυρί αν τοΰ αποστόλου Παύλ^ου, ότι «Οφθαλ^μός ούκ είδε, καί ους ούκ
ήκουσε, και έπί καρδίαν άνθρώπου ούκ άνέοη, ά ήτοίμασεν ό Θεός τοις
άγαπώσιν αυτόν» (Α. Κορινθ. β, 9). Οί δέ ασεβείς, ώς καταφρονήσαν-
τες τήν άλήθειαν καί τήν πίστιν καί κατασυντρίψκντες τήν ζωήν αύτών
είς τήν άμαρτίαν, θέλουσιν εισθαι είς φρικωδεστάτην καί άθλιωτάτην
κατάστασιν (α)' θέλουσιν άποβλ^ηθήν αιωνίως μακράν άπό τόν Θεόν, τό
άκρότατον άγαθόν, έστερημένοι διηνεκώς πάσαν έλπίδα τής εύσπλαγ*
χνίας του* και θέλουσιν έξορισθήν είς τόν τόπον τοΰ κλαθμοϋ καί τοϋ

(α) Έβρ. t, 31. Ίωάν. ε, 29.
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βρυγμοΰ τών οδόντων, είς τήν κατοικίαν τών πονηρών πνευμάτων (α),
είς τον τόπον τών αιωνίων βασάνων (β), τών όποιων μεγίστη θέλει ει-
σθαι τής ιδίας αύτών συνειδήσεως ό πικρός έλεγχος, διότι ήμέλησαν
περί τής εαυτών σωτηρίας, καί εκουσίως έστερήθησαν τόν άγαθόν Θεόν
καί δημιουργόν των. Ούτω λοιπόν θέλει πλτ-ρωθήν ό λόγος του Χρις-οΰ,
«Καί άπελεύσονται ούτοι (οί ασεβείς) είς κόλασιν αιώνιο ν, οί δέ δίκαιοι
είς ζωήν αίώνιον» (>Ιατ3. κε, 4 6).

Στ,μ. Β'. Το ένδέκατον καί δωδ.'κατον άρθρον του Συμβόλου τής πί-
στεως άνήκουσιν είς τό Γ', μέρος τής Κατηχήσεως, τήν Ελπίδα* διότι
άπό τήν άληθίνήν πίστιν γε-.ναται τήε μελλούσης άμ,οιβής ή έλπίς (γ),
τήν οποίαν έμψυχόνει καί ζωογόνε Γ ή πράξ ις της άρετής δι* αγάπης
ένεργουμένη, ήτις είναι τό β', μέρος τής Κατηχήσεως- Εις τοΰτο μετα-
βαίνοντες εύθΰς ήδη, θέλομε* προσαποδώσειν άκολούθω; καί τά λοιπά
τά περί τής Ελπίδος, είς τό τρίτον καί εσχατον μέρος τής Κατηχήσεως·

Κ Α Τ II Χ Η Σ Ε Ω Σ

Μέρος Β.

Περί τοΰ Θείου Νόμου.

ΑΡΘΡΟΝ Â.

§. α. Μ πιστις χωρίς τών έργων είναι νεκρά (δ).

Σημ. Α. Μέ τήν Πίστιν καί τήν Ελπίδα είναι συνδεδεμένη
σφιγκτά ή Αγάπη, ήτις καθιστάνει ταύτας άμφοτέρας ενεργούς και
δραστήριους, ώς θεμέλιον ούσα τής θεοσεβοΰς ζω?ς καί τών έργων τών
καλών. Οτι δέ τά καλά έργα είναι άπαραιτήτως άναγκαΓα προς σω-
τηοίαν είς έκαστον Χριστιανόν, άποδείκνυται μά?αστα άπό τά πέντε
ταΰτα' ά.) διότι τά προστάσσει αύτός ό Θεός διά τοΰ νόμου αύτοΰ, είς
τόν όποιον χρεωστοΰμεν έξ ανάγκης νά ύπακούωμεν* άπαιτεί δέ ό θείος
νόμος ζωήν σύμφωνον καί κατάλληλον πρός τό θέλημα τοΰ Θεοΰ (ε)·
Ρ.) διότι τά προστάσσει μέ τρόπον, εκ τοΰ οποίου φαίνεται ή αναγκη
τοΰ πράσσειν τό άγαθόν, έπειδή είς μέν τούς έναρέτους υπόσχεται και
προσκαιρον καί αίώνιον εύδαιμονίαν, εις δέ τούς παραβάτας του νομού
απειλεί αίώνιον κόλασιν (ζ)* γ',) διότι χρεωστοΰμεν άκραν εύγνωμο-

(α) Ματθ. χε, 41. — (β) Μάρκ. θ, 44- — (γ) 'Ρωμ. ε, 4—2. — (δ) Ιακώβ,
β, 20. — (ε') Ματθ. ζ, 24. — (ζ) Ίωάν. ιδ, 21, καί Ματθ. ε, 49.
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σννην είς τόν ήμέτερον Σωτήρα, όστις μας έζηγόρβσεν άπό τήν άμαρ-
τίαν, διά νά μας δικαιώστρ και μας άναδείξη θερμούς οπαδούς τής άρε-
τής υποσχόμενος έξαιρέτως νά μάς βοηθή διά τής χάριτος αύτοΰ εις
τον άγώνα τής πίστεως και τών καλών έργων (α) δ'.) διότι ό περί
τών καλών έργων διαγορεύων νόμος τοΰ Θεοϋ εΤνσι δίκαιος καθ' εαυτόν
καί σύμφωνος πρός τήν εμφυτον ήμών συνείδησιν* έ.) διότι τά καλά έρ-
γα συντελουσιν είς δόξαν Θεοΰ καί είς οί*οδομήν τοΰ πλησίον ήμών (β).
Ωστε καί διά τήν πρός Θεόν γρεωστουμένην ύποταγήν μας, καί διά
τής εαυτών σωτηρ·'ας τό διάφορον, καί διά τήν πρός τόν Σωτήρα
Χοιστόν εύγνωμοσύνην μας, καί διά τήν αγιότητα καί δικαιοσύνην
αύτοΰ τοΰ νόμου, καί διά τόν υπέρ τής δόξης τοΰ Θεοΰ καί τής ώφε-
λείας τοΰ πλησίον μας άληθινόν ήμών ζήλον είμεθ ήναγκασμένοι να
πράσσωμεν τό άγαθόν. Οστις λοιπόν τών Χριστιανών δέν περιπατεί
κατά τάς έντολάς τοΰ Θεού, υβρίζει τόν Θεόν, άρνεΐται τήν πίστιν,
καταφρονεί τήν χάριν τοΰ Χριστού, καί στερείται τής αιωνίου.μακα-
ριότητας.

Σημ. β'. Κιναι άληθές, οτι έκ πίστεως μόνης δικαιόνεται ό άνθρω-
πος , καί όταν έπιστρέφη είς τόν Θεόν , δέν έχει νά καταφύγη είς
άλλο, πάρεξ είς τήν πίστιν καί ελπίδα τήν είς Χοιστόν, όστις άπε'θα-
νε διά τάς αμαρτίας ήμών καί έπροξένησεν είς ήμάς τήν χάριν τοΰ
ουρανίου Πατρός, κατά τού Αποστόλου τήν μαρτυρίας «ού δικαιούται
άνθρωπος έξ έργων νόμου, έάν μή διά πίστεως Ιησού Χριστοΰ»* άλλ'
όμως τοΰτο δέν άποκλείει τήν γυμνασίαν τών καλών έργων* αλλά
μάλιστα, έξ έναντίας καί τήν συνιστά' διότι, άφ' ού διά πίστεως δι-
καιωθη ό άνθρωπος, χρεωστεί νά άποδείξη εξ άπαντος τήν ιδίαν έπι-
στροφήν διά τών καρπών τής άγάπης, καί νά βεβαίωση τήν πίστιν
του μέ τά καλά. έργα (γ), τά όποια εΐν* εκείνης έπακολουθήματα (δ),
καί χωρίς τών οποίων δέν δύναται νά χαρακτηρισΒη ό μαθητής τοΰ
Χριστοΰ, τοΰ «δόντος εαυτόν υπέρ ήμών, ϊνα λυτρώσηται ήμάς άπό
πάσης αμαρτίας, καί καθαρίση έαυτώ λαόν περιούσιον, ζηλωτήν καλών
«ργων» (Τίτ. β, 14).

Σημ. Ι"'. Εντεύθεν φαίνεται πώς πρέπει νά έννοηθώσι τά λόγια

(α) 'Ρωμ. ς. 2, 6, — (6) "Οπως ίδωσιν ύμών τά καλά έργα, και δοξάσωσι
τόν πατε'ρα υμών τον έν τοις ούρανοΐς. Ματθ. ε, 16. — (γ) Έφεσ. β, 8. — (δ)
Αύτ. αύτ.
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εκείνα του Αποστόλου « ού γάρ έστε υπό νόμον, αλλ' υπό χάριν »
(Ρωμ. 4), και «Νυνί δέ κατηργήθημεν άπό τοΰ νόμου, άποθανόντος
έν ω κατειχόμεθα» (αύτ. ζ, 6). Ε-'ταΰθα δέν άποοάλλει ό Απόστολος
τόν θείον νόμον, άπαγε ! άλλά λέγει ά.) ότι οί αληθινοί πιστοί δέν
είναι υπό τόν ζυγόν του νόμου, όστις άπειλεΐ κατάραν είς τόν άμαρ-
τωλόν· β'.) ότι ό Χριστιανός άμαρτάνει μέν έξ άσθενείας, ή χάρις όμως
δέν τόν παραδίδει είς τήν αύστηρότητα τοΰ νόμου, άλλά δέχεται τήν
μετάνοιάν του καί συγχωρεί τάς άμαρτίας αύτοΰ, τό όποιον ό άνθρωπος
δέν δύναται νά έλπιση άπό τόν νόμον.

§. β'. Ô θειος νόμος δεικνύει εις ήμάς τήν διαφοράν τών καλών
έργων και τών κακών.

Σημ. Α'. 0 νόμος εΐ αι διαταγή δεικνύουσα είς τόν άνθρωπον τι
πρέπει νά πράττη. ό,τι συμφωνεί πρός τόν νόμον είναι καλόν έργον, είναι
άρετή. ό,τι έναντιόνεται βίς τόν νόμον είναι κακόν, είναι κακία, αμαρ-
τία, άσέοεια. Τοιαύτη διαταγή διορίζουσα τήν διαφοράν τών καλών
έργων άπό τα κακά ττοεπε νά δοθτι παρ' αύτοΰ τοΰ θεοΰ, διότι μονος
ό Θ:ός είναι απ αιώνος άναμάρτητος, και μόνος αυτός διακρίνει, τι
ιΤναι άλ^ώς καλόν ή κακόν, καί μόνος αύτός δύναται νά υποχρεώσει
την συνείδησιν τοΰ άνθρώπου είς τό νά διακρίνη τά πρακτέα άπό τά
μή το»αΰταΛ Γενικώτερον δέ τρεις τίνες χαρακτήρες διακρίνουσι τά
καλά εργα άπό τά κακά ά.) τό νά γ)-αι σύμφωνα πρός τόν νόμον του
Θεού' β .) τό νά μαρτυρη περί αύτών, ότι είναι καλά, ή συ*είδησις
ήμών, ήτις είναι φωνή αύτοΰ τού Θεοΰ έν όσω είναι άδιάπταιστος και
πεφωτισμένη, μυστικώς ήμάς διδάσκουσα τά καθήκοντα, καί δοκιμά-
ζουσα μ.έν τά καλά, έξελέγχουσα δέ τά κακά* γ'.) τό νά άποβλέπωσιν
εις καλόν σκοπόν, όστις υφίσταται είς δύο τινά, είς έκπλήρωσιν τών
καθηκόντων μας, καί είς δόξαν Θεοΰ. Γίνεται δέ αυτη διά τε τής προς
τάς θείας του έντολάς υποταγής, καί τής άποφυγής παντός μέσου κα-
κοΰ, τό όποιον δύναται τις νά μεταχειρισθή, δια να δοξασθη τάχα τό
όνομα, τοΰ θεοΰ. Ο,τι έργον έχει τούτους τούς τρεις χαρακτήρας, είναι
έργον άγαθόν. ό,τι δέν χαρακτηρίζεται άπό τούτους, είναι κακόν. Δι-
αιρούνται δέ καί άλλως τά έργα τών άνθρώπων είς τρια, καλά, και
κακά, καί άδιάφορα. Καί τών μέν καλών καί κακών γνωρίσματα είναι
τά είρημένα' άδιάφορα δέ εϊναι, όσα καθ' έαυτά δέν είναι ουτε καλα
ούτε κακά' οίον τό τρώγειν, τό πίνειν, τό όμιλείν. Τα καλά δύνανται
νά μεταμορτωθώσιν είς κακά, όταν γίνωνται μέ καχόν σκοπόν* οιον



οταν έλέητις δια κενοδοξίαν (α). Τά αύτά δε πάλιν γίνονται ανωφελή,
οταν πράττωνται διά φυσικών άνάγκην, ή διά φόβον καί βίαν· οίον το
νά νήφη τις ή νά μακροθυμη, μόνον διότι δεν δύναται να μεθύσνι ή νά
έκδικηθή. Τά κακά δεν δύνανται ούδε'ποτε νά μεταμοοφωΟώσιν είς
καλά, καν φαίνωνται, ότι γίνονται διά καλόν σκοπόν* οίον το νά κλέ-
•ψη τις διά νά δώση έλεημοσύνην* διά τουτο δέν είναι συγκεχωρημένα νά
πράττωνται δι' ούδεμίαν πρόφασιν. Τα δέ άδιάφορα τέλος κατά τήν
χρήσιν δύνανται νά μεταμορφωθώσι πολνλάκις είς καλά, ή κακά' διά
τούτο πρέπει έκαστος, ό'σον δύναται, νά πράττη α είς δόξαν Θεοϋ» (β),
τούς δύω τούτους κανόνας κρατών* ά.) νά άπέχη άπό πάν ό,τι σκαν-
δαλίζει τόν άδελφόν του* β'.) νά μή μεταχειρίζηται πρός παν άκράτως
τήν έλευθερίαν του. Είναι έργα συγκεχωρημένα, τά όποια δέν συμφέρει
νά πράττωμεν, διά τόν φόβον μ/ήπως έξ αύτών άνεπαισθήτως όλισθή*
σωμεν είς άμαρτίαν (γ).

Σημ. Β'. Οί λόγοι είναι τών έργων σκιαί, καί πολλάκις αχώριστοι
οπαδοί* τών δέ λ,όγων καί τών έργων προηγούνται οί λογισμοί* διά
τοϋτο μέ τά καλ^ά ή τά κακά έργα συνεπινοοΰνται καί οί καλοί ή
κακοί λόγοι καί λνογισμοί* διά τούτο ό νόμος τού θεού κανονίζει επί-
σης καί τούτους, καθώς καί τά έργα, καί ό Θεός άπαιτεΐ πρώτιστα
τής καρδίας τήν καθαρότητα (δ), ίίπεται λοιπόν, οτι καί λόγοι καί
?>.ογισμοί δύνανται νά άποβώσιν έξαίρετοι άρεταί, ή βαρύτατα άμαρ-
τήματα.

ΑΡΘΡΟΝ Β'.

§. γ'. Ο θειος νόμος είναι γεγραμμένος είς τήν καρδίαν εκάστου,
περιέχεται δέ καί είς τάς έπομενας δέκα έντολνάς τής Δεκάλογου, τάς
οποίας έδωκεν ό Θεός εις τόν Μωϋσήν (ε).

Α'. Εγώ είμι κύριος ό Θεός σου. Ούκ έσονται σοιΘεοί έτεροι πλήν
εμού.

Β'. Ού ποιήσεις σεαυτώ είδω^ ον, ούδέ παντός ομοίωμα, όσα έν τω
ούρανώ άνω, καί όσα έν τή γη κάτω, καί όσα έν τοις ύδασιν ύποκά-
τω τής γης* ού προσκυνήσεις αύτοίς, ούδέ μή λάτρευσες αύτοις.

Γ'. Ού λήφν) τό όνομα κυρίου τού Θεού σου έπί ματαίω* ού γάρ

(α) Ματθ. ς-, Ί—Ί 6. — (β) Α'. Κορινθ. ι, 31.
(β) Μάρκ, ζ, 20-23. — (ε) Έξόδ. κ, 2-17,

— (γ) Αύτ. αύτ. 23»
β
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μη καθαρίσει κύριος ό Θ:ός σου τον λαμβάνοντα το ονομ,α αύτοΰ έπι
ματαίω.

Δ'. Μνήσθητι τήν ήμέραν τών Σαββάτων, τοΰ άγιάζειν αυτήν. ÉÊ; ή-
μέρας έργα, καί ποιήσεις πάντα τα έργα σου* τή δε ημέρα. τή εβδόμη
σάββατα κυρίω τώ Θεώ σου.

Ε'. Τίμα τον πατέρα σου καί τήν μητέρα σου, ίνα ευ σοι γέντ,ται,
καί ίνα μακροχρόνιος γένη έπί τής γήις.

ς·'. Ού φονεύσεις.

Ζ'. Ού μοιχεύσεις.

Η'. Ού κλέψεις.

Θ'. Ού ψευδομαρτυρήσεις κατά τοΰ πλησίον σου μαρτυρίαν ψευδή.

ί'. Ούκ έπιθυμήσεις τήν γυναίκα τοΰ πλησίον σου* ούκ έπιθυμήσεις
τήν οίκίαν τοΰ πλησίον σου, ουτε τόν άγρόν αύτοΰ, ούτε τόν παΐδα
αύτοΰ, ούτε τήν παιδίσκην αύτοΰ, ούτε τοΰ βοός αύτοΰ, ούτε τοΰ ύπο-
ζυγίου αύτοΰ, ουτε παντός κτήνους αύτοΰ, ούτε όσα τω πλησίον σου
έστι.

Σημ.. Α'. Εις όλων τών ανθρώπων τάς καρδίας είναι τετυπωμένος ο
θειος νόμος, ήγουν η φυσική δύναμις τοΰ διακρίνειν τό καλόν άπο το
κακόν. Οσον άν ήναί τις άμαθής, γνωρίζει ότι είναι καλόν τό λ.ατρεύειν
καί άγαπάν τόν Θεόν, τό τιμ,άν τούς γονείς, τό εύχαριστεΓν τούς εύερ-
γέτας, τό βοηθειν τόν πλησίον, καί έξέναντίας, ότι είναι κακόν το
βλασφημείν τόν Θεόν, τό κακοποιεΓν τόν πλησίον καί τά τοιαύτα*
ούδείς άμφιβάλλει διά τά δύω ταΰτα άξιώματα, « Ο συ μισείς,
έτέρω μή ποίησης », καί « Οπως θέλετε ϊνα ποιώσιν ύμΐν οί άνθρωποι,
ποιείτε καί υμεΐς αύτοΐς ομοίως», δηλαδή, ά.) ό,τι δέν θέλεις να κα-
μνωσιν ά7νλοι πρός σέ, μή κάμνε μηδέ σύ πρός τούς άλλους* καί β.)
ό,τι θέλεις νά κάμνωσιν άλλοι πρός σέ, κάμνε καί σύ πρός τούς άλλους.
Τό πρώτον είναι άξίωμα τού δικαίου* τό δεύτερον είναι άζίωμα
τοΰ καθήκοντος. 'Από ταΰτα τά δύω άξιώματα πηγάζει και
τρίτον άξίωμα, τό τ ο ΰ τ ι μ ί ο υ λεγόμ.ενον, ήγουν ό,τι θέλεις
νά πράττωσιν άλλοι πρός εαυτούς, πράττε καί σύ προς σεαυτον.
Ούτος ό νόμος ονομάζεται Φυσικός και Εμφυτος, και ή
χρίσις τήν οποίαν κάμνει τις περί εαυτού κατά τοΰτον τόν νομον,
ονομάζεται Συνείδησίς. Ορίζεται δέ ή Συνείδησις έ ν έ ρ γ ε ι α
τής ψυχής* διά τής οποίας κρίνει, άναίπρ ά-
ξεις α,ύτής ή ναι σύμφωνοι πρός τόν νόμον ή
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ούχί. Είς τήν ένέργειαν ταύτην κάμνει ή ψυχή τέλεων συ>λογί-
σμόν, του οποίου μείζων πρότασις είναι 6 νόμος, καί έλάσσων ή
π ρ & ζ ι ς, καί συμπέρασμα ή ψ ή φ ο ς περί τής πράξεως, π. χ. ô
νόμος λέγει, όκλέπτων άμαρτάνει, ίδου ή πρώτη πρότασις*
έγώεκλεψα, λέγει ή συνείδησις, ιδού ή δευτέρα* λοιπ ό ν ά μ α ρ-
τ ά ν ω, ίδου τό συμπέρασμα, τό όποιον άφ' εαυτής επιφέρει πάλιν ήσυν-
είδησις, δια τουτο αυτη ονομάζεται κανών τών πράξεων, κατήγορος,
μάρτυς καί κριτής (α), ώς άνταμείβουσα μέν τήν ψυχήν, όταν πράττη
τό καλόν, μέ χαράν παντοτεινήν, ήτις είναι φυσική άντ αμοιβή τής αρε-
τής, τιμωρούσα δέ πάλιν έξ έναντίας καί κεντώσα τήν καρδίαν, όταν
πράττη τό κακόν, μέ λνύπην πικράν, ήτις είναι κόλασις τής κακίας.

Σημ. Β'. Γνωστόν είναι έκ τής ιεράς ιστορίας, ότι ό Θεός έξελέξατο
τόν Ισραήλ (β), ήτοι τούς Ιουδαίους, ώς άπογόνους του Αβραάμ, καί έφα-
νέρωσε δι' αύτών τήν θείαν αύτου βουλ,ήν είς όλον τόν κόσμον. Είς τόν
Ισραήλ διά τοΰ έκλεκτου αύτοΰ Μωϋσέως έδωκε νόμον, διά τοΰ όποιου
ηθέλησε νά. τοΛυς διδάξη τάς αρχάς τής άγιότητος καί δικαιοσύνης.
Τριπλχοΰς δέ ήτο ο νόμος ούτος, I ε ρ ο υ ρ γ ι κ ό ς, καί Πολιτικός,
■και Η θ ι κ ό ς.| Οί ερουργικός άπέβλεπε τά έθιμα καί τάς ιεροτελεστίας
τής Ιουδαϊκής Εκκλησίας, τύπος ών καί χειραγωγία πρός τήν εύαγ-
γελικήν χάριν* διά τοΰτο καί κατηργήθι μετά τήν έλευσιν τοΰ Χριςοΰ.
0 δέ πολιτικός περιείχεν όσας διαταγάς έπρεπε νά φυλάξη ό ιουδαϊκός
λαός, καθώς άπήτει ή πολιτική του τότε διοίκησις* διά τουτο δέν υπο-
χρεόνει είς εαυτόν ούδέν άλλο έθνος, ειμή τό τών Ιουδαίων. Ο δέ ήθι-
κός νόμος περιέχει τά τοΰ άνθρώπου καθήκοντα τά πρός τόν Θεόν, καί
πρός εαυτόν, καί πρός τόν πλησίον* διά τοΰτο είναι άμετάβλητος, και
αιώνιος, καί ύποχρεόνει όλους τους άνθρώτους νά φυλ^ά,ττωσιν αύτόν, και
τόσω μάλλον, όσον είναι σύμφωνος πρός τήν φύσιν αύτοΰ τοΰ άνθρώπου,
εκτυπον ών καί άντίγραφον τρόπον τινά τοΰ φυσ··κοΰ νόμου* επειδή
δέν περιέχει ούδεμίαν διαταγήν, περί τής οποίας δέν είναι πεπληροφο-
ρημένη ή συνειδησις έκάστου. Ηθέλησε δέ ό Θεός νά φανερώσν) καί εγ-
γράφως τόν φυσικύν νόμον, ά.) διά νά δείξη φανερά, πόσον είναι άναγ-
καϊαι αύται αί έντολαί, τών οποίων αύτός ήτο δοτήρ, καί β .) διά τήν,
είς τήν οποίαν είχε καταντ'Λσειν ό άνθρωπος, έλεεινήν κατάστασιν έκ
τής αμαρτίας, υπο τής οποίας τυφλ,ούμενος πολλάκις νομίζει καλά τα

(α) Τωμ. β, U. — (β.) Έξόδ. ιθ.
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αμαρτήματα, του, καί ονομάζει άρετήν τήν κακίαν , καί άντιστρόφως
κακίαν τήν άρετήν, λέγων, λόγου χάριν, τήν μεν εύσέβειαν δεισιδαιμο-
νίχν,τήν δε θρασύτητα μεγαλοψυχία ν,καί τα άλλα ωσαύτως. Δια τοΰτο
λοιπόν έγράφη ο θειος νομος, διά να βλέπη ό άνθρωπος ώς είς έσο-
πτρον πάντοτε εις αύτόν, τί πρέπει νά πράττη, καί τί ν' άποφεύγτ?.

Σημ. Γ'. Ε''ς τήν πλήοωσιν τοϋ θείου νόμου συνεργεί ή χάρις τοϋ
Θεοΰ, χωρίς τής οποίας πλανάται ό άνθρωπος. Δεν δύναται δε ουδείς
από τούς θνητούς εντελώς νά τόν έκπληρώση δια τήν άσθένειαν της
ανθρωπινής φύσεως' διά τούτο όλοι χρήζομεν τοΰ θείου έλέους, ώς πα-
ραβαίνοντες τον νόμον πυκνά. Διακρίνονται δε οί ευσυνείδητοι παρα-
βάται άπό τούς πονηρούς έκ τών τεσσάρων τούτων σημείων* ά.) οι ευ-
συνείδητοι άπέχονται άπό τάς βαρείας παραβάσεις καί άμαρτίας· οίον
βλασοημίαν, άδικίαν, κτλ. β'.) δέν άμαρτάνουσιν ώς έπί το πλείστον
άπό βουλής καί έξεπίτηδες, ώς οι πονηροί, άλλ' ήτοι εζ άγνοιας ή εζ
απάτης' γ'.) μετά τήν άμαρτίαν μετανοοΰσιν ευθύς, καί διορθόνονταΐ.
δ'.) άποφεύγουσι τάς έκ τής έζεως άμαρτίας, και σπουδάζουσι νά τάς
άποβάλλωσιν, έν ώ οί πονηροί έπιμένουσιν είς αύτάς άδιόρθωτοι μέ-
χρι τέλους. Τέσσαρα ωσαύτως είναι τά σημεία τής είς τόν θείον νόμον
άληθινής υποταγής, τά όποία ό Θεός άπαιτεί άπό τούς ποιοΰντας τό
θέλημά του' ά.) ε ί λ ι κ ρ ι ν ή ς υποταγή εις τάς έντολάς, ούχί έκ
βίας καί δυναστείας, άλλ' άπό καρδίας μετά χαράς γινομένη, β'.^ γ ε-
νική άποταγή, ήτοι άπο φυγή άφ' όλας τάς άμαρτίας (α), καί συνοι—
κείωσις πρός όλας τάς άρετάς κατά τό δ^ατόν (ο)* γ.) έ π ι μ ο νη
είς τήν πράςιν της αρετής (γ)' δ'.) σπουδή είς τήν κατ' άρετήν
τελείωσιν, όσον είναι δυνατόν είς τόν άίνθρωπον (δ).

