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Προς τους διδασκάλους των δημοτικών σχοΛείων,

«Ή καρδία είναι μυς όλως Ιδιόρρυθμος. Έν ω τα πλείστα άλλα
όργανα του ανθρωπίνου σώματος εργάζονται και αναπαύονται καΐ
sv τη αμοιβαία ταύτη διάδοχη εργασίας καΐ αναπαύσεως δύνανται
|ι«ίνον να ζήσωσι, ή καρδία όλως τβύτων διαφέρουσα εργάζεται
«ίίντοτε ανευ ουδεμιάς αναπαύσεως. 'Από της πρώτης στιγμής της
Ι ζωής της τελευταίας οφείλει να πάλλη, ή δε παυσις των

παλμών αυτής συνεπάγεται ευθύς τον θάνατον. Καρδία εις το eâroç
tirai -η θρησκεία '"Οταν καΐ η καρδία αΰτη δεν πάΛΛη πΛεογ,ϋπέρ-
χεται etc αντο διαφθορά, σηψ-iç xat άποσύγθεσιςα. Τοιαύτα λέ-
γιιι περί θρησκείας άνήρ βαθύς εξεταστής και γνώστης της κοινω-
νίας. 'Αλλ* δπως ζη ή θρησκεία, πρέπει απαράλλακτα ώσπερ ή
καρδία,νά πάλλη ήτοι νά φωτίζη καί θερμαίνη τον ανθρωπον.Κατ-
ο.ίθοΰται δε τούτο ουχί δια συντόμου καί ξηράς άφηγήσεως μά-
λιστα δε δια μηχανικής άπομνημονεύσεως ιστοριών τίνων έκ τών
άγίων ημών βιβλίων, αλλ' εκ τής εμβριθούς τούτων μελέτης και
κατανοήσεως. Προς τοιούτον σκοπον πρέπει να παρασκευασθώσιν
βιβλία ιερά προς άνάγνωσιν έκ τής άγιας Γραφής καί να αυ£ηθώσι
απουδαίως αί καθ' εβδομάδα ώραι τής διδασκαλίας τών μαθημά
των τούτων, τα οποία, έν ω παρ' δλων άνομολογουντα* ώς δ βα-
σιλεύς τών μαθημάτων, έν τώ προγράμματι μόλις εύρίσκουσιν 1 ή
2 ώρας διδασκαλίας καθ' εβδομάδα. Αύτος δ σπουδαιότατος λόγος
μ.' έκαμε να παρασκευάσω το βιβλίον τοϋτο ώς άναγνωστικον βι-
ι€·λίον διά την άνωτέραν τάξιν του δημοτικού σχολείου, <l>ç πέρυσι
!τ:αρεσκεύασα όμοιον βιβλίον έκ τής παλαιάς Διαθήκης δια την
ίπροτελευταίιχν αυτου τάξιν- Ό "Ομηρος κα'ι ό 'Ηρόδοτος δύνανται
'νχ τηρήσωσί την θέσιν των,'αλλ' εις το πλευρον αυτών πρέπει νά
δημιουργηθή Οέσις xaî θεσις επιφανής ε'ις κρατερώτατον σύμμαχον
ύ-πέρ παντός εύγενους καί ύψηλοϋ καί ε'ις 'ισχυρότατον πρόμαχον
«ατά πάσης βαρβαρότητος, ε'ις την άγίαν Γραφήν. Δια τούτο έθεώ-
^ησα υψιστον καθήκον νά εργασθώ κατά δύναμιν, ίνα άνυψωθώσι
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τά Ιερά μαόήματα εν τω δημοτ. σχολείω et; τήν προσήκουσαν πε-
ρΐωπήν. Νομίζω ότι οί διδάσκαλοι ο'ι ζώντες εις τους σημερινούς,
χρόνους καί βλέποντες τα έν τή κρινωνίςι συμβαίνοντα θα συμφω-
νήσωσι μετ' έμοΟ ότι πρέπει νά κατα<ρύγω»χεν προς σωτηρίαν ημών
β'ις τήν θρησχείαν. Οί λαοί, οιτινες δεν πιστεύουσιν ε'ις ήθικήν του
παντός οίκονομίαν, οιτινες δέν εχουσιν αυστηρά ήθη, οιτινες δεν τη-
ροΰσιν τον νόμον του Θεού, οΐτινες δεν εχουσιν άγάπην προς παν
ύψηλόν, καταπίπτουσι πολιτικώς καί έπ\ τέλους αφανίζονται. Δεν
πρόκειται λοιπδν περί μικρού τίνος πράγματος ενταύθα, αλλά περί
εφαρμογής μιας ιδέας μεγάλης να συγκρατήσωμεν τον λαον ημών
έντ&ς τών δρίων του καθήκοντος καί του πρέποντος δια τής δυνά-
μεως τής θρησκείας. Πάντα τα άτομα και πάντα τά εθνη, όσα
έμεγαλούργησαν έν τώ κόσμω, ήσαν θρησκευτικά. *Ας λάμψη λοι-
πον καί εις τά σχολειά μας το φω; τής θρησκείας ημών, άς άν-
τληση ό λαός εκ τής κρήνης τής ζωοποιού, έξ ής άντλοϋσιν έκα-
τομμύρια ανθρώπων άπδ αίώνων ήδη, πειστικήν παρηγορίαν έν τή
δυστυχία, σοιά διδάγματα δι à τον βίον, θερμήν άγάπην προς του
Θεοΰ τάς έντολάς, καί άς πολεμηθή ή τυ^λή και προπετής απι-
στία, ήτις ώς παγετός χειμερινός αποξηραίνει τα έν τώ άνθρώπω
ευγενή σπέρματα I Μή λησμονήσωσι δε οί διδάσκαλοι ότι ή ευσέ-
βεια ή γινομένη είς τον λαον είναι ήθική δύναμις πολυ ανωτέρα
πολλών άλλων οικονομολογικών δυνάμεων έν τή πολιτεία και άς
μή δεχθώσί ποτε νά στερήσωσι τήν πατρίδα των τοιαύτης πολυ-
τίμου δυνάμεως. Ταύτα καλόν ένόμισα νά εΓπω ένταΰθα, οί δε δι-
δάσκαλοι γνωρίζοντες τάς σκέψεις μου, άς πράξωσιν δ,τι τους φωτίση.
δ θεό;.

'Er 'Αδψαΐζ rfj 23 'Ιουλίου 1891.

Π. Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ



ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

§ 1. Εισαγωγή.

Έν τ9) ίστορί<£ του Μωϋσέως εϊδομεν πόσον δυστυχείς
εζων οί ΊσραηλΓται εν Αίγύπτω. Ε'ιργάζοντο νύκτα, *α!
Ύΐμέραν χάριν τοϋ Φαραώ κα! των Αιγυπτίων χωρίς να
λαμβάνωσι μισθον καθόλου. 'Αλλά 5έν ηρκει τοϋτο κα! οί
ασπλαγχνοι τοϋ Φαραώ επίτροποι εφέροντο προς αυτούς
ανηλεώς, ώστε ε"ζων Ικεϊ οί δυστυχείς ε'ν μεγίστη άθλιο—
τητι «στερημένοι κα! άρτου κα! ενδυμασίας κα! τρέμοντες
κα.θ' ήμέραν προ των βασάνων των Αιγυπτίων. Είχον Ιν
ξένη χώρ$ άπολέση την έλευθερίαν των, το μέγιστον άγα-
■θον τοϋ άνθρωπου, και ησαν δούλοι των Αιγυπτίων δι' αυ-
τούς εργαζόμενοι και δι' αυτούς άποθνήσκοντες.

Έν τη δυστυχία των ταύτη με καρδίαν συντετριμμένην
έζήτησαν τοϋ Θεοϋ την ^οηθειαν. Και δ Θεός οίκτείρας
αυτούς έστειλεν έκ της ερήμου σωτήρα τον πιστον αύτοϋ
δοϋλον Μωϋσην, δστις pi την βοήθειαν τοϋ Θεού έσωσεν
αυτούς έκ της δουλείας των Αιγυπτίων. Πόσην άγάπην
εδειξε προς αύτούς δ θεός ! Διεχώρισε την θάλασσαν κα!
οιέβησαν άβλαβεϊς ε!ς την άντιπέραν οχθην κα! εσωσεν
αύτούς άπο τον Φαραώ κα! τούς Αιγυπτίους, οϊτινες εύρον
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οίχτρον θάναντον »1ς τά ύδατα τής Ερυθράς θαλάσσης'
τους ώδήγησεν βν τ^ εργιρ,ω, ίνα μή άποπλανηθώσι, δια
^βφέλης φωτεινής- τοις ε'δωκεν εν τω ε'ρήμω και άνύδρφ
τόπψ τροφήν εκ του ουρανού το μάννα και ύδωρ Ικ τής
πέτρας* τοις έ^ωκβ τάς δέκα έντολάς επί του ορούς Σινά,
?να γινώσκωσι τήν θέλησιν του Θεοϋ και σωθώσιν άκολου-
θοΰντες αυτήν' κατετρόπωσε τούς εχθρούς, οσοι ήθελον νά
βλάψωσι τούς Ίσραηλίτας καί τέλος κατήγαγεν αυτούς εις
την γήν τών πατέρων των, είς τήν γήν Χαναάν, ένθα ρέει
γάλα καί μελι.

Άλλα καί ενταύθα πολλά ύπέμειναν οι Ίσραηλΐται. 'Επί
τής εποχής του Σαούλ οί βάρβαροι Άμαληκϊται *αι οί Φι-
λισταϊοι έπέδραμον τήν χώραν καί διήρπασαν αυτήν, πολ-
λούς τών 'Ισραηλιτών άποκτείναντες, άλλους δε έξανδρα-
ποδισάμενοι ! Κατόπιν ο Άβεσσαλώμ έστασίασε κατά τοϋ
πατρός του καί πολλοί τών Ισραηλιτών εκατέρωθεν έπεσον
εν τώ εμφυλίω τούτω πολεμώ καί θρήνοι καί όδυρμοί ήκού-
οντο έν τή γή ταύτη τοϋ Θεοϋ ί 'Επί Άχαάβ πάλιν ανομ-
βρία μ?γάλη καί σιτοδεία καί παντοία κακοδαιμονία έ'τρυχδ
τούς άνθρώπους· επί δε Σολομώντος φόροι μεγάλοι έπε βλή-
θησαν εις τονλαόν,οΰς ούτος δεν ήδύνατο νά κερδήση δια τής
εργασίας ! Άλλα τά μετά ταΰτα δεινά ήσαν ε*τι μεγαλεί-
τερα. Έπί Ναβουχοδονόσορος απώλεσαν τήν ελευθερίαν των
και κατά μυριάδας άπήχθησαν δούλοι μακράν ε'ις τήν Βα-
βυλώνα. Καί εύσπλαγχνίσθη μέν αυτούς κατ07«ν b Κύριος
και «πέτρεψε να έπανέλθωσιν δσοι ήθελον ε'ς τήν πατρίδα
των, άλλ'^εκτοτε διετέλεσαν δούλοι. Ή χαρά και ή ειρήνη
εξέλιπον άπο τούς άνθρώπους καί στεναγμοί και δάκρυα
καί συμφοραί παντοϊαι επεκράτουν ε'ις τον κόσμον.



'Αλλά πάντα ταϋτα τά κακά προεκάλεσαν οί Ίσραη-
λΐται αυτοί διά της άσυνεσίας των κάί διά της παρακοής
των προς τοϋ Θεοϋ τάς εντολάς. Οί πολέμιοι ε'ισέβαλον είς
την γη ν Χαναάν, δτε οί Ίστραηλΐται κουφοί και άσύνετοι
Ιγκατέλιπον τον Θεόν των και έλάτρευσαν ξένους Θεούς
άμαρτήσαντες οΰτω προς τον Θεόν και σωτήρα των. Ή στά-
σις και b εμφύλιος πόλεμος έγένετο, δτε δ Άβεσσαλώμ και
οί περί τοϋτον Ίσραηλΐται ετόλμησαν νά έγείρωσιν όπλα
κατά τοϋ Δαβίδ, δν ώρισεν αύτοϊς δ Θεος βασιλέα, άμαρ-
τήσαντες ούτω προς τον Θεον αύτών και προστάτην. Ή
μεγάλη ξηρασία και ή πείνα γίλΟον, οίε δ Άχαάβ και δ
λαος έλάτρευσαν το ειδωλον τοϋ Βάαλ άπειθήσαντες είς
τοϋ Θεοϋ την Ιντολήν νά μη λατρεύσωσί ποτε ξένους θεούς
η είδωλα θεών. Ή μεγάλη φορολογία και ή δυστυχία
επι Σολομώντος προήλθον διότι δ βασιλεύς ούτος εισήγαγε
την τρυφήν και πολυτέλειαν των βασιλέων των άλλων
εθνών, δπερ είναι αμάρτημα μέγα προς τον Θεόν.

Και ήμάρτανον οί Ίσραηλΐται πολλάκις, ε'ι και έγίνω-
σκον ότι ή αμαρτία τιμωρείται άδυσωπήτως παρά του Θεού.
Τούτο έδίδασκον συχνάκις αύτούς ©ί εκλεκτοί τοϋ Θεού
άνθρωποι, οί προφήται, οϊτινες προέτρεπον και βασιλείς και
ιερείς και σύμπαντα, τον λαον νά μετανοήση δια τάς αμαρ-
τίας των και ν* άκολουθώσι τοϋ Θεοϋ τάς εντολάς άπο-
φεύγοντες την κακίαν. Άλλ' οί λόγοι τών προφητών έλη-
σμονοϋντο, οί δέ Ίστραηλΐται, δ περιούσιος ούτος λαος τοϋ
Κυρίου, δν εξέλεξεν, ϊνα δι' αυτού εύλογηθώσιν δλα τα ενθνη
τής γή«, εφαίνετο ανίκανος και άνάξιος της μεγάλης αύτού
αποστολής. Τότε δ Θεές εκ τοϋ ουρανού εύσπλαγχνίσθη
τους άνθρώπους και απεφάσισε νά στείλη τον μεγαλείτερον



προφήτην όλων τών αιώνων, τον ίδιον αύτού υίόν, ί'να σώσ*)
τον κόσμον. Περί τοϋ μεγάλου τούτου προφήτου έγίνωσκον
οί Ιουδαίοι ότι θά ε"λθη ποτέ καί Ικάλουν αύτον Μεσσίαν.
Αυτός είναι έκιϊνος, περί τοϋ Οποίου εϊπεν b Θεος εις τον
δφιν τον Ιζαπατήσαντα τήν Εΰαν «ν τώ παραδείσφ* «Είς
εκ τών άπογόνων τής γυναικός θά σου σύντριψη τήν κε-
φακήν, άλλα καί σύ θά κεντήσης αύτον είς τήν πτέρναν»,
δπιρ σημαίνει ότι είς ποτε υίος άνθρωπου θά καταλύση το
κράτος τοϋ διαβόλου, άλλα καί αύτος θά πάθη πολλά.
Αύτος είνκι εκείνος, περί ού είπεν b Θεος είς τον 'Αβραάμ*
«Θά πληθύνω τά τέκνα σου ώς τά άστρα τοϋ ουρανού καί
δι' ενός τών άπογόνων σου θά εύλογηθώσι πάντα τά εθνη
τήζ γης.» Αυτός είναι εκείνος, περί τοϋ οποίου b Ίκκώβ
άποθνήσκων είπε προς τον υίόν του τον Ίούδαν προφητικώς*
«Ποτε δεν θά λείψη άπο το γένος σου, 'Ιούδα, άρχων, μέ-
χρις οτου ελθ/) εκείνος, δστις θά φέρη τήν είρήνην εις τον
κόσμο ν καί είς τον όποιον θά ύπακούη δ κόσμος.» Αυτός
είναι εκείνος, τον όποιον οί προφήται καλοΰσι σύμβουλον
θαυμαστόν, Θεόν ίσχυρόν, υίον τοϋ Ύψιστου, εκλεκτον τοϋ
Θεοϋ, μεγάλης βουλής άγγελον, πρεσβευτήν καί άπόστο-
λον τοϋ Κυρίου, εύλογίαν καί σωτηρίαν τοϋ ανθρωπίνου
γένους, άρχοντα ειρήνης, δστις θά φέρη διαρκώς είρήνην
είς τούς άνθρώπους, βασιλέα μέγαν, δστις θά άνατείλη έκ
τοϋ γένους Δαβίβ καί δστις θά βασιλεύση επί πάσης τής
γής καί ή βασιλεία αυτού θά διατηρηθή είς αιώνα τον
άπαντα, καί είς ον θκ ύποτα^θώσι πάντα τά εθνη τής γής
καί θά κλίνωσι προ αυτού γόνυ πάντες οί βασιλείς τοϋ
κόσμου.

Περί τοϋ μεγάλου τούτου προφήτου, τής ελπίδος πάντων



των αιώνων, του λυτρωτοϋ τοϋ κόσμου, τοϋ Κυρίου ημών
ΊησοΟ Χριστοϋ, δστις ήλθεν ε'ις τον κόσμον, ϊνα μας σώση
άπο την άμαρτίαν και δστις εζησε και ε'ιργάσθη και άπέ-
θανεν υπέρ των ανθρώπων, ώς ουδείς άλλος άνθρωπος επί
γης, θά εϊπωμεν εφεξής τί έδίδαξε, τ! επραξε και τί ύπε'-
μεινε χάριν των ανθρώπων και πώς άνέβη έπειτα εις τους
ουρανούς, δπόθιν επιβλέπει εφ' ήμας και συντρέχει νά σω-
θώμεν βκ της αμαρτίας. Το πνεϋμα αύτοϋ το άγιον &ς
φωτίζιρ τον νούν και &ς θερμαίνη την καρδίαν ημών, ίνα
άγαπώμβν το καλόν και ζώμεν ώς γνήσια τέκνα τοϋ Κυ-
ρίου ημών 'Ιησού Χριστοϋ. Ή χάρις αύτοϋ εΐη μετά πάν-
των ημών. Άρ.ήν.

§ 'Ιωάννης ό ΙΙρόδμομος.

Ήλθεν ήδη δ χρόνος, καθ' δν δ Θεός άπεφάσισε νά στείλη
ε'ις τον κόσμον τον μονογενή του υίόν. Άλλα πριν γείνγ|
τοϋτο συνέβη άλ)ο, το δποΐον ήδη θά έκθέσωμεν.

Πάντες οί βασιλείς τοϋ 'Ιούδα, δ εις μετά τον άλλον
έξέλιπον ή παρηγκωνίσθησαν και ήδη βασιλεύς τής 'Ιου-
δαίας ήτο άνήρ ξένος έκ τής Ίδουμαίας δ Ηρώδης, δ υίος
τοϋ 'Αντιπάτρου. ΤΗτο δέ άνθρωπος σφόδρα φιλόδοξος και
σκληρός τιμωρών άδυσωπήτως πάντα άνθιστάμενον είς την
θέλησίν του. Ουδέποτε επτοεϊτο προ τών μέσων, δσον ανή-
θικα και &ν ήσαν, ήρκει μόνον νά κατορθώση τον σκοπόν
του. Διά τοϋτο βλέπομεν αύτον πολλά εγκλήματα έπαλ-
ληλα πράττοντα, ϊνα άσφαλίση έαυτώ τον θρόνον. Έφό-
νευσε την σύζυγο ν αύτοϋ Μαριάμ εκ τοϋ ήρωίκοϋ αϊματος
τών Μακκαβαίων κκταγομένην, την πενθεράν αύτοϋ Άλε-



άνδραν, τούς τρεις αύτού υιούς Άριστόβουλον, Άλέξαν—
δρον και Άντίπατρον, ους ύπώπτευεν επιβουλεύοντας αυτού
τον θρόνον ή τήν ζωήν. Καί ή σκληρότης αύτού ώς καί
ή αδιαφορία προς τήν Ίουδαϊκην θρησκείαν, μάλιστα
δε ή αγάπη αύτού προς τά ήθη καί έθιμα τών 'Ρωμαίων
εϊχον καταστήση αύτον μισητον σφόδρα παρά τοις Ίου—
δαίοις. Καί πολλάκις εγίνοντο κατ' αυτού επιβουλαί,
άλλ' άπεκαλύπτοντο καί οί συνωμόται ελάμβανον σκληρον
θάνατον. Πανταχού τού κράτους είχε κατασκόπους καί
έτιμώρει άπηνώς τούί ε'χθρούς του. Επειδή δέ μιμούμενος
τούς ξένους βασιλείς "Ελληνας καί 'Ρωμαίους κατεσκεύασε
καί ναον πολυτελή εν Ιερουσαλήμ, ον ωκοδόμησε λαμπρό—
τατον καί μ3γαλοπρεπέστατον, καί θέατρον καί άμφιθέατρον
καί γυμνάσια καί ανάκτορα πολλά καί επέβαλε δια τούτο
βαρυτάτους φόρους είς τούς Ιουδαίους, ή δυστυχία τούτων
έπί τής βασιλείας τού Ήρώδου ητο μεγάλη. Καί πάντες ήδη
διακαέστερον έπόθουν τήν Ιμφάνισιν τού Μ εσσίου, ΐνα τεθή
τέλος είς τά δεινά αυτών. Άλλα καί ή 'Ιουδαϊκή θρησκεία
εξηλλαγμένη ήδη καί άπολέσασα τήν προτε'ραν αυτής κα-
θαρότητα, ενπαυσε νά ρίπτη πλέον τάς ζωογόνους καί πα-
ρηγορητιχ,άς αύτής ακτίνας είς τάς καρδίας τών ανθρώπων *
Ή πυρά τής πίστεως, οίαν ήσθάνοντο καί μετέδιδον καί
είς τούς άλλους οί βασιλείς καί οί προφηται τών προτέρων
χρόνων, ειχεν ήδη άποσβεοθή. Οί 'Ιουδαίοι τής εποχής
αύτής άλλοι μεν θρησκείαν ενόμιζον τήν τήρησιν τύπων
τινών νεκρών άνευ ύψηλοτέρου τίνος σκοπού, άνευ αγάπης
προς τον πλησίον καί τοιούτοι ησαν οί γραμματείς καί οί
Φαρισαϊοι. Άλλοι δε πάλιν οί καλούμενοι Σαδδουκαϊοι
ελθόν τες είς σχέσεις προςξένους λαούς, μάλιστα δέ προς τούς



Έλληνας και μιταλαβόντβς τής παιδείας αύτ&ν, τών ηθών
και εθίμων, εδιδον ιις τους θρησκιυτικούς αυτών νόμους
εύρυτέραν Ιρμηνείαν ή άπέρριπτον δσους δεν ευρισκον συμ-
φώνους πρές τον ήδονικον αύτών βίον ή προς τάς άπαι-
τήσεις τών ηγεμόνων. Ή προσοχή αύτών πάσα περιεσ ρε-
φετο πώς ν' άπολαύωσι διαρκώς τών επιγείων του κόσμου
τούτου αγαθών. Δι' Ô ουδόλως έτάραττεν αύτούς ουτε ή
μέλλουσα κρίσις, ουτε οί άγγελοι, ουτε δ προορισμος τοϋ άν-
θρωπου, τά οποία, ουδαμώς παρεδέχοντο. Εις τοιαύτην κα-
τάστασιν και πολιτικήν και θρησκευτικήν εύρίσκοντο οί
'Ιουδαίοι, δτε «γεννήθη μεταξύ αύτών δ 'Ιωάννης δ πρό-
δρομος, δ επικαλούμενος και βαπτιστής. Ό πατήρ αυτού
εκαλεϊτο Ζαχαρίας, ή δε μήτηρ του 'Ελισάβετ. rEko δέ δ
Ζαχαρίας ίερεύ; διαφέρων τών άλλων 'Ιουδαίων, διότι έτήρει
θερμήν την προς τον Θεον πίστιν και ολος δ βίος αύτού ώς
και τής συζύγου του 'Ελισάβετ ήτο άμεμπτος καθ'δλα. "Εν
δέ ελύπει όμως μεγάλως τήν καρδίαν του, ότι ήδη είχε
γηράσν) χωρίς ν' άποκτήση τέκνα. Πολλάκις περί τούτου
πρότερον είχε δεηθή προς τον Θεόν,άλλ' ή δέησίς του ε'μενεν
ανεκτέλεστος. Και ήδη πασα ή επιθυμία αύτού και πασα
ή ελπίς του ήτο νά ΐδη τον Μεσσίαν έρχόμενον, ϊνα σώση,
τους ανθρώπους έκ τής αμαρτίας. Άλλ' δ Θεός ήλέησε τον
άγαθον ιερέα και εδωκεν αύτώ υίόν, δστις εγινεν εις τών
μεγάλων προφητών του'Ιουδαϊκού λαού. Ιδού δέ πώς συνέβη
τοϋτο.

Μίαν ήμέραν δ Ζαχαρίας είχε νά λειτουργήσγ) αύτος εις
τον ναον τοϋ Σολομώντος έν Ιερουσαλήμ. Και άφοϋ ενε-
δύθη τήν ίερατικήν του στολήν, ε'λαβε το χρυσούν θυμια-
τήριον άνά χιΐρας και εισήλθε μόνος εις το ιερόν. Ό λαος
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ίστατο εξω του ίεροϋ και δεν ήδύνατο νά βλέπτ) τί γίνεται
έσω* διότι άπο του ύψηλοΰ θόλου ίκρέματο έμπροσθεν λαμ-
προν παραπέτασμα. Ώς λοιπον είσήλθεν δ Ζαχαρίας εις
το ιερόν καί ήρχισε νά προσεύχηται προς τον Θεόν παρα-
καλών αυτόν καί διά τήν σωτηρίαν τοϋ Ίουδαϊκοϋ λαοϋ,
Ισως δέ καί δια τήν Ιδίαν του ύπόθεσιν, νά ελεήση τέλος
αυτόν καί νά τω χαρίση εν τέκνον, αίφνης βλέπει δεξιά
του εις το θυσιαστήριον άγγελον ίστάμενον. Φόβος μέγας

κατέλαβεν αυτόν καί ύπό τοϋ φόβου έλΰθησαν τά γόνατά
του. 'Αλλ' δ άγγελος, δστις ένόησε τοϋτο, έθάρρυνεν ευθύς
τον Ζαχαρίαν ειπών τούς εξής φιλόφρονας λόγους·

«Μη φοβοϋ, Ζαχαρία ! Ό Θεός είσήκουσε τής δεήσεώς
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σου και ή γυνή σου ή Ελισάβετ θά γεννήση υίόν, δν θά όνο-
μάσης Ίωάννην. Το τεκνον τοϋτο θά είναι καί είς τούς γο-
νείς του χαρά καί άγαλλίασις, άλλα καί δ άλλος κόσμος
θα χάρη διά τήν γέννησίν του. Διότι δ θεος θά εύλογήση
το τεκνον τούτο, θά τού δώση πνεύμα άγιον καί δύναραν
καί θά γείνη μέγας άνήρ, όστις θά διδάξη τούς άνθρώπους
τον νόμον τού Θεού καί πολλούς εκ τών υιών τού 'Ισραήλ θά
επιστρέψη ώς άλλος 'Ηλίας προς τον Κύριον τον Θεον αύτού,
οί άσεβεϊς θά συνετισθώσι καί οι ευσεβείς θά ύμνήσωσι τον
Θεον καί ούτω θα παρασκευάση τον λαόν, ?να δεχθή τον
Μεσσίαν.»

Ταύτα είπεν δ άγγελος τοϋ Θεού. Ό δέ Ζαχαρίας, χω-
ρίς νά λάβη ύπ' δψει ότι δ λαλών ενώπιον του ήδύνατο νά
είναι άγγελος, δπως καί πράγματι ήτο, άντί νά ευχαρί-
στηση τον άγγελον καί τον Θεον διά το μέγα τούτο έλεος,
οπερ εδειξε καί προς αύτον καί προς δλον το γένος τών
'Ιουδαίων, ους άπεφάσισε νά σώση εκ τής αμαρτίας, ου
μόνον τοϋτο δεν έπραξε, άλλά και έ'δειξεν ότι δεν πιστεύει
ότι είναι δυνατόν νά συμ,βή τοϋτο, διότι καί αύτος καί ή
σύζυγος του, λέγε:, εΐναι γέροντες καί οί γέροντες δεν γεν-
νώσι πλέον, καί δεν διστάζει τοϋτο νά είπη μάλιστα και
κατά πρόσωπο > τού άγγέλου.

<£ Διά τίνος σημείου, είπε, δύναμαι νά πεισθώ είς τοϋτο,
Έγώ, ώς βλέπεις, είμαι γέρων καί ή σύζυγος μου ώσαύτως.
Ό καιρός νά άποκτήσωμεν τέκνα παρήλθε πλέον».

Προς ταύτα άπεκρίθη δ άγγελος·

« Έγώ είμαι, Ζαχαρία, δ Γαβριήλ, δ άγγελος τού Θεού.
Καί ήδη ήλθον προς σι άποσταλείς παρά τοϋ Θεού νά σού
φέρω τήν εύφρόσυνον ταύτην άγγελίαν. Οί λόγοι μου θά
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πληρωθώσιν είς τον xettpov των. Το δε σημεΐον, δπερ ζητείς,
ΐνα πιστεύστρς, είναι ότι ήδη θκ είσαι άλαλος μέχρι τοϋ
χρόνου, καθ* δν θα γείνωσι πάντα, δσα ειπον».

Ταϋτα ειπεν 6 άγγελος καί εγεινεν άφαντ·ς. Ό δέ Ζα-
χαρίας ήδη έμενεν εκστατικός επί πολύν χρόνον εντός του
ίεροϋ. Ό δέ λαός περιέμενεν αυτόν άνυπομόνως καί δεν
ήδύνατο νά έννοήση διά τί μένει δ Ζαχαρίας τόσον χρό-
νον εντός. 'Αφ' ου δέ παρήλθεν ικανός χρόνος, συνή"λθεν δ
Ζαχαρίας καί εξήλθε τοϋ ίεροϋ, Ϊνα ευλόγηση κατά τήν
συνήθειαν μεγαλοφώνως τον έν τω ναψ εύρισκόμενον λαόν.
Άλλ'-έστάθη αδύνατον νά δμιλήση καί διά τοϋτο εύλό-
γησεν αυτόν σιωπών, εδειξε δέ διά νευμάτων ότι μέγα τι
έκ τοϋ ουρανού συνέβη αύτώ. Καί δ μεν λαός ένόησεν ότι θά
είδεν δ Ζαχαρίας δραμά τι καί δοξολογήσας τον Θεόν
άπήλθε συγκεκινημένος. Ό δέ Ζαχαρίας άλαλος έπέστρεψεν
είς τήν οίκίαν του προς τήν σύζυγόν του τήν Ελισάβετ.
Δεν παρήλθε δέ πολύς καιρός καί ή Ελισάβετ συνέλαβεν
υίόν εν τί) γαστρί ώς εΓπεν δ άγγελος καί ήτο πλήρης χο-
ρδές καί ε δόξαζε τον Θεόν ότι ήλέησεν αυτήν καί δεν άφή-
κε νά άποθάνη άτεκνος, δπερ εθεωρείτο τότε μέγα ονειδος
παρά τοις άνθρώποις.

§β3.Εύαγγελ&σμ.ος -εν^ γεννήσεως ταΟ Χρςστοΰ.

Έν τ ή 'Ιουδαία εζη οικογένεια χρηστή καθ' ολα και
ευσεβής, δ 'Ιωακείμ έκ τής γενεάς τοϋ Δαβίδ καταγόμενος
καί ή "Αννα ή σύζυγος αύτοϋ έκ τής φυλής Λευΐ. 'Αμφό-
τεροι ούτοι άτεκνοι μένοντες έοέοντο τοϋ Θεοϋ νά χαρίσν)
αύτοϊς τέκνον καί ύπέσχοντο νά άφιερώσωσι τοϋτο ε'ις τήν



ύπηρεσίαν του θεου. Τής δεήσεως τοςύτης τών ευσεβών αν-
θρώπων ιίσήκουσεν δ θεός καί τη 8 Σεπτεμβρίου έγεννήθη
αύτοίς κόρη, ην έκάλεσαν Μαρίαν. "Οτε δε εγεινε τριετής,
οί γονείς έκτελούντες τήν ύπόσχεσίν των, εφερον είς τον ναον
καί αφιέρωσαν τήν μονογενή των θυγατέρα είς τον θεον τή
Νοεμβρίου. 'Ενταύθα διέτριψεν ή κόρη 12 δλα έτη
έχουσα τήν προσοχήν της δλην είς τού θεού τάς έντολάς
καί ζώσα, ΐνα υπηρέτη μόνον τον θΐόν. Δωδεκαετής δέ
εστερήθη τών καλών αύτής γονέων, οΐτινες έν βαθει γήρατι
άπεδήμησαν είς τον Κύριον. Έξελθούσα Si εκ τού ναού
έπανήλθεν είς τήν πολίχνην αύτής Ναζαρέτ τής Γαλιλαίας
καί έτρέφετο εκ τών εργασιών τών χειρών της πλήρης άγα-
θότητος και εύσεβείας. 'Εκεί έν Ναζαρέτ εζη καί πτωχός
τις τέκτων ονόματι 'Ιωσήφ, δστις είχε δώση ύπόσχεσιν νά
τήν νυμφευθή. Είς τήν ευσεβή ταύτην κόρην τον έκτον
μήνα μετά τήν σύλληψιν τού Προδρόμου, μίαν ήμέραν
έν u-ήτο μόνη έν τή οίκίι^ της ενεφανίσθη δ άγγελος Γα-
βριήλ, δ αύτος δστις είχε πρότερον εμφανισθή καί είς τον
ιερέα Ζαχαρίαν, καί τήν εχαιρέτισεν ώς έξης*

«Χαίρε, κε^ αριτωμί,νη, δ Κύριος ρ.ετά σου* σύ είσαι με-
ταξύ τών γυναικών ή παρά τοϋ Θεού ευλογημένη».

Ή πτωχή κόρη, ώς ήκουσε ταύτα, έταράχθη καί καθ'
έαυτήν διελογίζετο ότι τοιούτων μεγάλων επαίνων αύτη
δεν είναι άξια. Δι' αύτο εσιώπα μή ήξεύρουσα τί νά είπη
προς τοιούτον χαιρετισμόν. Ό άγγελος έννοήσας τήν ρ.ε~
τριοφροσύνην τής κόρης προσέθηκε ταύτα-

«Μή φ.οβού, Μαρία! Πλησίον τού Θεού εύρες χάριν.
Ο Θεος απεφάσισε νά γεννήσης υίόν, δν θά όνομάσης Ίη-
σούν. Ούτος θά γείνη μέγας, καί θά όνομασθή υίος τού
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Υψίστου. Αυτός θά βασιλεύση βασιλείαν αίώνιον έν τω κο-
σμώ, και θα σώση τούς άνθρώπους άπο τήν άμαρτίαν. Το
πνεύμα το άγιον θά ελθη είς σέ καί ή δύναμις τού Ύψι-
στου θά σέ επισκίαση. Καί διά τοϋτο καί το τεκνον σου

θά είναι άγιον καί θά όνομασθη υίος τού Θεού. Παρά τώ
Θεω ούδεν πραγμα είναι αδύνατον. Μάθε ότι καί ή Έλι-
σάβετ/ή συγγενής σου, &ν και είναι γραία, θά γεννήσει
μετ' ολίγον υίόν ».

Ταύτα άκούσασα ή Μαρία Ινόησε τί σημαίνβυσι και
πλήρης εύσεβείας καί ευγνωμοσύνης προς τον Θεον είπε*
«Έγώ είμαι τοϋ Θεοϋ δούλη. "Ας έκτελέσθη ο,τι άπβ-
φάσισεν h θεός.»



Μετά τους λόγους τούτους b άγγελος έ'γεινεν άφαντος·
Ή δε Μαρία: μόνη μείνασα έσκέπτετο περί τών λόγων τοϋ
άγγέλου και ευχαριστεί τον Θεον διά τήν χάριν, ής εθεώ-
ρησεν αυτήν άξίαν, να γείνη μήτηρ τοϋ Σωτήρος τοϋ κό-
σμου. Άλλ* οχι όλιγώτερον εύχαρίστησεν αυτήν ή αγγελία
ότι ή συγγενής αύτής Ελισάβετ, ήτις είχε μείνη στείρα
καθ' ολον της τον βίον, ήδη εν τώ γήρατι έμελλε νά γεν-
νήση τέλος τεκνον κατά Θεοϋ εύδοκίαν. Καί βγεννήθη είς
αυτήν ή επιθυμία νά μεταβή μακράν είς τήν Ίουδαίαν καί
νά συγχαρή έκ τοϋ πλησίον τήν 'Ελισάβετ. Ώς δέ έφθα-
σεν εκεϊ καί είσήλθεν απροσδόκητος εντός τής οικίας καί
έχαιρέτισε τήν 'Ελισάβετ καί συνεχάρη αυτήν διά τήν
εύτυχίαν, ήν εδωκε προς αυτήν b Θεός, ή Ελισάβετ φωτι-
σθεΐσα ύπο πνεύματος άγιου είπε μεγαλοφώνως'

«Ευλογημένη είσαι σύ μεταξύ τών γυναικών καί ευλο-
γημένος είναι 6 καρπός τής κοιλίας σου.Καί πώς ήτο τοϋτο,
νά ελθγ) ή μήτηρ τοϋ Κυρίου προς εμέ ; Είσαι μακαρία
ότι έπίστευσες· διότι θά γείνη δ,τι σού είπεν δ Κύριος.

Ύπο τών λόγων τούτων συνεκινήθη σφόδρα ή παναγία
Παρθένος καί πλήρης ευγνωμοσύνης είς τον Θεον είπε τά
εξής·

«Ή ψυχή μου εγκωμιάζει τον Κύριον κρί το πνεύμα
μου άγάλλεται διά τον Θεον τον Σωτήρά μου* διότι Ιπέ-
βλεψεν !π' Ιμέ τήν ταπεινήν του δούλην. Καί άπο τούδε
καί είς το εξής θά μέ μακαρίζωσι πάσαι αί γενεαί τών
ανθρώπων διότι μεγάλα πράγματα εκαμεν είς έμέ εκείνος,
δστις είναι δυνατός καί ούτινος το ονομα είναι άγιον, καί ή
εύσπλαγχνία αυτού διαρκεί είς γενεάς γενεών δι' εκείνους,οΐ-
τινες φοβούνται αυτόν .Καταβάλλει πάντα διά τού βραχίονός

2



του καί τούς άλαζόνας]άνθρώπους διασκορπίζει καί άφανίζει.
Τούς τυράννου; κατακρημνίζει εκ του θρόνου αύτών καί υ-
ψώνει άνθρώπους μετριόφρονας. Είς τούς πεινώντας παρέχει
δ'λα τα άγαθά του καί τούς πλουσίους άποπέμπει μέ κενάς
χείρας. Καί τόν δούλον του 'Ισραήλ προστατεύει καί βοηθεΐ
ένθυμούμενος τό ελεός του προς τον Αβραάμ, καί προς
τούς άπογόνους του, ώς είπε προς τούς πατέρας ήμών».

Ή Μαρία έ'μεινεν εν τγ οίκίι^ τής' 'Ελισάβετ τρεις μή-
νας καί έπειτα έπέστρεψεν είς τήν Ναζαρέτ.

g 4L. 'H γέννησες τοΟ DpoSpô|j.o\>.

Ή 'Ελισάβετ έγέννησεν υίόν, ώς είχε προείπη δ άγγελος
του Θεού. Οί δέ γείτονες καί οί φίλοι, ώς ήκουσαν τό μέγα
τοϋτο καλόν, όπερ έκαμε πρός αύτούς δ Θεός, εδραμον είς
τήν οίκίαν τοϋ Ζαχαρίου καί εχαιρον καί αυτοί δμοϋ μέ
τούς γονείς τοϋ παιδίου. Τη δέ όγδοη ήμερα, οτε εδίδετο
κατά τήν τότε συνήθειαν τό ονομα είς τό γεννηθέν παιδίον,
μετέβησαν πάλιν καί οί συγγενείς καί οί γείτονες είς τοϋ
Ζαχαρίου, ϊνα παρασταθώσι κατά τήν όνοματοθεσίαν. Καί
οί μεν άλλοι πάντες ενλεγον νά ονομασθώ τό παιδίον Ζαχα-
ρίας κατά τό όνομα τοϋ πατρός του. Ή 'Ελισάβετ όμως
πλήρης πνεύματος άγίου άντεΐπε καί προέτεινε νά όνομα-
σθγί 'Ιωάννης. Μάτην δέ προσεπάθουν νά τήν μεταπείσωσι
λέγοντες οτι τοιούτον ονομα δεν ε'χεν ουδείς μεταξύ τών
φίλων της. Ή 'Ελισάβετ επέμενε τό τέκνον της νά ονομα-
σθώ, Ιωάννης. Πρός τοϋτο δέ ήρώτησαν καί τόν Ζαχαρίαν,
δστις παρεκάθητο έκεϊ κωφός καί άλαλος άπό τής ημέρας
τής εμφανίσεως τοϋ αγγέλου έν τω ίερώ. Διά σημ-είων καί
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χειρονομιών εδειξαν είς αυτόν νά εννοήση ότι πρόκειται νά
δοθ9} τό ονομα είς τό τέκνον του καί ποιον όνομα αυτός
προτιμ^. Ό Ζαχαρίας μή δυνάμενος νά λαλήση έζήτησεν
άβάκιον καί κονδύλιον, επί τοϋ δποίου εγραψε το ονομα
'Ιωάννης ενθυμούμενος τί ειχεν εΐπη προς αυτόν δ άγγελος.
Καί μόλις εγραψε τό δνομα τούτο καί ή γλώσσα αύτού έ-
λύθη καί εγεινεν εντελώς υγιής, ώς ήτο καί πρότερον. Οί
δε παρευρισκόμενοι πάντες έθαύμασαν καί ειπον «Τί αρά
γε θά γείνη τό παιδίον τούτο, τό όποιον σκέπει ή χειρ
του Κυρίου ; » Ό δέ Ζαχαρίας πλήρης πνεύματος άγιου ε-
οόξασε τον Θεόν και είπε

«Ευλογημένος νά είναι δ Κύριος, δ Θεός τοϋ 'Ισραήλ,
δστις ένθυμούμενος τήν άγίαν αύτοϋ Διαθήκην, τον δρκον,
ώμοσε προς τόν 'Αβραάμ, έχάρισεν ήμΐν Σωτήρα κρα-
τερόν, νικητήν πάντων τών μισούντων ήμας, ϊνα σωθτί δ
λαός του, ώστε νά δυνάμεθα νά λατρεύωμεν αύτόν πάσας
*τάς ήμέρας τής ζωής ήμών άνευ φόβου έν δσιότητι καί δι-
καιοσύνη, άπερ άρέσκουσιν είς αύτόν. Σύ δέ, παιδίον, θά
όνομασθής προφήτης τοϋ Ύψιστου ! Θά προηγηθής τοϋ Κυ-
ρίου, ϊνα έτοιμάσης τάς δδούς αύτού, ϊνα δώσης νά εννοήση
δ λαός τήν σωτηρίαν αύτού, ον εύσπλαγχνίσθη δ Κύριος
καί έστειλε τήν άνατολήν εξ ύψους, ϊνα φώτιση τούς καθή-
μενους Ιν τω σκότει καί εν τή σκι^ τοϋ θανάτου καί κα-
τευθύνη τούς πόδας ήμών είς δδόν ειρήνης.»

Ταϋτα συνέβησαν κατά τήν γέννησιν καί τήν όνοματο-
θεσίαν τοϋ 'Ιωάννου. Τό δέ παιδίον ηύξανε και έτιματο παρά
τών άνθρώπων διά τε τόν σώφρονα βίον του καί διά τήν
εύσέβειάν του πρός τόν Θεόν. Τί δέ ?! πράξε καί τί έπαθε,
θά ίστορήσωμεν κατόπιν.



= 20 ===

§ Ή γέννησις τοΟ Ίηβοϋ ΧρςβτοΟ.

Ό Ιωσήφ, δ μνηστήρ τής Μαρίας, δεν ήξευρε τίποτε
έξ δσων συνέβησαν είς αυτήν. Διά τοϋτο δ Θεός εστειλεν
άγγελον, δστις sv όνείρω εφανερώθη είς αυτόν καί είπε*

«Ιωσήφ, υιέ τοϋ Δαβίδ, μή φοβηθής νά λάβης είς τον
οικόν σου τήν Μαρίαν. Αυτή θά γέννηση έκ πνεύματος ά-
γιου υίόν, δν θά ονομάσης Ιησού ν (σωτήρα)* διο'τι θά
σώση τον λαον άπο τάς αμαρτίας αυτού.»

Ό Ιωσήφ, ώς έξηγέρθη έκ τοϋ ύπνου, ευχαρίστησε τον
Κύριον καί έ'πραξεν ώς διετάχθη. Παρέλαβεν είς τον οικόν
του τήν παρθένον Μαρίαν καί έζων άμφότεροι έν Ναζαρέτ
έν δμονοicy, άγάπη καί άθωότητι καθώς οί άγγελοι τού
Θεού.