ΑΡΘΡΟΝ Γ'.

§. δ'. Ολος ό νόμος καί αί έντολαί θεμελιοΰνται είς δύω τινα,
ήγουν είς τήν πρός τόν Θεόν άγάπην, καί είς τήν άγάπην τήν πρός
τόν πλησίον.

Σημ. Α'. ΗΔεκάλογοςτοΰ Μωϋσέως περιέχει τάς δέκα έντολάς, έκ τών
όποιων αί τέσσαρες πρώται άναφέρονται είς τήν πρός τόν Θεόν άγάπην,

(α) 'Ιακώβ, β, 40. — (β) Β'. Πε'τρ. α, 5—7. — (γ) 'Ρωμ. β, 7. — (δ)
"Εσεσθε ojv υμεΐς τε'λειο'., ώσπιρ ό πατήρ υμών 6 έν τοις ούρανοΐς τέλειος εστι.
Ματθ. ε, 48.
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χαί αί λοίπαί εξ είς τήν προς τον πλησίον. Ούτω τάς διήρεσεν αύτός
δ Σωτήρ, όποτε άπεκρίθη είς τήν περί άρετής έρώτησιν τών Φαρισ-
σαίων, δύω μονάς έντολάς μνημονεύσας, τ/ν πρός τόν Θεόν, λέγω, καί
τήν πρός τόν πλησίον άγάπην, άπό τάς όποιας όλος ό Νόμος καί οί
Προφήται κρέμανται (α). Οστις άγαπα τόν Θεόν έξ όλτις καρδίας εκεί-
νος καί τόν λατρεύει όρθώς, καί ένασχολεΐται ' εί', τό νά δείκνύη σή-
μεικ τής βαθύτατης αύτού λατρείας πρός τό ύψιστον Ον· Ωσαύτωζ
όστις άγαπα άληθώς τόν πλησίον, δέν τόν βλάπτει κατ' ούδενα τρό-
πον, άλλά καί τόν βοηθεΐ καί τόν τιμά καί παντοιοτρόπως σπουδάζει
νά τόν ώφελήση. όστις λοιπόν άγαπα τόν Θεόν καί τόν πλησίον, έπλη-
ρωσεν όλας τάς έντολά'ς* διά τού'Ο ώνομάσθη ή αγάπη πλήρ ω·*
μα του ν ό μ ου (β), καί σύνδεσμος τ ή ς τ ε λ e ι ό-
τ η τ ο ς (γ).

Σημ. Β'. Μεταξύ τούτων τών δύω μεγάλων άρετών θεωρείται τις
έναντιότης, ήτις συμβαίνει ενίοτε είς τούς άνθρώπους, οσάκις δηλονότι
δεν δύνανται έν ταύτώ νά έκπληρώσωσιν άμφοτερας,καί τήν πρός τον
Θεόν καί τήν πρός τόν πλησίον άγάπην. Ο φυσικό; νόμος, λ. χ. ύπο-
γρεόνει έκαστον νά τιμα τούς γονείς, νά άγαπα τά τέκνα καί τήν γυ-
ναίκα, νά προνοήται περί τού πλησίον άπλώς" ά?νλ' όταν ή πρός τούτους
άγάπη βλάπτη τήν πρός τόν Θεόν, καί άναγκάζηταί τις έξ άπαντος
νά κάμη εν έκ τών δύω ή τήν πρός τόν Θεόν εύσέβειαν νά άρνηθή, ή τού-
των τά θελήματα ν5 άθετήση, προτίμοτέρα άναμφιβόλο)ς είναι ή άγά-
πη ή πρός τόν Θεόν, άπό τόν όποιον έλπίζεται ή τής ψυχής καί του
σώματος σωτηρία (δ). Ωσαύτως ό φυσικός νόμος ύποχρεόνει έκαστον
νά φυλάττη τήν εαυτού ζωήν, φροντίζων περί τής ιδίας συντηρήσεως"
άλλ' ένίοτε συμβαίνει νά μή δύναται τις νά φυλάξη άμώμητον τήν είς

(α) Ματθ. κβ, 38. — (β) 'Ρωμ. ιγ, 9—40.— (γ) Κολοσσ. γ, 14.

(δ_) Ό Πλάτων (Κατηχήσ* Μέρος Γ'. §. -ί) προστίθησι καί περί τής πρός τους
άρχοντας καί ήγεμόνας οφειλομένης υπακοή;, ότι καί ταύτης προτιμητέα ή πρός
τόν Θεόν άγάπη, συνωοά λέγων πρός τήν του Σωτήρος έντολήν (Ματθ. κβ, 24),
τών 'Αποστόλων τήν πολιτεία ν (Βλ. Πράξ. 49. ε, 29. καί 'Ρωμ. ιγ. 7), τήν
τής άγιας Εκκλησίας άπαρέγκλιτον πορείαν καί τών άγιων Πατέρων τήν όμό-
φωνον διδασκαλ,ίαν, έν οις καί ό θειος Γρηγόριος ό Παλαμάς «Οί αρχόμενοι,
φησί, μόνα τοις άρχουσιν οφείλετε πείθεσθαί, όσα μή τήν έπηγγελμένην ήμΐν
ελπίδα τής βασιλείας τών ουρανών αφαιρείται» (Όμιλ. μβ. §. η. σελ. Ί 4. πρβλ.
και σελ. 322. ήμετ. εκ5όσ.). ΣυνωΒά δέ τούτοις καί ό συγγραφεύς φησιν εφεξής
σελ. 405. Σημ, Έκδ.



θεόν πίστιν, χωρίς νά προσφέοη εαυτόν είς θυσίαν υπέρ της αληθείας.
Τις αμφιβάλλει, οτι έπρεπε τότε νά προτίμηση τήν προ; Θεόν άγάπην
περισσότερον παρά τής προσκαίρου ζωής αύτου τήν ολιγοχρόνιον συν-
τήρησιν ; Πάντοτε λοιπόν ή πρός Θεόν άγάπη είναι προτιμητε'α παρ
όλα τοΰ κόσμου τά καλά, όταν ταΟτα γίνωνται άθεράπευτον έμπόδιον
είς τήν ψυχικήν σωτηρίαν* καί τουτο ένόει ό Σωτήρ, όταν ελεγεν. «ΕΓ-
«Γΐς έρχεται πρός με, καί ού μισεΓ τόν πατέρα έαυτου καί τήνμ,ητέρα
καί τήν γυναίκα και τά τέκνα, καί τους αδελφούς καί τάς άδελφάς,
£τι δε καί τήν έαυτου ψυχήν, ού δύναται μου μαθητής είναι» (Λουκ*
ιδ, 26). Τοΰτο είναι ν' άονηθή τις τόν κόσμον καί εαυτόν, ούχί ποτε
τό ν* άπαονήται χωρίς λόγον, καί ένίοτε νά παραδίδη εαυτόν εις θάνα-
τον χωρίς ανάγκην, έν ω δύναται καί ζών καί συνοικών μ,ετάτών συγ-
γενών του νά οικονομήση καί έαυτοΰ καί έκείνων τήν σωτηρίαν.

Σημ. Γ . Τοιαύτη τις έναντίωσις θεωρείται καί μ.εταξυ τών δΓαφόρων
βαθμών τής άγάπης τής πρός τόν πλησίον, είς τοΰ οποίου τό όνομα πε-
ριέχονται όλοι οί άνθρωποι. Κατά τήν διδασκαλίαν τοΰ Εύαγγελίου
πρέπει ν' άγαπώμεν όλους τούς άνθοώπους, καί νά θέλωμεν τήν ώφέ-
λειαν τοΰ πλησίον* άλλ'είναι πλτ,σίον πλησιέστερος άλλου* ουτω φέρ
ειπείν, ό πατήρ μου ή ό συγγενής μου είναι πλησιέστερος μου παρά
τόν ξένον, ήτοι άγνώριστον* ό ομόθρησκος μου παρά τόν άλλόπιστον* ό
ομογενής μου παρά τόν άλλόφυλον ό συμπατριώτης ριου παρά τόν άλλο-
δαπή' ό ευεργέτης καί φίλος παρά τόν έχθρόν καί άδιάφορον. "Καλόν,
εάν ήδυνάμην νά άγαθοποιήσω όλους έξ ίσου, άλλ' όταν τοΰτο ηναι άδύ-
νατον, πρέπει νά προτιμήσω πάντοτε τόν συγγενή καί όμόφυλον παρά
τόν ξένον, τόν όρθόδοξον παρά τον έτερόδοξον κτλ. Ταύτην τήν διάκρι-
σιν προστάσσει και ό 'Απόστολ,ος, όταν λέγη «Εργαζώμεθα τό άγαθόν
πρός πάντας, μάλιστα δέ πρός τούς οικείου? τής πίστεως)) (Γαλ*άτ.
1 0), καί α Ει τις τών ιδίων, καί μάλιστα τών οί Λείων ού προνοεί, τήν πί-
στιν ήρνηται, καί έστιν άπίστου χειρών» (Α. Τιμ.όθ· ε. 8). Τήν αυτήν
διάκρισιν πρέπει νά φυλάττωμεν καί μεταξύ τής πρός εαυτούς καί τ-ής
πρός τόν πλησίον άγάπης* διοΤι ό πλησιέστατος είς εαυτόν είναι αυτός
ό άνθρωπος. Αλλ* ή άγάπη αυτη είναι εκ φύσεως ισχυρά, διοι τουτο
και διδασκόμεθα ν' άγαπώμεν τόν πλησίον ώς εαυτούς, καί ούχί περισ-
σότερον* χρεία όμως μεγάλης προσοχής ένταϋθα,_ μήποτε καταντήσω-
μεν εις υπερβολήν φιλαυτίας, άπό τήν όποίαν πτηγάζουσιν ολέθρια πάμ-
πολλα κακά. Δίδονται δέ καί περιστάσεις, εις τάς οποίας 'ή άγάπη του
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Κοινου καλοϋ, ό υπερ τής σωτηρίας τών ομογενών αδελφών (α) αληθι-
νός *α! προφανώς ώφέλιμος ζήλος, πρέπει να προτιααται περισσότερον
παρά τήν προς εαυτόν άγάπην.

Σημ. δ\ Πριν εαβωμεν είς τήν με ρ ι/ην τών εντολών θεωρίαν, πρε-
πει νά ένθυμίσωμεν τον άναγνώστην, οτι προς άκριβή αύτών κατανόη-
σιν πρεπει νά έντυπώση είς τον νουν του τούτους τούς τρεις κανόνας·
ά.) Δεν πρέπει νά έννοώμεν τήν Δεκάλογον κατά τό γράμμα μόνον ά-
πλώς, μ,ήτε νά περιορίζωμεν τήν έννοιαν τών έντολών είς μόνας τ.άς
έξωτερικάς πράξεις, άλνλά νά τήν έκτείνωμεν καί είς αύτάς τάς έσωτε-
ρικά,ς, ήγουν είς τους λογισμούς καί είς τάς επιθυμίας· ότι « ό νόμος
πνευματικός έστι» (Ρωμ. ς-, 14), καί πνευμ.ατικώς έξηγήθη καί υπ*
αύτου του Σωτήρος είς τήν πρός τους μαθητάς αύτου θαυμαστήν έκεί-
νην όμιλααν τήν έπί τοΰ όρους (\Ιατθ· ε—ζ). Οταν μία τις εντολή
προστάσση μίαν τινα άρετήν, απαγορεύει έν ταύτω τήν έναντίαν αύτής
κακίαν* καί οπόταν ρητώς άπαγορεύη μίαν τινά κακίαν, προστάσσει έν
ταύτω τήν έναντίαν αύτής άρετήν, προστάσσει δηλονότι έν ταυτω καί
τα άποφατικα και τά καταφατικά εκάστου καθήκοντα, β .) Επειδλ αί
έντολ^αί είναι σύντομοι, όταν μία τις εντολή άπαγορεύη μ.ίαν τινά κα-
κίαν, πρέπει νά έννοήται, ότι άπαγορεύει έν ταύτω καί όλους τούς βαθ-
μούς καί τά είδη καί τά προηγούρ/ ενα καί τά έπακολουθήματα τής αύ-
τής κακίας* καί έκ του εναντίου, όταν προστάσση μίαν τινά άρετήν,
ή διαταγή κατηγορείται κατά πάντων άπλώς τών καθηκόντων, όσα υ-
πάγονται είς τήν αύτήν άρετήν.

ΑΡΘΡΟΝ Δ.

§. έ. Η πρώτη έντολήμ.άς διδάσκει νά πιστεύωμ,εν έκ καρδίας, καί
và όμολογώμεν διά στόματος, ότι είναι εις μόνος Θεός* περί δε τών
θείων αύτοϋ ιδιοτήτων vit δεχώμεθα καί νά πιστεύωμ,εν, όσα μας διδά-
σκει ή άγία Γραφή.

Σημ. Α*. Οτι είναι εις μόνος Θεός, και ποιαί τίνες είναι αί θεϊαί του
ιδιότητες, ώμ,ίλησαμ,εν εύθυς είς τήν άρχήν τοϋ πρώτου μέρους (Τμήμ.
Α'· §· α—β). Εάν, ώς έκει έρρέθη, πιστεύωμεν, καί διευθύνωμεν ούτω
τήν ήμετέραν διαγωγήν, πληροϋμεν τήν πρώτην έντολήν έναντίον δε
ταύτης τής εντολής άμαρτάνουσι,

(α) Ηύχόμην αύτός εγώ άνάθεμα είναι άπό τού Χριστεύ όπερ"τών άδελφών
μου, τωγ ουγγενών μου κατά σάρκα. 'Ρωμ, θ, 3.



ά..) Ο I ά θ ε ο ι, ο! οποίοι κατά τήν άναπολόγητον καί άπονενθΫί/£^-
νην αυτών δόξαν τολ^μώσι να λ,έγωσιν άφρόνως, ότι ούκ εστί
Θεός, άλλ' επειδή ή άλήθεια τής υπάρξεως του Θεου είναι καθ'
αυτήν έναογεστάτη καί είς τήν καρδίαν εκάστου τετυπωμένη βα-
θύτατα, άμ.φιβαλλουσι δικαίως πολλοί, άν ευρίσκωνται άθεοι, τών ο-
ποίων ή συνείδησις εσωτερικώς δέν είναι πεπληροφορτμένη τό εναντίον.
Μετά τών άθεων συναριθμοΰνται καί όσοι όνομάζουσι Θεόν τόν κόσμον
ή τήν φύσιν τών όντων.

β .) Ο ί π ο λ ύ θ ε ο ι, όποιοι πολ>θί έστάθησαν μεταξύ τών εθνι-
κών, νομίσαντες πολλούς θεούς, καί άναπλάσαντες είς τήν κτίσιν διά-
φορους δεσποτείας άλλοκότους* τόν Δία, φερ' ειπείν, Θεόν είς τόν ούρα-
νόν, τόν Πλούτωνα είς τόν αδην, τήν Αφροδίτη ν θεάν τής ή^ονής κτλ-
γ'.) Ο ί ά ρ ν η τ α ί τ ή ς π ρ ο ν ο ία ς, όσοι δηλονότι πιστεύουσι
μέν ότι είναι Θεός, άρνοΰνται όμως τήν πρόνοιαν αύτοΰ, δο£άζοντες ότι
κυβερνάται ό Κόσμος άπό τυφλόν αύτόματον, ή άπό τινα ανάγκην ά-
ναπόδραστον, τήν όποίαν λέγΟυσιν Είμαρμένην. Μετά τούτων συγ--
καταλέγονται καί όσοι όμολογοΰσΐ μέν διά λόγων τήν θείαν πρόνοιαν,
άρνοΰνται δ'αύτήν διά τών έργων, ζώντες ώς νά μή έπίς·ευον ότι θέλει
άνταμειφθήν αιωνίως ή άρετή καί ή κακία.

δ.) Ο ί μάγοι, όσοι ύπόσχονται νά ώφελήσωσί τινα ή νά βλα-
ψωσιν έξ έναντίας διά τής επικλήσεως καί ενεργείας τοΰ Διαβόλου,
ψιθυρίζοντές τινας λόγους, ή άλλα μέσα έζωτερικά μεταχείριζομενοί
διά νά άπατώσι τούς άπλουστέρους" όποια είναι αϊ χειρομαντεΐαΐ, νε-
κρομαντείας λεκανομαντεΐαι, τά γοητεύματα κοινότερον λεγόμενα, τά
φυλακτήρια, τά πεοιδέματα, τχ πτύσματα είς τήν βασκανίαν, τά κα-
πνίσματα είς τζς άοόωστίας, αί πυρκαϊχί καί αί κλήδονες τήν κδ . Ιου-
νίου, ή άπόθεσις μέρους τινός ενδύματος ή τών ονύχων είς παλαιά έξωκ-
κλήσια, καί τά τοιαύτα, τά όποια ώς δεισιδαιμονικά καί αύτοί os σο-
φοί τών Ελλήνων (α) τά έκωμώδησαν, καί ό θειος νόμος τά άποβαλ-
Λει (β), καί τό εύσεβές ήμών γένος φωτιζόμενον προϊόντος τοΰ χρονου
τά καταπτύει. Οσοι δέ προστρέχουσι χάριν βοηθείας πρός τούς τοιού-

(α) Θεόορ. Χαρακτ. περί δεισιδαιμ. καί Λουκιαν. Φιλοψ. ή άπίστ. καί'Αριστοφ*
Λυοιστο. καί Πλούτ. καί άλλαχου, καί άλλοι πολλοί. — (β) ΛευΤτ. ιθ, 31
χαί Δεύτερον, ιη, 9—καί Συνόδ, Τρούλ. Kayôv. ξα, ξβ, ξε, καί τής έν
'Άγκύρ. Κανόν. κτλ» ' ·.
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ΐόυς πλάνους, έάν ήναί τίνες, καί ούτοι . άμαρτάνουσιν ζ-Κιδτ,ς, μ!
έκείνους.

έ'.) Οί δεισιδαί μονές. όσοι δηλονότι παρατηρουσιν οίωνί-
σμούς τινας καί προμηνύματα^ άποδίδοντες είς πράγματά τινα κρυ-1
■πτήν δύναμιν. Τοιούτοι είναι οί όνειροκρίται, οί ήμεροκρίται, όσοι νο
μίζοντες ημέρας τινάς δυστυχείς φυλάττωνται αύτάς,ώς οί καραβοκύρη
καί άγωγιάται νά κινώσιν είς δρόμον τήν τρίτη ν τής εβδομάδος^ καί
αί γυναίκες νά γνεθωσι τήν παρασκευής ωσαύτως καί σί οίωνιζόμενοί
άπό φωνάς άρνέων ή σκύλλων, καί οί δοξάζονΐες φάσμο£τά τινα, οίον
Εξωθείας> καί Στοιχεία, καί Βορβόλνακας, καί ΚαλλικΛνΟάρους (ή μάλ-
λον Καλιγαντάρους (α) ), καί οί τοιούτοι. Τούτων δέ όλων χειρότεροι
είναι οί περιορίζοντες τήν εύσέβείαν είς έξωτερικάς tivaç πράξεις, οίον
είς μακοάς καί ύποχρεωτικάς προσευχάζ, μόνον διά νά νομιίθώσιν άπό
τούς ορώντας άγιοι (β),καί οί έλπίζοντες υπερηφάνως είς τάς ιδίας αύτών
άγαθοεργίας, κατακρίνοντες δέ τούς άλλους, ώς ό Φαρισσαΐος τόν τελώ-
νην (γ)· Οί τοιούτοι έλπίζοντες είς εαυτούς, μακρύνονται άπό τόν θεόν
καί άπό τήν άλήθειαν.

ς'.) Ο ί α ί ρ ε τ ι κ ο ί καί κακόδοξοί} οί'τινες κιβδηλεύουσι
τήν άλήθειαν μέ τάς ολέθριους αύτών δοξασίας, καί πλανώσι καί άλ-
λους άπό τήν ευθείαν όδόν, πείθοντες αύτούς νά φρονώσι- κκκώς περί
Θεο'υΓ

ζ'.) Οί έλπίζοντεςείςέξωτερίκά τινα εαυτών
αγαθά, οίονπλοΰτον, φρόνησιν, άξίωμα καί τά τοι-
αύτα," διότι δέν συλλογίζονται τήν παντοδύναμον πρόνοιαν του Θεοΰ,
άλλά ζητοΰσι τήν εύτυχίαν των ή υπερηφάνως άφ' εαυτών, ή άνοή-
τως άπό άνθρωπον όμ.οιον έχυτοΐς (δ). Συντόμοϊς δέ καί περιληπτικώς
άμαρτάνουσιν είς ταύτην τήν έντολήν όσοι ή πεπλνανημ,ένας δόξα; έ-
χουσι περί Θεοΰ, ή πιστεύουσιν έπί πλέον καί πράγματα άσύμφωνα
πρός τήν τιμήν τής θείας μεγαλειότητας, ή είναι προσκεκολλ,ημένοι καί
εχουσι τάς ελπίδας αύτών ολας είς τά τοΰ κόσμου φθαρτά.

(α)Έκ τοΰ λατινικού Caliga, calîgatos, c a 1 i g a t a r i u s, στρατιωτών
'Ρωμαίων ύποδεδεμένων καλίγια* εκ τοΰ caligatarius συνετμήθη τό Καλιγά-
ταρος, ώς καί τό καλίηον εις τό καλίγον* «επήρε τά ολίγα τά κολίγα του» ή
χυδαία παροιμία φησί.—(β) Ματθ. ιε, 8. — (γ) Λουκ. ιη, 10—Ί 4.—(δ) Έπι-
Ηατάρατος ο άνθρωπος, ός τήν ελπίδα έχει έπ' άνθρωπον, καί άπό Κυρίου άπο-
ίττή ή καρδία αύτοΰ. Τερεμ, ιζ, 5.
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Σημ. Β. Δεν άμαρτάνομεν είς ταύτην τήν εντολή ν, κατά τήν δόξαν
αιρετικών τίνων, διότι έπικαλούμεθα τούς άγιους είς βοηθειαν. Η έπί-
κλησίς τοΰ Θεου διαφέρει πολύ άπό τήν τών αγίων διότι εκείνη μέν
ειν«Λ βαθυτάτη ύπόκλισις είς αυτόν, καί καθολική έλπίς είς τήν θείαν
αύτου μόνην μεγαλωσύνην" ή δέ τών άγίων έπίκλησις είναι ένωσις τών
ήαετέρων προσευχών μετά τών προσευχών αυτών, θεμ,έλιον έχουσα τήν
χραταιοτάτην τοΰ Σωτήρος Χρίστου πρός τόν Θεόν καί Πατέρα του
μεσιτείαν. Ουτω καί οί άγιοι αυτοί έτι ζώντες προσηύχοντο υπέρ άλ-
λων, καί άλλοι υπέρ αύτών, ώς οί πιστοί υπέρ του Πέτρου (α), καί άλ-
λοι δι* άλλους (β). Πολλώ μάλλον προσεύχονται μετά θάνατον πλησι-
έστεροι οντες προς Θεόν, καί ηνωμένοι μετ' αυτού (γ). Αμαρτάνουσι δέ
προσφανέστατα όσοι άποδίδουσιν είς τούς αγίους τιμήν ισόθεον,έλπιζοντες
είς αυτούς επίσης, καθώς καί είς τόν Θεόν δ ά δεισιδαΐμονιαν μάλλον
παρά δι' εύλάβειαν, καί τιμώντες τάς εικόνας αύτών περισσότερον πολ-
λάκις παρά τήν του Σωτήρος. Η μεταξύ του Θεοΰ καί τών άγίων δι-
αφορά είναι τόση, ό'ση έπεται να ήναι μ.εταξύ άπειρου Λημίουργοΰ κα\
δημιουργήματος πεπερασμένου. Η μεγίστη τιμή, τήν οποίαν δυνάμεθα
να προσφέρωμεν είς τούς άγιους, είναι τό νά σπουδάζωμεν νά μιμώ-
μεθα τήν ζωήν αύτών, έορτάζοντες τάς μνείας των χριστιανικώς, και
έλπίζοντες εις τόν Φεόν, είς τόν όποιον ήλπισαν καί αύτοί.

/ / / % r ,, λ ι

Σημ. Γ. Δυο> κανόνες γενικοί χρησιμευουσι προς αποφυγήν των ε-
ναντίων είς αυτήν τήν έντολήν αμαρτημάτων* ά.) νά άποβάλλη τις
όλας τάς ματαίας προλήψεις, όσαι ή έξ άνατροφης ή έκ συναναστρο-
φής ή έξ άναγνώσεως έπιβλαβών βιβλίωνκατακρατοϋσι τ*ήν ψυχήν του,
άκολουθών άντί τούτων τόν υγιά καί ορθόν λόγον, καί άνακαθαίρων τό
όμμα τής ψυχής διά μελέτης ώφελίμων βιβλίων καί συvαvαçpoφης σο-
φών άνδρών* β .) νά ύποτάσσηται είς τήν άλήθειαν τής άποκαλύψεως,
άκολουθών καθ' όλα τόν Θ^Γον λόγο·1, όστις είναι μόνος άσφαλής προς
σωτηρίαν οδηγός «Ως λύχνο ς φα ίνωνέναύχμ η ρ ώ τ ο π ω »
(Β'. Πέτρ. α, 19), καί τόν όποιον όσοι δέν άκολουθοΰ^, πλανώνται εις
ολέθριους κρημνούς τής τολμηράς αύτών περίεργείας καί δοξοσοφίας.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν Ε'.