Κατά τούς χρόνους τούτους εν 'Ρώμη έβασίλευεν δ Αύ-
γουστος, δστις διέταξε νά άπογραφώσι πάντες, δσοι ήσαν
ύπήκοοι ή σύμμαχοι τών 'Ρωμαίων. Προς τοϋτο δέ ενπρεπε
νά άπογραφώσι καί οί 'Ιουδαίοι, οΐτινες ήδη ήσαν τών-
'Ρωμαίων σύμμαχοι."Εγεινε δέ ή άπογραφή ενταύθα κατά
τον Ίουδαϊκον τρόπον. Έκαστος δηλαδή πολίτης ώφειλε.
νά μεταβή είς τήν χώραν, έξ ής κατήγετο, καί έκει νά εμ-
φανισθή είς τήν άρχήν, ίνα σηρ,ειωθή είς τά βιβλία. Προς
τον σκοπον τούτον μετέβη καί δ 'Ιωσήφ εκ Ναζαρέτ είς.
μίαν πόλιν τής 'Ιουδαίας, ήτις έκαλεϊτο Βηθλεέμ. Ή πόλις
αύ'τη ήτο καί πατρίς τοϋ Δαβίδ, έξ ού κατήγετο καί δ
'Ιωσήφ. Είς τήν μακρινήν δέ ταύτην άποδημίαν παρηκο-
λούθησε καί ή Μαρία. Ότε δέ διέτριβον εν Βηθλεέμ,ήλθεν
δ καιρός νά γεννήση καί ώς κατάλληλος τόπος προς αύτον
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-τόν σκοπόν διά μίαν πτωχοτάτην γυναίκα εύρέθη σπήλαιον
■εις το άκρον τής Βηθλεέμ, δπερ έχρησίμευεν ώς σταύλος
τών ζώων. Έκεΐ τή 25 Δεκεμβρίου περί το μεσονύκτιον
«γεννήθη 6 μικρός Ίησοϋς, τον όποιον περιετύλιξεν ή πτωχή
μήτηρ είς σπάργανα, καί έΌεσεν είς φάτνην μεταξύ ξη-
ρών χόρτων, ϊνα μη κρυώση. Έκεΐ έν τω σπηλαίω εύρί-
σκοντο μόνοι h 'Ιωσήφ καί ή Μαρία. Διότι οί ποιμένες ήγρύ-
πνουν εξω είς τούς άγρους φυλάσσοντες τάς ποίμνιά των.
Καθ' δν δέ χρόνον εγεννατο έν τω σπηλαίω ό 'Ιησούς, άγ-
γελος Κυρίου κατέβη Ικ τοϋ ουρανού λαμπρότερος τών αστέ-
ρων καί έλθών πλησίον τών ποίμένων, οϊτινες εΐχον έκπλαγή
Ικ τοϋ θαύματος τούτου, είπε'

«Θαρρείτε, ιδού. φέρω ύμιν χαρμόσυνον άγγελίαν καί δια
σάς καί δι' δλον τόν κόσμον. Σήμερον έγεννήθη Ιν τη πόλει
τοϋ Δαβίδ Χριστός ό Κύριος, ό σωτήρ τοϋ κόσμου. Πη-
γαίνετε καί θά εΰρητε τό βρέφος έν τώ σπηλαίω Ισπαργα-
νωμ-ένον καί κείμενον έν τή φάτνη.»

Έν ω δέ ενλεγε ταύτα ο άγγελος, πλήθος άγγέλων έν
τω ούρανω υμνουν τόν Θεόν λέγοντες'

«Ή γέννησις τοϋ Χριστού είναι έν τοις ούρανοΐς δόξα
τοϋ Θεοϋ, επί γής ειρήνη, καί εύμένεια τοϋ Θεού πρός τούς
ανθρώπους». "Η ϊνα μεταχειρισθώμεν τάς λέξεις αύτάς τών
άγγέλων· «Δόξα έν Ύψίστοις θεώ, καί επί γής ειρήνη,
εν άνθρώποις εύδοκία.»

Ώς είδον ταϋτα καί^ήκουσαν οί ποιμένες', ευθύς έ'δραμον
μετά σπουδής είς τό σπήλαιον καί εύρον τήν Μαρίαν καί
τόν 'Ιωσήφ καί τό παιδίον κείμενον έν τη φάτνη, ώς ειχεν
ειπη αύτοϊς ο άγγελος. Τότε έδόξασαν τόν Θεόν καί πάν-
ταχοϋ, όπου μετέβαινον, διηγοϋντο τί κατά τήν νύκτα τής



τούς λόγους τούτους καί διελογίζετο περί αυτών εν τή καρ-
δί<£ της. Ώνόμασε δέ το παι&ίον Ίησούν, δπως είχεν όνο-
μάση αυτό ό άγγελος, πριν ακόμη γεννηθή.

§ 6. Μ έν τώ ναω «αράστα^σος τοΰ 'IvjCfoS.

Κατά τον νόμον τοϋ Μωϋσέως ολοι οί γονείς ώφειλον παν
άρρεν αυτών τεκνον πρωτότοκον νά προσφέρωσιν είς τον
Θεον και νά θυσιάσωσιν οί μεν πλούσιοι άμνόν, οί δέ πτω-
χοί ζεύγος περιστερών. Έπραττον δέ τήν θυσίαν ταύτην

γεννήσεως τού Χριστού ειδον καί ήκουσαν, πάντες δέ, δσοι.
ήκουον ταύτα, έθαύμαζον. Ή δέ Μαρία Ιφύλαττε πάντας.
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προς άιδιον και ευγνώμονα άνάμνησιν τής εξόδου αυτών εκ
τής Αιγύπτου, ότε ό Θεός έξωλοθρευσε τά πρωτότοκα τέκνα,
τών Αιγυπτίων. Τόν νόμον τούτον τηρούσα εύλαβώς καί ή
Μαρία έφερε τό τέκνον της είς τόν εν Ιερουσαλήμ ναόν καί
ώς πτωχή που ήτο προσέφερε καί εν ζεύγος περιστερών πρός
θυσίαν.

"Εζη οέ τότε έν 'Ιερουσαλήμ σεβάσμιος τις γέρων ονόματι
Συμεών, άνθρωπος λίαν δίκαιος καί εύσεβής. Περιμένων δέ
μετά πόθου μεγάλου τήν ελευσιν του Σωτήρος, είχε πα-
ρακαλέση τόν Θεόν νά μή άποθάνη πριν ϊδη τόν Μεσσίαν.
Καί 6 Θεός είσήκουσε τής ευχής του.

"Οτε δέ ή\Μαρία εισήλθε μετώ τοϋ παιδίου είς τόν ναόν,
εισήλθε κατ ' έμπνευσιν τού άγίου Πνεύματος έκεϊ καί ό
Συμεών. Εύθύς δέ ανεγνώρισε τον μέλλοντα Σωτήρα τοϋ
κόσμου καί λαβών είς τάς άγκάλας του είπε βλέπων είς τόν
ούρανόν·

«Τώρα άφες, δέσ ποτα, τόν δούλόν σου νά άποθάνη εν
ειρήνη, ώς μού είχες ύποσχεθή· διότι είδον οί οφθαλμοί μου
τον Σωτήρα, δν άπέστειλας είς τόν κόσμον, ϊνα είναι φως
πρός σωτηρίαν τών έθνών καί δόξα τού λαού σου Ισραήλ.»·*

"Επειτα στραφείς προς τήν Μαρίαν καί τόν 'Ιωσήφ, οϊ-
τινες έθαύμαζον άκούοντες παρά γέροντος άγνωστου τήν
θείαν τοϋ τέκνου των καταγωγήν, εύλόγησεν αύ'τούς. Πρός
δέ τήν Μαρίαν είπε τούς έξής προφητικούς λόγους·

«Τό τέκνον τοϋτο θά είναι ή άπώλεια τών κακών και ή

4. «Νυν απολύεις τον δουλόν σου, Δέσποτα, χατά το ρήμά σου εν
ειρήνη· ότι ειδον οί οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου, δ ήτοίμασας
χατά πρόσωπον πάντων τών λαών, φώς είς άποκάλυψιν εθνών καί
ΐόξαν του λαου σου Ισραήλ.»
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σωτηρία τών άγαθών άνθρώπων θά είναι το άντικείμενον
τής άντιλογίας· και τήν ίδικήν σου ψυχήν θά διέλθη
ρομφαία».

Ταϋτα είπεν ό γέρων Συμεών καί θέσας το παιδίον είς
τάς άγκάλας τής Μαρίας απέθανε θάνατον ήσυχον.

Έκεϊ δέ έν τω ναώ ήτο καί ή προφήτις "Αννα, γυνή
χήρα όγδοήκοντα τεσσάρων ετών, ήτις μετά τον θάνατον
τοϋ συζύγου της εν τη άκμή τής ήλικίας της ήρνήθη τοϋ
κόσμου τάς ήδονάς και άφιερώθη είς τήν λατρείαν τοϋ Θεοϋ
νύκτα καί ήμέραν νηστεύουσα καί προσευχομένη καί ουδέν
άλλο ποθούσα ή νά ζη έν εύσεβεία καί άρετη. Ευθύς καί
αύτη ανεγνώρισε τόν Κύριον καί ελθοϋσα πλησίον έοόξασεν
αύτον καί εκήρυξεν αύτόν είς πάντας, οϊτινες περιέμενον νά'
λυτρωθή ή Ιερουσαλήμ.

Ταύτα συνέβησαν έν τω ναώ κατά τήν πα,ράστασαν τοϋ
Κυρ ίου. Κατόπιν ή Μαρία καί δ 'Ιωσήφ μετά τοϋ παιδίου
επέστρεψαν είς τήν οίκίαν των.

§ Τ. ]&Ιάγθ£ έξ ανατολών.

Πλήν τών ποιμένων, τού Συμεών και τής "Αννης, ήζιώ-
θησαν νά ϊδωσιν τόν Σωτήρα καί τρεις σοφοί άνδρες, οί'τινες
εκαλοϋντο μάγοι. Ούτοι κατώκουν μακράν πρός ανατολάς
είς τήν Βαβυλωνίαν χώραν. 'Ασχολούμενοι δέ μέ τήν σπου-
δήν τών ουρανίων σωμάτων έθαύμασαν ίδόντες κατά τήν
γέννησιν τού Ίησοϋ Χριστού όλως ιδιάζοντα αστέρα, ουδέ-
ποτε πρότερον φανέντα. Έκ τούτου εσυμπέραναν ότι μέγας
άνήρ γενναται είς τήν Ίουόαίαν καί ήλθον εκεί, ϊνα προσ-
κυνήσωσιν αύτόν. Φθάσαντες δέ είς 'Ιερουσαλήμ ήρώτων"
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<ίΠοϋ είναι δ γεννηθείς βασιλεύς τών 'Ιουδαίων; Είδομεν τον
αστέρα αύτού εν τή πατρίδι μας οντες καί ήλθομεν να
τον προσκυνήσωμεν». Ή είδησις αύτη ότι έγεννήθη βασι-
λεύς τών 'Ιουδαίων καί ότι ήλθον σοφοί άνδρες νά τον
τυροσκυνήσωσι, διεδόθη είς δλην τήν πόλιν, ήκουσε δέ αυτήν
καί δ βασιλεύς Ηρώδης. Εύθύς δέ, ίνα ρ-άθη άκριβώς τί
συμβαίνει, καί λάβη εγκαίρως μέτρα μή άπολέση τήν βα-
σιλείαν, διατάσσει νά συνελθη τάχιστα το μέγα συνέδριον
τών αρχιερέων καί γραμματέων καί άποφανθή, &ν κατά
τούς προφήτας μέλλη νά γεννηθή βασιλεύς τών 'Ιουδαίων
καί πού. Το συνέδριον ειπεν οτι είς έ'να τών προφητών τον
Μιχαίαν είναι γεγραμμένον «Καί σύ Βηθλεέμ, γή Ιούδα,
ουδαμώς ελαχίστη ε! έν τοις ήγεμόσιν Ιούδα. 'Εκ σοϋ γαρ
Ιξελεύσεται ηγούμενος, δστις ποιμανεΐ τον λαόν ρ.ου τον
Ισραήλ.» "Ωστε κατά τον προφήτην τούτον, είπον, εν Βη-
θλεέμ θά γεννηθή δ Χριστός. Άκουσας ταύτα δ 'Ηρώδης
εκάλεσε κρυφίως τού; μάγους καί άφ ' ού τούς περιεποιήθη
πολύ, ήρώτησε λεπτομερώς περί τού αστέρος πότε άνεφάνη,
είς ποιον μέρος ήτο τοϋ ουρανού, καί τί άρά γε νά εσήμαινεν
δ άστήρ ούτος. Οί μάγοι ουδέν κακόν ύποπτεύοντες διη-
γήθησαν πάντα μετ'ακριβείας καί είπον ότι το γεννηθέν
παιδίον θά γείνη βασιλεύς τοϋ κόσμου. Τότε δ 'Ηρώδης
χωρίς νά οείξη φόβον περί τής βασιλείας του, τουναντίον
μάλιστα προσποιηθείς καί 2 αύτος εύσέβειαν είπεν είς τούς
μάγους'

«Πηγαίνετε σεις πρώτον καί εξετάσατε περί τού παιδιού,
καί δταν εύρητε αυτό,έρχεσθε κατόπ-.v καί λέγετε καί προς
Ιμέ, ί'να μεταβώ καί εγώ εκεί νά το προσκυνήσω.»

Ταύτα ειπεν δ βασιλεύς 'Ηρώδης, οί δέ μάγοι κατά τήν
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αυτήν νύκτα άπήλθον είς τήν πόλιν Βηθλεέμ, τήν δύο περί-
που ώρας άπέχουσαν τής 'Ιερουσαλήμ. Καθ' δδον δέ εύρι-
σκόμενοι ειδον εν τω ούρανφ πάλιν τον άστέρα, ον ειχον
ϊδη εν τή πατρίδι των καί δστις κινούμενος έστη ύπεράνω
άκριβώς τής οικίας, ε"νθα κατφκει ή Μαρία. Πλήρεις χαρ£ς_
οί μάγοι είσήλθον είς τήν οίκίαν καί εύρον τήν Μαρίαν-

κρατούσαν το βρέφος είς τάς άγκάλας της. Πεισθέντες δέ
οτι το παιοίον τούτο ήτο δ βχσιλεύς, ôv προανήγγειλαν οι.
ουρανοί, έπεσον και προσίκύνησαν αυτό. "Επειτα άνοίξαν-
τες τούς δοοιπορικούς αυτών σάκκους προσέφερον !είς αυτό
χρυσον καί λίβανον καί σμύρναν.

Μετά τήν προσκύνησιν οί μάγοι έσκέπτοντο "νά άναγ—
γείλωσι τοϋτο καί είς τον Έρώδην, ώς είχε διατάξη αυτούς
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'Αλλά καθ' ΰπνον επεφάνη αύτοϊς άγγελος Κυρίου, όστις
συνεβούλευσε δι'άλλης δδοϋ νά έπανέλθωσιν είς τήν πατρίδα
των χωρίς νά γνωστοποιήσωσιν εις τον Ήρώδην ουδέν περί
του παιδιού. Καί οί μάγοι έπραξαν, ώς συνεβούλευσεν αύ-
τοΐς 6 άγγελος.

§ Οάνοί,τος τών «αςδ^ων της Βηθλεέμ..

Ο βασιλεύς 'Ηρώδης άνέμενε πολύν χρόνον τούς μάγους.
"Οτε δέ εμαθεν ότι ούτοι έπανήλθον είς τήν πατρίδα των
δι' άλλης δοοϋ, άποφυγόντες νά τον ΐοωσιν, ώργίοθη πολύ
καί έβουλεύθη νά εκτελέσει κακούργον σχέδιον, νά φονεύση
δλα τα μικρά παιδία τής Βηθλεέμ καί τών περιχώρων αύτής
άπό δύο ετών καί κατωτέρω έλπίζων ότι μεταξύ τών παι-
διών τούτων θά είναι καί δ νεογέννητος Σωττρ τού κόσμου.
ΤΗ Μαρία καί δ 'Ιωσήφ δέν ήξευρον τί κακόν ενμελ>ε νά
γείνη εν τη πόλει καί δέν έφαντάζοντό ποτε ότι τό καλόν
των τέκνον, δπερ ήσυχα Ικοιματο, ήδύνατο εντός μιας στιγ-
μής νά διαμελισθή άπό τούς στρατιώτας τού θηριώδους βα-
σιλέως. Άλλ' δ Θεός ένόησε τα κακούργα τού Ήρώδου
σχέδια καί ευθύς στέλλει άγγελον είς τόν Ιωσήφ, είς δν
λέγει καθ' ΰπνον ταύτα-

«'Ιωσήφ, δ Ηρώδης ζητεί νά φονεύση τό παιδίον. Δια
τοϋτο έγέρθητι ευθύς καί παραλαβών αυτό μετά τής μη-
τρός του φύγε είς τήν Αϊγυπτον καί μένε έκεϊ, εως όπου
σου ειπω.»

Έντρομος ήγέρθη έκ τοϋ υπνου ό 'Ιωσήφ καί τήν αυτήν .
νύκτα, χωρίς ουδείς νά μάθη τίποτε, παραλαβών τό τέ-
κνον καί τήν Μαρίαν έφυγεν είς τήν Αΐγυπτον.ΓΜόλις δέ
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•τά άθώα βρέφη, χωΡ'ί νά κάμπτωνται ούτε ύπό τών ικε-
σιών καί τών θρήνων τών μητέρων ουτε ύπό τών κλαυμά-
των τών φονευομένων. Kxi ήκοΰετο καθ' ολην τήν πόλιν
θρήνος καί κοπετός τών οικείων και συγγενών, οιτινες άπώ-
λεσαν τά φίλτατα αύτών τέκνα, πολλαί δέ μητέρες μή
δυνάμεναι νά βαστάσωσι το ύτερμετρον τής θλίψεως ετρεχον

ειχεν άπομακρυνθη τής Βηθλεέμ καί ιδού έν3φανίσθησαν
τά στρατεύματα τοϋ Ήρώδου, εις τά δποΐα ειχε δοθη αυ-
στηρά διαταγή νά φονεύσωσιν άδυσωπήτως πάντα τά άρρενα
τέκνα τής Βηθλεέμ άπό δύο ετών καί κατωτέρω. Οί στρα-
τιώται μέ γυμνά ξίφη είσήλθον είς τάς οικίας καί έφόνευον
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«ίς τάς όδούς και β'ις τά ορη θρηνούσαι τα τέκνα των καί
καταρώμεναι τον θηριώδη τύραννον.

Άφοϋ δέ έφόνευσαν καί το τελευταΐον παιδίον οί στρα—
τιώται έπέστρεψεν είς 'Ιερουσαλήμ καί ανήγγειλαν είς τον
βασιλέα τον φόνον χιλιάδων παιδίων. Άκουσας δέ ταΰτα-
ήσύχασεν 6 αιμοβόρος άνθρωπος πιστεύων ότι μεταξύ τών
φονευθέντων θά είναι καί το παιδίον, το οποίον έμελλε νά
γείνη βασιλεύς τών 'Ιουδαίων. Άλλα πόσον ήπατήθη ! Ό
Ίωσή© καί ή Μαρία μετά του μικρού Σωτήρος είχον φθάση
ύγιεϊς είς τήν Αιγυπτον καί εμενον εκεί άσφαλεϊς άπο τήν
Ιπιβουλήν τοϋ κατηραμένου Ήρώδου. Δεν παρήλθε δέ πο-
λύς χρόνος καί δ Ηρώδης άπέθανε φρικτον θάνατον, τιμω-
ρηθείς παρά τού Θεού διά τδ αίμα τών άθώων, δ έχυσεν δ
απαίσιος άνθρωπος. Πανταχού τού σώματος του άνεφάνη-
σαν κορδϋλαι (πρηξίματα), έκ τών δποίων εξήλθον φθείρες,
κατά μυριάδας καί έ'φαγον αύτον ζώντα έν τω μέσω φρι-
κτών άλγηδόνων. Ούτως δ Θεος ^τιμωρεί πολλάκις τούς α-
σεβείς εν τω κόσμω τούτω, ή δέ μέλλουσα τιμωρία αυτών-
έν τω άλλ(«ι βίω είναι έτι φοβερωτέρα. Μετά τον θάνατον
τού Ήρώδου πάς κίνδυνος εξέλιπε καί δ 'Ιωσήφ μετά τού
παιδιού και τής μητρός αύτού κατά διαταγήν τοϋ αγγέλου
έπανήλθον είς Ναζαρέτ τής Γαλιλαίας, έ'νθα έγκατεστάθη-
σαν πλέον οριστικώς. Ό δέ Ιησούς πλησίον τών γονέων
του μένων ηύξανε καί κατά το σώμα καί κατά το πνεύμα.

§ Ο. Ό δωδεκαετής έν τω ναω.

Ή Μαρία καί δ 'Ιωσήφ συνείθιζον κατά πάν έ'τος, δτ*
ήρχετο τδ Πάσχα, νά μεταβαίνωσιν είς 'Ιερουσαλήμ, όπου



= 30 ===

πλήθος 'Ιουδαίων μετεβαινεν εξ δλων τών μερών τής Πα-
λαιστίνης, ίνα προσευχηθώσιν έν τω ναφ τοϋ Θεοϋ καί
προσφέρωσιν είς αυτόν θυσίας. Άλλα καί άλλοι άνθρωποι
έκ παντοίων μερών ήρχοντο εκεί δια διαφόρους έκαστος ύπο-
θέσεις.Ώστε ή πόλιςήτο κατά τήν έορτήν ταύτην πλήρης άν-
θρώπων. Ό μικρός Ίησοϋς είχε καί αυτός πολλήν επιθυμίαν νά
πηγαίνη μετά τών γονέων του. Άλλ'εν δσω ήτο πολύ μικρός,
οί γονείς του δεν ήδύναντο νά τόν παραλάβωσι μεθ'έαυτών,
διότι ή οδός ήτο μακρινή. Άλλ ' οτε έγένετο δώδεκα ετών,
τότε παρέλαβον καί αύτόν οί γονείς του πρώτην φοράν είς 'Ιε-
ρουσαλήμ. Έκεΐ βεβαίως πολλά πράγματα θά είδε καί θα
έθαύμασε τάς μεγαλοπρεπείς οικίας, τά άνάκτορα τοϋ βα-
σιλέως, τάς πλατείας δδούς, άλλα περισσότερον πάντων θά
έθαύμασε τόν μεγαλοπρεπή ναόν τοϋ Υψίστου, δστις έν τή
άκροπόλει Σιών ώκοδομημένος καί ύψηλός ών υπερείχε πάν-
των τών άλλων κτιρίων! Πόσον δέ θά ηύχαριστήθη,δτε κατά
πρώτον είσήλθεν είς τόν οίκον τούτον τοϋ Θεοϋ ! Καί πόσην
θά ήσθάνθη άγαλλίασιν, δτε ήδύνατο ήδη καί αυτός έν τώ
ναώ νά προσεύχηται μετά τών γονέων του καί νά προσφέρη
θυσίαν I "Οτε έ ε"ληξαν αί έορταί τοϋ Πάσχα, εφυγον δλοι
οί προσκυνηταί έκαστος ε'ις τήν πατρίδα του. Το αυτό δέ
έπραξε καί ο 'Ιωσήφ καί ή Μαρία. Ειχον δέ ήδη άπομα-
κρυνθή ίκανόν τής πόλεως διάστημα, δτε παρετήρησαν ότι 6
Ίησοϋς δεν ήτομετ' αύτών. Νομίζοντες δέ ότι θά επήγαινεν
ομού μέ άλλους συγγενείς και γνωρίμους εμπρός, έβάδιζον
αμέριμνοι. Άλλ' άφοϋ προχωρήσαντες μιας ημέρας όδόν
ούδαμού ευρισκον αύτόν, ήρχισαν νά ύποπτεύωσι κακόν καί
περίφοβοι επέστρεψαν είς Ιερουσαλήμ καί περιήρχοντο τάς
οδούς τής πόλεως παρατηροϋντες πανταχού καί ερωτώντες
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νά μάθωσι περί τοϋ απολεσθέντος τέκνου των. Άλλ' άφ ' ού
ολην τήν ήμέραν κατέτριψαν ζητούντες μάτην, κατέφυγον
και βίς τόν ναον τοϋ Υψίστου, ΐνα επικαλεσθώσιν αύτού τήν
εύσπλαχνίαν καί δδηγήση αυτούς είς το μέρος, ένθα μένει
ο υιός των. 'Αλλά μόλις είσήλθον είς τον ναον καί τί βλέ-
πούσι ; Τον μικρόν Ίησοϋν καθήμενον έν τω μέσω τών δι-

δασκάλων καί άκροώμενον μετά προσοχής τής διδασκαλίας
καί ερωτώντα αυτούς. Πλήθος δέ λάοϋ είχε συναχθή περί
αύτον καί πάντες έθαύμαζον δια τον σπάνιον νούν καί διά
τάς ερωτήσεις τοϋ θείου αύτού παιδός. 'Αλλά καί οί γονείς
του έθαύμαζον οχι ολιγώτερον, ή δέ μήτηρ του βλέψασα
προς αύτον είπε παραπονουμένη*
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«Τέκνον μου, διά τί μας ε'καμες τούτο ; Ιδού ό πατήρ
σου καί εγώ περίλυποι σέ εζητοϋμεν !»

— «Διά τί νά μέ ζητήτε, μήτερ; άπεκρίθη 6 'Ιησούς,
δεν ήξεύρετε ότι εγώ θά ήμην είς τήν οίκίαν τοϋ πατρός
μου ;

Ούτως άπεκρίθη, οί δέ γονείς του δεν ήξευρον τί ήθελε
νά σημάνη διά τών λόγων τούτων. Είς δέ τήν Μαρίαν εκα—
με?- ή άπόκρισις αύτη βαθιΐαν έντύπωσιν καί τάς λέξεις
ταύτας έφύλαττεν. έν τη καρδία της. Ό δε 'Ιησούς ήγέρθη
ευθύς καί άνεχώρησε μετά τών γονέων του είς Ναζαρέτ,
ένθα έζη εργαζόμενος καί ύποτασσόμενος είς αύτούς καθ' δλα.
Καί ηύξανε κατά τήν ήλικίαν καί τήν σοφίαν καί τήν άγά-
πην τήν παρά τού Θεού καί τήν παρά τών ανθρώπων.

§ ΙΟ. 'Ιωάννης ο

'Ιωάννης, ό υιός τοϋ Ζαχαρίου -/αϊ τής 'Ελισάβετ, περί
ού ό άγγελος τοϋ Κυρίου ειπεν ότι θά γείνη μέγας διδάσκα-
λος καί πολλούς τών 'Ισραηλιτών θά φέρη είς τήν οδόν τοϋ
Θεού καί θά παρασκευάση αύτούς διά τήν διδασκαλίαν και
τήν νέαν θρησκείαν τοϋ Κυρίου ήμών Ίησοϋ Χριστοϋ, ειχεν
ήδη αύξηθή καί έμπεπλησμένος πνεύματος άγιου κατέφυγε,
μακράν τής κοινωνίας είς έρημον τόπον πλησίον τοϋ Ίορ-
δάνου, ί'να σκεφθή περί τής διορθώσεως τών ανθρώπων. Ή
τροφή του ήτο άπλουστάτη, μέλι άγριον καί ακρίδες, ^ αϊ—

ΣΗΜ. (1). Κατά τον Μωϋσήν Λευιτ. il, 12 πάντα τα έντομα
τα έχοντα όπισθεν πόδας αναπηδητικούς έπετρέπετο να τρώγωσιν οί
'Εβραίοι· 'Ρητώς δε εκεί αναφέρονται καί αϊ ακρίδες. "Ωστε ουδεμία
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τίνες ίν άφθονία ευρίσκονται είς τους τόπους εκείνους. 'Ωσαύ-
τως λιτή ήτο και ή ενδυμασία του, εν Ιπανωφόριον άπο
τρίχας καμήλου κατίσκευασμένον καί μία ζώνη δερμάτινη
καί τίποτε πλέον. Ή προσοχή του δλη δεν περιιστρέφετο
νά άποκτήση χρήματα πολλά, νά κατοική καί νά τρώγη
καί νά πίνη πολυτελώς, νά συναναστρέφηται καί νά διασκε-
δάζη μετά τών ανθρώπων, ταύτα δ μέγας άνήρ έθίώρει
μηδαμινά καί μάταια άπέναντι τού ευγενούς έργου νά δι-
δάξη τούς άνθρώπουςτά καθήκοντα, άς έχει έκαστος νά εκ-
πλήρωση καί νά σώση τούςσυμπολίτας του άπο τήν δυστυχίαν
καί τήν διαφθοράν,είς ήν είχον περιπέση.Καί ή πρώτη αύτού
διδασκαλία προς τούς άνθρώπους ήτο νά γνωρίσωσι τά σφάλ-
ματά των καί νά μετανοήσωσιν. Ή εμφάνισις τού μεγά-
λου αύΤοϋ προφήτου διεδόθν) πανταχού καί πολύς λαος
συνέρρεεν εκεί, Ι'να άκούη τήν διδαχήν του. Καί πάντας
άκαμάτως συνεβούλευε τί νά κάμωσιν, Ϊνα σωθώσι. Καί εις
μέν τούς Φαρισαίους καί Σαδδουκαίους, οί'τινες ήσαν «κ
τών επιφανών 'Ιουδαίων, προσποιούμενοι τον ευσεβή καί τον
φιλάνθρωπον, ί'να ούτως άπατώσι τούς άνθρώπους καί κερ-
δαίνωσιν έξ αύτών περισσότερα, ώμίλει δ Ιωάννης μετά
παρρησίας καί δριμύτητος, ί'να φέρη αυτούς είς μετάνοιαν.
«Σεις, γεννήματα έχιδνών,έλεγε, τις σας εδίδαξε νά σωθήτε
άπο τής μελλούσης οργής ; Μή φαντάζεσθε, διότι είσθε ά~

αμφιβολία ότι b Βαπτιστής ετρωγεν ακρίδας,ώς καί σήμερον τρώγου-
σιν έκει οί Βεδουίνοι καί οί Άραβες. Κατά τον "Αγγλον περιηγητήν
Τριστράμιον, δστις εφαγεν έκεΐ προς δοκιμήν ακρίδας, εχουσιν αύ-
ται αρκετά καλήν γευσιν. Τρώγουσι δέ αΰτας ή ψητας είς το πυρ,
ή βραστας είς άλμυρον ΰδωρ πρώτον φρυγανίζουσιν αύτας καί έπειτα,
α®' ού τάς άλέσωσι, ζυμώνουσι με το άχριδάλευρον πλακούντας.
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πόγονοι του 'Αβραάμ. Τούτο δεν σ£ς ώφελεΐ. Ό Θεός δεν
βλέπει είς την καταγωγήν, άλλ' εις τήν εύσέβειαν καί είς
τά έργα τών άνθρώπων. Έλθετε εις εαυτούς,αίρετε τήν άλα-
ζονείαν, τήν ύποκρισίαν, τον δόλον καί πράξατε ε'ργα καλά
μαρτυρούντα περί τής μετανοίας υμών I Τούς άδιορθώτους
άνθρώπους καταστρέφει δ θεός, ώς τά δένδρα τά άκαρπα,
τά δποϊα κόπτουσιν, ?να βάλωσιν είς το πυρ. Διορθωθήτε,
ή βασιλεία τών ούρανών είναι πλησίον.»

Τοιαύτας καί άλλας συμβουλάς ε"λεγε πρός τούς Φαρι-
σαίους καί Σαδδουκαίους. Πρός δέ τόν λαόν, είς 6ν ουδείς
δεσμός άγάπης ύπήρχε, άλλ' άλλοι μεν οί πλούσιοι Ικά-
θηντο έν τω μέσφ σεσωρευμένων άγαθών, τά δποϊα ή εφύ-
λαττον κεκλεισμένα άνωφελώς ή -ιδεπάνων άσώτως, άλλοι
δέ οί πτωχοί έτήκοντο ύπό τής πείνης καί τής δυστυχίας,
έ'λεγε νά βοηθη δ είς τόν άλλον. «Ό έχων, Ιλεγε, δύο
χιτώνας άς δίδη τόν ενα είς τόν μή έχοντα καί δ έχων φα-
γητά &ς δίδη νά φάγη καί δ μή έχων.»

Πρός δέ τούς τελώνας, οϊτινες είσέπραττον τούς φόρους
διά τόν βασιλέα καί ήδίκουν τόν λαόν είσπράττοντες πε-
ρισσότερα τώ* κεκανονίσμένων, ?να πλουτώσιν αυτοί, δ
'Ιωάννης έλεγε, νά μή ζητώσι περισσότερα τών διατεταγ-
μένων.

Πρός δέ τούς στρατιώτας, οίτινες έφέροντο μέ βάρβαρον
τρόπον πρός τούς άνθρώπους διαρπάζοντες τήν περιουσίαν
αύτών, έ'λεγε νά μή άδικώσι μηό'έ νά κακ,ομεταχειρίζων-
ται τούς άνθρώπους, άλλά νά άρκώνται είς τόν προσδιωρι-
σμένον δι' αύτούς μισθόν.

Καί ή οψις τού μεγάλου τούτου προφήτου καί δ άπέριτ-
τος κ*ί λιτός αύτού βίος καί ή διδασκαλία αύτού ή άλη-



= 35 ===

6ής έκίνουν τών άνθρώπων τον σεβασμόν καί πολλοί μετε-
νόουν *αί άπεφάσιζον νά ζήσωσιν είς το έξης κατά τάς
συμβουλάς του. Τούς άνθρώπους τούτους δ 'Ιωάννης εβάπτι-
ζ·ν εν τψ 'Ιορδάνη ποταμώ, άφ' ού πρότερον εξωμολογούντο
προς αύτόν τάς αμαρτίας των.

Καί ή φήμη τοϋ 'Ιωάννου ηΰξανεν άπό ημέρας είς ήμέ-
ραν, πολλοί δέ ενόμιζον ότι αύτός ίσως θά είναι δ Μεσσίας,
h μέλλων νά σώση το άνθρώπινον γένος. Τότε δ 'Ιωάννης
ειπε πρός αύτούς·

«Δεν είμαι εγώ δ Μεσσίας, άλλ' άλλος, δστις θά έ'λθη
κατόπιν έμοϋ καί δ'στις τοσούτον είναι εμού άνώτερος, ώστε
εγώ δεν είμαι άξιος ουδέ τούς ιμάντας τών ύποδημάτων του
νά λύσω. Αυτός δεν θά βαπτίζη ώς εγώ με ύδωρ, άλλά μέ
πνεύμα άγιον καί θά έχη τήν δύναμιν νά συγχωρη τάς
αμαρτίας τών άνθρώπων. Κρατών δέ άνά χείρας πτυάριον
θά. καθαρίση τήν άλωνα* καί τόν μέν σϊτον θά συναγάγη
είς άποθήκας, τό δέ άχυρον θά καύση είς μέγα πύρ. Έγώ
ήλθον διά νά έτοιμάσω αύτοϋ τήν δδόν.»

Καθ' $ν δέ χρόνον άπειρος κόσμος συνέρρεεν είς τόν Ίορ-
δάνην, ϊνα βαπτισθή, έρχεται καί δ 'Ιησούς εκεί, ϊνα βα-
πτισθή παρά του 'Ιωάννου. Τούτον ίδών δ 'Ιωάννης καί

,1 < ' Τ

ακούσας τον σκοπον του ειπε

«Κύριε, τί είμαι έγώ έμπροσθεν σου, ϊνα βαπτίσω σέ !
Έγώ εχω χρείαν τού βαπτίσματος σου».

Πρός ταύτα άπεκρίθη δ Ιησούς·

«Άφες, 'Ιωάννη νά βαπτισθώ. Τούτο είναι θέλημα τοϋ
"θεοϋ, σύ δε καί έγώ όφείλομεν νά εκπλτηρώαεν τό θέλημα
τοϋ θεοϋ.»

Ταύτα άκούσας δ 'Ιωάννης, εδέχθη εύλαβώς νά βάπτιση



τον Σωτήρα. Άλλ' έν τώ βαπτίσματι τούτω συνέβη μέγα τι
θαϋρα. Ώς δ Ιησούς έζήλθε τοϋ ύδατος και προσηύχετο
προς τον Θεόν, αίφνης ανοίγονται οί ούρανοί καί το πνεύμα
τού Θεού το άγιον ώς περιστερά Ιφάνη είς τον ουρανό ν καί
ηλθε προς τον Χριστόν, φωνή δέ μεγάλη ήκούσθη είς τον
ουρανον λέγουσα' ((Ούτος έστιν δ υιός μου δ αγαπητός, έν ώ
ηύ£όκησα. »

Ταύτα συνέβησαν κατά τήν βάπτισιν ταϋ 'Ιησού, δστις
ήτο ήδη τριάκοντα ετών. Οί δέ 'Ιουδαίοι τής 'Ιερουσαλήμ
άκούσαντες περί τής διδασκαλίας τοϋ 'Ιωάννου εστειλαν ιε-
ρείς καί Λευίτας προς αυτόν, 'ίνα άνακρίνωσιν αύτον καί &ν
εύρωσιν άφορμήν τινα, νά κατηγορήσωσιν αύτον είς τον βασι-
λέα, έξωργισμένοι κατ' αύτού,διότι ήλεγχεν αυτούς. Έλθόν-
τες δέ ούτοι είς τον Ίωάννην ήρώτων αύτον λέγοντες* «Τις



«ίσαι;—Έγώ δεν είμαι 6 Χρίστος, άπεκρίθη δ Ιωάννης. |
«Τότε τις είσαι λοιπόν ; Μή είσαι δ 'Ηλίας; ήρώτησαν πά-
λιν Iκείνοι. — Ό/.1» τ°ύς ειπε. — Μή είσαι προφήτης ; —
"Οχι. — Τίς είσαι λοιπόν : — Είμαι ή φωνή, είπε, τοϋ
βοώντος εν τή ερήμω, ώς είπεν ό προφήτης Ήσαίας, καί ήλ-
θον, ϊνα παρασκευάσω τήν δδόν τοϋ Κυρίου.»—Τότε διά τί
βαπτίζεις, είπον έκεϊνοι, άφ' ού δεν είσαι ούτε Χριστός,
ούτε ο 'Ηλίας, ούτε προφήτης, ; — Δεν πράττω ούδέν έγ-
κλημα, ειπεν ό 'Ιωάννης, συμβουλεύων τούς άνθρώπους νά
οιορθωθώσι καί νά μετανοήσωσιν, οΰδέ νομίζω ότι πρός τοϋτο
είναι ανάγκη νά ζητήσω άδειαν. Έγώ βαπτίζω άπλώς μέ
ύδωρ, άλλ' έν τώ μέσω ήμών είναι έκεΐνος ό προσδοκώμενος,
δν σεις δεν γνωρίζετε. Αύτός είναι ό όπίσω μου ερχόμενος,
δστις είναι ανώτερος μου, τοϋ όποιου εγώ δεν είμαι άξιος νά
λύσω ου δέ τά λωρία τών ύποδημάτων του.» Μετά τούς
λόγους τούτους άνεχώρησαν οί άπεσταλμένοι άπρακτοι.

"Οτε δέ τήν άλλην ήμέραν είδεν ό 'Ιωάννης πρός ατόν έρ-
χόμενον τόν Ίησοϋν, ειπε δεικνύων αύτόν είς τόν άπειρον έκεϊ
«υνηγμένον λαόν «Ιδού ό άμνός τοϋ Θεοϋ 6 αϊρων τήν
άμαρτίαν τού κόσμου.Αύτός είναι, περί ού είπον, ότι όπίσω
μου έ'ρχ«ται άνήρ- ήδη ήλθεν έ'μπροσθέν μου, διότι ήτο
πρώτος εμού. Έγώ διδάσκω καί βαπτίζω ϊνα γείνη ούτος
γνωστός είς τόν 'Ισραήλ. Ούτος είναι ό υιός τού Θεού, προς
δν είδον μέ τούς οφθαλμούς μου τό πνεύμα το άγιον έλθον
έκ τοϋ ουρανού. Τό είδον καί τό ομολογώ ότι ούτος είναι ό
υίός τοϋ Θεοϋ.»

Ταύτα ειπεν δ 'Ιωάννης περί τού 'Ιησού. 'Εξηκολούθει δέ
νά διδάσκη άφόβως καί άκαμάτως τούς άνθρώπους, παρέ-
στη δέ καί ενώπιον τοϋ Ήρώδου τού 'Αντίπα, τού τετράρ-
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χου, καί κατεκρινεν αύτον διά τάς παρανομίας, «ς διέ-
πραττε. Τοϋτο όμως παρώργισε τον τετράρχην καί εβαλ»
τον άπτόητον προφήτην εις τήν φυλακήν, καί κατόπιν τον
εφόνευσεν, ώς θά ϊδωμεν κατωτέρω.

§ 11. Ό «εερασμός.

Ά' ού δ 'Ιησούς έβαπτίσθη καί ένεπλήσθη πνεύματος
άγιου, μετέβη είς μέρος έρημον, όπου ούδείς άνθρωπος ύπήρ-
χεν εκεί, Ι'να σκεφθή τί έπρεπε νά πράξη, ινα σώση τον κό-
σμον εκ τής αμαρτίας. Έκεΐ εν τή έρημί<£ διέτριψε τεσσα-
ράκοντα ήμέρας καί άλλας τόσας νύκτας σκεπτόμενος περί
τών ανθρώπων καί τών διαφόρων προσκομμάτων, είς ά έμελλε
νά προσκρούση καί ίκετεύων τον θεον νά τον συνδράμη είς
το μέγα έργον τής λυτρώσεως τοϋ κόσμου. Τοσούτον δε
άφωσιωμένος ήτο εις το μέγα έργον, δ έμελλε νά άρχίση,
ώστε δεν ένεθυμήθη νά συμπαραλάβη μεθ' έαυτοϋ ούδεμίαν
τροφήν. Περίεργον δέ ότι ούδέ έζήτησε νά φάγη τι καθ'
όλον τον μακρόν αύτον χρόνον. "Οτε όμως παρήλθον α«
τεσσαράκοντα ήμέραι, επείνασε. Τότε ενεφανίσθη προς αύ-
τον δ πειρασμός, δστις ήθελε νά έμβάλη είς τον Ίησοϋν
άμφιβολίαν ότι είναι υιός τού θεού, καί νά τον πείση νά
μή έλπίζη μεγάλα έκ τής συνδρομής αύτού, καί λέγει*

«Διά τί νά πεινάς ; Έάν είσαι υιός τοϋ Θεού, είπέ, ίνα
οί λίθοι ούτοι γίνωσιν άρτοι.»

Προς ταύτα άπεκρίθη δ 'Ιησούς.

«Δεν είναι μόνον δ άρτος, δ τρέφων τον άνθρωπον, άλλά
καί πας λόγος, δςτις εξέρχεται έκ τοϋ στόματος τού θεού.»

'Αποτυχών ενταύθα δ σατανάς, μηχανατα.ι άλλο, έλπι-
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ζων ότι είς τό δεύτερον θέλει επιτύχη. "Ερχεται μετά τοϋ
Ίησοϋ είς τήν πόλιν Ιερουσαλήμ καί αναβιβάζει αυτόν είς
το πτερύγιον τοϋ ίεροϋ, εξ ού εφαίνετο κάτω είς βάθος μέγα
ή απέραντος πόλις. Ώς δέ άνέβησαν εκεί λέγει προς τον
Ίησοϋν*

'Εάν όντως είσαι υιός τού Θεού, £ίψε σεαυτόν κάτω.
Ούδέν κακόν θά πάθης* διότι δ θεός θα στείλη τούς αγ-
γέλους του, Ϊνα σέ κρατήσωσιν είς τάς χείρας των, χωρίς
οί πόδες σου νά κτυπήσωσιν είς τήν γήν.»
Πρός ταϋτα άπεχρίθη δ Ιησούς*

«Ουδέποτε ό άνθρωπος πρέπει ύπό απιστίας ή δυσπιστίας
νά δοκιμάζη αυθαιρέτως τήν σοφίαν, ή τήν δύναμιν ή τήν
αγαθότητα τοϋ Θεοϋ. 'Ημείς όφείλομεν νά πράττωμεν τό
καθήκον μας βέβαιοι οντες ότι δ θεός συντρέχει τούς αγω-
νιζόμενους ύπέρ τού αγίου αύτού θελήματος!».

Καί ενταύθα άποτυχών δ σατανας δεν άπηλπίσθη. 'Απε-
φάσισε νά προσφέρη είς τόν Ίησοϋν χώρας άπεράντους, βα-
σίλεια, καί δόξας καί απολαύσεις τού κόσμου τούτου, ϊνα
κερδήση αύτόν. Καί δια τούτο Ικ τής Ιερουσαλήμ εφερεν
αύτόν είς ορος ύψηλόν, όθεν εφαίνοντο λαμπραί πόλεις, εύ-
φοροι πεδιάδες, καρποφόρα δένδρα, ποίμνια πολλά καί άλλα
άγαθά τοϋ κόσμου καί πάντα ταϋτα δείξας είπε'

« "Ολα ταύτα τά βασίλεια καί τήν δόξαν καί τάς άπο-
λαύσεις αύτών σου προσφέρω, εάν πεσών προσκυνήσης με.»

Πλήρης άγανακτήσεως δ Ίησοϋς διά τήν αύθάδειαν ταύ-
την τοϋ διαβόλου άπεκρίθη*

«"Υπάγε όπίσω μου, Σατανά. Κύριον τόν θεόν πρέπει
να προσκυνώμεν καί αύτόν μόνον νά λατρεύωμεν. »

Τήν σταθερότητα ταύτην βλέπων τού Ιησού δ διάβο-
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λος έφυγεν ευθύς κατησχυμμένος. Οί δε άγγελοι τού Θεού
κχταβάντες εκ τού ουρανού ήλθον προς τον Ίησούν καί
ανήγγειλαν αύτώ τού θεού τήν εύχαρίστησιν δι à τήν νίκην
ταύτην, χαίροντες καί αυτοί καί άγαλλόμενοι διά τον θρίαμ-
βον τούτον κατά τού διαβόλου.

§ 12. ΤοΟ 'ΐησοί> οί μ.αόϊΐταΙ xai τά
«ρώτα. θχύματα.

Καί δ 'Ιησούς ήρξατο έν τή δυνάμει τού άγιου πνεύματος
νά διδάσκη τούς άνθρώπους. Άκούσας δέ οτι ό 'Ιωάννης
έφυλακίσθη, ήλθΐν είς τήν Γαλιλαίαν καί κατφκησεν έν τή
Καπερναούμ τή κειμένη παρά τήν λίμνην Γενισαρέτ. 'Εν-
ταύθα διδάσκων το Εύαγγέλιον περί τής βασιλείας τού
Θεού Ιλεγε' «Ό καιρός περί τής έλεύσεως τού Μεσσίου, ώς
προεϊπον οί προφήται, ήλθε, καί ή βασιλεία τών ούρανών
είναι πλησίον, μετανοείτε καί πιστεύετε είς το Εύαγγέλιον.
Καί ή φήμη τής διδασκαλίας τοϋ 'Ιησού διεδόθη παντα-
χού είς τά περίχωρα καί ήρχετο κόσμος πολύς νά άκούση
αύτόν, πάντες δέ οί άκούοντες έθαύμαζον καί έμακάριζον
τον Ίησούν διότι δ λόγος αυτού ήτο δεινός καί μέ πολΛήν
χάριν καί οχι δπως οί λόγοι τών Φαρισαίων καί τών γραμ-
ματέων.