§. ç'. Η δευτέρα εντολή άπαγορεύει τήν είδωλολατρείαν καί όλους
τούς άδεμίτους τρόπους της θείας λατρείας.

(α) Πράξ. ι£; 5. — (β)Β. Κορινθ α, Ή. Φιλιππ. α, Άπο*. 46·
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Σημ. Α'. Επειδή οι Ισραηλιται νεωστί τότε έξήλθον τής Αιγύ-
πτου, όπου έβασίλευεν ή πλάνη τής θεοποιίας τών κτισμάτων,
τοΰτο ό Θεός ρητώς απαγορεύει τήν είδωλολατρείαν, το να προσκυ-
νώσι δηλονότι τά κτίσματα ώς Θεόν, διά νά μή πλανηθώσι, καθώς οί
Αιγύπτιοι (α) και άλλα έθνη προσκυνοΰντα είς μέν τον ούρανόν τόν ή-
λιον xat τά άστρα, είς δέτήν γήν τά ζώα, οίον βόας, γαλάς, κροκοδεί-
λους, και τά φυτά, οίον σκόροδα, κρόμμυα, κτλ. τών όποιων τά είδωλα
ειχον κατεσκευασμένα, καί είς ταύτα κλίνοντες τό γόνυ προσέφερον
τήν εις μόνον τόν άληθή Θεόν άνήκουσαν λατρείαν. Από τήν β^ελυράν
ταύτην πλάνην μας ήλευθε'ρωσεν ή χάρις τοΰ Χριστού (β). Ε*ναι δέ ό-
μοιοι πρός τούς είδωλολ.άτρας, καί άμαρτάνουσιν είς ταύτην τήν έντολήν
τοΰ Θεοΰ.

ά.) Οίφιλήδονοικαίφιλόπλουτοι, οί μέν πρώτοι Θεόν
έχοντες τήν κοιλίαν (γ) καί θεραπεύοντες μετ* άκρας επιμελείας τάς
αίσχράς αύτής επιθυμίας* οί δέ δεύτεροι λ.ατρεύοντες τόν "Μαμμωνδ,ν
της άΒικίας (δ), καί θυσιάζοντες είς τό είδωλον τής πλεονεξίας τό δί-
καιον τοΰ άδελ^φου των, καί τούς ταλαιπώρους των Βρώτας είς τό νά
συναθροίζωσιν άαέτρητον πλοΰτον, άχρηστον παντάπα^ιν εις άγαθο-
εργίαν.

β'.) Οί υποκριτικοί προσκυνηταί, τών οποίων αί προσευχαί ύφίσταν-
. ται είς λόγους μακρούς, άλλ* ούχί είς τήν διάθεσιν τής καρδίας, τά δέ
εργα των εΐ/αι παντάπασιν άσύμφωνα πρός τούς λόγους των* βδελυρώ-
τατοι δέ έξ αύτών είναι, όσοι σπουδάζου'Ίν είς πασαν εύκαιρίαν νά
φαίνωνται ζηλωταΐ τής τιμής τοΰ Θεού, ζηλωταί τής πίστεως, ζηλω-
ταί τής ώφελ^είας τής έκκλησίας, καί είς πασαν συναναστροφήν άνθρώ-
πων διαλέγονται περί πνευματικών πραγμάτων, ούχι κατά Θεόν,άλλ* ή
διά τό ίδιον αύτών συμφέρον ή διά κενοδοξίαν. Οί αύτόκλητοι ούτοι
άπόστολοι τοΰ Θεοΰ άφ* ού μεγαλορρημονήσωσι σοβαρώς περί τών ου-
ρανίων πραγμάτων, στρέφονται άκολούΒως κατά τοΰ πλησίον των καί
καθυβρίζουσι τούς άδελ,φούς των διά σφάλματα, είς τά όποια πολλάκις
υπόκεινται αύτοί, καταγινόμενοι είς τα έρείπια τής ύπολήψεως τοΰ
πλησίον των να οίκοδομήσωσι τήν ιδίαν τιμήν των, καί μεταχειριζό-
{χενοι άσεβώς τοΰ Θεοΰ τό όνομα καί τών πιστών αύτοΰ δούλων,^ διά

(α) Δεύτερον, δ, 45—19. ~ (β) Α'. Πέτρ. δ, 3. — (γ) φίλιππ. γ. 49. —
(δ) Κολοασ. γ, 5,
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νά πλανώσι τους άπλουστεοους πρός το Γ^ιον συμφέρον* διότι κατά
Τοΰτο μάλιστα διαφέρει ο υποκριτής τοΰ άληθοΰς ζηλ.ωτοΰ, καθότι ού-
τος μέν πράττει καί διδάσκει τήν άρετήν διά τόν Θεόν, ό δέ υποκριτής
Την διδάσκει πάντοτε, καί ένίοτε τήν πράττει, μόνον δι' έαυτόν, ήγουν
διά κέρδος ή ύπολήψεως, ή χρημάτων, ή καί άμφοτέρων συνάμα. Προς
τους τοιούτους, όταν τρανώς λαρυγγίζωσι περί Θεοΰ καί θείων πραγ-
μάτων, αρμόζει τό υπό τοΰ πονηρού πνεύματος ρηθέν πρός τούς έ^ορ-
κιστάς Ιουδαίους, «Τον Ιησοϋν γινώσκω, καί τόν Παύλον έπίσταμαι,
ύμεΓς δέ τίνες έστέ ; (Πράξ. ιθ, 15).

γ'.) Ο ί υποκριτικοί νηστευταί, οιτινες νηστεύουσι
άπό τίνων βρωμάτων, τρώγουσι δέ τάς σάρκας τοΰ άδελφοΰ των διά
τών καταλαλιών, ή μεθύσκονται, καί πράττουσιν άλλας άσεβείας, διά
τών οποίων βεβηλ-όνεται ή άληθής νηστεία, ήτις είναι ή εγκράτεια τών
παθών. Τοιούτοι είναι όσοι τήν τεσσαρακοστήν έγκρατευόμενοι άπο κα-
φίν, ή καπνό ν, γίνονται άνομίλητοι, καί κατασπαράττουσιν ώς λυσ-
σώντες τόν πλησίον αύτών χάριν εύλαβείας καί τής πρός τήν νηστειαν
τιμής. Εις τούτων τον άριθμόν ώσαύτο^ς υπάγονται, καί όσοι στολίζου-
σιν αγίων εικόνας καί ναού;, έπειτα καταδυνας-εύουσι τούς άΟώυυς, ή
παραμελοΰσιν άβοηθήτους τούς έν άνάγκαιε, οί'τ:νες είναι ccΊΝ α ο ς
Θεοΰ ζώντος»* έν ω έ,τοεπεν, άν ήναι δυνατοί, καί ταΰτα να
πράττωσι, καί έκεΓνα ε; ανάγκης νά μή άφίνωσι (α_).

δ'.) Οι δεισιδαί μονές, όσοι άπό μωράν καί πεπηρωμένην
τινά φαντασίαν ψυχικής σωτηρίας ή -/.αί δΓ αισχροκερδειών ενίοτε, έπι-
νοούσι θαύματα καί οπτασίας τινάς καί προροήσείς μελ*λόντων διά
μέσου τών αγίων εικόνων, ή προσά,πτουσιν άγιότητά τινα ε'-ς τοΰτον
μάλλον ή είς έκεΐνον τόν τόπον παρά τάς διαταγάς τής 'Εκκλησίας.
'Εν ένί λόγω άμαρτάνουσιν εις ταύτην τήν έντολήν, όσοι, κατά τά λο-
γία τοΰ Χριστοΰ, περιορίζουσι τήν εύσέβείαν είς εξωτερικά πράγματα,
καί άμελοΰσι τά βαρύτατα τοΰ νόμου, τήν κρίσιν κ α ί τ ο ν
έ λ ε ο ν, κ α ί τ ή ν πίστιν (Μ>.τθ. κγ. 28). |θύτοι κατά τήν
ούράνιον άλήθειαν σέβονται είς μάτην τόν Θεόν μ.όνον μέ τά χείλνη,
καί ούχί μέ τήν καρδίαν, διδάσκουσι δέ άλλας διδασκαλίας, εντάλματα
ανθρώπων (ΙΙσαΐ. κθ. 13. καί Ματθ. ιε, 8 — 9).

Σημ. Β. Δέν είναι εναντία τής έντολ,ής ταύτης ή προσκύνησις τών

(α) Ματθ. κγ, 23.
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αγίων εικόνων, με τάς οποίας στολίζομεν τους ναούς κατά τήν παλαι-
ών Χριστιανικήν συνήθειαν* επειδή ά.) μεν ξωγραφοΰμεν ούχί τόν άό-
ρατον και άμίμ,ητον Θεόν? άλλα τόν έπιφανέντα Σωτήρα εις τό είδος
τής προσ ληφθείσης άνθρωπότητος, και τους πιστούς αύτού θεράποντας
β.) δέ αί εικόνες δέν ζωγραφοΰνται δια νά λατρεύωμεν αύτάς,άλλά δια
να διεγείρωσιν είς ήμάς ζωηράν τήν άνάμ,νησιν τών μεγαλείων τοΰ Θεοΰ
καί τής αρετής τών αγίων άνδρών, ώστε βλέποντες αύτών τα έκτυπα να
παοορμώμεθα πρός εύσέβε'-αν καί άγαθοεργίαν γ-) ή τών εικόνων προσ-
κύνησις δέν άναφέοεται είς αύτάς, ήγουν είς τό σανίδιον ή τόν τοΐ-
χον, είς τα χρώματα ή τόν πολυτελή γΰρον, άλλ' είς τα εικονιζόμενα
δ'/ αότών πρωτότυπα. Ούτω φερ' είπεΓν, όταν προσκυνώ τόν τίμιον
Σταυρόν^ προσφέρω μεθ' υποταγής εις τόν σταυοωθέντα Σωτήρα τήν
πίστιν μ.ου, τήν καρδίαν μου, τήν ελπίδα μου, τήν προσκύνησιν αύτήν,
εις τήν οποίαν δέν μεσιτεύει ή εικών ώς άλλο τι, ειμή ώς αισθητή
παρόρμ.ησις πρός τό έργον* τής προσκυνήσεως. Αύτάς δέ τάς εικόνας
τιμώμ,εν μ,έ μ,όνον τόν άσπασμόν, ήγουν τό φίλημα. Διαφέρει δέ ή πρός
τήν εικόνα τοΰ Σωτήρος προσκύνησις τής πρός τάς τών άγίων, καθοσον
ούτοι διαφέρουσιν έκείνου. Εκείνη υφίσταται είς βαθυτάτήν ύποκλισιν
τής καρδίας έμπροσθεν τοΰ εικονιζόμενου Λημιουργοΰ καί δεσποτου
τών όλων αύτη δέ είναι φανέρωσις τιμής χρεωστουμένης πρός τούς
άγιους, ώς φίλους Θεου καί συγγενή μ,εθ' ήμών μέλη ενός καί τοΰ
αύτοΰ σώματος, τής 'Εκκλησίας.

Σημ. Γ'· Εντεύθεν φαίνεται ότι ή σωτήριος προσκύνησις τών εικόνων
εκπίπτει είς το όλ^έθοιον άμάρτημα τής είδωλολ^ατρείας, ά.) οπόταν ό
προσκυνητής προσκυνή μόνον αύτήν τήν εικόνα ποοσηλ^όνων πάσαν τήν
εύλαβειαν αύτοΰ είς αύτήν* β'.) οπόταν νομ.ίζη άγιωτέραν ταύτην τήν
εικόνα περισσότερον παρ' έκείνην, καί τιμά τήν παλαιοτέραν μαλλνον
ή τήν πολ.υτελεστέραν ή τεχνικο^τέραν παρά τήν νεωτέοαν καί εύτε-

------\ Ç». » ' rv

λεστέραν^και διά τοΰτο κρεμά δύστηνα πεταλ^α χρυσιδίου ή άργυριδίου
είς τους ανενδεεις τών άνθρωπίνων άγαθών άγιους άνδρας καί πολλάκις
είς αύτοΰ τοΰ Σωτήρος, τό τολνμηρότερον|~καίτοι άλλως ή εκ πίστεως
προσφορά τών άφιερουμένων δώρων υπάρχει δεκτή είς τον Θεόν (βλ.
θεοδώρ. 'Εκκλ. ίστορ.)jy'·) οπόταν δέν θέλη νά προσευχηθή είς τόπον,
οπου δέν είναι εικόνες, περικλείων τόν πανταχού παρόντα Θεόν είς όρια
στενώτατα. Ούτοι καί οί τούτοις όμοιοι Οεοβλαβεΐς Χριστιανοί προσά-
πτουσι μώμον είς τήν άλήθειαν τήςάμωμήτου πίστεως τών 'Ορθοδόξων.
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. Στ,μ. Α'. Πρός αποφυγήν τών τοιούτων άπατών δύω μάλιστα κανό-
νες εις εκαστον εύσεβή συντελουσι* ά) εκείνη μόνη ή λατρεία τοΰ Θεοΰ
είναι άλτ,θ'% λατρεία, ήτις γίνεται έκ καρδίας μετανοούσης και άνυ-
ποκρίτου· καθότι όλα τα εξωτερικά σηαεϊα τής λατρείας είναι ψιλά
δείγματα τής έσωτερικής πρός Θεόν εύλαβείας, XwpU οποίας δεν
ώφελουσιν ού^έν. Δια τοΰτο τό Εύαγγέλιον ζητεί άπό τούς άληθινους
προσκυνητάς νά προσκυνώσι τόν Θεόν έν πνεύμα τι, (ήγουν ούχι
μόνον έξωτερικώς, άλλα και έσωτερικώς μάλιστα), καί άλ ηθεία,
(ήγουν άνυποκρίτως (Ίωάν. δ, 2$)* β' ) νά προσεχή είς μόνον τόν
θείον λόγον, βέβαιος ων, ότι είς μόνον αυτόν περιέχεται ό κανών της
όρθής του Θεοΰ λατρείας καί ή αιώνιος ζωή, κατά τήν μαρτυριαν
του Χριστου (ίωάν. ε, 39).

ΑΡΘΡΟΝ

ζ. ίΐ τρίτη έντολή μας απαγορεύει τό να μεταχειριζωμεΘα το
όνομα του Θεου μέ καταφρόνησιν τής θείας δόξης αύτοΰ, καί έξ εναν-
τίας μάς διδάσκει τόν τρόπον τής όρθής τοΰ Θεου λατρείας.

Στ,μ. Â. Με τό όνομα τοΰ Θεοΰ είναι ήνωμένη ή υψίστη αύτοΰ δό-
ξα, πρός τήν οποίαν όφείλουσι τά κτίσματα πάντοτε νά προσφέρωσι το
μέγιστον σέβας. Διχώς δέ δύναται νά έκληφθή είς μάτην τό ονομα τοΰ
Θεου, ή διά τής έπιορκίας, ή διά καταφοονητικής άίλλης καί άναξιας
μεταχειρίσεως. Αμαοτάνουσι λοιπόν είς ταύτην τήν έντολήν,

ά.) Ο ί β λ ά σ φ η μ ο ι, οιτινες προφέρουσι λόγους άσχήμονας και
βλάσφημους εναντίον τοΰ Θεοΰ χαί τών θείων ά.νδρών. Τοιοΰτοι είναι
οί λέγοντες τόν Θεόν α'ίτιον τών κακών, διότι δέν δίδει είς αύτούς ο,τι
έπιθυμοΰσιν οί γογγύζοντες κατά τής θείας δικαιοσύνης είς τάς δυ-
στυχίας των οί ψέγοντες τήν φοράν τών πραγμάτων τοΰ κόσμου ώς
απρονοητον, καί τολμώντες νά κρίνωσι περί τούτων κατά τάς πεπλα-
νημένας αύτών υπολήψεις, άνακρίνοντες τήν άγίαν Γραφήν καί μή
παραδεχόμενοι πολλά τινα τών έξ αύτής, καί οί τούτοις όμοιοι, οιτι-
νες καί εις τήν παλαιάν διαθήκην μέ θάνατον έπαιδεύοντο (α), και
τώρα άπό τήν Εκκλησίαν τών Ορθοδόξων ώς μέλη σεσηπότα καί άνία-
τα άποκοπτονται, διά νά μή μεταδώσωσι - καί είς άλλ,ους της ιδίας
κακίας τό μίασμα (β).

β'.) Ο ί έ π ί ο ρ κ ο ι, όσοι ή ψευδώς παντάπασιν όμνύουσιν, ή άλη-

0>ΑειΓιτ. κδ, 16. — (β) Α'. Κορινθ. ε, 4— Η κ*ί Τίτ. γ, ΊΟ.



όώς μέν, άλλ' όμο>ς δέν έπιτελοΰσιν ύστερον τον όρχον, πεοιπαίζοντες
τρόπον τινά τόν θεόν, τόν όποιον προσκαλουσιν έφορον καί μάρτυρα
του όρκου. Κατά τών τοιούτων παντελή όλεθρον απειλεί το δρέπανον
της θείας οργής δια στόματος του προφήτου Ζαχαρίου (α).

γ'.) Οσοι χωρίς ανάγκης διά παραμικρά πράγματα έχουσιν είς τό
στόμα τό υπερένδοξον όνομα του Θεου, καί τό μεταχειρίζονται πολλά-
κις οί ασυνείδητοι καί έπί άστε'ίσμών καί εις άπρεπεΐς ομιλίας.

δ'.) Οί ψευδοπροφήται, όσοι προλέγουσιν έν ονόματι Θεου
προφητείας ψευδείς, και καυχώνται άποκαλύψείς τινάς όθνείας καί γόη*
τος νοός γεννήματα.

έ.) Οι παραβαίνοντες τάς πρός Θεόν υποσχέσεις των, χα-
θώς, φέρ'ειπείν, όσοι υπόσχονται νά άφιερώσωσιν έκ τής περιουσίας των
μέρος είς σύστασιν σχολείων ή διατροφήν πτωχών , ή να άφήσωσιν
άμαρτίαν τινά, καί επειτα δέν έκπλνηρόνουσι τήν υπόσχεσίν των. Ουδέ-
ποτε άλ^λοτε δέν είναι συγκεχωρημένον νά άθετώνται αί πρός Θεόν υπο-
σχέσεις και όρκοι, ειμή όταν γίνωνται άνοήτως πρός ιδίαν βλάβην ή
τοϋ πλησίον, όποιος ήτο ό όρκος τοΰ Ηρώδου (ο', ή συμφωνία τών έπι-
€ούλ*ων της ζωτις τοΰ 1Ιαύ?,ου (γ), καί τ à τούτοις όμοια (δ). Εις τοιαύ-
τας περιστάσεις ποοτιμότερον είναι νά άκυρόνηται ό όρκος, παρά νά
πράττηται τό κακόν διά τό όνομα του ά γ α θ ο ΰ καί χορηγοΰ
τών αγαθών Θεου. Κατ' ά'λλον τρόπον ή άγια Γραφή ρητώς
άπαιτεί τήν πλήρωσιν τών υποσχέσεων καί όρκων (ε).

ς·' ) Οι ζητοΰντες παρά Θεοΰ ζητήματα άπρεπή, οίον τό να συνερ—
γήση είς πράξεις αύτών παρανόμους, θέλοντες νά κάμωσι σενεργόν τών
κακών τό υπερά,γαθον Ον.

Σημ.. Β'. Εκ τών ρηθέντων συμπεραίνουσί τίνες (ς), ότι ό νόμιμος
όρκος είναι συγκεχωρημένος, και διατεταγμένος μάλιςα άπό αύτόν τόν
Θεόν (ζ), όστις καί αυτός δήθεν τόν μετεχειρίσδη πρός περισσοτέραν τών

(α) Κεφ. ε, 4. — (β) Ματθ. ιδ, 9. — (γ) Πράξ. κγ. 42. — (δ) Βλ. Ήριγέν.
είς Ματθ. τόμ. ά. είς Ίωάν. τόμ. λβ'. καί Όμιλ. ι6\ είς Ίερεμ. Λέγει δέ καί 5
ιερός Θεοφύλακτος (είς Ματθ.) «Μανθάνομεν εντεύθεν, ότι έστιν ότε κρεϊττον
έπιορκεΐν, ή διά τούς όρκους άσεβές τι ποιείν».— (ε) Άοιθμ. λ, 2. Δεύτερον, κγ,
24 —24. —<ς0Βλ. Πλάτων. Κατηχήο. Μερ. Γ. ζ, 6.-}(ζ) Έξόδ. κβ. 44.καί
Δευτερ.ς-,Ί 3. Σημείωσαι δ'ότι έν τή Παλαιά συνεχωρεΐτο τοις Ίοαδαίοις ό ορκος
»ώς ασθενώς διακειμένοις... ίνα τή του δρκοα συνήθεια αύτον (τόν θδόν) τεροσκυνϊΐν
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Απαγγελιών του βεβαίωσιν (α), και οί άγιοι άνδρες ωσαύτως εις τε τήν
παλαιάν και τήν νέαν Διαθήκη ν (β)* διότι πάσης ά ν τ ι λ ο γ ι α ς
πέρας εις β ε β α ί ω σ ι ν α ύ τ ο ι ς (τοις άνθρώποις έςίν) ό ρ κ ος„
κατά του Παύλου τήν μαρτυρία ν (Éop. ς-, I 6). Είς δύω δε περιστά-
σεις γίνεται, νομίζουσι, νόμιμος ό όρκος' ά.) ή έπί κριτηρίου υπέρ δι-
καίας σωτηρίας ή έαυτοΰ τίνος, ή τοΰ πλησίον* ο.) ή κατ* άπαίτησιν
ήγεμόνος τινός περί πραγμάτων ούχί εναντίων είς τόν ΘεΓον νόμον.
Τοιοΰτον όρκον ό Χριστός, λεγουσι, δέν άπαγορεύει, άναγκαΓον δηλον-
ότι καί νόμιμον, άλλά ή τόν ψευδή, ή τόν μάταιον τόν περί μικρών και
χωρίς ανάγκης γινόμενον, ή τέλος τόν άπρεπή, όστις δηλονότι γίνεται
ούχί είς τόν κριτήν τών εννοιών θεόν, άλλ' είς τά κτίσμ.ατα, επι τών
όποιων άφρόνως ώμνυον οί Ιουδαίοι (γ)" διότι, προσθετουσι, καί ο επι τών
κτισμάτων όρκος, καν νομίμως γίνεται, είναι ομοίως άπηγορευμένος (δ).
Μακάριοι ομως είναι όσοι Χριστιανοί είς τήν διαγωγήν των ζώσι τοσον
είλακρινώς καί δικαίως, ώστε τό Τίαί των πιστεύεται ώς ναι, καί το Ού
των ώς ου άληθινόν χωρίς αλλ,ης βεβαιώσεως, κατά τόν λνόγον τοϋ Κυ-

μόνον διδαχθώσι» (Θεοδώρητ. είς Ίερεμ. δ, 4), καί «ϊνα μή κατά τών ειδώλων
ομνύωσι» (Χρυσός. Όμιλ. ιζ. είς Ματθ. πρβλ. καί Θεοδώρητ. είς Δεύτερον,
έρωτ. δ.)' καί γαρ «καί φονεύειν τηνικαΰτ'ήν εννομον, — νυν δ'ούδε παιειν.
Τοΰ χάριν* — Τόθ' ή τελευτή τών κακών έκρίνετο, — νΰν καί τό κινούν» ,
κατά τον Θεολόγον (Γρηγ. Γίαζ. προς Πολυόρ.). Πλήν άλλα καί ταύτης της Πα-
λαιάς ενιαχοΰ υποοείκνυται ή εν τω άνωμότω τελειότης (βλ. Ώσηέ δ, 4-5.
Σειρσχ κγ, 9), είς ήν και αυτών τών Ελλήνων οι σοφώτεροι άνυψώθησαν διά
του φυσικο-ΰ φωτός, δογματίζοντες ό μεν Μένανδρος « Ορκον δε φεύγε, καν
δικαίως όμνύης», ό δέ Χοίριλλος «όρκον τ'ούτ' άοικον χρεών έμμεναι, ούτε δί-
καιον», ό δε Πλάτων «όρκος περί παντός άπέστω», καί άλλοι ομοίως. Σημ- Έκδ.

(α) Έβρ. ς, 6. "Αλλ' ενταύθα (ώς καί Γενέσ. κβ, Ί6. κς·, 3. Έξόδ. κβ, 4 1
κτλ.) κατά συγκατάβασιν άνθρωποπαθώς καί ού κυρίως όρκος έπί Θεού είρηται,
κατά τήν όμόφωνον τών άγιων Πατέρων μαρτυρίαν. Ούτως (ινα τινών έπιμνη-
σθώμεν) ό θείος Χρυσόστομος αποφαίνεται λέγων «ώσπεο θυμός ού θυμός επι
Θζοΰ, άλλά τό τιμωρητικόν καί ού πάθος εστίν* ούτως ούδέ όρκος" ού γάρ ομνυσι
Θεός, άλλά τό πάντως έσόμενον λέγει» (Έρμη ν. είς ψαλμ. ρ ι, 4)' καί ό τής
αθανασίας πολυτλας επώνυμος ανακηρύττει, «όρκος Θεοΰ ό λόγος αυτού έστι,
πληροφορώ* τους άκοΰοντας καί πίστιν έκάστω παρέχων» (Έρμην. εic Ψαλμ,
ρι, 4). πρβλ. καί Φωτ. Άμφιλοχ. Ζήτημ. ροδ. σελ. 2S7. κτλ. Σημ. Έκδ.

(β) Β. Κορινθ. α, 23. — (γ) Ματθ. ε, 34—37· καί κγ, 46^3. — (δ)
Ιακώβ, ε, 42.
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ρίου. α'Εγώ δέ λέγω υμιν μή όμόσαιόλως* έστω δέ ό λόγος
ύμών, Ναι ναί, Ού ού* τό δέ περισσόν τούτων έκ τοΰ πονηροΰ έςίν» (λ).
' Σημ. Γ'. Εν ώ απαγορεύει ή έντολή αύτη τήν απρεπή μεταχείρισιν
Τοΰ θείου ονόματος, μας διδάσκει έξ έναντίας τό προσήκον σέβας, με
τό όποιον πρέπει να όνομάζωμεν τ ό ν Θ ε ό ν, και γενικώς τόν τρόπον
τής προς αυτόν χρεωστουμένης υπό τοΰ ανθρώπου λατρείας* είναι δέ ή
λατρεία τοΰ Θεοΰ μαρτυρία τής εσωτερικής πρός α ύ-
τόν υποταγής, περί τής οποίας ειπομεν ολίγα τινά (Μέρ.· Α.
Τμήμ. Α. Αρθ. Γ.). Τα ουσιώδη μέρη τής θείας λατρείας είναι δύω, ή
πρός Θεόν άγάπη, καί ό φόβος αύτοΰ* ή άγάπη τοΰ Θεοΰ είναι δ ι ά-
πυρος έ π ι θ υ μ ί α καίκλίσις τήςψυχής είςτόνά
έ ν ω θ ή μέτόν Θεόν, όστις είναι Ôv ά ξ ι ώ τ α τ ο ν άγά-
πη ς, μάλ^λον δέή άγάπη αυτή (β). Γίνεται δέ ή ένωσις
αυτη διά της άδιακόπου καί καθαράς μνείας του Θεοΰ, καί διά τής
άρετής. Τής πρός Θεόν άγάπης τά χαρακτηριστικά είναι έ;* ά.) τ ό
ορθώς φρονεΐν περι τής θεία ς μ,εγαλωσύνης, συνημμένον μετά

(α) Ματθ. ε. 34—37. πρβλ. καί'Ιακώβ, ε, 42. «Πρό πάντων δέ αδελφοί
μου μή ομνύετε μήτε τόν ούρανόν, μήτε τήν γήν, μήτε άλλον τ ι ν à όρ-
κο ν* ή τ ω δ έ υμών τό Ν α ί ν α ί κ α ί τ ό Ο ύ ου* ίνα μή υπό κρίσιν
πέσητε». Τό δ' άνώμοτον άπασά τε τών θεοπνεύστων Πατέρων ή παναρμόνιος
συνίστησι χορεία. (Βλ. Κλήμεντα Άλεξανδρ. (Στρωμ. Ζ, η. καί Τί; ό σωζόμ*
πλουσ. μ._), Ώριγέν. (Έρμην. είς Ίερεμ. δ, 2), Μ. Άθανάσιον (εί; τά πάθ. του
Κυρ. καί τό> Σταυρ. Τ. Α. σελ. 784 και 955),' Χρυσόστομ. (είς Άνδρια'ντ. Όμιλ
Γ, ζ, ιδ, ιε. Κατηχ. α. Όμιλ.ιζ. είς Ματθ.), Φώτιθν('Αμφιλοχ. σελ. 4 40, 448,
206, 220, 257, 281.ήμετ. έκδ.), Γρηγόρ. Πα?αμ5ν (Όμιλ. μζ. σελ. 68. νδ.
σελ. 4 83, και Δεκαλόγ. §. γ. σελ. 4. έκδ. τοΰ άοιδίμου Πατρός ήμών, ενθα op α
καί τήν ύ ττοσημείωσιν ε.) καί άλλους συχνούς, μεθ' ών καί τόν άείμνηστον Ν.
Θεοτόκην (λόγ. περί "Ορκου έν τοϊς Λόγ. εί; τήν ' Αγ. Τεσσαρακ. κτλ. σελ.49—37,
έν Ίεροσολύ^.. αωνθ), καί ή'Ορθόδοξος ήμών δογματίζει Εκκλησία, μόνον «εξ α-
νάγκης άνεχομόνη, είγε πρό; μειζόνων κακών καί κινδύνων άπαλλαγήν καί οίκο·
νομίαν έπιβάλλοιτο παρά τών πολιτικών νόμων όρκος, ώς μήποτ'ώ:ρελε», έπί
τών λαϊκών* «τόν δέ ιερόν αύτής κλήρον καί τους τόν σωτήριον τής μοναδικής
πολιτείας ζυγόν άραμένους ουτε κατ ιδίαν, ούτε έν τοις δικαστηρίοις, κάν τε ώς
μάρτυρες, κάν τε ώς διάδικοι παραττώσιν, δρκον όμνυειν ούτ' επιτρέπει, ούτ' ά-
νέχεταΐΛ (βλ. τήν περί όρκου Έγκύκλ. επιστολ. τής μια; αγίας Καθολ. καί Ά-
ποτολ. Έκκλησ. έν Συντα'γ. τών θείων καί Up. Κανόνων Τόμ. ε, σελ. 617 —
627. εκδ. 'Ράλλη. Πρβλ. καί Πηδάλιον σελ. 473, 474, 355, 356. Έν 'Αθή-
ναις, 4844, καί του μακαρίτου Κ. Εύθυβουλου «Ό όρκιστής Φαομακίδης» κτλ.
εν Κωνσταντινουπ. 4S5'). Σημ. Έκδ. — (β) Ματθ. κβ, οό.

7
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τής έξα σκήοεως είς τοΰ θείου νόμου τάς έντολάς* β'.) ύ ψ ω σ ι ς τή ς
καρδίας πρός τόνθεόν καί πλησίασις είς τόν θρόνον της χά-
ριτος του διά θερμής προσευχής· γ'.) ζήλος υπέρ τής δόξης τοΰ θείου
αύτοϋ ονόματος* ό'.) εύχάρισ τος ε ύ γ ν ω μ ο συν η δι' όλας τάς
παρ' αύτοϋ χάριτας, καί ή μετά παρρησίας κήρυξις καί έξομολόγησις
τής άληθοϋς πρός αύτόν λατρείας· έ.) ά φ ' έ ρ ω σ ι ς πάσηςέλπί-
δ ο ς είς τήν πατρικήν αύτοϋ πρόνοιαν, καί παντελ«.ής υποταγή μετα
χαράς είς τά ύψιστα προστάγματά του" ç'.) άγάπη πρός τόν πλησίον
ίση πρός οσην έπθυμούμεν νά άγαπώμεθα καί ήμεΐς αυτοί υπο τοϋ Θεοΰ*
διότι, «Εάν τις είπη, Οτι άγαπώ τόν Θεόν, καί τόν άδελφόν αυτοϋ μι-
σή, ψεύστης έστί» (Α. ίωάν. δ, 20).

Εναντίαι εις ταύτας τάς άρετάς είναι αί έπόμεναί κακίαΐ* ά.) ή
πρόςΘ.:όν έχθρα, ήτις υφίσταται είς τήν παράβασιν τών εντολών αύτοϋ*
β'.) ή πνευματική όκνηρία, ή άκηδία, ήτις είναι τό ν'άμελη τις τά
καθήκοντα τής εύσεβείας, οίον τήν μνήμην τοΰ Θεοΰ, τήν προσευχήν,
τήν ço'-τησιν είς τούς θείους ναούς, κτλν. γ'.) ή πρός Θεόν άχαριστία
καί γογγυσμός* δ' ) ή άμετρος πεποιθησίς είς τήν εύσπλαγχνίαν τοϋ
Θεοΰ* έ) ή παντελής άπόγνωσις. Τά δύω τα,ΰτα καί άμαρτίαι κατά
τοΰ άγιου πνεύματος ? έγονται.

Σημ. Δ'. Τό δεύτερον ούσιώδες μέρος τής θείας λατρείας είναι ό φό-
βος τοΰ Θεοΰ, ούχί δουλικός, άλλ'υί'ζκός, όςτις υφίσταται είς τό νά
συλλογίζηται καθ'έκάστην ό άίν9ρωπος τήν παντοδυναμίαν καί δίκαιο-

/ \ Λ / , t % / ^ tf

συνην τοΰ Θεοΰ, και να φυλαττηται απο τοΰ να πραττη παν ο,τι
άποβλέπει εις υβριν καί καταφρόνησίν του* εάν δέ πράξη τι τοιοϋτον,
νά λυπήται" διότι παρώργισε τόν εύεργετικόν αύτοΰ ®εόν καί πατέρα.
Τοΰ θείου φόβου χαρακτηριστικά σημεία είναι ά.) ή πνευματική
πτωχέ ία, ήτις ύφίσταται είς τό νά ταπεινόνη τις τό φρόνημα του
ένώπιον τοΰ Θεοΰ, καί νά γνωρίζη ότι είναι πταίστης έμπροσθεν τοΰ
δικαίου του κριτηρίου. 'Εναντία τής πνευματικής πτώχειας εί\αι ή Φα-
ρισαϊκή ύπερηφανία, διά τήν όποίαν θαρρεί τις είς τάς άρετάς του,
καί ύψόνεται υπέρ τούς λοιπούς τών άνθρώπων* β'.) ή Μετάνοια,
ήγουν ή μετ' έλπίδος είς τήν θείαν εύσπλαγχνίαν ομολογία τών ιδίων
άμαρτημάτων, ήτις, όταν γίνηται διά στόματος, λέγεται έξομολόγησις-
Εναντία είς ταύτην είναι ή άμετανοησία, ήγουν ό βαθύς ύπνος είς τήν
άμαρτίαν* γ'.) ή ν η σ τ ε ία, ήγουν ή δι' άποχής βρωμάτων χαλίνωσις
τών παθών, όταν έξαγριόνωνται άπό τήν ύπέρμετρον τροφήν καί τρυ-
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φήν (χ)' ιίς ταύτην έναντία είναι ή ακολασία, ήγουν ή άπόλυΐος
ελευθερία, είς τάς τοϋ σώματος ορέξεις, έκ τής οποίας γεννάται ή ά-
κρασία, καί γαστριμαργία, καί ολα τα βαρύνοντα τόν νουν αμαρτή-
ματα, έκ τών οποίων μας παραγγέλλει νά φυλαττώμεθα ό Σωτήρ (β)*
δ ) ή ά ρ ν n σ ι ς έ α υ τ ο υ, ήγουν ή αποφυγή τών έμποδίων τής
σωτηρίας μας, όσον αρεστά καί άν ηναι ταύτα εις ήμάς* ούτω κατα-
φρονουμεν τιμά.ς, πλούτη, καί όλα τά άνΟρώπινα πολλάκις, όταν μας
έμ,ποδιζωσι τής εργασίας-τών προς Θεόν καθηκόντων. Εναντία είς τοΰ-
το είναι ή δι' όλου προσπαττάλευσις είς τά βιωτικά, καί ή άνΟρωπαρέ-
σκεια, καί ή προτίμητις του πρός άνθρώπους φόβου παρά τόν πρός Θεόν,
τήν οποίαν ρητώς ό Σωτήρ άπγ,γόρευσεν (γ). Οστις τηρν'ση άκριβώς
οσα χαρακτηριστικά ειπομεν τής πρός Θεόν άγάπης καί φόβου, εκεί-
ν: ς είναι καί ονομάζεται άληθώς θ ε ο σ ε β ή ς.

ΑΡΘΡΟΝ Ζ',
ή. 11 τετάρτη εντολή μας προστάσσει νά συνερχώμεθα έπί τό
αυτό τάς Κυριακάς καί τάς λοιπός έορτάς, διά νά άποδίδωμεν είς τον
κτιστην τήν υπό τών κτισμάτων είς αύτόν όφειλομένην τιμήν καί

(α) Διά τοΰτο ή αρχαία Έκκλητία διώρισε κατ αρχάς τάς νηστησίμους ήμε-
ρα; δυω μέν έβοομαδικάς, καθ'έκάοτην εβδομάδα δηλ. τελουμένας, τήν Τε-
τράδα καί την ΙΙαρασκευήν, μιαν δέ μό\ην Ιτήσιον την προ του Πάσχα, ήτις
κοινώς ώνομάζετο Τεσσαρακοστή (βλ. Καν. Άπος. ξθ. Άπος·. Δ:αταγ.
Ε, 12. Ί 4), είς άλ/ο^ς μεν τόπους τεσοαράκοντα ήμερα; επικρατούσα, είς άλλους
δε ολιγω τέρας, και εΐ; τινας μίαν μόνην ήμέραν (Εύσέβ. Έκκ. Ίστορ. ε, 24).
Έκ δέ των νηστευόντων οί μέν εγκρατεόοντο άφ' όλα τά έ'μψυχα* οί δέ έτρωγον
ίχθυας μ,όνον, οί δέ καί πετεινά, οί οέ ζηοον άρτον, καί άλλοι τέλος νηστευοντες
έως τής 6'. ώρας έτρωγον ύστερον διάφορα βρώματα (Σωκρ. Έκκλ. Ίστορ. ε, 22
και Σωζόμ. ζ, 19). Προϊόντος του χρόνου έπεκράτησεν εί; όλους του; ευσεβείς ή
νηστεία ή πρό τοΰ Πάσχα νά ηναι 40 ήμερων* μετά τ&ΰ~α εισήχθησαν καί
αί λοιπαι τέσσαρες νηστεϊαι Ιτήσιοι, επταήμεροι πάσα ι, όποια είναι ή προ τής
κοιμήσεως τής Θεοτόκου, ώς βεβαιόνει ό Βαλσαμών (Έρωτήσ. 53). Τήν δέ είς
'Ρώμην έκπαλαι συνεθισθεϊσαν νηστείαν τοΰ Σαββάτου (Σωκρ. αυτόθι) άπηγό-
ρευσεν ύστερον ρητώς ή έν Τροΰλλ,ω Οικουμενική (Κανόν. 53). [Βλ. Πλάτων. Κα-
τηχ. Μερ. Γ. ζ, β. ύ,τοϊ. 40- Σημείω'αι δ' ότι ή προρρηθεισα περί τήν νηστείαν
κατά τόπους διαφορά κατά συγκατάβοσιν εγίνετο δίά τήν τών πιστών άοθένειαν
πρό; καιρόν, καί παρζβχσίς τίς Ιστι καί εξαί'ρ-σ'ς άλλ' ούκ άναίρεσις τών κοινώς
υπό τής εκκλησίας φυλαττομένων νηστειών, άς καθόλου ή έν Γάγγρα Σύνοδος
έπεκΰρωσεν (Κανόν. ιθ), ώς καταδείκνυσιν ό άοίδ'.μος ημών Πατήρ ΙνΈπιστολιμ.
Δ'.ατρ. Περί τών Ίερατ. τής Έκκλ. Βαθμών §. κί, 7]. — (β) Λουκ. κα, 34. Α'.
Θϊα^αλ. ί, 6.—(γ) Αουκ. ιβ, 4.
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λατρεία ν, οίκοδομοΰντες αλλήλους εις τήν πίστιν δ.ά τοΰ θίίου λογού*
Σημ. Α', έξ τμ^ρας τής εβδομάδος έχάρισεν είς ήμάς ό Θεός διά
νά έργαζώμεθα τά νέ^ομισμένα επίγεια έργα μας' διώρισε δε άπ αρ-
χής κόσμου (ά) μόνη ν τήν έβδόμην νά τον λατρεύωμέν, εκπλτ.σοΰντες
είς αυτόν χρέος Βικαιότα.τον καί παντοτεινόν (β). Ωνομάσθη δε ή εβδόμη
ήμέρα Σάββατο ν, το όποιον ερμηνεύεται κατάπαυσίς' διότι ο Θ*ος
κατέπαυσεν άπό πάντων τών έργων του, καί ημείς πρεπει να κατα-
παύωμεν άπό πάσαν έργασίαν* και ή περί τοΰ Σαββάτου νομοθεσία
ανήκει ούχί μόνον είς τόν ίερουργικον τών Ιουδαίων ν'μον (διότι ούτως
έπρεπε καί τούτο μετά τήν έλευσιν του ^ωτήοος παντάπασι νά ΚΛταρ·-
γηΟή) (γ), άλλά καί είς τόν ηθικόν^ ώς ήμέρα μία τής εβδομάδος
άφωσιωμένη είς τήν θεία ν λατρεία ν δ t ά τοΰτο παρά τής αρχαίας
Εκκλησίας ρετετέΟη είς τήν Κυρίακήν είς άνάμν'ήσιν τής άναστάσεως
του σωτήρος Χριστοΰ, διά τής όποιας κατέπαυσε -καί ι τ-.λείωσε το
έργον τής ημετέρας άπολυτρώσεως, καί είς άνάμνησιν τής ά.πό του
νοητού Φαραώ τών πιστών έλευθερίας. Εωρτάζετο δέ ή Κυριακή άπό
τούς άποστολικο'ύς άκόμη χρόνους, ώς φαίνεται (Πράξ. κ. 7. καί Α .
Κορινθ. iÇj 2. καί Αποκαλύψ. α, i 0, ο που καί ρητώς Κ υ ρ ι α κ "ή
ονομάζεται), καί έσχόλαζον είς αύτήν οί Χριστιανοί άπό πάσα ν έργα-
σίαν, κατά τόν 29 κανόνα τής έν Ααοδικεία Συνόδου, παρέκτος άν
έτύχαινεν άναγκαία τις περίσταση ώς λέγει ό ΰαλσ& μών εξηγούμε-
νος τόν ρηθέντα κανόνα. Καί αύτοί δέ οί παλαιοί νόμοι ΰστεοον διώ-
ρισαν άπαραίτητον τ?;ς Κυριακής τήν ά^γίαν είς όλβους πλ.ήν τών γε-
ωργών, τούς οποίους καί αύτού; έπειτα υπέταξεν είς τήν αύτήν ανάγ-
κην Αεων ο αυτοκράτωρ. Καί αύτη μέν ήτο ή μόνη σχεδόν τής πα-
λαιάς Εκκλησίας εορτή- προϊόντος δέ τοΰ νοόνου, ποοσετέθησαν κα<

1 » * /.ι ' I

άλλναι διάφοραι έορταί Δεσποτικού καί Μαρτυρικαί, υπό τοΰ μεγάλου
Κωνσταντίνου αί περισσότερα'., όστις είχε νομοθετήσει νά έωρτάζητα1
καί ή Παρασκευή (δ). Τελευταΐον ό αύτοκράτωο Μ α νου ή λ. ό Κομνηνός
διώρισε διά Νεαρά; τόν αριθμόν τών εορτών ο Λ ου τοϋ έτου<:, τάς οποίας
διαιρεί ε ι ς τ ε λ έ ω ς ά πρ άκ τ ο υ ς, καί άπό μέρους άπρα-
κτους (ε). Καί ταΰτα μεν περί τών εορτών. Ανίαζεται δέ ή εορτή
κατα την έντολήν τοϋ Θεοϋ- ά.) Διά τής καταπαύ^εως άπό πάντων

(α) Γενέ;. β, 2.- (β) 'Αδιαλείπτως προσεόχζουε. Α. Θε^αλ. ε, 1 τΤ^Τγ)
Κολοσσ. β, 46—47. —(Τ) Ιίύ:ε6. ε'ν 6·'ω Κωνσταντίνου καί Σα,ζόμ.. Έκκλ. Τςορ.
α, 8. —(ε) "Ιδε τήν Νεαράν τκ-'τ/^ν παρά Αε^κλ-βίω Τόν.. Α. σελ. 4 69.
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τών έργων, γινομένης ούχί μόνον άπό τους κυρίους, άλλά καί άπο τούς
δούλους καί ύπηρέτας, διά νά άπολαύωσιν όλοι κοινώς άπό τ/)ν χαράν
της άναμνήσεως τών περί ήμάς τοϋ Θεου ευεργεσιών, καί νά ένασχο-
λώνται είς τού Θεου τήν λατρει'αν μακράν άπό τάς βιωτικάς μέριμνας
καί άσχολαας. Μόνη ή σωτηρία καί ώφέλεια τού πλησίον συγχωρεί τήν
παράοασιν της αργίας τών έορτών, όποταν άναγκαία τις περίστασις,
οιον εχθρών έπιδοομή, ή πυρκαϊά, ή άσΟένεια, ή άλλο τι περιστατικόν
άνεπίδεκτον αναβολής καιρού, άπαιτή τήν δι' εργασίας έκπλήρωσιν τών·
καθηκόντων. Τοιαύτη έργασία άποβλέπει μάλλον εις φύλαξιν παρά1
παράβασιν τού θείου νόμου, καί τούτο βέβαιοι καί αυτός ό Σωτήρ ει-
πών «Το σάββατον διχ τόν άνθρωπον έγένετο, ούχ ό άνθρωπος διά
τό Σάββατον» (Μάρκ. β, 27). β'.) Διά τής προσφοιτήσεως είς τόν ναόν
τοϋ Κυρίου, καί πεπαρρησίασμένης δοξολνογήσεως καί ψαλμωδίας τού
ονόματος του εις τάς δημοσίους συνάξεις (α)' ετι δέ και διά της κοι-
νωνίας τών ά,χ ράντων μυστηρίων, καί τής μετ' εύλαβείας άκροάσεως
της διδαχ/ής του θείου λνόγου, διά τής οποίας μάλιστα προκόπτοαεν εις
τήν εύσέβειαν. γ .) Διά τής κατά μόνας προσευχής καί άνυψώσεως τής
καρδίας πρός τόν Θεόν, όπότε μάλιστα περιστάσεις τινές μας έμ,ποδί^
ζουσι νά ύπάγωμεν είς τήν έκκλησίαν τάς ^ιωρισμ,ένας ήμέρας. Τότε
όπου καί άν εύρεθώμεν, πρέπει νά προσευχώμεθ α, χείρας οσίους
α ί'ρ ο ν τ ε ς είς τόν ούρανόν, καί γόνυ κάμπτοντες είς τήν γήν ένώ-
πιον του θρόνου τής θείας μεγαλωσύνης. Σημειωτέον δέ, ότι ή γονυκλα-
σ,ία τάς Κυρίακάς όλας καί τάς μεταξύ του Πάσχα καί τής Πεντη-
κοστής ήμ,έρας είναι άπηγορευμένη άπό τήν Λ. οίκουμενικήν Σύνοδον,
καί ύστερον άπό τήν έν Τρούλνλ,ω (Καν. 90). Τάς δέ λοιπάς ήμέρας,
καί μάλιστα τάς νηστίμ.ους, συνεθίζεται άπό τούς πιστούς τό σεβασμιώ-
τατον καί άγιώτατον τούτο έθος, τό όποιον καί ή άρχαιότης τής 'Εκ-
κλησίας έτίμησε καί αυτός ό Χριστός μετά τών άγίων αυτού Αποστό-
λων έκύρωσε (β), δ .) Διά τής μελέτης τών ιερών βιβλίων, έκ τών ο-
ποίων ε·.ς έκαστον οίκον πρέπει νά διδάσκωσιν οί πατέρες τά τέκνα, οί
κύριοι τούς δούλ,ους, οί διδάσκαλοι τούς μαθητάς, οί άνώτεροι τούς ύπο-
κειμένους, καί έκαστος τόν πλησίον αύτοΰ, όδηγοΰντες αυτούς είς τόν
νόμ,ον Κυρίου καί τόν φόβον αύτοΰ. έ.) Διά τής βοηθείας τών έν άνάγ-
καις καί διανομ,ής έλέους είς τά προσήκοντα μέρη, τό όποιον πρέπει
μάλνίστα νά κάμνωμ.εν τάς έορτάς, δίαμοιράζοντες έκ τών ύπαρχόντων

(α) Έβρ. ι, 2ο. — (β) Λουκ. κβ, 41. Πράς. ζ, 60. καί κ, 36. καί κα, 5·
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μας τ/,ν δυνατήν βοήθϊίαν ά.) είς τους υπηρέτα ς τής Εκκλησίας, ώς
άξιους τοϋ μισθού των εργάτες της ψυχικής ημών σωτηρίας (α)· β'.)
είς σύστασιν καί οίκονομίαν τών εκκλησιών, τών οποίων στολισμός εξαί-
ρετος είναι ιερείς σπουδαίοι, ψάλται, άναγνώσται, καί τά
αναγκαία ιερά σκεύη· γ.) είς οίκοδομήν σχολείων, νοσοκομείων, καί
αιχμαλώτων έξαγόρασιν 8.) τό άναγκαιότατον, είς διατροφήν πεινών-
των καί κυβέρνησιν οικογενειών πτωχών, ή έλεημοσύνη είναι αξιοπρε-
πέστατη σύντροφος καί οπαδός τής του Θεοΰ λατρείας, τήν οποίαν άπό
τών αποστολικών έτι χρόνων είς τάς ιεράς συνάξεις έκαμνον πάντοτε
οί Χριστιανοί (β). Οστις πολιτεύεται κατά τούτους τους κανόνας,
εκείνος άγ.άζει τό Σάββατον, ήγουν τήν άληθινήν κατάπαυσιν, τής
οποίας τήν τελειότητα θέλομεν έχειν είς τήν μέλλουσαν ζωήν.

Σημ. Β. Αμαρτάνουσιν εις ταύτην τήν έντολήν.

ά.) Οί δι' άμετρον πλούτου έπιθυμίαν έργαζόμ,ενοί τήν Κυριακήν καί
άσχολούμενοι είς τάς βιωτικάς μέριμνας* διότι όλίγην έχουσιν ελπίδα
καί πίστιν είς τήν πρρνοιαν τοϋ θεοϋ φανταζ^μενοι, ότι τά κέρδη των
είναι καρπός τών ίδιων ίδρώτων, καί ούχί τής ευλογίας τοΰ Θεού* δια
τοΰτο πολλάκις τά τοιαύτα κέρδη σκορπίζονται ε'-ς τούς άνεμους.

β7.) Οσοι δέν συχνάζουσιν είς τήν έκκλησίαν διά ψυχρότητα πρός τήν
Ορησκειαν, ή δι' άκηδίαν, ή δι'έσφαλμένην δόξαν, ότι ή εις τάς δημ,οσίους
συνάξεις θε'α λατρεία δέν έχει τι περισσότερον παρά τήν κατ' οίκον γι-
νομένην. Ωσαύτως καί όσοι ύπάγουσι μ,έν είς τήν έκκλησίαν, ύπάγουσι
δέ δι' άνθρωπαρέσκειαν ή διά συνήθειαν μόνον, μή δεικνύοντες ούδέν
σέβας εις τάς ιεράς τελετάς, άλλά φλυαροΰντες, ά.στεϊζόμενοι, καταλα-
λοΰντες τόν πλησίον, καί όταν τύχη καταφρονούντες τήν διδαχήν τοΰ
θείου λόγου, ή κρίνοντες αύτόν κατά ιάς ιδίας έννί,ίας, καί εις τά σχη-
μ.ατα καί φράσεις τοΰ διδάσκοντος καταναλίσκοντες τό είς τά ιερά λο-
για χρεωστούμενον σέβας.