Μίαν δέ ήμέραν ήτο παρά τήν λίμνην Γενισαρέτ καί κό-
σμος πολύς ήλθεν εκεί, ί'να άκούση τον λόγον τού Θεοϋ.
'Εκεί δέ έν τή παραλή ήσαν δύο πλοία άλιέων, οιτινες είχον
έξέλθη καί έπλυνον τά δίκτυά των. Τότε εισέρχεται είς εν
τών πλοίων τούτων, άνήκον είς τον Σίμωνα ΓΙέτρον καί
παρεκάλεσεν αύτόν, νά έλκύση τοϋτο ολίγον τι προς τήν



= 41 ===

θάλασσαν. 'Ενταύθα δέ καθίσας έδίδασκε τον λαόν άπό τοϋ
πλοίου. Περάνας δέ τον λόγον του είπε προς τον Σίμωνα*
«"Ας πλεύσωμεν μακράν είς τήν θάλασσαν καί έτοιμάσατε
τά δίκτυα, ϊνα άλιεύσωμεν ιχθύς.»— «Διδάσκαλε, άπε-
κρίθη δ Σίμων, δλην τήν νύκτα έταλαιπωρήθημεν καί δέν
έπιάσαμεν τίποτε, άλλά προς χάριν σου θά £ίψω καί πάλιν

τά δίκτυα.» Ταϋτα είπεν δ Σίμων καί διέταξε νά ριφθώσι
τά δίκτυα είς τήν θάλασσαν. Καί περίεργον ! Τόσους ίχθϋς
περιέλαβον τά δίκτυα, ώστε δέν ήδύναντο νά τά σύρωσι,
κίνδυνος δε ήτο μή διαρραγώσι. Διά τούτο έκάλεσαν είς
βοήθειαν καί τούς άλλους αλιείς, οϊτινες ήσαν έν τω άλλω
πλοίω καί μετ' αύτών άνέσυραν τά δίκτυα, πεπληρωμένα
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ιχθύων. Τόσον δέ πολλοί ήσαν οί ίχθϋες, ώστε επλήρωσαν
καί τά δύο πλοία, τα όποια μάλιστα ύπο τού βάρους ήρ-
χισαν νά βυθίζωνται. Τοϋτο ίδών δ Σίμων Πέτρος προσε-
πεσεν είς τούς πόδας τοϋ 'Ιησού καί είπε*

«Κύριε, έξελθε άπ' εμού, διότι είμαι άνθρωπος αμαρτω-
λός». Ταύτα είπε φοβηθείς, διότι καί αύτον ώς καί πάντας
τούς έν τω πλοίω κατέλαβεν έκπληξις διά τήν άγραν ταύτην,
ήν ουδέποτε άλλοτε είδον.

Προς τούτο άπεκρίθη δ 'Ιησούς· «Μή φοβού, άκολούθει
μέ καί σύ καί δ αδελφός σου 'Ανδρέας. 'Από τούδε θά
κάμω ύμας άλιεΐς ανθρώπων.»

Μετά τούς λόγους τούτους έπλευσαν είς τήν ξηράν, ενθα
απέβησαν πάντες. Ό δέ Σίμων καί δ 'Ανδρέας έγκαταλι-
πόντες τά πάντα ήκολούθησαν τον Κύριον.

Έν ω δέ εβάδιζον δμού πάντες περαιτέρω, βλέπει δ
'Ιησούς εντός πλοίου δύο άδελφούς τον Ίάκωβον καί τον
Ίωάννην, υιούς τού Ζεβεδαίου, οϊτινες κατεγίνοντο νά
επιδιορθώσωσι τά δίκτυά των, καί έκάλεσεν αύτούς νά
τον άκολουθήσωσιν. Ευθύς δέ ούτοι άφήσαντες μέ τούς
ναύτας τον πατέρα των ήκολούθησαν τον Χριστόν.

Τότε οε έν τή Κανα τής Γαλιλαίας έγίνετο γάμος, όπου
είχε προσκληθή καί ή Μαρία καί δ Ίησοϋς μετά τών μα-
θητών αύτοϋ. Κατά τον γάμον δέ συνείθιζον καί τότε ώς
καί σήμερον παρ' ή μι ν νά κιρνώσι τούς προσκεκλημένους
οίνον. Άλλ ' είτε διότι δεν είχον άρκετδν οίνον προμηθευθή,
είτε διότι ήλθον περισσότεροι άνθρωποι είς τον γάμον παρ
οσους ύπελόγιζον, δ οίνος έξηντλήθη καί τοϋτο ήτο διά τον
γαμβρον καταισχύνη. Ή μήτηρ τοϋ 'Ιησού πλήρες άγα-
θότητος καί φιλοφροσύνης ήθέλησεν αυτή νά θεραπεύση το
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κακόν, καί ήλθε προς τον υίόν της, ου έγνώριζε τήν θείαν

δύναμιν, καί είπε κατ' ιδίαν χωρίς νά άκούσωσιν άλ-
λο», οίνον δεν εχουσι πλέον. Τότε ό Ίησοϋς είπε πρός τήν
μητέρα του* «Μή ανήσυχης, όλα θά διορθωθώσιν είς τόν
καιρόν» . Ή Μαρία άκούσασα ταύτα εκάλεσε τούς ύπηρέ-
τας καί είπεν*«"0,τι θά διατάξη ό υίός μου, νά τό κάμητε.»
Έκεΐ εις τι μέρος ύπήρχον εξ μεγάλαι ύδρίαι λίθιναι κεναί.

Ταύτας τάς υδρίας λέγει ο Ίησοϋς είς τούς ύπηρέτας νά
γεμίσωσιν ύδατος. Οί ύπηρέται έπραξαν τό προσταττόμενον
και έγέμισαν τάς ύδρίας πάσας ύδατος. Έπειτα λέγει πρός
αυτούς* « 'Αντλήσατε έκ τών ύδριών τούτων είς τά ποτήρια
καί δώσατε νά γευθή ο άρχιτρία'λινος. Ώς δέ ό άρχιτρί-
κλινος εγεύθη καί είδεν ότι ήτο οίνος έξαίρετος, εύθύς ήλθε
προς τόν -γαμβρόν καί λέγει' «Συνήθως οί άνθρωποι προσφέ-
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ρουσι πρώτον τον καλόν οίνον καί άφ ' ού πίωσιν αρκετά,
έπειτα προσφέρουσι καί κατώτερον. Σύ όμως έπραξες το εναν-
τίον, πρώτον έδωκες τον χειρότερον οίνον καί τώρα μο£ς πα-
ρουσιάζεις τον καλόν. Ό γαμβρός άκούσας ταύτα έθαύ-
μαζε· διότι ήξευρεν ότι αύτος δεν είχεν οίνον τοιούτον,
μάλιστα δε καί δ κατώτερος οίνος είχεν έξαντληθή. Παρά
τών ύπηρετών όμως έ'μαθε τί συνέβη.. Τοϋτο είναι το πρώ-
τον θαύμα τοϋ Ιησού εν τή Κανόρ τής Γαλιλαίας, όπου
έδείχθη ή δόξα του καί οί μαθηταί του επεισθησαν ότι αυ-
τός είναι δ υιός τοϋ θεοϋ.

Έκ τής πολίχνης ταύτης δ 'Ιησούς μετά τών μαθητών
του κατήλθεν είς τήν παρακειμένων πόλιν Καπερναούμ καί
κατέλυσεν είς τήν οίκίαν τών μαθητών του Σίμωνος καί
Ανδρέου. Έκεϊ δέ εκείτο ή πενθερά τοϋ Σίμωνος πάσχουσα
ύπο μεγάλου πυρετού. Ταύτην ίδών δ 'Ιησούς ήλθε πλη-
σίον καί λαβών έκ τής χειρός ίάτρευσε παραχρήμα, ώστε
αύτη έσηκώθη καί διά πολλών περιποιήσεων έδήλου τήν
εύγνωμοσύνην της επί τή σωτήριο»:.

Κατά τήνέσπέραν. δτε είχεν ήδη δύση δ ήλιος, έφερον
προς αύτον πλήθος άσθενούντων διαφόρους νόσους καί πάν-
τας ίάτρευεν, επιθέτων είς έ'καστον αυτών τάς χείρας. "Ολνι
δέ ή πόλις είχε συναχθή έξω τής οικίας καί πάντες έθαύ-
μαζον και έπίστευον είς τον Ίησούν.

Τή δέ πρωία εξήλθε τής οικίας καί έπορεύθη μόνος είς
έ'ρημον τόπον, ί'να έκεΐ προσευχηθή προς τον Θεόν. "Ο δέ
Σίμων Πέτρος εξεγερθείς καί μή εύρων τον Ίησούν έν τω οίκω
εδραμεν κατόπιν καί μετά τοϋ ΙΙέτρου καί οί άλλοι μαθη-
ταί, ζητοϋντες αύτόν. Ώς δέ έφθασαν είς τον τόπον, ενθα
εύρίσκετο είπον* «Κύριε, οί άνθρωποι σέ ζητούσι.» — Νοά>
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άπεκρίθη b Ιησούς, άλλά πρέπει νά κηρύξωμεν και είς τάς
άλλας πόλεις τήν βασιλείαν του Θεού* διότι διά πάντας
άπεστάλην παρά του Θεού. Καί ήρχετο είς δλας τάς πόλεις
τής Γαλιλαίας καί έκήρυττεν εν ταΐς συναγωγαΐς αυτών τον
λόγον τοϋ Θεου.

Μίαν δέ ήμέραν διαβαίνων ό Ιησούς έκ τοϋ τελωνείου
είδε τον τελώνην Ματθαίον καλούμενον καί είπε προς αυτόν
« 'Ακολουθεί με». Καί ό Ματθαίος καταλιπών πάντα προ-
θύμως ήκολούθησεν αύτόν. Έφερε δέ ό Ματθαίος τον Ίη-
σούν είς τήν οίκίαν του, ένθα παρεσκεύασε μέγα δεΐπνον, είς
ο προσεκάλεσε καί πολλούς τελώνας καί άλλους άνθρώπους^
Ταύτα δέ βλέποντες οί Φαρισαΐοι καί οί γραμματείς έγόγ-
γυζον καί ελεγον προς τούς μαθητάς του* Διά τί τρώγετε
καί πίνετε μετά τών τελωνών καί άμαρτωλών ; (1).

(1). Οί Εβραίοι πάλαι δεν έπλήρωνον οΰτε φόρους ουτε άλλα τέλη
τελωνιχά. 'Οσάκις δε ύπεχρεοΰντο να δώσωσι συνδρομάς, αύται άπέ-
βλεπον ώς επί το πλείστον προς θρησκευτικούς σκοπούς. Άλλα κα-
τόπιν, δτε ύπετάγησαν εις τούς Πέρσας καί είς τούς 'Ρωμαίους, έπε-
βλήθησαν είς αυτούς πλήθος φόρων π.χ. διόδια, φόρος κεφαλικός, φό-
ρος τών καρπδν τής γής, φόρος οίχοδομών, φόρος εξαγωγής καί eî-
σαγωγής, κτλ. Έπόμενον δε ήτο να διάχηνται πρ2>ς τοιούτους φό-
ρους λίαν άπεχθώς καί δμου μέ τούς φόρους τούτους να μισώσι καί
τους εισπράκτορας τούτων. Άλλ εις το κακόν τούτο προσετέθη καί
άλλο, δπερ έκορύφωσε το μΓσος τών 'Ιουδαίων. Οι 'ΡωμαΓοι συν«ί-
θιζον να ένοικιάζωσι τούς φόρους, οί δε ενοικιασταί οί καλούμενοι
τελώναι παντοιοτρόπως έπίεζον τού; ανθρώπους, ινα κερδιζωσι περισ-
σότερα. Δι' δ έκαστος 'Ιουδαίος πάντα τελώνην οιουδήποτε φόρου
έθεώρει ώς άνθρωπον απατεώνα καί τοσούτον κατεφρόνουν αύτούς,
ώστε είς τα Ίουδαϊχα δικαστήρια δεν έλαμβάνετο καθ' δλου ύπ'
#ψιν ή μαρτυρία τελώνου. Διο καί έν τω Εύαγγελίω άπαντα συχνά,
BTeUSirai χαι αμαρτωΛοί»
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ΓΙρος ταϋτα. άπεκρίθη δ 'Ιησούς· « Ίατροϋ δέν έ'χουσιν
άνάγκην οί ύγιαίνοντες, άλλ' οί πάσχοντες. Πηγαίνετε νά
μάθητε τί σημαίνει- «Έλεον θέλω καί οχι θυσίαν» α Έγώ
ήλθον ίνα καλέσω είς μετάνοιαν τούς αμαρτωλούς καί οχ ι
τούς δικαίους».

Τότε προσήλθον έκεϊ καί μαθηταί τίνες τοϋ 'Ιωάννου τοϋ
προδρόμου ώς καί μαθηταί Φαρισαίων καί ήρώτησαν «Δια
τί ημείς, ώς καί οί μαθηταί τών Φαρισαίων πράττουσι,
νηστεύομεν καί προσευχόμεθα συχνάκις, Ιν φ οί μαθητα'-
σου τρώγουσι καί πίνουσι ;»

Πρός ταύτα άπεκρίθη δ 'Ιησούς*

«Πώς είναι δυνατόν νά πεινώσι καί νά νηστεύωσι κατά
τον γάμον οί άνθρωποι τού γαμβροϋ, εν δσω ούτος είναι
πλησίον των ; θά ε"λθη όμως καιρός, δτε θά άφαιρεθη παρ'
αύτών δ γαμβρός καί τότε βεβαίως θά νηστεύσωσι». Προσ-
έθηκε δέ είς ταϋτα καί τήν εξής παραβολήν* «Ουδείς εμ~
βαλώνει παλαιόν φόρεμα μέ κομμάτι άπό καινούργιον φό-
ρεμα* διότι καί τό νέον φόρεμα θά χαλάση καί τό παλαιον
ε*χη έμβάλωμα άσύμφωνον. 'Ωσαύτως καί γλεύκος δεν
θέτομεν είς παλαιούς ασκούς- διότι διαρρήγνυνται οί άσκ^ι
καί χύνεται καί δ οίνος καί οί ασκοί άπόλλυνται. Τό γλεύ-
κος θέτομεν είς νέους άσκούς και ούτως εχομεν καί του;
άσκούς καί τόν ς,ίνον».

Μίαν δέ ήμέραν άνέβη είς ορος τι καί.διενυκτέρευσεν

εκει μόνος προσευχόμενος είς τόν Θεόν. Τήν δέ επομένη^
ήμέραν έκάλεσε παρ έαυτφ τούς μαθητάς του, εξ ών εξέ-
λεξε δ ώδεκα, οΐτινες ώφειλον νά ώσι πάντοτε μ«τ* αύτου
καί ους άπέστειλε νά κηρύττωσι καί αύτοί τόν λόγον του
θεού. Δι' δ καί εκαλεσεν αύτούς άποστόλους. Είναι δέ ου~
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τοι οί έξης· δ Σίμων, δν έκάλεσε Πέτρον, καί δ 'Ανδρέας β
άδελφος αύτού, οί δύο αδελφοί 'Ιάκωβος καί Ιωάννης, δ
Φίλιππος καί δ Βαρθολομαίος, δ Ματθαίος καί δ Θωμάς, δ
'Ιάκωβος δ υίος του Άλφαίου καί δ Σίμων άπο τήνΚανάν,
δ επονομασθείς ζηλωτής, δ Θαδ&χίος καί δ 'Ιούδας δ
'Ισκαριώτης, δ προδότης αύτού κατόπιν γενόμενος. Τότε
ήλθε προς αύτον καί τών γραμματέων τις, δστις ενόμιζεν οτι
δ 'Ιησούς θά γίνη βασιλεύς Ιν τω κόσμψ τούτψ καί θά άν-
ταμείψη τούς οπαδούς του μέ άξιώματα καί μέ δίξαν καί
είπε' «Διδάσκαλε, θέλω σέ άκολουθήση, όπου καί &ν πο-
ρευθής». Προς τούτον άπεκρίθη δ 'Ιησούς· «Αϊ άλώπεκες
έ'χουσι σπήλαια καί τά πτηνά έ'χουσι φωλεάς προς κατοι-
κίαν, άλλ' δ υιός τού άνθρώπου δεν έχει πού νά κλίνη τήν
κεφαλήν του».

§ 13. Ο επί τοϋ όρους ομ&λ£α.

Καί ήρχοντο ενταύθα προς τον Ίησούν πλήθος λαού καί
εκ τής Γαλιλαίας καί έκ τής Ιερουσαλήμ καί έξ δλης τής
'Ιουδαίας καί έκ τής χώρας τής πέραν τού 'Ιορδανού. Ώς δέ
είδε τον λαον δ 'Ιησούς έμεινεν επί τού δρους. 'Ενταύθα
προσηλθον μόνον οί μαθητάί του, ους έδίδαξε ταύτα*

Μακάριοι δσοι είναι άπηλλαγμένοι οίήσεως καί αλαζο-
νείας" διότι αύτών είναι ή βασιλεία τών ούρανών. Μακάριοι
οί πενθούντες, διότι αυτοί θκ παρηγορηθώσι. Μακάριοι οί
ήσυχοι καί γλυκείς άνθρωποι' διότι αυτοί θά κατακτήσωσι
τήν γή*. Μακάριοι δσοι πεινώσι καί διψώσι (επιθυμούσι) την
δικαιοσύνην- διό"· ι αύτοί θά χορτασθώσι. Μακάριοι οί ε'χον-
τες καθαρά ν καρδίαν· διότι αύτοί θά ίδωσι τον Θεόν. Μα-
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κάριοι οί ειρηνοποιοί· διότι αυτοί θά όνομασθώσι τέκνα τοϋ
θεού. Μακάριοι οί καταδιωχθέντες διά τήν δικαιοσύνην
των καί διά τήν άρετήν ίων διότι αύτών έστιν ή βασιλεία
τών ούρανών. Μακάριοι καί σεις, εάν οί άνθρωποι ένεκεν έμοΰ
σάς ύβρίσωσι καί σό&ς καταδιώξωσι καί σας συκοφαντήσωσι
λέγοντες παντοία καθ' υμών ψευδολογήματα. "Εστε περι-
χαρείς καί άφοβοι* διότι θά έ'χητ*. τήν άγάπην τού θεοϋ,
Ουτω κατεδίωξαν καί τούς προφήτας τούς προ ήμών. »

« Ύμεϊς έστε τό άλας τής γής. 'Εάν τούτο άπολέση τήν
δύναμίν του, μέ τί τότε θά άλατίζωμεν; Τότε τοϋτο εις
τίποτε δέν μας χρησιμεύει καί πρέπει νά ^ίψωμεν αυτό
καί νά καταπατήσωσιν οί άνθρωποι.»

«Σεις είσθε τό φώς τοϋ κόσμου. Δέν δύναται νά κρυβη
πόλις κειμένη επάνω όρους, ουδέ τόν άνημμένον λύχνον θέ-
τουσιν ύποκάτω τοϋ μοδίου, ϊνα μή φέγγει, άλλ' ε'ις τήν
λυχνίαν, ϊνα λάμπη καί φωτίζη δλην τήν οίκίαν. Ούτω καί
τό φώςύμών &ς λάμπη έμπροσθεν τών άνθρώπων, δπως ϊδω-
σιν ύμ,ών τά καλά έ'ργα καί δοξάσωσι τόν πατέρα υμών τόν
έν τοις ούρανοις».

( Ήκούσατε ότι ειπον άλλοι νά ώγαπατε τόν πλησίον
σας καί νά μισητέ τόν εχθρόν σας. Έγώ όμως σας λέγω*
'Αγαπάτε τούς εχθρούς σας, ευλογείτε τούς καταρωμένους
ύμ&ς, εύεργετεϊτε τούς μισοϋντας ύμας, προσεύχεσθε ύπέρ τών
ύβριζόντων, καί καταδιωκόντων ύμας. Διότι τότε θά εισθβ
υίοί τοϋ επουρανίου ήμών πατρός, ςίστις ανατέλλει τόν -ήλιο^
αύτοϋ καί διά τούς κακούς καί διά τούς καλούς ανθρώπους,
καί δστις βρέχει καί διά τούς δικαίους καί διά τούς άδικους-
Διότι, εάν αγαπάτε μόνον τούς αγαπώντας ύμ.α:ς, τότε κατ*
τί θά διαφέρητε άπό τούς τελώνας, οϊτινες καί αυτοί πρά^-



τουσι τούτο; Ωσαύτως, εάν είσθε αλλόφρονες προς τούς α-
δελφούς σας μόνον, τότε τί θά έχητε περισσότερον άπο τούς
εθνικούς, οϊτινες επίσης πράτττουσι το αύτό; Σεις πρέπει νά
είσθε τέλειοι άνθρωποι, δπώς 6 πατήρ ύμών δ έν τοις ούρανοις.»

«Προσέχετε, μη ποιείτε το καλόν έμπροσθεν τών άνθρώ-
πων χάριν επιδείξεως. "Οταν δίδητε έλεημοσύνην, μηδέ ή
άριστερά σας χειρ νά καταλαμβάνη τί κάμνει ή δεξιά σας*
καί δ Θεος: δστις βλέπει τά γινόμενα έν τω κρύπτω, θά σάς
άποδώση αυτά έν τώ φανερώ. "Οταν δέ προσεύχησθε, μή
κάμνετε όπως' οί ύποκριταί,οί'τινες στέκονται εις τάς γωνίας,
είς τάς συναγωγάς, είς τάς πλατείας καί προσεύχονται, ί'να
τούς βλέπη δ κόσμος. Τοιαύτη προσευχή γίνεται μάτην. Σεις
νά είσέρχησθε είς το δωμάτιόν σας, νά κλείητε καλώς τήν
θύραν καί νά προσεύχησθε είς τον πατέρα, σας έν τω κρύ-
πτω' καί δ Θεός δ βλέπων έν τώ κρύπτω, θά είσακούσγ]
τής προσευχής σας. "Οταν δέ προσεύχησθε. μή έκτρέπεσθε
είς άπεραντολογίας, δπως πράττουσιν οί έθνικοί, οί'τινες νο-
μίζουσιν ότι εισακούονται, εάν λέγωσι πολλά. Ό Θεός δεν
έχει άνάγκην πολλών λόγων, διότι γνωρίζει τίνων εχετε
άνάγκην, πριν σεις ζητήσητε ταύτα παρ' αύτού. Ή προ-
σευχή σας ας είναι τοιαύτη·

Πάτερ ημών δ έν τοις ούρανοϊς, άγιασθήτω το δνομά
σου· έλθέτω ή βασιλεία σου- γεννηθήτω το θέλημά σου ώς
έν ούρανω καί έπί τής γής· τον άρτον ήμών τον έπιούσιον
άος ήμΐν σήμερον* καί άφες ήμιν τά οφειλήματα ήμών,
ώς καί ημείς άφίεμεν τοις όφειλέταις ήμών καί μή είσε-
ν ήμας είς πειρασμόν άλλά ^ύσαι ήμας άπο τού πο-

νηρού· "Οτι σού έστιν ή βασιλεία καί ή δυναμις καί ή
δόξα είς τούς αιώνας. 'Αμήν.

4
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Μή θησαυρίζετε θησαυρούς επί τής γής, ους άφανίζουσι
καί σήτες (βότριδα, σκόρος)και σήψις, καί ους δύνανται νά
άνασκάψωσι καί να κλέψωσιν κλέπται. Άλλά θησαυρίζετε
θησαυρούς εν ούρανώ, όΐτινες μένουσιν αιώνιοι και άφθαρτοι.
"Οπου δε είναι ο θησαυρός σας, εκεί θά είναι καί ή καρ-
δία σας.