γ'. ) Οσοι δέν ένασχολοϋνται είς ευσεβών βιβλίων άνάγνωσιν, άλλ'
έξ εναντίας άναγινώσκουσι σκανδαλώδη καί ολέθρια συγγράμματα, ή
έξοδεύουσι τήν άργίαν είς μέθην καί άτακτα παιγνίδια καί δ'εστραμ.-
μένας συναναστροφάς καί διατριβάς. Τότε μόνον είναι συγκεχωοημένη ή
εύθυμία καί διατριβή εις τ*ς έορτάς, όπότε άποβλέπει μόνον τήν ά.να-

(α)Λουκ. ι, 7. καί Α'. Κορινθ. θ, 13—14 καί Α'. Τιμοθ. ε, Ί7. 18.
(β) Α'. Κορινθ. iç, Ί. καί Β'. Κορινθ. θ, 5. καί Έβρ, ιγ, G6.
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κούφισιν τών σωματικών κόπων, χωρίς νά βλάψη μήτε του ευθυμοΰν-
τος τήν ψυχήν, μήτε τόν πλησίον εις τό παραμικρόν.

δ'.) Οσοι ποιμένεσ όντες δεν διδάσκουσιν εύσεβώς τό ποίμνιον αύτών
μήτε κηρύττουσιν εις αύτούς τόν λόγον του Θεοΰ, ή αύτοί δι' εαυτών, ή
αν ηναι αδύνατοι πρός τοΰτο, δι* άξιων τουλάχιστον Ιεροκηρύκων, ή δι
αναγνώσεως εκκλησιαστικού τίνος βιβλίου. Ούτοι είναι cl μ,ήτε αυτό1
έμβαίνοντες είς τήν βασιλείαν τοΰ Θεοΰ, μητ άλλους όδηγοΰντες vi εμ-
€ωσιν (α) Ωσαύτως άμαοτάνουσι και οσοι άναγνώσται όντες, ή ψάλ-
ται, ή Ιεροκήρυκες, ή άπλώς ύπηρέται τής Εκκλησίας όποιοιδήποτε,
χάμνουσι το έργον αύτών άνευλαβώς ή άπροσέκτως, ή άμαθώς, και
σκανδαλιζουσσιν άντί νά ώφελήσωσι τόν πλησίον αύτών, διά τόν όποιον
ό Χριστός άπέθανε.

é.) όσοι έκ τών πολλών αύτών υπαρχόντων δέν δι^ουσι ουδέ τό ε-
λάχιστον μέρος είς τάς άναγκαίας πνευματικάς χρείας, άλλ' ή κατα-
θάπτουσι τήν πεοιουσίαν των εις τούς > όλπους τοΰ Μαμμωνά, ή τήν έζο-
δεύουσιν ε'ις άπολαύσεις ηδονών άθεμίτων, ή είς παιγνίδια ζημιώδη,
οίον κύβους, χαρτία, και τά τοια,ΰτα τά όποια οπόταν παίζωνται αισ-
χροκερδώς και άπονενοημένως, άφανίζουσι και τήν περιουσίαν καί τήν
ύγείαν τοΰ παίζοντος, καί τήν ψυχήν του κολάζουσιν, ώς έξορίζοντα έξ
αυτής τήν θεοσέβειαν διά τών συχνών όρκων καί άρών καί βλασφημιών
τοΰ θείου ονόματος· τούς τοιούτους αισχροκερδείς ού μόνον ή 'Εκκλησία
τοΰ Χριστου κατακρίνει, άλλά καί ή εξωτερική φιλοσοφία συγκαταρι-
θμεΐ μ.ετ* τών ληστών (β) "Ολοι οί είς τά ροτεθεντα έγκλήματα υ-
πεύθυνοι βεβηλνόνουσι τό Σάββατον, άντί νά τό άγιάσωσι. καί ςεροΰνται
της μελλούσης εκείνης μεγάλης εορτής τής μετά τών δικαίων και ά.-
γίων ανδρών μεγαλοπρεπέστατα τελουμένης εις τούς αιώνας.

Σημ. Γ'· Αί προειρημέναι τέσσαρες έντολαί διδχσκουσι περί Θεοΰ,
καί τήν είς αύτόν όφειλουμένης λατρείας· αί δέ έπόμεναί εξ άποβλε-
πουσι τόν πλησίον, τέλος έχουσαι τήν ειρηνικήν καί εύδαίμονα διαγίΛ-
γήν τής πολιτικής κοινωνίας.

ΑΡΘΡΟΝ II',
θ'. II πέμπτη έντολή προςάσσει νά προσφέρομεν τ'λ,ν όφεΟνΟμέ-
νην τιμήν καί ύπακοήν είς τούς γονείς ήμών* ύπό δέ τό όνου α τών

(*) Ματθ. κγ, -(3. — (β) Ό μέν τοι κυβευτής, καί ο λωποδύτης καί ό λη-
στης τών ανελεύθερων είσίν, αισχροκερδείς γάρ. Άριστο τ. Έθικ. Νίκο·/., δ.
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γονέων συμπεριλαμβάνονται καί οί ηγεμόνες, οι τε τής πνευματικής χα,ι
οί τής κοσμικής έξουσίας, καί οί διδάσκαλοι, καί οί εύεργέται, καί ο{
γέροντες, καί γενικώς όλοι οί είτε καθ* ήλικίαν, ειτε κατά συγγένειας
είτε κατ' άλλην τινά σχέσιν άνώτεροί μας.

Σημ. Α. Η εντολή αύτη έχει μεγάλην έμφασιν είς ολίγα λόγια,
διότι προστάσσει τήν έκπλήρωσιν όλων τών μερικών ένός εκάστου
χρεών ήγουν

ά.) "Νά τιμώμεν τούς κατά σάρκα γονείς ήμών. Τφίσταται δέ ή τιμή
αύτη είς τό νά τούς άγαπώμεν καί νά τούς σεβώμεθα άπό καρδίας" νά υ-
ποτασσώμεθα είς αύτούς ζητοϋντες τήν εύλογίαν των είς όλας τάς α-
ξιόλογους επιχειρήσεις μας, καί υπερασπίζοντες τήν τιμήν των, όταν ή
χρεία τό καλέσττ," νά ύποφέρωμεν ύπομονητικώς τά ελαττώματα των,
καί νά τούς εύχαριστώμεν εύγνωμόνως διά λόγων καί δι' έργων διά
τάς εύεργεσίας των, τρέφοντες αύτούς, καί βοηθούντες τό κατά δύνα-
μιν, όταν μάλιστα γηράσωσιν. Αμοιβαίως δέ καί οί γονείς προστάσσον-
ται άπό τήν θείαν έντολήν νά τρεφωσι τά ίδια τέκνα, έως φβάσωσιν
είς ήλικίαν ίκανήν είς πρόνοιαν τής υγείας των, καί νά τά διδάσκωσιν
επιμελώς διά σοφών διδασκάλων τόν νόμον του Θεου, καί τά ήθη τά
χρηστά, καί τάς, είς τάς όποιας είναι έπιτήδεια, έπιστήμας, προσέχον-
τες νά μή δίδωσιν αύτοί είς αύτά ποτε κακόν παράδειγρ.α, άλλά νου-
θετοΰντες τόν φόβον του Θεου, καί προσφερόμενοι πρός αύτά με πραό-
τητα καί φρόνιμον οίκονομίαν καί διόρθωσιν τών έλαττωμάτων των (α).
Μία δέ άπό τάς μεγίστας φροντίδας περί τής ευδαιμονίας τών τέκνων
αύτών είναι τό νά σπουδάζωσι νά τά έγκαταλέγωσιν εις εκείνο πάν-
τοτε τ"* έπάγγελμα, είς τό όποιον κλίνουσιν έκ φύσεως καί φαίνονται
εύφυά καί έπιτήδεια, ώς υπό τής θείας προνοίας είς τουτο διορισμένα»
Οσοι δέ γονείς βιάζουσι τά τέκνα των νά άναδεχθώσιν ό,τι έπάγγελμα
θέλουσιν αύτοί, ή τό τυχόν, χωρίς νά έρευνήσωτι πρώτον προς τί
κλίνει τών παιδιών ή φύσις, ούτοι γίνονται οθ>ρεΐς μάλλον ή εύεργέ-
ται άληθινοί καί τέλειοι τών τέκνων αύτών. Τέσσαρα δέ είναι γενικώς
τά κυριώτατα μέσα τής καλής τών τέκνων ανατροφής' ά.) ή όρθή του
θείου νόμου καί τών γραμμάτων διδασκαλία' β'.) ή διά τών οικείων κα-
λών παραδειγμάτων οικοδομή είς τήν άρετήν γ'.) ή διά λόγων συμβου-
λή, ένισχύουσα μέν είς πράςιν του άγαθοΰ, άνακαλοΰσα δέ άπό τά πο-

(α) Έφεσ. ς-, Δεύτερον, ς, 7 καί -ια. 49. Κολοσσ. γ, 24.
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νηρά έργα· δ'.) ή φροντις περι τής εύτυχ'ας αύτών δια της ε ίςτό προσή-
κον έπαγγελμα έγκαταλέξεως και τής τών αναγκαίων εξόδων χορηγίας.
Ολαι δε αύται αί πράξεις πρέπει νά ηναι συνωδευμέναι μετά θερμής
προς Θεον υπέρ αύτών προσευχής.

β'.) Να τιμώμεν τούς ηγεμόνας ώς χρηστούς διοικητάς μας μετά
Θεόν* υφίσταται δέ αύτη ή τιμή* ά.) είς τό νά ήμεθα πιστοί πρός αύ-
τούς" β'.) είς τό να ύποτασσώμεθα μετά χαράς εις τάς προβτταγάς καί
τούς νομούς αύτών, έν οσω είναι σύμφωνοι πρός τόν νόμον τού Θεού* γ' )
είς τό να πληοόνωμεν έθελουσίως τούς διατασσόμενους φόρου:, καί νά
άναδεχώμεθα τής πολιτείας τά βάρη (α)* δ) εις τό νά παρακαλώμεν
τον Θεόν υπέρ αύτών (β). Αμοιβαίως δέ καί οί ήγεμόνες χρεωστοΰσι
κατά τόν θείον νόμον* ά.) νά συνεργώσιν είς τήν πρόοδον τής βασιλείας
του Θεοΰ, ήγουν είς τόν πλατυσμόν τής διδασκαλίας τού Ι'ύαγγελίου
όδηγοΰντες δι* αύτής τούς ύπηκόους πρός τήν εύσέβεια,ν, ώς τ ι θ η ν ο ί
τής 'Εκκλησίας όντες, κα,θώς τούς ονομάζει τό Πνεύμα δια τού Προφή-
του (γ)* β'.) νά διοΐκώσι τούς ύπηκόους των δικαίως καί εύσυνειδήτως,
ανταμείοοντες μέν τήν άρετήν, κολάζοντες δέ τήν κακίαν κατά τούς
νόμους, καί προνοοΰντες διά τό καλόν καί τόν φωτισμ,όν τών υποκειμέ-
νων είς αύτούς, ώς πατέρες χρηστοί (δ\

-γ-.) Νά τιμώμεν τούς πνευματικούς κυβερνήτας καί ποιμένας, άγα-
πώντες αύτούς άνυποκρίτως καί ύποτασσόμενοι είς τάς πατρικάς αύτών
συμβουλάς μέ σέβας, καί προσέτι (3οηθοΰντες αύτούς είς τάς σωματι-
κές χρείας (ε). Ωσαύτως δέ καί οί ποιμένες άμοιβαδόν χρεωστούσι·
ά.) νά έκπληρώνωσι τά χρέη τοΰ έπαγγέλματός των άόκνως καί άμώ-
μως, στερεονοντες είς τήν άρετήν μέ τής έναρέτου ζωής αύτών τό
παράδειγμα τό ποίμνιο·' των* β'.) νά τούς διδάσκωσι διά του λόγου και
έμμέσως διά διδασκάλων σοφώ^ σπουδάζοντες είς τόν οωτισμόν τών
λογικών αύτών προβάτων* γ'.) νά εύχωνται θερμώς ύπέρ αύτών πρός
θεόν (ς).

ό ) Νά άγαπώμεν τούς διδασκάλους ήμών καί τούς άλλους εύεογέ-
τας, εύγνώμονες όντες προς αύτούς καί μνήμονες πάντοτε τών εύεργε-
σιών των, άντί τών όποιων χρεωστοϋμ,εν νά τούς βοηθώμεν είς πασαν

(α) Ματθ. κβ, 20 καί 'Ρωμ. ιγ, 7. Α'. Πετρ. β, 43 — 17. —(β) Α. Τιμοθ. β,
4—2. Ίερεμ. κθ, 7. — (γ) 'Heat, μθ, 23. — (δ) Δευτερ. iç, 49. — (ε) Α'·
Θεοσαλ. e, 42—43καί Έβρ. ιγ, 47. —(ç) Α'. Πέτρ. ε, 2—3.
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εύκαιρίαν. Αύτοί δε χρεωστουσιν εξ εναντίας να λησμονώσι τάς είς
τους άλλους ευεργεσίας των, και νά μή άπαιτώσι δυναστικώς άμοι-
βάς τών χαρίτων γινόμενοι ενοχλητικοί καί άηδεΐς με τήν συνεχή
αύτών άνάμντ,σιν.

έ ) Να ά,γαπώσιν αί γυναίκες τούς άνδρας αύτών? σεβόμεναι και ύπα-
κούουσαι είς αύτοίις μετά χαράς καί ειλικρίνειας καί φροντίζουσαι επιμε-
λώς περί τής του οίκου των σωτηρίας (α)' ωσαύτως δέ καί οί άνδρες
χρεωστουσι ν' άγαπώσιν ώς έαυτούς τάς ιδίας γυναίκας, συμπεριφερό-
μενοι μέ αύτάς, καί ύποφέροντες πράως τά έλαττώματά των (β).

ç .) Νά τιμώσιν οί δούλοι τους δέσποτας αύτών* υφίσταται δέ ή τι-
μή αύτη ά.) είςτόπρός αύτούς σέβας, τό όποιον θελ^ουσι
μάλιστα φυλάττειν είς τας μ,ετ' αύτών προσδιαλέξεις, άποδιδοντες είς
αύτούς τήν προσήκουσαν τιμήν" β) ε ι ς τ ν π ί σ τι ν, διά τήν οποίαν
και παρόντας καί άπόντας θέλ.ουσ·. τους ύπτ,ρετειν φυλάττοντες αυτούς
άπό πάσαν ζημίαν, καί σπουδάζοντ/ς πιστώς διά τό κέρδος αύτών γ'.)
εις τήν υπακοή μ.ϊ τήν οποίαν θέλ.ουσιν ύποδέχεσΟαΐ τάς προσταγάς
των, έκτελνΟϋντες αύτάς προθύμως καί υποφέροντες άγογγύστως, άν
τύχη, τήν σκληρότητα καί δυσκολααν αύτών χωρίς άντιλ,ογίας (γ). Οι
δεσποται πάλιν άμοιβαίως χρεωστουσι νά προσφέρωνται πρός τους ύ-
πηρέτας των ώς πατέρες χρηστοί καί προσηνείς, ά.) άγαπώντες αύτούς,
καί μεταχειρισμένοι φιλανθρώττως είς πάσαν ύπηρεσίαν καί είς τάς
κολάσεις αύτάς, άν τύχη, τάς όποιας δι'ουδέν άλλο τέλος πρεπει να
μεταχειρίζωνται, ειμή πρός διόρθωσιν τών ηθών των β'.) φυλνάττοντες
πρός αύτούς δικαιοσύνην, καί άποδ.δοντες τόν προσήκοντα μ.ισθον των
καί τήν άναγκαίαν τροφήν μέ αυτάρκεια ν* γ'.) φροντίζοντες περι
τις ψυχικής αύτών σωτηρίας καί διδάσκοντες αύτούς τόν νομον τοΰ
Θεοΰ (δ). ^ .

Σημ. Γ. 'Από τήν τήρησιν τών μερικών τούτων καθηκόντων κρέμα-
Tat ή εύδαιμονία έκάστου κατά μέρος, καί κοινώς τής πολιτικής κοι-
νωνίας, καί τής Εκκλ.ησίας τών πιστών* διά τοΰτο καί οί Αποστολοι
τόσον επιμελώς διαγορεύουσι περί αύτών είς τάς έ πιστολάς των, και ο

Γα) Έγεσ. ε, 22. Α' Κορινθ. ζ, 3 — 5. — (β) Κολοστ. γ. 48- 19.—(γ) "Ιδε
τί καθήκοντα τών δώλων Έρεσ. ς·, ΰ — S. Κολοσσ- γ, 22—25. Α. Τιμ. ο \
Τιτ. β, 9,40. Α. Πετρ. β, 18. 49. — (δ) Κολοισ, δ, 1, Έφεα. 7. 9·
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Θεός υπόσχεται *ίς τούς τηρητάς τής εντολής ταύτης έξαίρετόν τινα
εύλογίαν και μ,ακροχρονιότητα (α). Οί δε παραβάται έξ εναντίας κλη-
ρον>μοΰσΐ τήν κατάραν, ώς αίτιοι σκανδάλου, καί φθορεις τής κοινής
ειρήνης καί εύδαιμονίας τών πιστών.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν Θ'.

§. t. ft εκτη εντολή προστάσσει να μή βλάπτω Λεν άμέσως ή εμ-
μέσως τόν πλησίον, μήτε νά συλλογιζώμεθα να τόν βλάψωμεν, άλλ*
έζ έναντίας να φυλάττωμεν αύτόν άπό πασαν βλάβην.

Σημ. Α'. Είς ταύτην τήν έντολήν, καθώς καί είς τάς έπομένας, πε-
ρικλείονται τά γενικώς είς όλους τούς πλησίον οφειλόμενα καθήκοντα
ενός εκάστου' διότι, έν ω αύτη άπαγορεύει τήν πρός τόν πλησίον βλά-
βην, παραγγέλλει έν ταύτώ τήν πρός αύτόν άγάπην, την οποίαν έκα-
στος άκριβώς χρεωστεί νά φυλά,ττη, αγαπών τόν εαυτού πλησίον ώς
μέλος του καί συμπολατην τούτου τού κόσμου' επειδή όλον τό άνθρώ-
πινον γένος συγκροτεί μ,ίαν κοινότητα, είς εύδαΐμονίαν τής όποιας διώ-
ρισε τήν πρός τό πλ^ησίον άγά.πην ό ύψιστος κυβερνήτης καί Δημιουρ-
γός τοΰ κόσμου, είς τήν οποίαν μάλιστα συντείνει αύτη ή εντολή'
Αμαρτάνουσι δέ είς αύτήν*

ά.) θί φονείς, όσοι ή δι' έργου οπωσδήποτε πράξωσι φόνον, ή βου-
λευθώσι μ,έν καί άποφασίσωσι τόν φόνον, δέν δυνηΟώσι δέ νά τον εκτε-
λέσωσιν. Εξαιρούνται ά.) όσοι φονεύουσι κατά περίστασιν άόελήτως, αν
άλλως είναι προσεκτικοί περί τάς πράξεις των' β'.) όσοι φονεύουσι τούς
εχθρούς μ.αχόμενοι καλώς καί νομίμως υπέρ πίστεως καί πατρίδος" γ*.)
όσοι άναγκάζονται νά φονεύσωσι δικαίως, υπερασπίζοντες τήν ιδίαν
ζωήν των* δ'.) οί καταδικάζοντας τούς ενόχους είς θάνατον δίκαιοι
κριταί' διότι έκπληοοΰσι τά καθήκοντα τοΰ επαγγέλματος των (β).

β .) Οί συμβουλεύοντες ή συνεργοΰντες εί; φόνον ή εις ζημίαν οπο·-
ανδήποτε τοΰ πλησίον, γινόμενοι α'ίτιοι νά φονευθή ό αδελφός των η
σωματικώς, ή πολιτικώς διά τής στερήσεως τής τιμής του. Μετά
τούτων συναριθμοΰνται καί οί βιά,ζοντες τόν πλησίον είς οίνοποσίαν, ή
άλλας άτοπίας, διά τών όποιων ή χάνει, ή έλαττόνει τήν ζωήν του,
ή τήν τιμήν του.

γ'.)- Οί άδικοι κριταί, οΐτινες διά κέρδος, ή δ'ά φιλίαν, ή διά φόβον

(α) Έφεσ. ç, Ί —3" —(β) Τωμ. ιγ, 7.
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άπολύουσι ταΐ)ς πταίστας. και καταδικάζουσι τους αθώους, προδίδοντες
το δίκαιον, του οποίου «ϊιωρίσθησαν άνωθεν φύλακες και ύττερασπισταί.
Μετά τούτων συναριθμουνται και όσοι δύνανται ν* ποάζωσι καλόν, και
δεν το πράττουσιν οίον νά βοηθήσωσιν ά'ρρωστον κινδυνεύοντα, νά πε-
ριθάλψωσι πτωχού? αποθνήσκοντας δια πείναν η κρΰοί·^ νά παρηγοοή-
σωσιν όλιγοψύχους και άπηλπισμ.ε'νους. Τοιούτοι είναι και οσοι δυ-
νάμενοι δεν έμποδίζουσι τα κακά, οίον φόνους, μάχας, πυρκαϊάς, και
τα τοιαύτα.

δ.) Οί βαρείς δεσπόται, οσοι τυραννικώς καταφορτίζουσι τους δού-
λους και υπηκόους των με κοπους και φόρους και κολάσεις άνυποφό-
ρους, α[ όποίαι πράξεις ολίγον διαφερουσιν <χπό τόν φο'νον.

έ.) Οι αυτόχειρες, οσοι δηλαδη φονεύουσιν αύτοι εαυτούς* διότι σφε-
τερίζονται ούτοι θρασε'ως την έξουσίαν του Θεοΰ, όστις μ.όνος ών κύ-
ριος ζωής και θανάτου, έ'χει το προνόμιον όταν θέληση νά άφαιρέστ]
αυτών την ζωήν κ^θώςκαΐ τηνεδωκεν εις αυτούς. Δια τουτο ο' τοιούτοι
κοιτάζονται βαρύτατα, ως φανερώς άντίΟεοι. Συναριθμουνται δε μετ' αυ-
τών και ol ριψοκίνδυνοι, οιτινες παραοόλως ταλαντεύουσι την ζωήν των,
η κολυμβώντες, η φιλοχωροϋντες εις τόπον, ο που κυριεύει το θανατικον,
η καταχρώμενοι τάς σαρκικάς ηδονάς κτλ.

Σημ. Β'. Εν ω άπαγοοεύει τον φονον αυτη η εντολή, εμποδίζει συν-
άμα και όσα διδουσιν άφορμην εις τόν φο'νον και όδηγουσι τόν άνθρω-
πον βαθμηδόν εις αύτο'ν, οίον την συνερισίαν, την διχο'νοιαν, την μά-
χην, το φιλέκδικον, το μίσος, τάς αράς, τούς υβριστικούς λόγους (α),
την σκληρότητα και τα τοιαύτα. Διατάσσει δε εξ εναντίας το να προσ,-
φερηταί τις εύνοίκώς και εΐλιχρινώς εις όλους, αν ηναι δυνατόν την
φιλανθρωπίαν, την εύσπλαχνίαν, την μακροθυμίαν, την μ.εγαλοψυχίαν,
την άμνησικακίαν και την προς απαντας τούς πλησίον προσηκόντως
γινομένην συνομιλίαν, καθώς ρητώς παραγγέλλει περί τούτων ό θειος
Απόστολος (β), και δια να είπω συντόμως, την προς τον πλησίον ά-
γάπην.

2ημ. Γ. Της προς τον πλησίον άγάπης δύω είναι τά μερη, ψυχη ς
διάθεσι ς, και αποτελέσματα. Της ψυχής η διάθεσις συνί-
σταται εις δύω* ά ) ε'-ς το ν' άγαπά τις τον πλησίον του, έπιθυμών μεν
το αγαθόν του, άπεχόμ.ενος δε άφ' οσα πάθη αντίκεινται εις την διάθε-

(α) Ματθ. ε, 2Ί— 22. xal Α' 'Ιωάννου γ. 45. Πας ο μισών τόν άδελφον αυ-
τού άνθρωποκτόνος εστί.—(β) Κολο^σ. γ, 12—43.
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σιν ταύτην· λέγω δε φϋόνον, σκληροκαρδίαν, υπερβολικην φιλαυτίας
κτλ. β .) εις το να έπιθυμη να ανταγαπάται υπ' αύτου, άπεχόμενος
από πάν ο,τι έμποδιζει την άνταγάπησιν ταύτην και σκανδαλίζει τον
πλησίον του, λέγω δε οργην κατ-' αύτο^, έρεθισμόν, καταφρόνησιν, άν-
τεκ^ίκησιν διά τίνα λύπην η άδικίαν έλαφράν, και τ* τοιαύτα' διότι
χρέος της αγαπης είναι και να υποφερωριεν με υπ^μ,ονγ,ν τας παρα
των πλησίον άνεκτάς αδικίας, νικώντες με το αγαθόν το κακόν. Των
δε

αποτελεσμάτων τϊις άγάπης τά είδη είναι τρία ά) εύποιία πεοι το
σώμα, όποια είναι της ελεημοσύνης τά έργα, όσα άποβλε'πουσι την δια-
τήρησιν της ζωής, και υγείας, και τιμής και αναπαύσεως του πλησίον,
τά οποία έκαστος χρεωστεΐεξ ανάγκης να πράττη (α)- β'.) εύποιΐα
περι την ψυχήν, όποια είναι τά προς σωτηρίαν ψυ/ΐκην αποβλέποντα
εργα, ήγουν παρηγοριά των λυπουμένων, άνάκττ,σις των άπηλπισαένων,
επιστροφή των άμαρτανόντων με φρόνησιν, και ζήλον, και είλικρίνειαν
και έπιείκειαν γινομένη, διδασκαλία των αμαθών διά λόγων και δια
παραδειγμάτων αγαθών, αποφυγή παντός σκανδάλου β>άπτοντος τον
πλησίον, και τα τοιαύτα (β)- γ'.) θερυ.η ζητησις της προς πάντα τον
πλησίον ειρήνης (γ), δια της όπο ας ΰπάρχουσαν ρέν την εΐρήνην δια-
φυλάττομεν, φυγουσαν δε διάτινα περίστασιν πάλιν άνακαλουμεν. Τοΰτο
δέ γίνεται, έ<χν άποδίδωμεν εις εκαστον το οφειλόμενων,και εάν υποφέρω-
μεν τά έλαττώματά του και έάν διαιρεθέντες ποτέ μκτανοώμεν εύθυς
διαλύοντες την ερίν, καΐ φιλιονόμενοι είλικρινώς. Σημειωτέον δε, οτι ή
προς τον πλησίον αΰτη άγάπη αποβλέπει γενικώς ολους τους άνθρώ-
πους χωρίς έζαίρεσιν, εΐτε φίλου:, ειτε έχθρούς, ειτε ομογενείς, είτε
αλλοεθνείς* διαφέρει δέ κατά βαθμούς άναλόγους προς τους βαθμούς της
πλησιεστέρας σχέσεως προς εκαστον πλησίον μ ας, κατά τε πίστιν και
κατά φυσικην του σώματος συγγένειαν θεωρούμενης, ώς εΐπομεν (Μερ.
Β. Αρθρ. Γ'. §. δ';. Αύτη είναι η άληθης του πλησίον άγάπη. Οσοι δε
άγαπώσι χωρίς να δείξωσιν άγάπης εργα, άλλα μόνον διά λόγων ευνοϊ-
κών και εξωτερικών φάσεων πολιτισμού και εύπροσ/.γορίας ενδεικτι-
κών, ούτοι είναι υποκριταί, και ουχί πιστοί άδελφοί (δ).

Ο) Α. 'Γωάν. β. <7. Α. Τιμοθ. δ. 10.- (β) Έβο. ι. 2 κ Ιακώβ, ε, 9.—(γ)
Ματθ. ε. 9.Τωμ. ιβ. 19. Α. Πέτρ. γ. 9.—(δ) Α. Ίωαν. γ, 48,
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ΑΡΘΡΟΝ ί.

§. ιά. Η έβδομη έντολή απαγορεύει τ/ν μοιχείαν, καί όμοϋ μέ αυ-
τήν όλας τάς σαρκικάς έπιθυμίας και προστάσσει νά ζώμεν άγνώς και
σωφρόνως, είτε υπό γάμον, είτε άγαμοι οντες.

Σημ. α'. ο Θε'*ς έπλασε τόν άνθρωπον άρσεν και θήλυ και διά τον
πληθυσμόν του άνθρωπίνου γένους, καί διά να βοηθώνται υπ*αλλήλων είς
καιρόν χρείας· ό γάμος είναι συγκεχωρημένος και τίμιος δι' όλους τούς
ανθρώπους, ώστε καί νά ζώσι δι' αύτοϋ τιμίως καί σωφρόνως. "Οστις εξ-
υβρίζει είς τό μυστήριον τοϋ γάμου διά μοιχείας, κάν εγγαμ.ος ηναι
καν άγαμος, κολάζεται είς ταύτην μ.έν τήν ζωήν μέ καταισχύνην καί
δριμύτατον τής συνειδήσεως ελεγχον, μέ σκοτισμ,όν τοϋ νοός καί δια-
στροφήν τής θελήσεως, μέ σωματικός οοβεράς άρρωστίας καί άθλίω-
τάτην πενίαν, πολλάκις δέ και μέ τάς υπό τοϋ νόμου έπιφερομένας
ποινάς· είς δέ τό^ μ.έλλοντα αιώνα είς τάς φλόγας του αδου (α)" διότι ή
ύβρις αύτη είναι έναντία ούχί μόνον είς τήν άγίαν Γραφήν, άλλά καί είς
τήν φύσιν αύτήν καί τόν όρθόν λόγον ώς έ^ορίζουσα τήν α;'δώ, καί
τιμιότητα, καί εύταζίαν, ήτις πρέπει νά βασιλεύη είς τάς οικογενείας,
καί φαρμακόνουσα ολεθρίοος τήν πολιτικήν κοινωνίαν. Αμαρτάνουσι δέ
είς ταύτην τήν έντολήν.

ά) Οι πράσσοντε; οποιανδήποτε πρά.ξιν ασελγή καί άθε'μιτον.

β .) Οί μεταχειριζόμενοι όλα εκείνα, όσα έγείρουσι τάς σαρκικάς ε-
πιθυμίας, οίον γας-ριμαργίαν, με'θην, αίσχρολογίαν, άσχήμονα καί καλ.-
λωπιστικήν περιέργειαν εις τά φορέμ.ατα, άνάγνωσιν βιβλάων αισχρών,
καί τά τοιαύτα.

γ .) Οί περιτρέχοντες είς τάς όδοϋς καί τά παράθυρα νά βλέπωσι γυ-
ναίκας μέ αίσχράς επιθυμίας λογισμούς, διότι είς τούτους δέν λείπει
πάρεξ ή εύκαιρία διά νά πράξωσι τό έργον. 'Εκ τών όηθέντων φαίνεται,
ότι ή άγία αύτη έντολή παραβαίνεται τοιπλώς, καί δι' έργων καί διά
λόγων καί διά λογισμών άθεμίτων (β).

Σημ. Β - Διά νά άποφύγωμεν τήν άμαρτίαν ταύτην, τρία είναι μά-
λιστα τά προφυλακτικώτατα μέσα' ά.) άνάγνωσις ήθικών βιβλίων ήνω-
μένη μετά προσευχής· β'.) έργασία, διότι ή άργία είναι μήτηρ τής ά-

(α) Έβρ. ιγ, 4. Έφεσ. ε, 5. Άποκαλ. κα, 8.—(β) Β. Κορινθ. ζ, 1. Α. θεσ-
σαλ. δ, 5. Ματθ. ιβ, 36. 37. Έφεσ. δ, 29. καί ε, ί.
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κολασίας και ήδυπαθείας' γ'.) αποφυγή πάσης ευκαιρίας καί ελευθέρου
συναναστροφής μετά προσώπων επικινδύνων.

Σημ. Γ . Είς τήν έντολήν ταύτην άμαρτάνουσιν ού μόνον οί διά
των σαρκικών ήδονών άκολασταίνοντες, αλλά και οί δια τής άκρας φιλο-
πλουτίας καί φιλοδοξίας παραβαίνοντες τής σωφροσύνης τά όρια. Οί φι-
λόσαρκοι είναι ακράτητοι τών του σώματος ηδονών, οί φιλόπλουτοι μαί-
νονται είς πολλαπλασιασμόν τής περιουσίας των, εμπίπτοντες είς επι-
θυμίας πονηράς (α), καί πολλάκις εις τήν φιλαργυρίαν, τήν ρίζαν όλων
τών κακών (β). Οί φιλόδοξοι θέλοντες προσ'-υνώνται σχεδόν κατα-
πατοΰσι της μετριοφροσύνης τήν σεμ,νότητα, και έξολισθαίνουσιν είς
άκραν φιλαυτίαν, είς καταφρόνησιν τών άλλων, είς πεισματώδεις λογο-
μ,αχίας, είς τό φιλέκδικον, είς τήν τρυφήν, είς άρπαγήν, καί είς άλλα
διάφορα κακά" διά τοΰτο ό Θεός μ,άχεται πρός τους υπερηφάνους (γ)*
ώστε ή μετρητής καί ή σωφροσύνη τ:ιχώς είναι είς εκαστον αναγκαία*
ά.) είς τάς τοΰ σώματος ήδονάς, β'.) είς τά πλούτη, γ'.) είς τήν φι-
λνοτιμ.ίαν.

Σημ. Λ'. Τίροφυλακτικώτατα μ,έσα τοΰ νά μή περιπίπτει τις είς μ.έν
τήν πλνεονεξίαν είναι ά.) ή αύτάρκεια έκάςου είς τήν άοκνον καί τιμίαν
μεταχείρισιν τοΰ είς τό όποιον εκλήθη έπαγγέλμ.ατος" β'.) ή άπό τών
θείων δωρεών του μετάδοσις (δ) κατά τό δυνατόν και είς τους πτω-
χούς, οί'τινες χρεωστοϋσΐ νά ηναι υπομονητίκοί, καί ταπεινοί, μή φθο-
νοΰντες, μηδέ βλάπτοντες τόν πλησίον εις τό παραμικρόν, άλλ όσον
δύνανται, χρησιμεύοντες είς αύτόν μ,ετ' άγάπης. Ίής δέ φιλοδοξίας
διωκτικά μάλιστα είναι* ά.) ή ενθύμησις τών ιδίων ελαττωμάτων και
της άνθρωπίνης άθλαότητος έκάστου" β'.) ή σύγκρισις τών ιδίων ά,ρετών
πρός τάς τών μεγαλυτέρων και τάς έντολάς αύτάς' (ε)* γ'.) ή περί τους
παρά τών άλλ^ων έπαίνους μετρία χ αρά, και ή όπομ.ονή είς τάς έξου-
Οενήσεις των" δ ) ή περί τήν δίαιταν μετριότης καί άποφυγή τής υπερ-
βολικής λαμπρότητος καί πολυτελείας.

ΑΡΘΡΟΝ ΙΑ'.

§. ιβ'. Εις τήν όγδόην έντολήν άπαγορεύει ό Θεός πάν είδος κλο-
πής καί άδικίας, καί προστάσσει νά φροντίζωμεν διά τήν ώφέλειαν τοΰ

(α) Α. Τιμοθ. ς-, 9—Ί0· — (β) αύτ. αυτόθι.—(γ) 'Ιακώβ. 8, 6. — (δ) Α.
'Τιμοθ. Ç, 47—49. - (Ο Λουκ. ιη· 9—44.
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πλησίον έπίστς, καθώς και δια την ήμετέραν, δια να διατηρήται η πο-
λιτική κοινωνία.

Σημ. Â. Εις άπο τους όλεΟριωτάτους λυμεώνας της πολιτικής κοι-
νωνίας και εύδα'-μονίας είναι και 6 κλέπτης* είναι δέ κλέπτης, όστίς
σφετερίζεται αδίκως το ξένον πράγμα καθ' οποιονδήποτε τροπον. Η
κλοπή θεωρείται τριχώς, ή ώς φανερά, ή ώς κρυπτή, ή ώς απατηλή.
Α .) Φανερά κλοπή λέγεται, όταν τις δυναστικώς άρπάζη τά αλ-
λότρια." τοιούτοι είναι ά7) οί καθ' όοον λησται και άνδραποδισταί* β.)
οίδωροφάγοι άρχοντας, και άδικοι κριταί, και τελώναι* γ.)
ο ί πλ ε ο ν έ κ τ α ι πλούσιοι κ α ι δ α ν ε ι σ τ α ί, οιτινες άναγκά-
ζουσι τους όφειλέτας νά πωλώσι τά ένέχυρα, τους έργάτας νά έργά-
ζωνται παρά το συμπεφων μένον, τους πτωχούς νά πωλώσι τους οίκους
και άγρους αυτών παρά τιμήν* και προσέτι όσοι μέ πλειοτερον μι-
σθον εκμαυλίζουσι τους των άλλων ύπηρέτας* δ', ο ίπαροριστα ι*
030ΐ δηλονότι υπερβαίνουσι τά σύνορα τών άγρών και άμπελίων, διά
νά κλέψωσι μέρος γης του γείτονός των* £.) ο I κ α τ α χ ρ ώ μ ε ν ο t
τά ξένα πράγματα* οίον γεωργουντες ξένους άγρούς, άναβαίνοντες ξέ-
νους ίππους κρυφίως του κυρίου των, και τά τοιαύτα ς·'.) ο ί τ ιμιο υ λ-
κ η τ α ί, όσοι δηλονότι εις άνάγκην πωλουσι τον σίτον μέ υπερβολικήν
τιμήν, ή άγωγιάζουσι τά ζώα των, ή ναυλόνουσι τα πλοία των, ή ένοι-
κιάζουσι τους οίκους των με άνυπόφορον πληρωμήν, και άλλοί οσοι
μέ βαρυτάτας συνθηκας συμφωνοϋσι νά (3οηθησωσι τον πλησίον των εις
καιρόν ανάγκης, κάμνοντες την δυστυχίαν εκείνου άφορμήν πλουτισμού
ιδικού των* μετά τούτων άριθμοΰνται και οι βαρείς και άσπλαγχνοι το -
κισταί, και γενικώς όσοι άδικουσι τον πλησίον των άνερυθριάστως καθ
οποιονδήποτε τρόπον. Β'.) Κρυπτή κλοπή λέγεται, όταν τις κλέπτη
τ* αλλότρια τράγματα χωρίς την ειδησιν του κυρίου των. Ταύτης της
κλάσεως είναι ά.) οί κ ρύφιοικλέπται οίκων, εργαστηρίων, σιτο-
δοχείων, ιχθυοτροφείων, μανδρίων, κήπων, δρυμώνων, άχυρώνων, και
το βαρύτερον, θησαυρών δημοσίων, έκκλησιαστικών, και άλλων ιερών
πραγμάτων, οί'τινες και ιερόσυλοι δια τούτο ονομάζονται* β'.) οί δ ι α-
β ι β α σ τ α ί ά π η γ ο ρ ε υ μ έ ν ο) ν π ρ α γ μ α τ ε ι ώ ν είς μίαν τινά,
επαρχιαν, ή τών νενομισμένων φόρων και τελών, οΓον δεκατειών,τελω-
νίων, κτλ" δόλιοι σφετερισταί. γ'.) οί ε ύ ρ ε τ α ι οποιωνδήποτε χαθέν-
των πραγμάτων, οΓον χρημάτων, κτηνών και τών τοιούτων, οίτινες η
παντάπασι ταύτα κατακρατουσιν, ή τΚάποδίδουσιν εις τους κυρίους των



μι ευρητρα υπέρμετρα" μετά τούτων συναριθμουνται χαί οί άπανθρωπ^
έχεΐνοι, οιτινες ε'.ς καιρόν πυρκα'ιας η ναυαγίου η τίνος άλλης δυστυ-
χίας κλέπτουσι των δυστυχών εκείνων τα κατασκορπιζόμενα πράγ-
ματα. Δεν είναι δε τούτων κατώτεροι και οί άνοίγοντες /at άναγι-
νώσκοντες ξένας έπιστολάς, και οί έκφέροντες μυστήριά τινα, των
οποίων η φανε'ρωσις ειν' επιβλαβής εις τόν πλησίον των.

γ'. Απατηλή κλοπή λέγεται, όταν σφετερίζεται τις το άλλό-
τριον μετ' άπάτης* τοιούτοι είναι α'.) ο ί κ ρ ι τ α ι οί παρεξηγοϋντες
τους νόμους, δια να βλάψωσι το δίκαιον, και οί λοιποί, όσοι τι τών ιε-
ρών λογίων κακώς έξηγοΰσι πρός άπάτην τού πλησίον* β) οί π α ρ α-
χαράττοντες ήπερικόπτοντες τα νομίσματα, και οί
μ,ε κίβδηλα και νόθα πραγματευόμενοι, η χρεωκοποϋντες μετά £όλου·
γ'.) ο ί δόλιοι ά γ ο ρ α σ τ α ι, η π ω λ η τ α ί, όσοι με ζυγία η μέ-
τρα ά£ικα ζημιόνουσι τόν πλησίον των δ.) οίάμελεΐςέργάται
"και δόλιοιπροσαϊται, οΐτινες πλάττονται δυστυχίαν τινά η
"λώοην σώματος, δια να φανώσιν ελεεινοί, η αιτοΰσιν έλεημοσύνην με
•πλαστά ονόματα, οίον νοσοκομείων συντήρτ.σιν, η αιχμαλώτων έξαγοράν"
έ.) οί πλαστογράφος όσοι ψευδείς γράφοντες ομολογίας, ή
διαθήκα:, η δολίως τάς άληθείς μ,εταγράφοντες ή περιξε'οντες η άλλως
πως νοόεύοντες ζημιόνουσι τόν ά^ελφόν των ς'.) οί μιαροί έκκλησιαςι-
χοί εκείνοι, οίτινες η μέ πλαστάς θαυματουργίας εικόνων η λειψάνων ά-
γιων πεποίημε'νων, ή μέ ύπο'κρισιν άγιότητος και ευλογίας πλεονεκτι-
κές, η με οποιανδήποτε άλλην πανουργίαν πλανώσι τον άπλοϋν λαόν,
και συνάγουσι χρήματα πωλουντες τ/.ν χάριν του Θεου. Του αύτου
κόμματος είναι και οί Σιμωνίακοί, οΐτινες διά χρημάτων η δώρων πω-
λοΰσι τάς Εκκλησιαστικας ιεράς αξίας. Ολων τούτων τών αναγκών το
αμαρτημα τόσον είναι (ϋαρύτεοον της Ιεροσυλίας, οσον έκείνη παντός
είδους απλής κλοπής* δια τουτο η μερίς αυτών θέλει είσθαι μετά του
προδότου Ιούδα εις την γέενναν τοΰ πυρός (α). Είναι και άλλοι διάφο-
ροι τρόποι κλ,οπης, τους οποίους δύναται νά συμπεράνη έκαστος έκ τών
είρημ,ένων.

Σγ^α. Β*. Η κλοπή δεν είναι δυνατόν άλλως νά συγχυιρηθη, ειμή δια

(α) Βλ. Τ«ρασ. Κωνσταντιν. Έπιστ..προς- Άδριαν. πάπ. 'Ρώμ. και Γενναδ.
Κων ατταν-τιν. Έγχυκλ. Έπιστολ. y.x\ Κζνόν- Σ'^νοδ. παρά Αεϋγκλαβ. Τόμ. Ί.

«λ." 6,7, 2Q, 23, 487,490.
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; τής αποδόσεως ταυ άλνλοτρίου πράγματος είς τόν κύριο ν του, ή, άν τούτα
-ηναι αδύνατον, διά τή; κατ' άλλον τρόπον άντιχαταστάσεως τής ζη-
μίας* εί δε καί ό κλέπτης είναι πάμπτωχος, ό θεός τοΰ έλέους τότε
-δέχεται τήν ειλικρινή όμολογίαν τής αμαρτίας αύτοΰ καί μετάνοιαν,
όταν ήναί ήνωμένη μέ στερεάν άπόφασιν νά άποδώση τό ξένον δίκαιον,
όταν δυνηθή. 0 παλαιός νόμος διορίζει διπλήν, ή τριπλήν, ή καί πεν-
"ταπλήν άπότισιν του κλαπέντας (α)* ό Ζακχαΐος ύπέσχετο τετραπλήν
. άποζημίωσιν τών υπ' αύτοΰ άδικηθέντων (β). Ο νόμος τοΰ πραοτάτου
Ιησοΰ άρκεΐται είς τήν άπλήν άπόδοσιν τοΰ κλοπιμαίου ήνωμένην μέ
τήν άληθ/i τοΰ κλέπτου μετάνοιαν.

Σημ. Γ'. Πρός άποφυγήν τούτου τοΰ άμαρτήματος δύω μάλιστα
μέσα συντελοΰσι* ά) ή περί τήν δίαιταν μετριότης, καί β' ) ή εργασία.
Οσοι θέλουσι νά έςοδεύωσιν άσώτως, άρπάζουσι τά τών άλλων* διότι
δέν έ;αρκουσιν είς αύτούς τά εαυτών* καί πάλ,ιν οί οκνηροί καί άργοί
άναγκάζονται νά τρέφωνται μέ τών άλαλων τούς ιδρώτας, ώς οί κηφήνες
μέ τών φιλεργών μελισσών τό μέλι. Οστις μετέρχετα.1 έπιμελνώς τό ε-
πάγγελμα του, καί έχων είς Θεόν τήν έλ^πίδα τής κυβερνήσεώς του, εκπο-
ρίζιι τά πρός ζωάρκειάν του* άν δέ ποτε καί έλλ^ειψιν πάθη, παρηγο-
ρείται μέ τών άγαθών άνδρών τήν συνδρομήν, καί τής μελ-λούσης αν-
-ταποδόσεως τήν ελπίδα. ,...

Σημ. Α. Εκ. τών προρρηθέντων εύκόλως συμπεραίνεται, ότι τό α-
μάρτημα τής κλοπής ειν'άπηγορευμένον γενικώς εις πάν πρόσωπον περί
παντός πράγματος κατά πάντα τρόπον, έν όσω άποβλέπει τήν βλάβην
τοϋ πλησίον διότι αντίκειται άπ' εύθείας είς τό άξίωμα τοΰ δικαίου το
«δσύ μισείς, έτέρω μή ποιήσης»' προστάσσει δέ ή εντολή έξ εναντίας
νά άποδίδωμ.εν είς όλους ολοι όλ.α τά δίκαια (γ).

ΑΡΘΡΟΝ IB'.

§. ιγ'. Η έννάτη εντολή προστάσσει νά μή φευδώμεθα, μητε να
βλάπτωμεν τόν πλησίον διά τής γλώσσης.

Σημ. Α', όταν ή γλώσσα δέν κυβερνάται άπό τήν όδηγίαν τοΰ ορ-
θού "λόγου, δύναται νά προξενήση μέγιστα κακά" διά τοΰτο προςασ-

" " (α) Έξοδ. κβ. Ί — ί. — (β) Λουκ· ιθ'.: 7. Ούτώ κατέδίκαζσντόν κλέπτη ν οί
'Ρωμδΐκυί νόμοι (Βλ. Σύνοψ. Άτταλειά". τίτλ. 56). —.(γ) Άπόδοτε wâac τάς
χειλάς.'Ρωμ. ιγ. 7. ' · ' " ' ·



w o θείος νόμος και ταύτης τον κανονισμό ν* βλάπτει δε τόν πλησίοχ,
ή κατάλαλος γλώσσα,

ά) Δια της συκοφαντίας, ή απλώς έπί συναναστροφής, ή έπί κριτη-
ρίου ύπο ψευδομαρτύρων καί ψευδοκατηγόρων γινομένης. Οί συκοφάν-
*rat είναι γνήσιοι υίοί του ψεύστου καί πατρός τού ψεύδους, τοΰ Δια-,
βόλου^ (α).

β') Διά τών άδικων ψηφισμάτων τών προσωπολήπτων, ή δωροφάγων,
$ αμελών κριτών, οιτινες ύβρίζουσι τόν Θεόν, του οποίου τήν εικόνα
φέρουσ ι ν έπι. κριτηρίου (β),

γ') Δια τών χλευαστικών λόγων καί ύβρεων, μέ τάς όποιας οί κακοή-
θεις ύβρίζουσ-ι τόν πλησίον των διά. τι έλάττωμα, ή σωματικόν, ή ψυ-
χΐκόν, έν ω έπρεπεν έξ έναν-ίας νά τόν θεραπεύωσιν, όσον δύνανται.

δ'). Διά τής κατάλαλιάς καί άκράτου όνειδίσεως, τήν οποίαν πολλοί
μεταχειρίζονται., διά σφάλματα τών πλησίον των, ούχί νά διορΟώσωσιν
αύτούς, άλλά διά να βλάψωσι τήν τιμήν αύτών, ή νά χορτάσωσι τόν 'ίδιον
φθόνο*. 'Επικινδυνώτεροι δέ έξ αύτών είναι οί πανουργότεροι, όσοι δη-
μιαυργοΰσι τήν δυσφημίαν κουπτώς, ή έν εί'δει επαίνου, ή άλληγορι-
κώς, ή μέ τρόπον οίκο.νομικόν, ώστε μέ σχήματα μ,όνον, οιον μέ κίνη-
σιν κεφαλής, ή μ.έ μειδίαμα, ή μέ άνάσπασιν ώμων, ή τι τοιούτον, νά
&εγείρη τις υποψίαν περί ούτινος θέλει- Τό αμάρτημα τής συκοφαντίας
εϊναι τόσον βαρύτερον παρά τό τής κλοπής, ό'σον τίμίωτέρα είναι ή ύπό-
ληψις του άνθρώπου παρ' οιονδήποτε θησαυρόν. ό κ?.έπτης συγχωρείται,
αν άποδώση τό αλλότριο ν, καί μετανοήση* ό συκοφάντης, κάν μετα-
νοήση, δυσκόλως δύναται νά άντικαταστήση τό όποϊον έβλαψε καλόν
όνομα' διότι δυσκόλως δύναται νά όμολογήσνι έα.υτόν ψεύστην είς όλους
εκείνους, είς όσους διεδόθη ή συκοφαντία* διά τούτο καί δυσκόλως συγ-
χωρεΓται·-,0 συλλογισμός ούτος πρέπει πάντα πιστόν νά έμποδίζη του
ν<* κλέπτη διά τής συκοφαντίας τοΰ πλησίον του τήν τιμήν*
- ζ- ί) Δια τής λογρποιίας, καί κολακείας, καί άλλης άπάτης, ήτις απο-
βλέπει πρός ίδιον κέρδος μέ βλάβην τού πλησίον.

Σημ. Β'. Είς ταύτην τήν έντολήν άμαρτάνουσι καί οί αδιάκριτοι,ζη*
λωται εκείνοι, όσοι ναμίζουσιν ότι.δε«κνύουσι τήν πρός Θεόν πίστιν αυ-
τών και άγάπην διά τοΰ κατά τών ετεροθρήσκων μίσους καί τής κατά

(α) Ίωάν. η, 44.—(β) Λευϊτ. ιθ, 4-6. ■*■ '' " * >



τών δογμάτων εκείνων άθυροστόμου βλασφημίας των. ό πραότατος ίη-
σους οταυρονόμενο; ηΰχετο προς τον πατέρα υπερ σωτηρίας τών άθε—;
τητών της θείας του διδασκαλίας και ώμοτάτων σταυρωτών του. Τίνα
άλλον πρέπει νά μιμώνται και οί Χριστιανοί, παρά τον υπεράγαθαν
διδάσκαλόν των, ευχόμενοι υπερ επιστροφής τών κακοδόξων, και συμ-
βουλεύοντες αυτούς, όταν τύχη,πράως καΐ φρονίμως νά έπις-ρέψωσιν εις
την ό^όν της αληθείας (α), άλλα μή βλασφημουντες καί χλευάζοντες όσα εκείνοι νμίζουσιν άγια και σεβάσμια, και έπομένως άναγκάζον-
τες και έ*είνους νά βλασφημώσι την πίστιν την άμώμητσν, και γινόμε-
νοι at not περισσοτέρας, αυτών άπωλείας ; Ο ζηλωτής χριστιανός τότε
μάλιστα δεικνύει τόν ζήλόν του, όταν £εν παοαβαίνη της προς τόν έτε-
ρόθρησκον πλησίον του χοεωστουμένης άγάπης τά όρια, έλ.εών αύτον
μάλλον, άν μένη άδιόρΟωτος, άλλα μή μισών άπανθρώπως εναντίον της
συμβουλής του φιλανθρωποτάτου Σωτήρος του κόσμου.