Ουδείς δύναται νά ύπηρετή συγχρόνως είς δύο κυρίους,
ουδέ σεις δύνασθε νά ύπηρετήτε καί τώ Θεώ καί τω μα—
μονφ. Διά τούτο λέγω ύμϊν μή χάνεσθε μέ τήν φροντίδα,
τί θά φάγητε καί τί θα πίητε καί τί θά ενδυθήτε. Δέν
είναι ή ψυχή ήμών ανωτέρα τής τροφής ; καί δέν είναι το
σώμα ύμών άνώτερον τής ένδυμασίας; Έμβλέψατε εις τά
πτηνά τού ούρανού, τά όποια ούτε σπείρουσιν ούτε θερί-
ζουσιν ούτε συνάγουσιν είς άποθήκας, καί δ πατήρ ήμών ό
ουράνιος τρέφει αυτά. Σεις δέν είσθε τών πτηνών ανώτεροι;
Καί διά τί μεριμνάτε περί τοϋ ενδύματος; "Ιδετε τα κρίνα
τοϋ άγροϋ πώς αύξάνουσι, χωρίς ούτε να κοπιώσιν ούτε νά
νήθωσι. Ούδέ ό Σολομών αύτός εν όλη τη μεγαλοπρεπείς
αύτοϋ εφόρεσε φόρεμα ώς εν τούτων. Καί άφ ' ού τά χόρτα
τοϋ άγροϋ ό Θεός ενδύει ούτως, τά δποϊα σήμερον είναι καί
αύριον βάλλονται είς τόν κλίβανον, δέν θά φροντίση μάλ-
λον διά σας, όλιγόπιστοι; Δια τούτο μή μεριμνάτε τί θά
φάγητε, ή τί θά πίητε ή τί θά ενδυθήτε, δπως πράττου—
σιν οί εθνικοί, άλλά ζητείτε πρώτον τήν βασιλείαν τοϋ
Θεοϋ καί τήν δικαιοσύνην αύτοϋ καί δλα τά άλλα θά δο-
θώσιν ύμιν παρά τοϋ ουρανίου πατρός, δστις γινώσκει ότι
χρειάζεσθε ταύτα.

Μή κατακρίνετε τούς άλλους, ίνα μή καί σεϊς κατα-
κριθήτε. Τί βλέπεις τό κάρφος (τσ&κνον) έν τω όφθαλμφ
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του άδελφού σου, Ιν ώ έν τω ίδικώ σουόφθαλμω δέν εννοείς
τήν ύπάρχουσαν δοκόν (πατερόν); Ά ν θέλης νά έκβάλης το
κάρφος εκ του οφθαλμού του άδελφού σου, φρόντισε πρώτον
νά εκβάλης τήν δοκόν έκ του ιδικού σου* διότι τότε θά δυνη-
6ής νά 'ίδης νά εκβάλης και τό κάρφος έκ του οφθαλμού
τοϋ άλλου. Μή δώσητε τά άγια είς τούς κύνας, μηδέ ρί-
ψητε τούς μαργαρίτας ύμών έμπροσθεν τών χοίρων, οΪτινες
άφ * ού καταπατήσωσιν αύτούς δέν είναι καθόλου παράδοξον
και νά στραφώσιν εναντίον σας καί νά σας διασχίσωσι.
Παρακαλείτε καί θά σάς δοθή* ζητείτε καί θά εύρητε*
κρούετε καί θά σας άνοίξωσι* Διότι, όστις παρακαλεί, λαμ-
βάνει, καί όστις ζητεί εύρίσκει, καί όστις κρούει θά τού
άνοιχθή. Ό Θεός ήξεύρει τί πρέπει νά δώση είς εκαστον.

Πάντα όσα θέλετε νά κάμνωσι πρός υμάς οί άλλοι,
κάμνετε καί σεις πρός αύτούς. Εισέλθετε διά τής στενής
πύλης, καί ακολουθήσατε τήν έστενοχωοημένην όοόν, ήτις
φέρει είς τήν ζωήν. Αποφεύγετε δέ τήν πλατεΐαν πύλην καί
τήν εύρύχωρον όδόν, ήτις φέρει είς τήν άπώλειαν, καί ήν
άκολουθούσιν οί περισσότεροι. Προσέχετε δέ άπό τούς ψευ-
δοπροφήτας, οί'τινες έρχονται προς ύμας μέ ενδύματα προ-
βάτων, έ!σωθεν δέ είναι λύκοι άρπαγες. Τοιούτους θά γνωοί-
σητε καλά εκ τών έργων αύτών. Αί άκανθοι δέν κάμνουσι
σταφυλάς καί' αί τρίβολοι δέν κάμνουσι σύκα ! Τούς καλούς
καρπούς κάμνουσι τά καλά δένδρα, καί τούς σαπρούς τά
κακά. Ούτω εκ τών έργων καί έκ τής προαιρέσεως αύτών
θά καταλάβητε τούς καλούς άνθρώπους. Ό καλός άνθρωπος
κάμνει τό καλόν έκ τού καλού θησαυρού τής καρδίας αύτού,
καί ό κακός εκ τοϋ κακού θησαυρού τής καρδίας αύτού.



Καί ούτινος ύπερπληρωθή ή καρδία, τούτου λαλεί τότε οτ
στόμα.

Είς τήν βασιλείαν τών ούρανών θά ε'ισέλθωσιν ουχί oc
λέγοντες· Κύριε Κύριε, άλλ ' οί ποιούντες το θέλημα τού-
πατρός μου τού εν ούρανοϊς. Πδστις ακούει τοος λόγους
τούτους καί ποιεί αυτούς ομοιάζει μέ άνθρωπον φρόνιμον,
δστις έκτισεν οίκίαν θεμελιώσας αύτήν επί τού βράχου. Καί
δτε έγένετο ή βροχή καί έσχηματίσθησαν ποταμοί καί
ε'πνευσαν άνεμοι καί προσέπεσον είς τήν οίκίαν, αύ'τη δεν
έπεσε" διότι ήτο τεθεμελιωμένη επί τού βράχου. Τουναν-
τίον δ άκούων μόνον τούς λόγους μου καί μή έκτελών αυ-
τούς, δμοιάζει μέ τον μωρδν άνθρωπον, δστις έθεμελίωσε τήν
οίκίαν του επί τής άμμου, ήτις δεν ήδυνήθη νά άντισταθη
είς τήν βροχήν καί είς τούς άνεμους, άλλ' Ικρημνίσθη έκ.
θεμελίων.

Ταύτα ειπεν δ 'Ιησούς, οί δέ μαθηταί αύτού έξεπλήτ-
τοντο διά τήν διδασκαλίαν ταύτην, ήτις διά τής θείας αύ-
τής δυνάμεως εσαγήνευε τάς καρδίας τών ανθρώπων.

§ 14L. θαύματα το$ Ίν)αοΰ.

ά. Ή ίαβις τον λεπρον.

Ώς δέ δ 'Ιησούς κατέβη τοϋ ορούς, ήκολούθει αύτον πολύς
κόσμος. Έκεΐ δέ ενεφανίσθη προς αύτόν άνθρωπος πάσχω*'
ύπο δεινής νύσου τής λέπρας. Ή νόσος αύτη, ήτις σήμερον
άναφαίνεται είς τά θερμά κλίματα,είναι νόσος τοϋ δέρματος
καί είναι νόσος άνίατος. Κατ' άρχάς εμφανίζεται είς το σώ-
μα ώς λευκή κηλίς ίση μέ κεφαλήν βελόνης, κατόπιν όμως
έξαπλούται είς δλον τδ σώμα. Όταν δέ λάβη αύξησιν,



= 53 ===

παρατηρούνται φοβερά αποτελέσματα. Πίπτουσιν οί δάκτυ-
λοι τών χειρών καί τών ποδών τοϋ πάσχοντος, ενίοτε δέ
καί αί χ«ΐρ«ς αύται καί οί πόδες. Πανταχού τοϋ σώματος
του σχηματίζονται έξοιδήματα καί πληρούνται έμπύου καί
σκωλήκων, ή πνοή του είναι δυσώδης, τά βλέφαρά του
εξοιδαίνονται καί ύποφέρει ύπο αϋπνίας, ύπο φοβερών ονείρων
καί άγωνίας. * Επειδή δέ ή νόσος αύτη είναι μιασματική,
ο λεπρός οφείλει νά κατοική μακράν τών ανθρώπων, καί νά
περιπατή καθ' δδόν μέ κεφαλήν άκάλυπτον καί μέ ενδύ-
ματα ^ακώδη, ί'να γνωρίζωσιν αύτον μακρόθεν οί άνθρωποι,
ους προς τούτοις οφείλει καί νά προειδοποιή διά τής λέξεως
ακάθαρτος I ακάθαρτος 1 ΐνα φεύγωσιν οί άνθρωποι μακράν,
Περί τών άσθενών τούτων προσεΐχον άγρύπνως οί ιερείς,
οί'τινβς, εύθύς ώς άνεφαίνετο ή νόσος, άπεχώριζον αύτούς
μακράν τής κοινωνίας, καί άφινον αύτούς νά εύρωσι
θάνατον οίκτρόν διότι ουδεμία αυτών ύπήρχεν ίασις.
Άλλ ' δ,τι δεν δύνανται οί άνθρωποι νά ίατρεύσωσι, τούτο
κατορθώνει δ Θεός. Ό δυστυχής λεπρός, ώς είδε τον
Ίησούν παρερχόμενον, έπεσε κατά γής καί προσεκύνησβν
*ύτδν πλήρης πίστεως καί ειπι* «Κύριε, εάν θέλης, δύνασαι
νά ίατρεύσης καί έμέ έκ τής φοβέρας αύτής άσθενείας.»
Ή δυστυχία αύτη τοϋ λεπρού συνεκίνησε τήν καρδίαν
τού Ίησοϋ καί πλησιάσας έκεΐνον, δν άπέφευγεν δλος ό
κόσμος, τον ήγγισεν διά τής χειρός καί είπε· «Θέλω νά
γίνης καλά καί γίνου.» Καί δ λεπρός ίατρεύθη παρευθύς,
καί εδόξασε τον Κύριον. Τότε δ Ιησούς είπε προς αύτόν·
Τούτο μή ειπης είς κανένα, άλλα νά παρουσιασθής προς
τον ιερέα, ί'να σε άναγνωρίση ότι είσαι ύγιής καί έπιτρέψη
νά ζής «ς το εξής μεταξύ τών άνθρώπων, νά προσφέρης
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δέ καί τήν ώρισμένην θυσίαν είς τον Θεόν, ώς έ'χει διατάξ·$
β Μωϋσής.

β'. Ή ΐαύις τον £οΰλου τον εχατοντάρχον èv Καπερναούμ.

Ό 'Ιησούς ήλθε μετά ταϋτα. δμοϋ μέ τους μαθητάς του
εις τήν Καπερναούμ. 'Εκεί εζη είς αξιωματικός 'Ρωμαίος έκα-
τόνταρχος (λοχαγός),άνθρωπος καθ ' ολα αξιόλογος. Τόσον δέ
ήτο άγαθής ψυχής άνθρωπος,ώστε έν Καπερναούμ είχε κτίστη
ίδί<£ δαπάνη καί μίαν συναγωγήν διά τούς κατοίκους, εί
καί αύτός ήτο άλλόφυλος καί αλλόθρησκος. Ό έκατόνταρ-
χος ούτος είχε άκούση περί τής διδασκαλίας και τών πΡα"'
ξεων τοϋ 'Ιησού Χριστού καί έσέβετο αύτόν μεγάλως, άνε-
γνώριζε δέ είς αύτόν θεία χαρίσμ,ατα καί έπίστευεν ότι εινα&
παρά Θεοϋ απεσταλμένος. Συνέβη δέ ήδη, καθ' ον χρό-
νον ό 'Ιησούς ήρχετο είς Καπερναούμ, νά άσθενήση επι-
κινδύνως εις τών δούλων τού έκατοντάρχου. Τόσον δέ η -
γάπα αύτόν ό κύριος του, ώστε ά<ρ'ού μάτην μετεχειρίσθη
όλα τά μέσα, ήθέλησε νά μεταχειρισθη καί τήν φιλανθρω-
πίαν τοϋ 'Ιησού. 'Επειδή δέ εθεώρει εαυτόν άνθρωπον άμαρ"
τωλόν καί άνάξιον νά συνομιλη μετά τού 'Ιησού, έστειλε
τούς πρεσβυτέρους τής πόλεως, ϊνα παρακαλέσωσιν τόν Ίη-
σοϋν νά ύσπλαγχνισθη καί σώση τον έτοιμοθάνατον
δούλόν του. Οί απεσταλμένοι ελθόντες πρός τόν Ίη—
σούν παρεκάλουν αύτόν νά έλθη εις τήν οίκίαν τού έκατον-
τοντάρχου καί ίατρεύση τόν δούλόν του, ελεγον δέ «δ έκα-
τόνταρχος είναι άξιος τής χάριτος ταύτης· διότι άγαπ£ τό
έθνος ήμών, μ£ς εκτισε δέ καί συναγωγήν καί άλλα πολ-
λά καλά έκαμε ν είς ήμας». Ό Ίησοϋς εύθύς εκίνησε νά



ελθη et; τήν οίκίαν του έκατοντάρχου. Τούτο άκουσας β
έκατόνταρχος στέλλεt καί παρακαλεί τον Ίησοϋν λέγων*
«Κύριε, μή πειράζεσαι. Έγώ δέν είμαι άξιος, ϊνα εισέλθης
ύπό τήν στέγην μοβ. Καί διά τοϋτο δέν ετόλμησα καί δ
ϊδιβς νά ελθω προς σέ. Παρακαλώ μόνον λόγον είπέ, καί δ
άνθρωπος μου θά ίατρευθή» .Ταύτα παρήγγειλεν ό έκατόν-
ταρχος, δ Ιησούς όμως ευχαρίστως ήθελε νά μεταβή πρός
τοιούτον άνθρωπον. Ώς δέ έφθασε πλησίον τής οικίας, τότε
έπαρουσιάσθη δ έκατόνταρχος αύτός ε"ξω αύτής καί ειπε* «Κύ-
ριε, δέν είμαι άξιος νά σέ δεχθώ εις τήν οίκίαν μου. Διά
τούτο σέ παρακαλώ νά είπης λόγον μόνον νά θεραπευθη ·
υπηρέτης μου, καί είμαι βέβαιος ότι ευθύς θά θεραπευθή.
Διότι καί έγώ είμαι άνθρωπος έν εξουσία καί έχω άνθρώπους
ύπο τάς διαταγάς μου και λέγω είς τούτον πήγαινε! καί
πηγαίνει· καί εις τόν άλλον ερχουΐ καί έ'ρχεται* καί είς τόν
δούλόν μου κάμε τούτο! καί τό κάμνει».

Ταϋτα άκούσας δ Ίησοϋς έθαύμασε καί είπε* ((Ούδέ με-
ταξύ τών Ιουδαίων εύρόν ποτε τοιάύτην πίστιν! Σα:ς λέ-
γω δέ ότι πολλοί άλλόφυλοι θά ε"λθωσιν έξ άνατολών καί
δυσμών καί θά πιστεύσωσιν είς έμέ καί θά είσέλθωσιν είς τήν
βασιλείαν τών ουρανών* οί δέ Ιουδαίοι, οϊτινες έπρεπε νά.
είναι οί πρώτοι, θά έκβληθώσι διά τήν άπιστίαν των εξω
είς τό σκότος, όπου θά είναι κλαυθμός καί βρυγμός τών
οδόντων». Έπειτα στραφείς πρός τόν έκατόνταρχον είπε*
«Πήγαινε καί θά γίνη κατά τήν πίστιν σου.» Καί ίατρεύθη
ευθύς δ δπηρέτης τήν ώραν εκείνην.

γ' . Ή άνάβταβίζ ζοϋ viov της χτ$αξ εν Ncdv.

Έν Ναΐν, πόλει τινί τής Γαλιλαίας παρά τό όρος Θαβώρ,
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συνέβη μέγα δυστύχημα είς πτωχήν τινα γυναίκα. Αύτη,
άφοϋ άπέθανεν δ σύζυγος της, δεν «ίχεν άλλο πραγμα είς
τον κόσμον τούτον ή εν και μόνον τεκνον, το όποιον ύπερη-
γάπα. 'Αλλ' οτε το παιδίον τούτο ηύξήθη καί εγεινε 17
ή 18 ετών, καί ήτο τής μητρός ή χαρά καί ή Ιλπίς, ήσθέ-
νησε βαρέως. Τοσούτον δέ Ιδεινώθη ή νόσος, ώστε ούτε τής
δυστυχούς μητρός ή περίθαλψις καί τά δάκρυα, ούτε τών
ιατρών ή βοήθεια ήδυνήθη νά σώση τον νέον εκ τοϋ θανάτου.
"Εκαστος δύναται νά φαντασθή τούς θρήνους καί τούς κο-
πετούς τής μητρός, ήτις έμενεν είς τδ έξής έρημος καί
άβοήθητος είς τον κόσμον. "Ολοι οί άνθρωποι έλυπήθησαν
διά τήν δυστυχίαν ταύτην τής πτωχής γυναικός, άλλ' ού-
δείς ήδύνατο νά τήν βοηθήση. Το προσφιλές αύτής τεκνον
εκείτο ήδη νεκρον εκ τή άκμή τής ήλικίας. 'Αφού δέ έθρή-
νησαν αύτο ή μήτηρ του καί οί άλλοι άνθρωποι επί πολύν
χρόνον, ηλθεν ή ώρα τής κηδείας καί πλήθος άνθρώπων
συνώδευε τον νέον φερόμενον εντός φερέτρου είς τον τάφον,
ή δέ μήτηρ παρηκολούθει κλαίουσα καί θρηνούσα καί κο-
πτομένη διά τήν άπώλειαν τού μονογενούς αύτής τέκνου.
Κατά τον χρόνον δέ τούτον συνέπεσε εύτυχώς νά είσέρχηται
καί δ 'Ιησούς μετά τών μαθητών του είς τήν πόλιν, δστις
ίδών τον νέον προώρως άποθανόντα καί άκούσας τούς θρή-
νους τής μητρός ελυπήθη σφόδρα καί ελθών πλησιέστερον
είπε παρηγορών τήν μητέρα νά μή κλαίη. Έπειτα ήγγισε
διά τής χειρός το φέρετρον, Ϊνα σταθώσιν οί βαστάζοντες
αύτο καί είπε προς τον νεκρον «Νεανίσκε, έγέρθητι». Δεν
είχε τελειώση τούς λόγους τούτους καί δ νεκρός ήρχισεν ευ-
θύς νά κινήται καί εγερθείς ήρχισε νά λαλή. Τότε δ" Ιησούς
τον έφερεν είς τήν μητέρα του, ήτις έκπληκτος διά το



= 57 ===

άπροσδόκητον τοΰτο καλόν εύχαρίστησεν εκ βάθους ψυχής
τον Ίησούν. Οί δέ άνθρωποι, οϊτινες είδον το μέγα τούτο
θαύμα, το δποΐον ουδείς άνθρωπος δύναται νά εκτελέση,
έκπληκτοι καί αύτοί ήρχισαν νά δοξάζωσι τον Θεον λέγον-
τες* «Προφήτης μέγας ενεφανίσθη είς ήμάς, δ Θεος επεσκε-
φθη τον λαόν του.» Καί ή φήμη αυτη διεδόθη είς δλην τήν
Ίουδαίαν καί είς τά περίχωρα αύτής, ότι δ Ιησούς επανέ-
φερεν είς τήν ζωήν ενα αποθανόντα υίον μιας χήρας.

δ'. Ή πανόις της τρικνμίαζ.

Έν τή Γαλιλαίε είναι μεγίστη λίμνη 5*/2 ωρών το μή-
κος καί 2 ώρών το πλάτος σχηματιζόμενη ύπο τού ποταμού
Ίορδάνου καί καλούμενη μέ διάφορα ονόματα ή θάλασσα
τής Γαλιλαίας, ή θάλασσα τής Τιβεριά δος έκ τής μεγάλης
πόλεως, ήτις ήτο εκτισμένη πλησίον αύτής, ή λίμνη Γεν-
νησαρέτ. Περί τήν λίμνην ταύτην ήσαν πολυάνθρωποι πόλεις,
αϊτινες συνεκοινώνουν προς άλλήλας διά πλοίων. Παράδο-
ξον δέ συμβαίνει εν τή λίμνη ταύτη, ότι άνεμοι σφοδροί
αίφνης εμπίπτουσι, παντελούς εύδίας ούσης, καί πολλά
δυστυχήματα φέρουσιν είς τούς πλέοντας. Μία τοιαύτη
λαΐλαψ ειχεν ένσκήψη ποτέ, οτε δ Ιησούς επεραιούτο μετά
τών μαθητών του είς τήν άντιπέραν δχθην. Είχεν ήδη κή-
ρυξη τον λόγον τοϋ θεοϋ είς τον λαόν, δστις είχεν άθροι-
σθή είς τήν δυτικήν δχθην τής λίμνης καί περί τήν έσπέραν
τελειώσας τήν δμιλίαν του είπεν είς τους μαθητάς του νά
πλεύσωσιν είς τήν άντιπέραν δχθην, όπου ήσαν άλλαι πό-
λεις, ΐνα καί έκεϊ διδοίξη. Οί μαθηταί έτοιμάσαντες το
πλοΐον επέβησαν Ιπ'αύτού μετά τού διδασκάλου καί άπέ-
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πλευσαν. Ό πλους κατ' αρχάς ήτο εξαίρετος, ο δε 'Ιησούς
άπο^αμών εκ τής διδασκαλίας ειχε κατακλιθη έπί τής
πρύμνης, ϊνα άναπαυθή ολίγον. "Οτε όμως ειχον ίκανον διά—
«τημα διαπλεύση τής λίμνης, αίφνης φοβερά ήγέρθη λαϊ-
λαψ καί κύματα ώς βουνά εχύνοντο ε'ις το πλοΐον, δπερ εκιν-
δΰνευεν ήδη νά καταποντισθή. "Εντρομοι οί μαθηταί προσ—
έρχονται προς τον Ίησοϋν καί εξυπνήσαντες αύτόν λέγουσι*
«Κύριε, σώσον ήμας* χανόμεθα.»

Ταϋτα άκούσας δ Ιησούς ήνοιξε τούς οφθαλμούς του και.
ειπε* «Διατί είσθε τόσον δειλοί ; ποϋ είναι ή πίστις σας
Έπειτα εγερθείς ειπεν είς μεν τόν άνεμον σίγα! είς δέ τήν
θάλασσαν ήσύχασε! Καί ευθύς δ μεν άνεμος έκόπασεν, ή δε
θάλασσα εγινε γαληνιαία, ώστε ουδέ ή ελαχίστη πλέον πα.-
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ρετηρειτο είς αυτήν κίνησις. Τούτο ίδόντες οί μαθηταί εξε~
πλήττοντο λέγοντες· «Τί άνθρωπος είναι αυτός, είς δν καί.
δ άνεμος καί ή θάλασσα υπακούει; ))

ε . Ή ΐαβις ενος TtocQaypovog καί ή άνάβτασις
τοϋ &νγατρΙον τον Ίαείρου.