Σημ. Γ'. Τών άχαλίνων και βλάσφημων στομάτων τό τέλος εινα&
δυστυχία' διότι καί αυτοί θέλουσι μετρηθήν από τους ανθρώπους με το
αύτό μέτοον, με τό όποιον μετρουσι τους άλλους (β), και υπό ®εοί>
θέλου?ι κολασ&ήν δια της γλώσσης των την άκολασίαν. Προς αποφυγήν
ταύτης των της αμαρτίας πρέπει να ποοσέχη τις τοιουτοτροπως να
σμίλη περί του πλησίον, καθώς θέλει καί άλλ-ot νά όμιλώσι περί α>ύτοί>*
Τούτο δέ γίνεται, έάν£άπτη πάντοτε τήν γλώσσαν εις τάς φρένας,κα»
τότε μόνον τήν συγχωρή νά διαλέγηται περί τών άλλων, στα ν μελλη
ή vi τους έπαινέση δικαίως, ή νά τους συμ,βουλεύση φρονίμως, $ άλλως
ά&ιαφόρως περί αυτών να όμιλήση. Ε'-ς τήν έπιτυχίαν ταύτης της προσ-
οχής συμβάλλει ή προς τόν Θεόν προσευχή, προς τόν οποίαν πρεπεε
έκαστος να έ/.φωνη μετατοϋ Λαυ'ί'δ «Θοΰ, Κύριε, φυλακήν τώ ατομ&χ*
μου, και Qipav περιοχής περί τά χείλη μου» (ψαλμ. ρμ, 3).

Σημ. Δ', 'tiv ω απαγορεύει τό ψευδός ή εντολή αυτη, παραγγέλλει
έ£ εναντίας τήνάλήθειαν, τήν οποίαν έκαστος άπό μικράς ηλικίας πρέ-
πει νά γυμνάζηται, άποφεύγων, όσον δύναται τό ψευδός, ως ίδιον άν»
θρώπων κακούργων καί σημείον ψυχ/.ς άαυμφώνου προς έαυτήν και διε-
φθαρμένης, καί νά υπερασπίζηται τήν τιμήν το3 πλησίον ί&κήν του;

■.-:·: ; ."'Γ ·! .i:.·-:< tkî -3 νί·;τ· J6TJÙK ίϊΟΤ .fjrjT*^» ΐΧ->· 'Vé>?
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§. ιδ'. 11 δεκάτη εντολή περιέχει έντελεστέραν έςηγησιν ολων τών
προειρημένων εντολών, προστάσσουσα où γι μόνον νά μη πράττωμεν το
κακόν, άλλα μήτε κατά διάνοιαν νά το έπιθυμώμεν.

'Σημ. Α'. Είχομεν (Αρθρ. Α. §. β. Σημ.), οτι τών κακών έργων γεν-
νήτορες είναι οί κακοί διαλογισμοί. Δια τοΰτο ό Θεός δια ταύτης τής
βντολής έμποδίζων τάς αίσχράς της καρδία; επιθυμίας, έμπτδίζΐΐ καΐ àfto-
φράττει τήν πηγήν της ανομίας' δθεν επειδή είς την Κ', έντολήν προτάσ-
σει νά τιμώμεν τους άνωτέρους ημών, είς την ί'. ταύτην διορίζει χαί να
φρονώμεν περί αυτών άγαθά άγαπώντες αύτους άπό καρδίας, έπειδή εις
τήν ς·', και Η', και Θ*, εμποδίζει να κάκοποιώμεν οπωσδήποτε τον πλη-
σίον, είς τήν παρουσαν κωλύει και αύτν,ν την έπιθυμίαν και όρεξιν της
κακουργίας. έπειδή τέλος είς τήν Ζ . προστάσσει τήν έγκράτειαν είς
τάς ανόμους μίξεις και σωφροσύνην, είς τήν παροΰσαν εμποδίζει και
αυτας τάς επιθυμίας και κλίσεις της ψυχής είς άπόκτησιν τών άγα-
Φών τοϋ πλησίον διότι καθώς άπηγόρευσέ τα φανερώς άδικα μέσα, με
τα όποια δύναται τις να σφετερισθη τα άλλ; τρία άγαθά, οιον τήν κλο-
πήν καΐ μοιχείαν και τα τοιαΟτα, τοιουτοτρόπως εμποδίζει και τάς
εις ταΰτα καταντώσας άθεμίτους επιθυμίας (α) και τά κάκιστα πάθη
οιον τον φΟόνον (β), και τό φιλέκδικον, και τα ΓΟιαΟτα, τα όποία άντί·*
κείνται φανερώς είς τήν του πλησίον άγάπην, και είναι σττμεία ψηλα-
φητά φιλαυτίας υπερβολικής και προσηλώσεως χαμερπεστάτης εις τ/,ν
ματαιότητα του κόσμ,ου.

Σημ. Β'. Εντεύθεν φαίνεται πόσον έντελέστερος είναι ό νόμος του
θεοΰ παρά τον τών άνθρώπων διότι ούτος μεν τάς πράξεις κανονίζει,
και ταύτας πολλάκις εσφαλμένως, ό δέ αλάθητος νόμος του Θεοϋ ρυθμί-
ζει και τάς εγκάρδιους και μυστικας επιθυμίας, τάς οποίας μόνος ό Θεό;
γνωρίζει, ώς μόνος αυτός έξουσιάζων τάς άνθρωπίνους καρδίας.

Σημ. Γ'. Είς τάς άγίας λοιπόν του Θεοϋ έντολνάς περιέχονται συν-
τόμως, Α'·) τά καθήκοντα τοΰ ανθρώπου τα προς τον Θεον, υπο τών
τεσσάρων πρώτων, ώς είπομ.εν, άποδεικνυψ.ενα, και είς τήν μεγάλην
της Φρονήσεως άρετ .ν υπαγόμενα Β .) τά καθήκοντα εκάστου
πρός εαυτόν, υπό της Ζ. εντολής παραγγελλ 6 με να, και Επαγόμενα είς
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τήν Σωφροσύνη ν, τής όποιας εΤναι-δόω γενικοί κανόνες* α'.) ή
παντελής άποχή άπό τάς άθεμίτους ήδονάς" €\) ή μετρία χρήσις_τ»ν
κοσμικών, ή οποία θεωρούμενη μέν περί τάς ήδονάς τής σαρκός ονομά-
ζεται είδικώτερον Σωφροσύνη, είς τήν οποίαν άντίκειται ή άκολα-
σία καί άκ<*Θαρσία (α)· Θεωρούμενη δέ περί τά πλούτη ονομάζεται Α ύ-
τ,ά ρ κ ε ι α (β)· καί όταν κοινοποιή καί είς άλλους τον πλοΰτον, ονομά-
ζεται Ε ύ π ο ι ί α, είς τήν οποίαν άντίκειται ή φιλαργυρία καί πλεονε-
ξία" Θεωρούμενη δέ τέλος περί τήν δόξαν ονομάζεται Μετριοφρο-
σύνη, έναντίαν έχουσα τήν φιλοδοξίαν, έκ τής οποίας πηγάζουσιν ή
φιλαυτία, ή ύπεροψία τών άλλων, καί ή περί τήν δίαιταν πολυτέλεια
καί ματαιότης (γ)" γ'.) τά καθήκοντα τά μερικώτερα, τά πρός τούς οι-
κείους εκάστου, περικλειόμενα είς τήν Ε', έντολήν. δ'-) τά γενικά προς
πάντα πλησίον καθήκοντα, είς τήν ç'. καί Η', καί θ', έντολήν εμπερί-
λαμβαν^μενα, καί όμου μέ τά μερικώτερα εις τήν μεγάλην άρετήν
τήςΔικαιοσ ύνη ς άναφερόμενα" Ε'.) καί τελευταϊον τήν γενναιό-
τητα τής ψυχής, μέ τήν ό^οίαν πρέπει νά άντιτασσώμεθα είς τους πο-
νηρούς λογισμούς, υπό τής ΐ\ έντολής θεσπιζομένην καί εις τήν μεγάλην
άρετήν τής *Α ν δ ρ ί α ς ύπαγομένην. Δι' αύτής ούχί μόνον τάς αίσχράς
επιθυμίας καταπατουμεν, άλ,λά καί πάσαν θλιψιν έλαφρώς ύπομένομεν.
Δύω δέ είναι τά τών θλίψεων εί'δη, ά) κοιναί, οίον άσθένειαΐ, δυςυχίαΐ κτλ.
καί β') μ,ερικαί είς μόνους τούς πιστούς υπό τών ά,πιςων έπιφερόμεναι.
Δύω είναι ωσαύτως καί τών θλιβομένων τά καθήκοντα' ά.) ή υπομονή
μετ' ευχαριστίας· καί β'.) ή έκ τών θλίψεων ώφέλεια είς τό νά γίνωνται
προσεκτικώτεροι περί τό ίδιον επάγγελμα, καί νά μή καταπίπτωσιν.
Ούτω λοιπόν είς τάς τοϋ Θεοϋ έντολάς περιέχονται όλα τά προς σωτη-
ρίαν τής ψυχής καί εύδαιμονίαν τού σώματος συμβάλνλοντα καθήκοντα,
καί όλαι αί άρεταί υπό τάς ρηθείσας τέσσαρας μεγίστας άρετάς τής
ήθικής ύπαγόμεναι, λ,έγω δέ φρόνησ'.ν, καί σωφροσύνην, καί δικα.ιοσύνην>
καί άνδρίαν, τών όποιων όλων τό κεφάλαιον είναι ή τε πρός Θεον καί
ή προς τόν πλησίον άγάπη. Μακάριοι είναι όσοι γυμνάζονται νύκτα και
ήμέραν είς τόν νόμον τοϋ Κυρίου, καί κρατοΰσι τήν άρετήν ώς μέγα
ί ■ -j . μ ί τ; Γ ·ν. , —τ t ■ ,..'.., ,. ,, '.■ ■

(α) Τής σαρκός πρόνοιαν μή ποιεΐσθε εις επιθυμίας. 'Ρωμ. ιγ, Μ·

(β) Α'. Τιμόθ. ς-, 7—4 9. — (γ) Μή άγα*άτε τόν κόσμον, μηδέ τά ίν τζ»
κόσμω' εάν τις άγαπα τόν κόσμον, ούκ εστίν ή άγάπη τοΰ πατοός έν αυτω. Α .

Ίωάν. «, -- ' : # , . Λ' V .Y .V -γ '-;· «



κειμήλιον, χαίροντες είς αύτήν, και εύοίσκοντες τήν ανταμοιβών της
αγαθοεργίας των και είς τήν γαλήνην καί εύφροσύνην τής συνειδήσεως
των καί είς τήν μέλλουσα ν άνεκλάληνον μακαριότητα, καθώς ό Σωτήρ
αυτός τους βεβα.ιόνεΐ, « Εο'.ν τις, λέγων, "/,γαπα με, τον λόγον μου τηρήσει,
καί ο πατήρ μου αγαπήσει αύτόν, καί πρός αύτόν έλευσόμεθα, καί μονήν
παρ* αύτω ποιήσομ,εν n (ίωάν. ιδ, 2-3). ϊών μακαρίων τούτων ό επιση-
μότατος χαρακτηρ είναι ή μετριοφροσύνη, οίτινες άφ' ού κάμωσιν ώς
δύνανται, έπιμ.ελως τά ύπό τοΰ νόμου διαταχθέντα,λέγουσι πάλιν «ότι
δοΰλνοι άχρειοί έσμεν, ότι ό ώφείλομεν ποιήσαι, πεποιήκαμεν» (Αουκ ιζ,
1 0). Οί δέ ταλαίποοροι καταφρονηταί τών θείων έντολών,καί είς τήν γήν
ζώσι δυστυχώς, τυραννούμενοι ύπό τής ιδίας συνειδήσεως καί τής άτι^-
μίας τοΰ ονόματος των, καί είς τήν μέλλουσαν κρίσιν θέλουσι κολασθήν
αιωνίως, καταμαρτυρούμενοι ύπό τοΰ νόμου αύτοΰ, τον όποιον παρέβη-
σαν διότι «Οσοι έν νόμω ήμαοτον, διά νόμου κριθήσονται» (Ρωμ. β,12).

Σημ. Α. Από τήν διά τής έκπληρώσεως τών εντολών ένεργουμ.ένην
πίστιν γεννάται ή είς Θεόν 'Ελπις τών πιστών, ήτις συνιστά τό Γ , τής

Κατηχήσεως μ.έρο; (Προοίμ. έ), είς τό όποιον εύθύς ήδη μεταβαίναμε:/

......' ----

ΚΑΤΗΧΗΣΕΩΝ

Μέρος Γ.

Περί 'Ε λπ ί δ ο ς.

ΑΡΘΡΟΝ Α'.

§. α. 11 ζώσα, πίστις γεννά τήν Ελπίδα τή; άνταμ,οιβής τών άγαθών,
ή δέ Ελ.πις 3εβα.ιοΰται διά της θερμής πρός Θεόν Προσευ/ής.

Σημ. Α'. Ο ά,νΟρωπος χωρίς τής δυνάμεως τοΰ Θεοΰ δέν δύναται νά
πράξη ούδέν άγαθόν (α). Διά τοΰτο άφ' ού άπαξ γνωρίσγ] τόν Αημιουργόν
του, ύπ αύτοΰ ελπίζει ότι θέλει όδηγηθήν είς όλας τάς τής σο>τηρίας όδούς,
διά τών όποιων καί τήν παροΰσαν ζωήν θεοφιλώς θέλει ζήσειν, καί την
μέλλουσαν δόξαν θέλει κλ,ηρονομήσειν (Μερ. Α. Τμήμ. Β. Αρθ. ΙΑ', καί
ΪΒ. λά. λβ')* διότι άπό τήν εύσπλαγχνίαν τοΰ Θεοΰ έκπηγάζει ή
συνεργία καί βοήθεια ούχί μόνον είς τά πνευματικά έ'ργα τά πρόξενα
τής αιωνίου μ.ακαριότητος, άλλά καί είς όλας τάς λοιπάς περιστάσεις.

(α) Ίωάν. ιε, 4 — 5.
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U ύψιστος δεσπότης του κόσμου, καθαρών τά σύμπαντα από το ύ'ψοξ
Της δόξης του, χορηγεί κατά την σοφήν αύτοϋ Οέλησιν- εις έκας-ον κτί-
σμα όλα τα αναγκαία πρ*ς σωτηρία ν αύτου μέσα, ότι «πάν δώρη-
μα τέλε'.ον άνωθεν έστι καταβαΓνον άπό του Πατρός τών φώτων » (Ια-
κώβ. α, 17). Δ'.ά να ήμεθα λοιπόν μέτοχοι τών οποίων έλπίζομεν δω-
ρημάτων παρά τοΰ υψίστου Πατρός, πρέπει να δψόνωμεν προς αυτόν
τάς καρδίας ημών δια προσευχής θερμοτάτης. Ο ουράνιος Πατήρ γνω-
ρίζει κάλλιστα, και χωρίς της ημετέρας προσευχής^ τάς χρείας ημών
και άνάγκας (α), και τί πρέπει νά δώση εις εκαστον άλλα πρέπει και
ό άνθρωπος δια της Προσευχής νά δείξη ότι Ιχει όλας τάς ελπίδας της
σωτηρίας του εις τήν θεία ν του Δημίουργου του προμ.ήδειαν, καί με τήν
είλικρινή αύτοϋ καρδίαν νά κερδήση, δια νά ίί'πω ουτωί τήν φιλευεργετι-
κήν θίλησιν του υψίστου Πατρός του (β);

Σημ. Β'. II Προσευχή είναι διατεταγμένη παρ' αύτου τοϋ Θζου « Αι-
τείτε καί δοθήσεται ΰμ,ΐν,κρούετε κσί άνοινήσεταΐΛ (Λίατθ. ζ. 7).Είναι δέ
Προσευχή υψωσιςτής καρδίας πρόςτονθεονμετά
κ ί τ ή σ ε ω ς τ ώ ν, ό σ α σ υ ν τ ε ί ν ο υ σ ι ν ε ί ς σ ω τ η ρ ι α ν
τ?,ς ψυχής. Δ'.ά να ηναι ή Προσευχή θεάρεστος καί δραστήριος, πρεπει
αυτός μεν ό προσευχόμενος ά.) νά ήναι θεοσεοής(γ), νάεχτ, άγαπην
προς τον πλησίον αύτου (δ), ίΐ δε Προσευχή πρέπει νά γίνηται α)
μ έ π ρ ο σ ο χ ή ν, δηλονότι περί όσων μόνον μας διδάσκει το Εύαγ-
γέλιον διότι καθώς δεν γνωρίζει τα συμφέροντα εις τήν άληθή αύτοϋ
εύδαιμονίαν οςις δ:ν Ιφωτίσθη υπό τοΰ άγιου Πνεύματος, οΰτω δεν γι-
νώσκει ούδε τί πρέπει νά ζητήση παρά ΘεΟϋ (ε). Αυτό δε τό πνεΰμα
μας διδάσκει είς τήν Γραφήν, ότι πρέπει να ζητώ μεν πρώΐον την
Ρ α 51 λ ε ί α ν τ ο ΰ Θ ε ο S, κ α ί τ ή ν δ ί κ ά ι ο σ ύ ν η ν, ήγουν το
μέσον του να ένωθώμεν μετ' άύτου δ'.ά τών αρετών. Ταύτην τήν σω-
τηρίαν της ημετέρας ψυχής πρέπει νά ζητώμεν απεριορίστως* τά δε
λοιπά πρόσκαιρα άγαθά, οίον υγείαν, ζωήν, και τά άλλα τα άναγ^
καΓα, πρέπει να ζητώμεν πάντοτε με τούτον τόν πιριορισμ.όν. £ α ν
θ έ λ η ς Θ ε έ μ ο υ, έ à ν γ ι y ώ σ κ η ς ό τ ι ε I ν α ι ώφέλιμαεις

(α) Ματθ. ς·, 7. (β) Έπ:καλε:ταί με 2ν ήμερα 6λίψεως, καί ΐξόλοϋμαί ο ε,
καί δοξάσεις μ» κτλ. Ψαλμ. μθ, 4 5.—(γ) 'ίωάν. θ, 31.—(δ; Καί όταν στήκητε
■7ΐρο«ϋχόμενβι, άφίιτί εΐτι ε/ετε κατά τίνος κτλ. Μα'οκ. ta, 25 —26.—(ε) ΓΡωμ·

η, 26. "
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t μ ε- β .) jx ε θερμότητα, ήγουν με καρδίαν ζέουσαν άπο εύλά-
βειαν καί πίστιν (α)· γ'.) με τ α π e ι ν ο φ ρ ο σ ύ ν η ν, δια της ό-
ποιας εσωτερικώς μεν θέλομεν συναισθάνεσθαι τήν ήμετέραν άθλιότη»
τα και δυστυχίαν, καί οτι ούδέν άγαθόν δέν ήθέλομεν εχε·ν έξ εαυτών,
έάν δέν ήνοιγε τήν εύσπλαγχνον αυτοΰ χείρα ό ουράνιος Πατήρ" έξω-
τερικώς δέ θέλομεν φυλάττείν τό σώμα. είς στάσιν εύσχήμονα καί
τής έσωτερικης διαθέσεως παοαστατικήν δ'.) μ έ π ε.π ο ί θ η σ ι ν,
ήγουν μ.έ πληροφοριαν άδίστακτον, ότι ή προσευχή μας θεμελιόνεταιε'ί
μονην τήν άξιομίσθίαν τοΰ Σωτήρος ήμών Χρίστου, *:οΰ όποιου τό υπέρ
ήμών έκχυθέν αίμα δύναται νά κινήση τόν εύσπλαγχνον Θεόν εις τό
ν* χαρίσν) είς ήμάς τά αιτήματα (γ)" έ.) μ έ έ π ι μ ο ν ή ν, τήν οποίαν
διδάσκει ό Χριστός διά τής παραβολής τοΰ άδικου κριτοΰ (δ). ί"ίστε
γενικώς, όταν προσευχώμεθα, πρέπει νά προσέχωμεν εις ταΰτα μάλιςα
τά τρία* ά.) Ποϊοί τίνες όντες προσευχ'ΐμεΟα. β'.) Περί ποίων ποοσευ-
χόμεθα" γ'.) Πώς προσευχόμεθα. Οστις ούτω δέν προσεύχεται, μυκτη-
ριζει τόν Θεον, καί ή προσευχή του γίνεται είς άμαρτίαν.

Σημ.. Γ*. Προσευχόμ,εθα δέ ού μόνον ύπέο τής εαυτών σωτηρίας,
άλλά καί υπέρ τής τοΰ πλησίον μερικώς, καί κοινώς ύπερ πάντων (ε),
κχί είς πάντα καιρόν (ç), καί είς πάντα τόπον (ζ).

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν Β'.

§. β'. Το έργον τής Προσευχής ούχί μόνον διά λόγων, άλλά καί διά
του αγίου αυτοΰ παραδείγματος ένομουέτησεν είς ήμάς ό Σωτήρ ή-
μών Ιησούς Χριστός, καί ρητώς έξέθηκεν εις τούς μαΟητάς αύτοΰ τόν
τύπον τοΰ προσεύχεσθαί.

Σημ. Εις πάμ,πολ,λα μέρη τής άγίας Γραφής, είτε τής παλαιάς, είτε
τής νέας, άπατώνται θείαι παραγγελίαι περί τής Προσευχής. Αυτός ό
Σωτήρ ήμών είς τήν γήν διατριβών προσηυχήθη πολλάκις πρ'-ς τόν ούρά-
νιον αύ~οΰ Πατέρα (η), άφίνων είς ήμάς ύπογραμμόν τό άγιώτατον αύτοΰ
παράδειγμα καί εις ταύτην τήν άρετήν, καθώς καί είς τάς λοιπάς. Διώ-
ρισε δέ καί τόν τρόπον αύτόν τοΰ προσεύχεσθαί, διά νά δώση τόν κα-

(α) 'Ιακώβ, ε, 46.—(β") Λουκ. ιη, 44—— (γ) Α. 'Ιωάν. ε, 14. 'Ια-
κώβ. α, 3—6. Έβρ. δ, 45. — (δ) Αουκ. ιη, 4 — 8. Κολοασ. S, 2. κα, Α'νθεσ.
«αλονιχ. ε, 4 7. — (ε) Α. Τιμοθ. β, 4—2. —(ς-) Αουκ. κα, 36. — ,·(& Α.
Τιμοθ. β, 8. — (η) Λουκ. ια, 4 καί κβ, 4?. κτλ.
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νόνα της προσιυχής, διδάσκων δι'αύτοϋ τους μαθητές αύτοΰ απλώς και
συντόμως όλα, όσα πρέπει νά ζητώμεν παρά Θεου.

γ'. 0 παοά του Κυρίου διαταχθείς (α) τύπος της Προσευχής όνο-
ράζεται Κυριακή προσευχή, και είναι ή άκολουθος.

« Πάτερ υμών ό έν τοις ούρανοίς. Αγίασθήτω το όνομά σου. Ελ-
» θέτω ή βασιλεία σου. Γενηθήτω το θέλημα σου, ώς έν ούρανω, καΐ
» επί της γης. Τον άρτον ημών τον έπιούσιον δός ήμΐν σήμερον. Και
» άφες ήμίν τά όφειλήματα ημών, ώς χαι ημείς άφίεμε·»τοϊς όφείλεταις
» ήμών. Και μή είσενέγχης ημάς είς πειρασμόν, άλλά ρυσαι ημάς
» από του πονηροϋ. ότι σοϋ έστιν ή βασιλεία, και ή δύναμις, και ή
» δόξα είς τους αιώνας. Αμήν».

Σημ. Της Κυριακής προσευχής τα μέρη είναι τρία* ά.) Προοίμιον,
β'.) Αιτήματα, γ'.) Επίλογος. Θέλομεν λοιπόν όμιλήσειν περί εκάστου
αύτής μέρους χωριστά.

ΑΡΘΡΟΝ Γ'.

Προοίμιον τής Κυριακής προσευχής.
δ. Πάτερ ημών ό έν τοις ούρανοίς.

Σημ. Α. Δύω τινά μας διδάσκει το προοίμιον. ά.) Τις είναι ό προς
τόν οποίον προσευχόμεθα* οτι δηλαδή είναι ό υψιστος Δημιουργός και
Θεός τών όλων. β ) Ποίος τ ς είναι θεωρούμενος ώς προς ημάς" ότι δη-
λαδή έϊναι πατήρ ήμών εΰσπλαγχνος, πλάσας μεν ημάς έκ του μή όν-
τος, και προνοούμενος, και διατρεφων φιλανθρώπως* άναπλάσας δέ και
άναγεννήσας δια Ιησου Χρίστου, και υίοθετήσας τμάς και άναδείξας
κληρονόμους της βασιλ.είας του (β). Εκ τών δύω τούτων έννοιών δύω
άυμπεοαίνονται χρέη άφευκτα τών πιστών, ά.) Οτι ο! πατέρα επικα-
λούμενοι τόν Θεό ν πρέπει νά ζώσιν άγιως μετά πάσης υπακοής είς τάς
θείας αύτοΰ έντολάς (oj. β.) Οτι πρέπει να τόν έπικαλώνται με σέβα^
οφειλόμενον και μέ άγάπην και θάρρος, όποιον πατρός φιλοστοργοτάτου
χρηστοτης προς υίους εύπειθεις δύναται νά έμπνεύση.

Σημ. Β. Ο Θεός είναι παντχχοΰ παρών, και τα πάντα πλ^ηρών (δ)·
λέγεται δέ έξαιρέτως ότι κατοικεΓ είς τους ουρανούς* διότι ενταύθα δει-
κνύει τ* έμφαντικώτατα σημεία της θείας αυτοϋ παρρησίας, και δόξης.

^ - . ν

(α) Ματθ. <·, 9^14. Αουκ. ια, 2.—(β) Α. Ίωα'ν. γ, Ι.καΙ 'Ρωμ. η, 17
(γ) Α. Ίωα'ν. γ, 9. και Α. Πετρ. α, 45, >16—23. — 0) Ίερεμ. κγ, 24. "
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Δια τούτο καί ό Σωτήρ προσέθηκεν είς το ποοοίμιον, το σο ε ν το?ζ
ουρανοί ς», διά và διεγείρηται εις τούς προσευχου,ένους ή twota
τής απείρου τοϋ θεοΰ παντοδυναμίας και μεγαλειότητος.

ill · frfcÎBTÇ w· fX»6C*CC«TC ci* '*ÙX T ". * X V. . .Λ i· ν;* j * jfAJfy 3 "jfX.H'Jt J J*1*·

ΑΡΘΡΟΝ A'. -, ·

ε. Μετά τό προοίμιον άρχονται τά αιτήματα, τά όποια tTvai cftet
εξ· έξ αυτών

δέ τά μέν τρία τά πρώτα αναφέρονται εις δόξαν Θεοί),
τά δέ υστέρα τρίαάποβλέπουσιν είς τήν ήμετέραν ώφέλεταν,καόώς μαί-
νεται έφεξής.

ΑΙΤΗΜΑ Α. - vît

Αγιασθήτω τό όνομα σου.

Σημ. Τό άγιάζεσθαι τό όνομα τοϋ Θεου είναι ταύτό καί τό δοζάζεσθαι
διά τής άληθους αύτοΰ έπιγνώσεως, καί τοϋ πλατυσμοΰ τής 'Ορθοδοξίας.
Εύχόμεθα λοιπόν νά άγιασθή, ήτοι νά δοξασθή τό πανάγιον αύτοϋ όνομα
εφ' όλους του; ανθρώπους, έλθόντας είς έπίγνωσιν τού άληθινοϋ Θεοϋ
διά ίησοϋ Χρίστου, όστις μόνος έδίδαξε τόν τρόπον τού γινώσκειν καί
δοξάζείν άληθώς τόν Θεόν. Λύω δέ τινα πρέπει νά συνδράμωσιν είς ά-
γιασμόν τοΰ θείου ονόματος- ά). νά γνωρίσωσιν οί άνθρωποι τόν Θεόν,
καίόνάπέστειλεν είς τόν κόσμον Ιησοϋν Χριστό ν*
ê'.-)- αφ* ού τόν γνωρίσωσι, νά ύποτάσσωνται θερμώς, καί νά έκπληρώσιν
είλικρινώς τάς έντολάς του. Το πρώτον άφορα όλους τούς πεπλανημέ-
νους είς τής αμαρτίας τάς άνοδίας, ύπέρ τών οποίων παρακαλεί ή εκ-
κλησία νά έπιστρεψωσιν είς τήν όδόν τής άληθείας. Τό δεύτερον εύχ«Γ
ται υπέρ τών πιστών διά νά άπομακρύνωνται άφ'όλων τών κακών έργ<«*ν,
δι' όσα βλασφημείται τό όνομα τοΰ Θεοϋ, καί οδηγούμενοι άπό τό φ&ς
τής ά?«.ηθείας νά προκόπτωσιν είς τήν άρετήν, δι à νά βλέπη ό κόσμος
τα καλά των εργα καί νά δοξάζη τόν έπουράνιον αύτών πατέρα
Θεόν.

ΑΙΤΗΜΑ Β',
ς·', 'ίίλθέτω ή βασιλεία σου.

Σημ. Τέσσαρες άριθμοΰνται αί τοΰ Θεοΰ βασιλεΓαι* ά-) ή τ ή ς φ ύ-
σ ε ω ς, διά τής οποίας βασιλεύει έπί τών κτισμάτων όλων, Αημι-
οόργος άύτών κάί προνοητής (α)' €'.) ή τ ο ΰ ν ό μ ο υ, διά Τής όπόίας έ-

(α)Ψαλ. ρβ, 19. καί ρμδ^2.:· 1:[ ...···
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£»σίλευ«ν έζαφέτω; είς τους Ιουδαίους* Τ·Υ "Π τής χ άρ ιτο ςΓ ήτις
ήρχησε μετά τήν άνάληψιν τοΰ Σωτήρος, όποτε οί Λποστολοι δια τοΰ
αγίου Πνεύματος έχήρυ;*ν τό Εύαγγέλιον, καί έθεμελίωσαν τήν Χρι-
βτιανικήν έκκλησίαν (α), καί δεν παύει προχωρούσα, εως ου φθάση είς
τήν τελβίωσιν της καί βασιλεύση ή αλήθεια καί ειρήνη, οπόταν έλθη
πάλιν 6 Σωτήρ νά άνταμείψη τους πιστούς αύτου με τήν ούράνιον δό~
ξαν, καί νά καθαίρεση τούς εχθρούς του* δ'.) τέλοςή βασιλεία
τ ή ς δόξης, ήτις είναι ή ατελεύτητος καί άκατάλυτος, από τής
παγκοσμίου κρίσεως άρχομένη, καί δίαμε'νουσα είς αιώνας. 'Ενταύθα λοι-
πόν διά τής δευτέρας αιτήσεως παρακαλουμεν τόν Θεόν δια τήν τρί-
την καί τετάρτην αύτου βασιλείαν, ήγουν να φαντρώστ, τό Κύαγγέλιόν
του είς όλους τούς ανθρώπους, καί νά μας άγιάση όλους βασιλεύων είς
τάς καρδίας ήμών, καί οδηγών αύτάς είς έκλογήν τού άγαθοΰ, καί τέλος
νά μας είσαγάγη είς τήν δόξαν τού Πατρός του, οπόταν πάλιν έλθη νά

έξολοθοεύση τόν θάνατον, τήν άααοτίαν δηλονότι και τον Διάβολον.

Οοιθ GovtslëΑχ «δωτνιί: vra "jjctvoi.v.î rt ·.'.·"'. ν;: jûcAo φ3

kl Τ Η Μ Α Γ'.

§. ζ. Γενηθήτω τό θέλημά σου, ώς έν ούρανώ, καί έπί τής γης.

Σημ. Δια του αιτήματος τούτου αίτουμεν άπό τόν' υψιστον βασιλέα
νά έκπληρόνηται καί είς τήν γήν τό πανάγιον αύτοΰ θέλ.τμα διά τής
ύπό τών άνθρώπων εκπληρώσεως τώ« θείων αύτοΰ έντολ.ών, άπό τής
οποίας έκπηγάζει καί ή δόξα τοΰ Θεου, καί ή κοινή τών άνθρώπων εύ~
δαιμόνια. Τρία δέ τινα είναι άξιοσ/>μεί<»>τα είς τήν α'τησιν ταύτην* ά.)
ότι χρεωστοΰμεν νά κάμνωμεν ή μ εις αύτοί τό θέλημα τοΰ Θεοΰ, ύπο
τάσσοντες είς αύτό τάς ίδικάς μας διεφθαρμένας θελήσεις έν όσω ζώμεν
έπί τής γής· β.) ότι χρεωστοΰμεν νά εύχώμεθα νά τό έκτελ.ώσιν όλοι
οί άνθρωποι οί κατοικοΰντες είς τό πρόσωπον όλης τής γής* γ'.) ότι
χρεωστοΰμεν νά τό έκτελώμεν είς τήν γήν? καθώς οί Αγγελοι εις τόν
ούρανόν (β), μέ τήν αύτήν είλικρίνειαν δηλονότι καί τόν ζήλον, μέ τόν
οποίον τά μακάρια έκεΓνα πνεύματα λ^ειτουογοΰσι τόν υψιστον βασιλέα.
Ει δέ καί οί Αγγελοι άποσ*έλλονται είς άλλας λ,ειτουργίας διαφό-
ρους παρά τάς τών άνθρώπων5 καί τάς έκπληοοΰσι τελειότερον, ώς ε-
λεύθεροι παντός βάρους υλικού· άλλά καί οί άνθρωποι γίνονται έπί-
γειοι Αγγελοι, οπόταν κατά τήν ιδίαν έκαστος κατάστασιν και δύνα-

Ο) Ψαλμ. cQ, 2. — (β) Ψαλμ. ομβ, ΊΟ, καί ρβ, 21.
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μίν καί το επάγγελμα του έκπληρόνη τάς έντολάς του Θεου, καί κλ?ΐ-
ρόνομή τήν σωτηρίαν, της οποίας λειτουργοί και ύπηρέται διωρισθησαν
oi άγιοι Αγγελοι (α).

À 1 Τ Π ΜΑ Δ'.

jri?"1*^ .jyo.uixipsi :,tx jeajox jq3^t ft xsjci,t kï.7 ft £>.'3u

ν S· ή. Τον άρτο ν ημών τόν έπιούσιον δός ήμΓν σήμερον.

Σημ. Δια του επιουσίου άρτου έννοουνται όλα τά προς τ^ν παροΒ-
σαν ζωήν αναγκαία' ά ρ τ ο ν δε έθέσπισεν ό Σωτήρ να ζητώμεν παρά
Θεοΰ,διά νά μάθωμ,εν έκ τούτου, oTt πρέπει νά εύχαριστώμεθα είς τά
αναγκαία, καί νά μή ζητώμεν όλοψύχως τα άχρηςα καί περιττά (β),
εί μή, όταν ό Θεός μας τά χαρίζη δι* μέσων νομίμων καί τιμίων,
ώστε νά μεταδίδωμεν έζ αύτών κο.ί είς τους χρείαν έχοντας. Σημειω-
τέον δε μάλιστα, ότι αίτουμ.εν τόν άρτον ήμών παρά της προνοίας του
Θεου, όστις πρότερον είπεν, ότι ό άρτος ήμων θέλει είσθαι ήνωμένος
μ.έ τους ιδρώτας τοΰ προσώπου μ.ας (γ), ώστε μ.ετήν προς Θεόν προσ-
ευχήν πρέπει να συνάπτωμεν καί τους κόπους της εργασίας είς άπό-
"λαυσιν τών αναγκαίων χρτωστουσι δε καί οί πλούσιοι, καθώς καί οί
πτωχοί, να δέωνται τοϋ Θεοΰ περί τών αναγκαίων, α .) διότι καί ούτοι
κρέμανται άπό τήν πρόνοιαν τοϋ Θεου, όστις χαρίζει καί άφαίρεί πά-
λιν τά άνθρώπινα άγαθά, όταν θέληση, χωρίς δε της τούτου ευλογίας
ε^ναι μ,άταιοι πάντες οί κόποι καί έπιμέλειαι τών άνθρώπων β .) διότι
ούδεμίαν ώφελειαν ε/ουσιν έκ του πλούτου, άνευ τής υγείας καί ολο-
μελείας του σώματος, δια της οποίας δύνανται να τ' άπολαύσωσιν.
'Ε π ι ο ύ σ ι ο ς δε ώνομάσθη ό άρτος, ως είς τήν ο'!ισίαν ήμών καί συν-
τήρησιν ανήκων, καί συμβάλλων παρά πολύ. Το δέ σήμερον προσετέθη
είς τό αίτημα δια τρία τινά. ά.) διότι περί της παρούσης μόνον άνάγκης
χρεωστοϋμεν να φροντίζωμεν, μή μεριμνώντες μετά ποοσπαθείας πολ-
λής δια τάς μελλούσας ήμών χρείας (δ), διότι δεν ήξεύρομεν τ ί τ έ-
ζεται ήέπιουσα' β'.) δια τούτου μας συνελαύνει άνεπαΐοθήτως
ο Σωτήρ ήμών είς τήν ανάγκην τοϋ νά προσευχώμεθ* καθ* ήμέραν
διότι καθ' ήμέραν χρείαν εχομ,εν τών άναγκαίων γ'.) δια να έζορίσιρ
άπό τάς ψυχάς μας τήν έκ τών πολλών μερίμνων άνησυχίαν, καί ν«
εμ.φυτεύση τήν γαλήνην καί ήοεμίαν τοΰ νοός μας. 'Εκ τούτου συμπε-
ραίνομεν, οτι είναι άπηγορευμέναι είς τους πιστούς α ί μετά πολλών

(α) 'Ρωμ, «,4 fc. — Α. ΤιμοΡ. ς-, 8. - (γ) Γενεβί (δ)ΐίατθ. $ 34.
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Τ;ερισπασμών και ταραχών της ψυχής μέριμναι και φροντίδες περί τα.
βιωτ'-κά, έκ τών οποίων προζενείται λήθη Θεού, και απιστία, και προσ-
ήλωσις εις τά κοσμικά, και μέσων παρανόμων μεταχείρισις εις έκπλή-,
ρωσιν επιθυμιών αθέμιτων" έξ εναντίας δε είναι συγκεχωρημένη ή προ-
μήθεια ή περι τά αναγκαία, και ή περί καλάς και νομίμους έργασί»ς
ένασχόλησις, έν οσω είναι συνημμένη με τήν αύτάρκείαν, και μελέτην
του 8είου νόμου, και τήν άδιάκοπον σπουδήν είς τήν έκπλήρωσιν αύτοΰ.

A I Τ ΓΙ 1\Ι Α Ε'.

§. θ'. Και άφες ήμΐν τα οφειλήματα ήμών, ώς και ημείς άφίεμεν
τοΓς όφετλέταις ήμών.

Σημ. Ολοι οί άνθρωποι χρεωστοΰσιν επίσης νά αίτώσι παρά Θεου την
συγχώρησιν τών αμαρτιών των' διότι όλ.οι είναι αμαρτωλοί, ό μ.εν μάλ-
λον, ό δέ ήττον (α). Α'-ά μόνης τής μετανοίας δύναται ό πιστός νά λά-
βη τήν άφεσιν τών αμαρτιών του. Συνίσταται δέ ή άληθής μετανοια
έκ πέντε τινών' ά.) έκ της διαγνώσεως του αμαρτήματος* β.) έκ της
δι' αυτό συντριβής και θλίψεως τής καρδίας' γ'.) έκ τής έξομ,ολογή-
σεως (β)" δ .) έκ τής στερράς ελπίδος και πεποιθ/σεως είς τήν εύσπλαγ-
χνίαν του Θεου διά μεσιτείας Ιησοΰ Χρίστου (γ)- ε'.) έκ τής διορθώ-
σεως, ήτις^ υφίσταται είς δύω τινά' πρώτον είς παντελή άρνησιν και
άποχην του αμαρτήματος, και επειτα εις μεταλλαγην β'.ου σωφρονι-
κο9 καΐ εναρέτου άπό άσώτου και άντιθέου (δ), όστις τοιαύτην δει-
κνύει μ,ετάνοιαν, δύναται νά έξιλεώση τόν Θεόν' άλλ' όποιον εύχεται
vet άναδείςτ, αυτός περί εαυτόν τόν όποιον παρεπίκρανε Αημιουργόν του,
τοιούτος πρέπει να φανή και αυτός προς τους όμοδούλους του τους πλη-
σίον' ίλεως δηλονότι και σπλαγχνικός, συγχωρών τάς αμαρτίας των
με τήν αυτήν ετοιμότητα, μέ τ'λν οποίαν επιθυμεί να τύχη και αύτος
των ιδικών του άμαρτιών τήν συγγνώμην* ώστε μετά τής προς Θεόν
ειλικρινούς μετανοίας, πρέπει νά συνάπτωμεν και τήν προς τόν πλησίον
^κλανΟρωπίαν, ήτις είναι σημεϊον εκείνης και άπόδειξις φανερά* χρεω-
<?τΟΰμεν δέ να συγχωρώμεν όλους τους πταίσαντας εις ήμάς ανθρώ-
πους^ οσάκις αν πταίσωσι και δι' όσα και άν πταίσωσι χωρίς έξαίρεσιν^
άΤμνη&ικακοϋντες, και διώκοντες άπί, τάς καρδίας ήμών πάσαν δυσμε-

^ΪΛΛί.Γ Λ—,: , - ■.....·..·.-·■' : , ,. ^ · - , .....· -

CαΤΚΤ Ίωάν. α, 8—10. — (β) Α. " Ίωαν. α, 9.— (γ) Ai Ίωβννου β,
i— 2, (S)TfTÎT. β, Ή . . 7 > . . . . · ; ^
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νειαν και μίσος φιλέκδικον κατ' αύτών, κάί προσέτι άνταμείβοντες αυ-
τούς μέ άνυπόκριτον άγάπην, καί, άν δυνηθώμεν, μέ εύποι'ίαν ά·) διότι
όυτω μάς διατάσσει ό Θεός καί διά λόγοι^ καί μέ τό προς ημάς αύ-
του παράδειγμα· καί β.) διότι καί ήυεΐς ούτως έπιθυμοΰμεν νά προσ-
φέρηται πρός ήμάς ό Θεός. "Οταν λοιπόν προφέρης, πιστέ, τήν αίτησιν
ταύτνίν, είσαι ΰπόχρεως νά συγχωρής καί σύ τόνέχθρόν σου άπό καρδίας*
εί δέ μή, είσαι αύτοκατάκριτος άπαγγέλλων αύτός κατά σεαυτοϋ ούχί
εύχήν, άλλά κατάραν 'α), καί έκ τών ιδίων σου λόγων κρινόμενος καί
καταδικαζόμενος, ώς ό πονηρός έκείνος δούλος, όστις έλεηθείς υπό του
κυρίου του, δέν ήλέησε τόν σύνδουλόν του (β).

ΑΙΤΙ-ΙΜΑ ς'.

§. ί. Καί μ ή είσενέγκης ήμάς είς πειρασμόν, άλλά pOaat ήμάς άπό
τοΰ πονηρού.

2>.μ. Α'. Δύω είναι τά είδη τών πειρασμών, οί μένπρόςδοκι-
μ ή ν, ο ί δ έ π ρ ό ς ά. π ά τ η ν. Οί πρώτοι είναι έκ του Θεου, ούτως
έπείρασε τόν Αβραάμ, ζητήσας τόν Ισαάκ είς θυσίαν, καί ούτω πειρά-
ζει τούς πιστούς διά πολλοτάτων θλίψεων, ώστε νά φανή ή άρετή των,
καί νά άνταμ.ειφΟώσι δικαίως. Èv ω τόν παρακαλουμεν λοιπόν νά μή
μας είσενέγκη είς τοιούτους πειρασμούς, έννοουμεν νά μή συγχωρήση,
ώστε νά υποκύψωμεν είς αύτούς καί ν'.κ ν, θ ή ή πίστις ήμών, άλλά νά
μας ένδυναμόνη μέ τήν χάριν του, διά νά τούς ύπομένωμεν γενναίως,
καί νά μας έλευθερώση ταχε'ως έξ αύτών (γ). Οί δεύτεροι, οί πρός
άπ ά τ η ν πειρασμ.οί, προέρχονται ά.) έκ τοΰ Διαβόλου (δ)· β .) έκ τοϋ
κόσμου (ε)· γ'.) έκ τής σαρκός (ç) καί έξ ήμών αύτών οί δεινότεροι. <>
διάβολος μ.άς έρεθίζει καί συνεργεί είς τό κακόν, δέν δύναται όμως να
μας ρίψη είς τής ά,μαρτίας τόν βυθόν, έάν ήμ,εϊς αύτοί δέν θελήσωμεν·.
Ο κόσμ,ος μάς πειράζει διά λόγων, διά πράςεοιν, δι' εύτυχιών ωραίων,,
διά δυστυχιών, διά θλίψεων, δι' ήδονών? καί γενικώς δι' όλ^ων έ κείνων τών
μέσων, διά τών όποιων διεγείρονται είς ήμάς φιλία καί μίσος, καί ό.
όμιλος τών παθών. Η σάρξ τέλ.ος διά τής ήμετέρας θελήσεως ένισχυο-
μένη μάς πολ,εμεΐ φοβερώς, καί μας απωθεί είς της κακίας τόν βό.θρον..

.-—-ν ι " v.vtT'in

(α) Ματθ. ς-, 44—15 και Α. Τιμοθ. 6, 8 καί Ταχώ$.---^(6).Mai».

ιη, -27—35; — (γ) ;Α. Κορινθ. ;ι, 43. — (δ) Ματθ. δ, 4 καί. Β, Κορινθ. β,Ί U
— (ε) Οαροιμ. α, 40 —(ς-) Ίακώδ. «, 14. —àîs-IC
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Év ω ημείς δεόμε^α τού Θεου να μ ή μας είσενέγκ*5 εις τούτο τό είδος
τών πειρασμών, δέν έννοουμεν ό*ι προέρχονται ίξ αύτου, και είναι της
άμαρτίας αίτιος ό Θεός' ά*αγε ! Ο Θεός μάλιστα μας άποστρέφει άπό
τήν άμαρτίαν διά τοϋ θείου λόγου, διά της πατρικής αύτοΰ προνοίας,
καί δ'·ά τών μέσων τής σωτήριαδους ούτού χάριτες (α)· εγκαταλείπε
δϊ τους άμαρτωλούς, καί άφαιρει τήν χάριν του έξ αύτών, όταν ή διε-
ς,Οαρμένην έ/οντες θέλησιν καταπατώσιν έν γνώσει τάς έντολάς του,
ή πεπωρωμένοι παντάπασι τήν καρδίαν έλ,πίζωσιν <·ίς εαυτούς, καί ούχί
εις τόν Θεόν καί πλάστην των, ή άχάριστοι όντες υίοί κακομεταχει-
ρίζονται τάς είς αύτούς δαψιλευθεισας χάριτας τοΰ ουρανίου αύτών πα-
τρόν. Παρακαλοΰμεν λοιπόν τόν Θεόν νά μ.ή συγχωρήση νά πέσωμεν είς
τούτους τους πειρασμούς, οιτινες δύνανται νά θριαμβεύσωσι καθ'ήμ.ών* ή
άν συγ/ωρήσιρ κατά τάς άπο κούφους 3ουλάς τής θείας αύτοΰ σοφίας καί
δικαιοσύνης,νά μή μας άφήστ, κάν νά νικηθώμεν παντελώς άπό αύτούς,
άλλά νά διασώσω τάς ψυχάς ήμών άπό τήν έξ αύτών άπάττ,ν καί άπώλείαν*
δ'.ότι ό Θεός δέν πειράζει ούδένα πρός άπάτην, ούτε παρακίνεΓούδένα είς
τό κακόν (β). Μέσα δέ πιός νίκην τούτων τών πειρασμών χο σιμώτατα
£χομεν τήν πίστιν (γ), καί τήν θεοσέβειαν (δ), καί τήν προσευχήν (ε).

Σ'.μ. Β. Η λέζις π ο ν η ρ ό ν, ούδετέρως μέν έκλ^αμβανομένη φα-
νερόνει την άμαρτίαν (Τ), άρσενικώς δέ κλινομένη ©ανερόνει τόν διά-
βολον, όςις αώςλέωνώρυόμενοςπε ριπατεΐζ η τ ώ ν τ ί ν α
χαταπίηη (Α. Πετρ. ε, 8). Εκ τούτων λοιπόν παρακαλοΰμ,εν τόν Θεόν
var μας φυλάξη άβλαβεΓς, ένισχύων τήν άδυναμίαν >'.μών μέ τήν παντο '
δύναμον αύτού χοεριν, καί έλπίζομεν βεβαίως, ότι θέλομεν είσαχουσθην,
εάν έκ ψυχής ειλικρινούς προσευχώμ;θα (ζ)· Δύω δέ τίνες προκύπτουσιν
ώφελεΐαι έκ τής αιτήσεως ταύτης· ά.) νά γρηγορώμεν καί νά άποφεύ-
γωμεν τούς πειρασμούς, όσον δυνάμεθα (η)' β'.) έμπεσοντες δέ πυτε ει;
αύτούς, να άντέχωμεν στερεώ;, προσευχόμενοι θερμώς πρός Θεον.

ΑΡΘΡΟΝ Ε'.

Επίλογος.

§. ιά. Ότι σοΰ έστιν ή βασιλεία, καί ή δύναμις, καί ή δόξα είς τούς
αιώνας τών αιώνων. Αμήν.

(α) Α.Κορινθ» ι.—(β) Ίακώο. α, 43.^(γ) Έοεσ. c, 46.—(δ) "'Ιακώβ, δ, 7.
(0 Ματθ. κς-, 44 ·— (Ο Ίωάν. ιζ, καί Β'. Θεοοαλονικ. γ, 3. — (ζ) Α.
Κορινθ. t. —(η) Ματθ. xç,
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Σημ. Α'. Το£α τινά μας διδάσκει δ Επίλογος1 ά. ότι ί Θεός
είναι Βασιλεύς του κόσμου* β. οτι διοικεί τό
τ: α ν μ έ τ ή ν π α ν τ ο δ υ ν α μ ί α ν του* γ', ό τ ι ή δ ό ξ <'.
του είναι άπειρος. Αυτή δέ ή δόξα, και δύνααις αύτοΰ και
βασιλεία θέλουσι διαρκείν είς αιώνα τον άπαντα. Έκ τούτου δύω τινά
προκύπτουσι συμπεράσματα* α) ότι είς τόν Βασιλέα, καΐ προνοητήν,
και πατέρα ήμών άναγκαίως πρέπει νά προστρε/ίυμεν διά τής Προσ-
ευχής ζητοΰντες παρά τής άγαθότητος του τήν σωτηρίαν ήμών και
σϋντήρησιν* β) ό'τι τών προσευχών ήμών ολων σκοπός κυριώτατος τ.ζί-
πει νά ή ναι ή αΰξησις τής βασιλείας καΐ δόξης τοΰ Θεου, και είς δόξα ν
του παναγίου ονόματος του πρέπει νά άναφέρωνται όσα άγαθά αίτου-
ι/.εν και λαμ,οανομεν παρ" αύτοΰ (α).

2ήμ. Β'. ΊΙ λεξις'Αμήν είναι εβραϊκή' προστιθεμένη δέ είς τό τέλο:
τής Προσευχής δήλοι τών .επιθυμιών μας τήν είλικρίνειαν καιβεβαίω-
σιν τής ψυχής υ.ας, οτι θέλομεν είσακουσθήν παρά Θεοϋ. Οΰτω προσερ-
χόμενοι προς θεόν λαμβάνομεν παρ' αύτοΰ τήν χάοιν είς πλήρωσιν
τών άγιων αύτοΰ εντολών, και ένδυναμόνομεν τήν έκ θερμής πί-
στεως ειλικρινή προ; αυτόν ελπίδα, διά τής όποιας περιμένομε·; και τήν
εις ταύτη ν τήν ζωή ν πατρική ν αύτοϋ κυβέρνησιν και περίθαλύιν, και
τήνείς τον μέλλοντα αιώνα ανταμοιβή ν τών πράξεων μας κ αϊ επι-
τυχία ν τών όποιων ήτοίμ.ασεν αγαθών διά τους εκλεκτούς αύτοΰ θερά-
ποντας. ft Ό Θεός τής ελπίδος πλήρωσα ι ήμ.άς πάστις χαράς καΐ ει-
ρήνης έν τώ πιστευειν, είς τό περισσεύειν ημάς έν τή έλπίδι, ένδυνα-
μει Πνεύματος αγίου» (β). 'Αμήν !

(α) Ψχλμ. ρ·.ε.—(£). 'Ρομ., -.ε 13,

ΤΕΑΟϊ.

ο
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