Φθάσας δέ δ Ίησοϋς είς τήν άντιπέραν δχθην τής θα-
λάσσης άπέβη είς Γάδαρα, πόλιν μεγάλην καί όχυράν.
Παρά τήν πόλιν ταύτην ύπάρχουσι σπήλαια, ά εθεωρούντο
ώς τάφοι άρχαΐοι καί έν οίς καί σήμερον οίκούσιν άνθρωποι,
πτωχοί ώς τρωγλοδύται. Έν τοις τάφοις τούτοις κατφκει
παράφρων, δν ούδείς ήδύνατο νά δαμάση, συνέτριβε δέ τάς

. ·. F -S" » Τ » < > e I >

αλυσεις, σι ων εοενον αυτόν και περιεφερετο νύκτα και
ήμέραν είς τά μνήματα καί είς τά δρη φωνάζων καί κτύπων
εαυτόν διά λίθων, καί ήτο το φόβητρον τών άνθρώπων. Ό
μαινόμενος ούτος άνθρωπος, ώς είδε τον Ίησούν, έδραμί
προς αύτον καί πεσών προσεκύνησεν αύτόν. Ό δέ Ιησούς
έ^εήσας τον πάσχοντα ίάτρευσεν ευθύς διά λόγου καί δ
προ μικρού μαινόμενος εκάθητο ήδη ήσυχος καί καθ' δλα
άνθρωπος σώφρων, δοξάζων τον Θεον διά τήν ίασιν. 'Απο-
χωρισθείς δέ τοϋ 'Ιησού πλήρης ευγνωμοσύνης καί σεβασμού
ήλθεν είς τούς οικείους καί συγγενείς του καί έκήρυ^τε παν-
ταχού τής χώρας ότι δ 'Ιησούς ίάτρευσεν αύτόν. Οί δέ
άνθρωποι άκούοντες τοϋτο έθαύμαζον διά τήν δύναμιν τού
'Ιησού νά ίατρεύη πάσας τάς νόσους τών άνθρώπων.

Ά©'ου δέ δ 'Ιησούς διέτριψεν ολίγον χρόνον είς τάΓάδαρα
απέπλευσε πάλιν είς τήν Γαλιλαίαν. Μόλις δέ δ λαος ήκουσε
οτι δ 'Ιησούς έπανήλθεν πάλιν, συνέρρευσε είς τήν παραλίαν.
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ΐνα άκούση τούς θείους αύτοϋ λόγους. Έκεϊ προσήλθε καί, ό
άρχισυνάγωγος (1) τής πόλεως Ονόματι Ίάειρος καί παρε—
■κάλεσε τόν Ίησούν νά εύσπλαγχνισθή αυτόν καί νά ελθη
ταχέως είς τήν οίκίαν του, ενθα κείται ή θυγάτηρ του ηλι-
κίας 12 ετών πνέουσα τά λοίσθια, καί νά σώσγι αυτήν. Ό
Ίησοϋς λυπηθείς τόν άρχισυνάγωγον ηθέλησε να; βοηθήστρ
αύτόν καί ήλθεν εύθύς είς τήν οίκίαν του. Άλλ' ώς έπλη-
σίασεν εκεϊ, ήκουσε τούς θρήνους τής μητρός καί τών συγ-
γενών, υπηρέτης δέ τού Ίαείρου προσελθών είπε* ((Μή λαμ-
βάνετε πλέον τόν κόπον, Κύριε, τό κοράσιον άπέθανεν».
Τούτο όμως δέν εκώλυσε τόν Ίησούν νά είσέλθη είς τήν
οίκίαν, ένθα ίδών τήν μητέρα κλαίουσαν παρηγόρησεν αυτήν
ειπών* «Δέν έχει τίποτε τό κοράσιον, κοιμαται.» Ώς ήκου-

4 ) Έν βκάστγι πόλει 'Ιουδαϊκή ύπήρχε μία ή καί περισσότεραι
συναγωγαι αναλόγως του πλη<)υσμοΰ, ενθα δ λαος κατά πάιχν
έορτήν καί τακτικώς κατά παν σάββατον, κατόπιν δέ κατα πα-
σα ν δευτέραν καί πέμπτην συνηθροίζετο καί ήκουε τήν προσευχήν,
τήν άνάγνωτιν μερών έκ τής άγιας Γραφής, ώς καί τήν έρμη-
νείαν αύτών. Καί τήν μεν προσευχήν εκαμνον οί ιερείς, ή και άλλο*
ώρισμένοι άνθρωποι, τήν δε άνάγνωσιν εν κατάλληλον πρδσωπον, δ
έξέλεγεν ό προϊστάμενος τής συναγωγής, ό άρχισυνάγωγος, τήν δε
έρμηνείαν ήδύνατο πας τις να κάμη εχων τήν ικανότητα «ρδς τοϋτο.
Έν ταΓς συναγωγαΓς ταύταις έδίδαξε καί δ Ίησοΰς καί οί απόστολοι.
ΔιωκεΓτο δε ή συναγωγή ύπό του άρχιτυναγώγου καί του συμβουλίου
τών προεστώτων, οιτινες ώρειλον να φροντίζωσιν περί τής καθαριό-
τητος καί τάξεως, περί τοϋ φωτισμοϋ τή; συναγωγής, περί τής
συλλογής συνδρςμών διά τού; πτωχού; κτλ. Βοηθού; προ τοϋτο *ΐχο*
τον âiâxoror καί τον νπηρενηγ. 'Fv ταις συναγωγαΓς ταύταις
έγένετο καί ή διδασκαλία τών παίδων, ώττε ήταν αύται καί σχο-
λεΓα.
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σαν τοϋτο οί ευρισκόμενοι εν τή οικία «γέλασαν διότι ε-
βλεπον ότι το κοράσιον «ΐχεν άποθάνη. Ό Ίησοΰς είπε νά
εξέλθωσι πάντες έκ τής οίκίας καί νά μείνη μόνον ή μή-
τηρ καί δ πατήρ τοϋ κορασίου καί οί τριΤς μαθηταί αυτού
δ Πέτρος, δ 'Ιάκωβος καί δ Ίωάννης.Ώς δέ τοϋτο έγένετο,
λαβών τήν χείρα τού κορασίου ειπεν έβραϊστί· «Τα\ιθά
κούμι «δηλ. κοράσιον σήκου». Είς τούς λόγους τούτους άνέ-

ζησε το κοράσιον καί Ισηκώθη έκ τής κλίνης καί περιε-
πάτει.Ώς δέ ειδον τούτο οί γονείς,έμειναν εκστατικοί διά το
πραγμα τούτο, δπερ ουδεμία ανθρωπινή δύναμις δύναται
νά κατορθώση καί προσεκύνησαν τον Κύριον μετά θαυμα-
σμού καί ευγνωμοσύνης. Ό δέ 'Ιησούς άπήλθεν εκ τής οίκίας
παραγγείλας είς τούς γονείς νά δώσωσι είς το κοράσιον νά
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φάγη καί νά μή είπωσι τίποτε είς τούς άνθρώπους περί τής
αναστάσεως τής θυγατρός των.

ς-' . Ή ί'αβις τοϋ κωφαλάλου

Ότε δ 'Ιησούς διέτριβε παρά τήν θάλασσαν τής Γαλι—
λαίας διδάσκων τον λαον καί ίατρεύων τούς πάσχοντας,
4'φερον προς αύτον καί ένα άνθρωπον νά θεραπεύση, δστις
ούτε ήκουεν ούτε ώμίλει. Τούς τοιούτους άνθρώπους καλούσι
κωφαλάλους. Οί συγγενείς τού κωφαλάλου περιαλγεΐς διά
τήν συμφοράν ταύτην παρεκάλουν τον Ίησούν νά εύσπλαγ-
χνισθή αύτούς καί νά ίατρεύση τον πάσχοντα. 'Αλλά καί
αύτος δ κωφάλαλος προσεβλεπε παρακλητικώς προς τον
Ίησούν εξαιτούμενος το έ'λεός του. Διά λόγων δεν ήδύνατο
δ δυστυχής νά έκφράση τήν θλίψίν του καί διά χειρονομιών
ί'σως θά έδήλου είς τον Ίησούν νά τον εύσπλαγχνισθή καί
νά τού άποδώση τήν λαλιάν του καί τήν άκοήν του. Ό
Ίησοϋς ώς ειδε τήν δυστυχίαν ταύτην έλυπήθη ν.αι έλθών
πλησίον πρώτον μεν έβαλε τον δάκτυλόν του είς τώ ώτα
τοϋ κωφαλάλου, επειτα λαβών σίαλον διά τοϋ δακτύλου
ήλειψε τήν γλώσαν αύτού, καί άναβλέψας είς τον ούρα.νον
παρεκάλει τον Θεον νά εύσπλαγχνισθή τον πάσχοντα. Και
ε ύθύς δ κωφάλαλος ίατρεύθη, καί τώρα ήκουε καί ώμίλε1
ορθώς, εύχαριστών έκ καρδίας τον Kùptov. Οί δε συγγένεια
του καί πάντες οί άνθρωποι, δσοι ειδον το θαύμα, τοϋτο εδο-
ξαζον τον Θεον καί μετ' έκπλήξεως ελεγον «Μέγας εισθ-ij
Κύριε ! καί τούς κωφούς κάμνεις νά άκούωσι, καί τούς άλ#-
λους νά λαλώσι, καί τούς νεκρούς έπαναφέρεις είς τήνζωΫΐν'
καί τούς μαινομένους ποιείς σώφρονας, καί τούς άνέμου<»
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καταπαύεις καί τήν τρικυμίαν κατευνάζεις ! Ώς θαυμαστά
τά ε'ργα σου Κύριε ! »

ξ'. Ή ΐαβις τον τνφλον Βαρτιμαίου.

Ό Ιησούς μετέβαινε διά τής 'ΐεριχούς είς Ιερουσαλήμ.
Ήτο δέ ή 'Ιεριχώ πόλις παρά τον Ίορδάνην προς ανατολάς
τής 'Ιερουσαλήμ 6 ώρας περίπου απέχουσα μέ τείχη οχυρά
καί μέ ανάκτορα πολυτελή τού βασιλέως Ήρώδου κεκοσμη-
μένη. Κειμένη δέ έν τω μέσω εύφορωτάτης πεδιάδος, άρδευ-
ομένης ύπό δύο μεγάλων πηγών έκ τού όρους άναβλυζουσών
ήτο πόλις μεγάλη καί ευδαίμων, άπεκάλουν δέ αυτήν οί άν-
θρωποι παράδεισον δια τούς λαμπρούς κήπους της. 'Ενταύθα
ήτο καί δάσος φοινίκων, διό καί εκαλεϊτο πόλις φοινίκων.
Είς τάς πύλας δέ τής πόλεως ταύτης έκάθητο πλήθος πτω-
χών έπαιτούντων έλεημοσύνην άπό τούς διαβαίνοντας διά της
πόλεως άνθρώπους. Διά μιας δέ τών πυλών τής πόλεως ταύ-
τγ1ί έξήρχετο καί ο 'Ιησούς μετά τών μαθητών του συνο-
δευόμενος ύπό πλήθους λαού, ϊνα μεταβή είς Ιερουσαλήμ.
Έν τή πόλει ταύτη έκάθητο τυφλός τις επαίτης ονόματι
Βαρτίμαιος, όστις ώς ήκουσεν ότι ό 'Ιησούς διέρχεται, ήρ-
χιζε νά φωνάζη μεγαλοφώνως* «'Ιησού, υιέ Δαβίδ, έλέη-
σόν με». Οί άνθρωποι έπέπληττον αύτόν καί τού ελεγον
νά σιωπήση. Άλλ ' εκείνος εφώναζεν άκόμη δυνατώτερα·
«'Ιησού, υιέ τού Δαβίδ, έλέησόν με». Ώς ήκουσε τήν φω-
νήν ταύτην ο 'Ιησούς, έστάθη καί ειπε νά καλέσωσι τον
τυφλόν νά έ"λθη πλησίον. Τότε ο.ί άνθρωποι περιχαρείς λέ-
γουσι πρός τόν τυφλόν «'Επέτυχες, σήκου, σέ φωνάζει».

Ως ήκουσε τούτο ό τυφλός, πετ^ τό φόρεμα του καί ερ-
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χεται ευθύς προς τον Ίησούν. Άφοϋ δε ήλθεν ενώπιον του,
τον ήρώτησε* «Τι θέλεις, Βαρτίμαιε, παρ' εμού;— «Νά
μέ κάμης νά βλέπω, διδάσκαλε», άπεκρίθη ό τυφλός.—
Τότ3 ειπεν ό Ίησοϋς· «Βλέπε λοιπόν! ή πίστις σου σέ εσω—
σε». Καί ευθύς δ τυφλός ίατρεύθη κζ>ί

έ'βλ επ« καί ήκολούθει
τόν Ίησούν δοξάζων τόν θεόν. Καί δ λαός, δστις ει δε τό
θαύμα τοϋτο, εδόξασε καί αύτός τόν θεόν.

§ 15. Ό 'Ιηοοΰς έν τώ ναώ.

Ή έορτή τού Πάσχα ήτο ή μεγίστη εορτή τών Ιού-
δα

ίων. Έπανηγυρίζετο δέ έν 'Ιερουσαλήμ μετά μεγάλης
πομπής. Μυριάδες άνθρώπων εξ όλης τής 'Ιουδαίας, άλλά
καί πολλοί εύσεβεϊς εθνικοί έκ τών περιοικούντων λαών
ήρχοντο εκεί, ϊνα προσκυνήσωσι τόν Θεόν. Είς τήν έορτήν
ταύτην ήθέλησε νά παρευρεθή καί δ Ίησοϋς. Ήτο δέ δ
ναός τής Ιερουσαλήμ μεγαλοπρεπέστατον οικοδόμημα, εις
δ είσήρχοντο διά τριών μεγάλων προαυλίων, ών το

έξώ-

τατον ήτο προωρισμένον διά πάντα τά εθνη τής γήί-
Επειδή δέ έν τω ναώ Ιγίνοντο θυσίαι και βοών καί προ-"
βάτων καί περιστερών, οί Ιουδαίοι ίερεϊς παρεχώρησαν
άμοιβή τήν αύλήν ταύτην τού ναοϋ είς τούς ζωέμπορους
ώς καί είς τούς άργυραμοι^ούς καί ειχε τό μέρος τοϋτο με^"
ταβληθή είς άγοράν θορυβώδη και άκάθαρτον. Ώς δέ °
'Ιησούς είσήλθεν είς τόν περίβολον τούτον τού ναού κ*1
παρετήρησε τήν άπειροκαλίαν ταύτην καί τόν θόρυβον τών
άνθρώπων καί τών κτηνών, ήγανάκτησε διά τήν άσέβει«-ν
ταύτην καί βεβήλωσιν τοϋ ναού, καί λαβών σχοινίον
εύρισκόμενον, έκαμε εξ αύτοϋ μάστιγα καί ήρχισ* νά διώ*^



ένc τοϋ ναού καί άνθρώπους καί κτήνη, ανέτρεψε τάς τρα-
πέζας τών άργυραμοιβών καί άπέβαλε πάντας έκ τού πε-
ριβόλου λέγων αΔέν πρέπει νά ποιήτε τον οίκον τού πα-
τρός μου οίκον έμπορίου». Πάντας κατέλαβε σέβας άμα καί
φόβος, καί πάντες έφυγον εκείθεν καί εν τω περιβάλω ήτο ήδη
ιεροπρεπής ήσυχία. Τούτο άκούσαντες οί άρχιερείς καί πολ-
λοί τών πρεσβύτερων ήλθον προς τον Ίησούν καί είπον «Τί
έξουσίαν έχεις σύ νά διώκης Ικ τού ναού τούς άνθρώπους; —
«Τόσην εξουσίαν, άπεκρίθη όΙησούς, ώστε δύναμαι τον ναον
τούτον, εάν τον κρημνίσητε, νά τον άνοικοδομήσω είς τρεις
ήμέρας».

Προς ταύτα άπεκρίθησαν οί Ιουδαίοι-

«Αύτος ο ναός, διά νά οίκοδομηθή, έχρειάσθη τεσσα-
ράκοντα καί εξ ε'τη, καί σύ θά οίκοδομήσης αύτον είς τρεις
ήμέρας ; »

Ταύτα είπον οί άρχιερείς καί οί πρεσβύτεροι καί άνεχώ-
ρησαν ώργισμένοι, δεν συνέφερε δέ είς αύτούς νά γίνη λόγος
μακρότερος* διότι ή μεταβολή τού ναού είς άγοράν ήτο
πραξις επαίσχυντος.

§ 16. Ό Ίηβο3ς καί η Χαμ,αρε^ς.

'Αφ' ου έτελείωσεν ή εορτή τού Πάσχα, έφυγον πάντες
οί προσκυνηταί, έφυγε δέ καί ο Ίησοϋς καί έπέστρεφεν είς
τήν πατρίδα του τήν Ναζαρέτ. Ή συνήθης οδός τών Ιου-
δαίων άπερχομένων είς τήν Γαλιλκίαν ητο ή διά τής Πε-
ραίας, εί καί ή διά τής Σαμάρειας ητο συντομωτέρα.
"Επραττον δε τούτο, διότι έμίσουν τούς Σαμαριίτας, ους
έθεώρουν άσεβείς καί μεμολυσμένους καί ους άπέφευγον, ίνα

5
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μή μολυνθώσι και αυτοί. Διότι ναι μεν οί Σαμαρειται έπί-
στευον είς ε να Θεόν, ού είχον κτίση καί ναόν επί τοϋ όρους
Γαριζείμ, τού κειμένου παρά τήν πόλιν Συχάρ, ήτις ήτο
ή πρωτεύουσα τήι Σαμαρείας, άλλα πρός τω ένί Θεώ
διετήρουν καί τήν λατρείαν ειδώλων των εθνών. Διά τάς
διαφοράς ταύτας τό μίσος τών 'Ιουδαίων ήτο άδιάλλακτον
καί ή βαρύτατη ύβρις αύτών ήτο ή λέξις Σαμαρείτης, καί
ούδεμίαν συναναστροφήν «ιχον μέ αύτούς, άπέφευγον δέ καί
τόν άπλούν μεταξύ των χαιρετισμόν. Ό 'Ιησούς όμως, εί
καί ήτο καί αυτός 'Ιουδαίος, δέν παρεδέχετο τό μίσος τοϋτο
τών συμπατριωτών του καί άφόβως ώδοιπόρει διά τής Σα-
μαρείας έπιθυμών νά διδάξη καί τούτους καί φέρη είς τήν
άληΦή θΕογνωσίαν. "Ηδη δέ επιστρέφων διά τής Σαμαρείας
είς τήν Ναζαρέτ ε'φθασε είς τήν πόλιν Συχάρ(=Συχέμ, κα-
τόπιν Νεάπολις, τανϋν Ναβλοϋς), πλησίον τ^ς δποίας ήτο
το κτήμα, δπερ δ 'Ιακώβ άποθνήσκων έδώρησεν εί; τόν υίόν
του Ίωσηφ εν Αίγύπτω, ώς καί βαθύτατον φρέαρ καλού-
μενον τού 'Ιακώβ. 7Ητο ήδη μεσημβρία καί δ Ίησοϋς έκά-
θισε πλησίον τοϋ φρέατος, ?να άναπαυθη, τούς δέ μαθητάς
του έστειλεν είς τήν πόλιν νά άγοράσωσι τροφά; καί νά
έλθωσιν εδώ είς τό φρέαρ νά φάγωσι. Έν ω δέ δ Ιησούς
έκάθητο μόνος ενταύθα, ήλθε καί γυνή Σαμαρεΐτις έκ τής
πόλεως νά άντλήση ύδωρ. 'Αφ' ού δέ έπλήρωσε τήν ύδρίαν
της, παρεκάλεσεν αύτήν δ Ίησοϋς νά δώση καί είς «ύτόν
νά πίη ολίγον ύ'δωρ. Ή Σαμαρεϊτις, ώς ειδεν Ίουδαιον νά
δμιλή πρός Σχμαρείτιδα καί μάλιστα νά ζητή νά πίη ύδωρ
μέ άγγεϊον Σαμαρείτου, έθαύμασε' (διότι οί ΊουδαΤοι ούδε-
μίαν σχέσιν είχον,ώς ειπομεν, πρόςτούς Σαμαρείτας) καί είπε*
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« Πώς ζητείς παρ'έμοϋ ύδωρ, άφ' ού σύ είσ^ι 'Ιουδαίος
καί εγώ είμαι Σαμαρεϊτις ; »

Προς ταύτα άπεκρίθη ο 'Ιησούς και είπε*
« "Αν ήξευρες οποίαν χάριν ήδη 6 θεός σοϋ κάμνει καί
ποιος είναι εκείνος, δστις σού ζητεί ύδωρ νά πίη, τότε θά
τοϋ Ιζήτεις σύ καί θά σού εδιδεν εκείνος ύδωρ ζών (*)».
Προς ταύτα άπεκρίθη ή Σαμαρειτις·
«Κύριε, δεν βλέπω νά έχης τι, μέ το όποιον νά άντλησης
άπο το φρέαρ,το όποιον είναι άλλως πολύ βαθύ. Πόθεν λοιπον
έχεις το ύδωρ το ζών; Καί έπειτα είσαι σύ άνώτέρος άπο
τον πατέρα ήμών τον 'Ιακώβ, δστις έοωκεν είς ή[λας το
φρέαρ τούτο καί αυτός επιεν έζ αύτού καί οί υίοί αύτού
καί τά κτήνη αύτού; »

Προς ταύτα είπεν ό 'Ιησού;·

«Πας δ πίνων εκ τού ύδατος τούτου, θά διψήση πάλιν,
δστις όμως πίχι έκ τοϋ ύδατος, έκ τού δποίου έγώ θά δώσω
είς αύτόν, δεν θά διψήση ποτέ είς τον αιώνα. Το ύδωρ, το
δποϊον έγώ θά τοϋ δώσω, θά γίνη πηγή ύδατος, ήτις θά
άναβλύζγι είς τήν αίώνιον ζωήν. »
Ώς ήκουσε ταύτα ή γυνή είπε·

« Δός μοι, Κύριε, τδ ύδωρ τούτο, ινα μή διψώ kai έρ-
χωμαι έδώ καί άντλώ ύδωρ. »

— Μάλιστα, άπεκρίθη δ Ίησοϋς, άλλά δεν έπρεπε νά

(1) "Υδωρ ζών σημαίνει ύδωρ άπο πηγήν, άπο βρύσιν, δπερ παρά
τοίς ανατολίταις τιμάται πολύ έν αντιθέσει προς το ύδωρ τής βροχής
το τηοούμενον έν ταίς δεξαμεναίς. 'Ενταύθα όμως ό 'Ιησούς μετα-
φορικώς ύδωρ ζωής καλεί το πνεύμα το άγιον, δπερ δεν ένόησεν ή
Σαμαρείτις.
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είσαι γυνή αμαρτωλή ». Και δ 'Ιησούς λέγει προς αυτήν-
αμαρτήματα, ά είχε πράγματι πράξη ή γυνή.

Ώς ήκουσε ταϋτα ή Σαμαρεϊτις, ησθάνθη ότι δ ομιλών
μέ αυτήν ήτο αδύνατον νά είναι άνθρωπος καί είπεν έ'κ-
πληκτος*

«Κύριε, βλέπω, είσαι προφήτης. Καί διά τούτο είπέ μοι.
ποίοι εχουσι δίκαιον οί 'Ιουδαίοι, οί δποΐοι φρονούσιν ότι
δ Θεός πρέπει νά προσκυνήται έν 'Ιερουσαλήμ, ή ήμείς οί
Σαμαρειται, οί δποϊοι προσκυνούμεν τον Θεόν είς τδ όρος
τούτο; »

— « Γύναι, άπεκρίθη δ 'Ιησούς, πίστευσόν μοι, έρχεται
καιρός, μάλιστα ήλθε τώρα, οτε δ Θεός δέν θά προσκυνήται
παρά τών άληθινών προσκυνητών ούτε έν τω όρει τούτωΤ
ούτε έν 'Ιερουσαλήμ, άλλ' έν πνεύματι καί άληθεία. Kat
τοιούτους προσκυνητάς θέλει δ Θεός· διότι δ Θεός είναι
πνεύμα καί οί προσκυνούντες αύτόν, πρέπει έν πνεύματι
καί άληθεί<£ νά τόν προσκυνώσιν (1).

— <ϋ Ταύτα πά/τα, άπεκρίθη ή Σαμαρεΐτις, θά μας είπη
άκριβώς δ Μεσσίας, περί τοϋ όποιου γνωρίζομεν ότι μέλλει
νά έλθη. »

— «Έγώ είμαι, άπεκρίθη δ Χριστός, δ Μεσσίας, όστις
δμιλώ μέ σέ. »

Ώς ήκουσε τούτο ή γυνή,άφίνει τήν ύδρίαν της καί τρεχει

(1) Τούτο σημαίνει ότι δ Θεός είνα αόρατος καί πανταχού παρών
καί πρέπει να τον προσκυνώμεν έν τή καρδίςι ήμών καί έν τή δια-
νοίςι καί έν τοΓς εογοις ήμών, τά, δποϊα πρέπει νά είναι σύμφωνα προί
του Θεοΰ τάς έντολάς. "Ωστε αληθής προσκυνητής είναι όστίς εχε^
τον Θεον εις τήν καρδίαν του, εις τον νουν του, καί έξ αγάπης προί
τον Θεόν πράττει εργα πάντοτε καλά.
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ευθύς εις τήν πόλιν. Ό Ιησούς συνδιελέγετο άκόμη μέ τήν
Σχμαρείτιδα, οτε επέστρεψαν οί μαθηταί του έκ τής πό-
λεως κομίζοντες τροφάς. Έθαύμασαν δέ ίδόντες τον Ίησούν
Ομιλούντα, μέ γυναίκα* διότι παρά τοις Ίουδαίοις εθεω-
ρείτο άκοσμον νά συνδιαλέγεται δ άνήρ καί μέ τήν γυναικά
του αυτήν διά μακρών, πολύ δέ περισσότερον μέ ξένην,
Άλλ' δ Ιησούς, δστις ήλθεν, ΐνα δώση τήν πρέπουσαν καί
είς τήν γυναίκα θέσιν, δέν ήκολούθει τήν πρόληψιν ταύτην.
Καί διά τούτο τιμών τάς γυναίκας έδίδασκεν αύτάς καί
είχεν έξ αυτών μάλιστα καί μαθήτριας. Άλλ' δσον περίεργοι
καί αν ήσαν οί μαθηταί του νά μάθωσι τί έλάλει δ Ιησούς μέ
τήν Σαμαριίτιδα, όμως ούδείς έτόλμησε νά τον ε'ρωτήση.
Μόνον παρεσκεύασαν το φαγητον καί προσεκάλεσαν αύτον νά
καθίση καί φάγη. Άλλ' δ Ίησοϋς άπεκρίθη· α "Εχω φαγητον
νά φάγω άλλο, τδ δποϊον σεις δέν γνωρίζετε.» Οί μαθηταί
ένόμισαν ότι θά έφερε τις προ; αύτον άλλο φαγητον καί ήσαν
περίεργοι νά μάθωσι τις. Άλλ' δ Ίησοϋς έξήγησεν αύτοϊ;
ειπών «Φαγητον μου είναι νά κάμνω τδ θέλημα εκείνου,
δστις μέ εστειλε, καί νά τελειώσω τδ έργον του.»

Έν τω μεταξύ ή Σαμαρείτις έφθασεν εις τήν πόλιν καί
είπε προς τούς ανθρώπους'

« Έλατε νά ίδητε έ'να άνθρωπον, δστις μού ειπεν δλα
δσα έκαμα. Μή είναι αύτος δ Μεσσίας;»

Ώς ηχούσαν τούτο οί Σαμαρεϊται, ήλθον είς το φρέαρ καί
παρεκάλεσαν τον Ίησούν νά έλθη καί νά μείνη έν τή πόλει
των. Ό Ιησούς εδέχθη τήν ευγενή ταύτην πρόσκλησιν τών
Σαμαρειτών καί διέτριψε δύο ήμέρας διδάσκων αύτούς καί
πολλοί επίστευσαν είς αύτον καί ώμολόγουν πεισθέντες έχ τής



= 70 ===

διδασκαλίας του ότι ούτος είναι άληθώς δ σωτήρ τοϋ κό-
σμου, ό Χριστός.

§ IT. Ή ί'«<ης τον utoS ένός β*β&λ&χο$.

Μετά δύο ήμερών διαμονήν άνεχώρησεν δ Ίησοϋς εντεύθεν
είς τήν Γαλιλαίαν Ή φήμη περί τών θαυμάτων αύτού είχε
πανταχού τής Ιουδαίας διαδοθή καί πανταχού εύρισκε
θερμήν ύποδοχήν. Μίαν δέ ήμέραν, δτε ήτο έν τή Κανα,
ε'νθα άλλοτε κατά τόν γάμον είχε μεταβάλη τό ύδωρ είς
οΐνον, έρχεται κατά τήν 1 ωραν μετά μεσημβρίαν έκ τής
Καπερναούμ πρός αύτόν είς ευγενής άνήρ, έ* τών άνθρώπων
τού βασιλέως, και παρεκάλει θερμώς αύτόν νά μεταβή εκεί,
ί'να σώση έκ δεινής νόσου τόν άποθνήσκοντα υίόν του. Ή
Καπερναούμ άπέχει τής Κανας μιας ήμέρας δδόν, όλοι δέ
ήσαν ήδη περίεργοι, αν θά θεραπευθή ό υιός τού βασιλικού
ανθρώπου. Ούτος ειχεν άκούση περί τοϋ Ιησού πολλά, άλλα
δέν ε"δωχέ ποτε μέχρι τούδε μεγάλην προσοχήν. Τώρα δέ,
δτε ε"μελλε νά συμβή αύτω μέγα κακόν, δ θάνατος του
υιού του, ένεθυμήθη τόν Ίησούν, καί παρεκάλει αύτόν νά
σπεύση, ϊνα σώση αύτόν έν. τού θανάτου. Καί διά τοϋτο
ειπεν αύτω ό Ίησοϋς· «'Εάν δέν ΐδητε σημεϊον, δέν πι-
στεύετε. Πήγαινε, δ υιός σου έγινε καλά.»'Ως ήκουσε ταύ-
τα δ βασιλικός άνθρωπος, εύχαρίστησε τόν Ίησούν καί άνε-
χώρησεν είς τήν Καπερναούμ. "Οτε δέ ειχε φθάση πλησίον,
ε'δραμον πρός αύτόν περιχαρείς οί ύπηρέται του και ειπον-
«Ό υιός σου είναι ήδη καλά.» Έρωτήσας δέ εμαθε δτε
άπό τής 1 ώρας μετά μεσημβρίαν άφήκεν αύτόν δ πυρετός»
ήτοι άπό τής ώρας εκείνης, δτε ειπεν δ Ιησούς' «Πήγανε,
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ο υιός σου έγινε τώρα καλά.» Τούτο έκαμε μεγάλην έντύ-
πωσιν και είς τον βασιλικον άνθρωπον καί είς δλην τήν
οίκογένειάν του καί δλοι έγιναν οπαδοί τοϋ 'Ιησού Χρίστου
άκολουθοϋντες τά διδάγματα αύτού καί πιστεύοντες αυτόν
ώς θιόν.

§ 1 8. Τό Χά6β*τον.

Ό 'Ιησούς δεν ε'μενε πάντοτε είς μίαν πόλιν, άλλά
περιήρχετο πανταχοϋ διδάσκων. Συνέβη δέ μίαν ήμέραν
κατά σάββατον, έν ώ έπορεύετο άπο μιάς πόλεως είς τήν
άλλην δμού μετά τών μαθητών του, νά διέλθη καί δι'
άγρών έσποφμένων. Ό σίτος είχεν ήδη ωριμάση, οί δέ μα-
θηταί του ύπο μεγάλης πείνης τρυχόμενοι κκί μή έχοντες
άρτον εκοπτον στάχυς εκ τών άγρών καί τρίβοντες αύτούς
είς τάς χειράς των ε"τρωγον. Ώς δέ είδον τούτο οί Φαρισαιοι,
ήγανάκτησαν καί είπον είς τον Ίησούν « Οί μαθηταί σου
πράττουσι δ,τι δεν πρέπει νά πράττωσι κατά το σάββατον».
Προς τούτους άπεκρίθη ο 'Ιησούς- « Δεν άνεγνώσατε τί
ε"ποαξεν δ Δαβίδ, δτε αύτος καί οί άνθρωποι του Ιπείνασαν;
Πώς εισήλθαν είς το ίερον καί έφαγε τούς άρτους τής προ-
θέσεως ( 1 )y τούς δποίους δεν ήτο πρέπον νά φάγη ούτε

(1)Οί άρτοι τή; προθέσεως ήσαν 12, οσαι ήσαν καί αί φυλαί
τοΰ'Ισραήλ, ών έκαστος είχε βάρος μιβς όχόίς. Παρεσκευάζοντο δε απ&
αλευρον σίτου, το όποιον έκρησαρίζετο με τήν ψιλήν χρησάραν καί
έζημώνετο ύπο ώρισμένης οικογενείας. Οί άρτοι ούτοι ήλλάσοντ· καθ'
εβδομάδα και έτίθεντο νέοι επί τραπέζης είς το ίερον είς δύο σειράς,
όπου ετίθετο καί λιβάνι, καί εθεωρούντο ώς σημεΓον θυσίας προς τον
©eiv έκ μέρους δλων τών Ισραηλιτών. Τους παλαιούς άρτους μόνον
ο άρχιβυρεύς καί οί Ιερείς εδικαιουντο να φάγωσι.
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αυτός ούτε οί άνθρωποι του παρά μόνον ο; ιερείς ; Τότε
κατά την γνώμην σας καί οί ίερεϊς, οϊτινες κατά τό σάβ-
βχτον σφάζουσι τά θύματα, παρασκευάζουσι τούς άρ-
τους τής προθέσεως, βεβηλοϋσι τό σάββατον, έν ω ουδαμώς
τούτο είναι ορθόν. Άλλ' άφ ' ού επιτρέπεται είς τούς ιερείς
νά εργάζωνται έν τω ναώ τού Κυρίου κατά τό σάββατον,τότε
διά τί νά μή έπιτρέπηται τούτο καί είς τούς μαθητάς μου
νά εργάζωνται ύπέρ εκείνου, όστις είναι κύριος τού σαββάτου
καί όστις είναι μεγαλείτερος τού ναού; Τό σάββατον έγινε
χάριν τών άνθρώπων καί όχι οί άνθρωποι χάριν τοϋ σαβ-
βάτου. Άν ήςεύρετε τί σημαίνει «ελεος θέλω καί όχι θυσίαν»
δέν θά κατεδικάζετε μετά τόσης άστοργίας τούς πεινώντας
αύτούς άνθρώπους χωρίς νά κάμωσι κανέν κακόν.3)

Ταύτα ειπεν δ 'Ιησούς πρός τούς Φαρισαίους καί έπορεύθη
περαιτέρω είς τήν συναγωγήν αύτών. Έκεΐ δέ ήτο καί εις
άνθρωπος έχων τήν μίαν χείρα παραλελυμένην, ώστε δέν
ήδύνατο καθόλου νά τήν κινήση. Τούτον ίοών δ 'Ιησούς
έλυπήθη καί ήθελε νά τόν θεραπεύση, Άλλ' οί Φαοισαίοι
προλαβόντε; ήοώτησαν αύτόν, αν έπιτρέπεται νά γίνηται
'ιατρεία κατά τό σάββατον, με τόν σκοπόν, άν ε'ίπη ναι, να
καταγγείλωσιν αύτόν. Τότε ό 'Ιησούς ήρώτησεν αύτούς ως

«Τις είναι μεταξύ ύμών, όστις έχων πρόβατον, το δποΐον
ήθελε πέση κατά τό σάββατον είς βόθρον,δέν ήθελε σπευση
νά τό έζαγάγη; Δέν είναι ό άνθρωπος καλλίτερος τού προ-
βάτου ;Ή τί φρονείτε σεις κατά τό σάββατον νά κάμνη τις
καλόν ή κακόν; νά σώζη τούς άνθρώπους ή νά τούς φονευη;»
Επειδή δέ είς ταύτα ουδείς άπήντα, άλλα πάντες έτήοουν
ά/.ραν σιωπήν, δ Ίησοϋς, άφ ' ού προσέβλεψεν αύτους μετ
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οργής καί λύπης Six τήν πώρωσιν τής καρδίας των,'έπειτα
στραφείς είπε προς τον πάσχοντα άνθρωπον· «Άπλωσε τήν
χεΤρά σου». Καί ευθύς αύτος ήπλωσε τήν χειρά του καί
ιάθη. Νά εύεργετώμεν τούς άνθρώπους, ου μόνον δεν άπα-
γορεύεται είς ούδεμίαν ήμέραν, άλλ' έχομεν καί καθήκον
μάλιστα νά πράττωμεν τοϋτο.

Ταύτα άκούσαντες οί Φαρισαιοι ήγανάκτησαν καί έζήλ-
f)ov, ί'να έργασθώσι νά καταστρέψωσι τον Ίησούν. Άλλ' ό
Ίησοϋς εφυγεν εντεύθεν καί μετέβη είς άλλας πόλεις.

^Ωσαύτως μέγα σκάνδαλον έγινε, διότι έθεράπευσεν ο
Ίησοϋς κατά το σάββατον καί 'ένα παραλυτικον έν Ιερου-
σαλήμ. Ενταύθα ο/ι μακράν τού ναού ήτο μία λίμνη
έβραί'στί καλούμενη Βηθεσδά (τόπος τή; χάριτος), ής το
ύδωρ είχε μεγάλην ίαματικην δύναρ.ιν, άλλά μόνον, οτε
άνέβλυζε καί έκινεΤτο ύπο τού άγγέλου, δστις κατέβαινε
άπο καιρού είς καιρόν έκ τού ουρανού προς αύτον τον σκο-
πόν. Διά τοϋτο ησαν συνηγμένοι ύποκάτω τοϋ πέριξ τής
λίμνης προς αύτον τον σκοπον κτισθέντος οικοδομήματος
τοϋ έχοντος πέντε στοάς, πλήθος τυφλών, χωλών, φθισικών,
καί άλλων ασθενών μέ παντοίας νόσους καί άνέμενον μετ'
αγωνίας τήν ταραχήν τοϋ ύδατος, ΐνα έμβωσιν είς τήν λί-
μνην *αί ιατρευθώσι. Ίατρεύετο δέ εις μόνον έκάστοτε,όστις
είσήρχετο πρώτος είς τήν λίμνην ευθύς μετά την ταραχην
τοϋ ύδατος, οιανδήποτε νόσον καί άν είχε. Ενταύθα δέ
ήτο καί ασθενής τις, πάσχων άπο τριάκοντα οκτώ ετών.
Ούτος δεν ήδύνατο νά πεοιπατήση, άλλ' έσύρετο μόνον, δεν
ύπήρχε Si καί κάνεις άνθρωπος έκεΐ νά τον εύσπλαγχνισθή
■καί νά τον βοηθήση νά είσέλθη είς τήν λίμνην, οτε ήθελε
ταραχθή το ύδωρ. Καί διά τούτο εμενεν έκεΐ, άλλ' οΰδε-
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μίαν ελπίδα είχε νά ίατρευθή, διότι οί άλλοι ci πάσχοντες
προελάμβανον ναι είσήρχοντο αυτοί εις τήν λίμνην καί ία-
τρεύοντο.Ό 'Ιησούς έτυχε τώρα νά είναι είς τήν 'Ιερουσαλήμ
καί νά διαβαίνη εν σάββατον άπό τό μέρος αυτό τής λί-
μνης. Έκεϊ μεταξύ τών άλλων ποίρετήρησε καί τον παρα-
λυτικόν, όστις έπασχε 38 έτη ναι τον εύσπλαγχνίσθη.
Έλθών δέ προς αύτόν πλησιέστερον τον ήρώτησεν, άν θέλη
νά γίνη καλά. Προς ταύτα άπεκρίθη ό παραλυτικός·

Κύριε, δέν έχω άνθρωπον νά μέ βοηθήση νά ίμβω, όταν
ταραχθή τό ύδωρ. Μέχρις ότου φθάσω εγώ, εχει άλλος
προλάβη καί καταβή είς τήν λίμνην».

— «Σήκω λοιπόν, ειπε ό 'Ιησούς, πάρε τό στρώμά σου
καί πήγαινε είς τήν οίκίαν σου».

Μετά τούς λόγους τούτους, b άσθενής εγινεν εντελώς
ύγιής καί εγερθείς ελαβε τό στρώμά του ναι έπορεύθη πλή-
ρης εύγνωμοσύνης καί χαράς είς τήν οίκίαν του.

Ώς δέ είδον τόν παραλυτικόν οί 'Ιουδαίοι καθ' όδόν
φέροντα έπί τών ώμων του τό στρώμά του, εταράχθησαν
πολύ* διότι έθεώρουν αμάρτημα νά έργάζηταί τις τό σάβ-
βατον, καί έλθόντες πλησίον έπέπληττον τούτον λέγοντες'
«Σήμερον είναι σάββατον ! καί σύ τολμάς ν* φέρης έπί τών
ώμων σου τό στρώμά σου καί νά περιφέρεσαι είς τούς δρόμους;»

Πρός ταύτα άπεκρίθη ό ίαθείς"

<( 'Εκείνος, όστις μέ ίάτρευσε, μοϋ ειπε νά κάμω τούτο!»

— Ποίος είναι αύτός; ήρώτησαν εκείνοι.

Άλλ' ό πρώην παραλυτικός δεν ήξευρε τις τόν ίάτρευσε.
διότι ώς έγινε τό θαύμα είς τήν λίμνην, έτρεξε πολύς
κόσμος εκεί δ;ά νά ιδη,ο δέ 'Ιησούς, μή άγαπών τόν θόρυ-
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βον καί τάς επιδείξεις είχε φύγη ευθύς εκείθεν καί δ παρα-
λυτικός δεν έπρόφθασιν ουδέ να ΐδη καλά τδν Ίησούν.

Μίαν δε ήμέραν 6 πρώην παραλυτικός εϊχεν είσέλθη είς
τον ναον έν Ιερουσαλήμ διά νά προσευχηθή καί ευχαρί-
στηση τον Θεον διά τήν σωτηρίαν του. Έκεΐ ετυχε κατά
τήν ώραν ταύτην νά είναι καί ό Ιησούς, δστις ίδών τον
πρώην παραλυτικόν συνεβούλευσεν αυτόν τά εξής* « Τώρα
βλέπεις εγινες ύγιής. Είς το εξής όμως πρόσεχε νά μή
άμαρτάνης, ί'να μή πάθης χειρότερα». Τώρα ένόησεν ό
άνθρωπος ότι b Ίησοϋς ητο, δστις τον ίάτρευσε καί ουδέν
κακδν ύποπτεύων τρέχει νά άναγγείλη τούτο προς τους.
Ιουδαίους. Οί Ιουδαίοι, ώς ήκουσαν τοϋτο, ώργίσθησαν καί
έζήτουν νά φονεύσωσι τον Ίησούν, διότι τοιαύτα πράγματα
έκαμνε κατά τό σάββατον. Άλλ' ο 'Ιησούς άπεκρίθη είς
αυτούς τά έξής'

« Ό Θεος δ πατήρ μου δέν παύει ουδέ ώραν ουδέ στιγμήν
νά κάμνη τό καλόν, τοϋτο κάμνω καί έγώ».

Οι 'Ιουδαίοι, ώς ήκουσαν ότι καλεί τον Θεον πατέρα του,
έμάνησαν ύπο οργής' διότι ελεγον ότι δχι μόνον καταλύει
τδ σάββατον, άλλά λέγει καί τον Θεον πατέρα του καί
κάμνει έαυτδν ΐσον προς τον Θεόν. Προς ταύτα άπεκρίθη δ.

Ίησοϋς* V

«Τή άληθεία λέγω ύμΐν ότι δ υίος δέν κάμνει άφ ' εαυτού·
ουδέν ή οτι βλέπει νά κάμνη δ πατήρ του. Διότι δ,τι κά-
μνει αύτός, τοϋτο κάμνει ώσαύτως καί δ υίός. Ό δέ πατήρ,,
επειδή άγαπά τον υίόν, δεικνύει ε'ς αύτον πάντα, δσα
κάμνει, καί θά δείξη είς αύτον άκόμη μεγαλείτερα ε'ργα,
ί'να ύμεΐς θαυμάζητε διά ταύτα* διότι δπως δ πατήρ εξε-
γείρει τούς νεκρούς καί ποιεί αϊτούς ζώντας, οΰτω καί ό
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υιός ποιεί ους θέλει. 'Επειδή δέ ό πατήρ δέν κρίνει κάνέ-
να, έ'δωκε πόίσαν κρίσιν είς τον υίόν, ϊνα πάντες τιμώσι
τόν υίόν, δπως τιμώσι τον πατέρα. Όστις δέν τιμ$ τόν
υίόν, αυτός δέν τιμ^ τόν πατέρα, δστις τόν έ'στειλε. Μάθετε
δέ καί τοϋτο, δπερ είναι άληθέστατον, ότι δστις άκούει
τόν λόγον μου καί πιστεύει είς εκείνον, δστις μέ έ'στειλε,
ούτος έχει ζωήν αίώνιον καί δέν έρχεται είς κρίσιν, άλλα
μεταβαίνει έκ τοϋ θανάτου είς τήν ζωήν. 'Αληθώς σας
λέγω ότι έρχεται ή ώρα καί τώρα είναι, δτε οί νεκροί θά
άκούσωσι τήν φωνήν τού υιού τοϋ Θεού καί όσοι θά άκού-
σωσι αύτόν, θά ζήσωσι* διότι καθώς δ πατήρ εχ,ει ζωήν έν
έαυτώ, ούτως έ'δωκε καί είς τόν υίόν νά έχη ζωήν εν έαυτώ
ώς καί έξουσίαν νά κάμνη κρίσιν. Μή θαυμάζετε τούτο,
δ'.ότι έρχεται ώρα, καθ ην πάντες,όσοι είναι είς τά μνήματα,
θα άκούσωσι τήν φωνήν αύτοϋ καί θά εξέλθωσιν οί πράξαν-
τες τά άγαθχείς άνάστασιν ζωής, οί δέ τά φαύλα πράξαντες
είς άνάστασιν κρίσεως. 'Ερευνάτε τάς γραφάς, άϊτινες μαρ-
•τυροϋσι.περί ε'μοϋ. Ό Μωϋσής, είς δν σεις ήλπίσατε, εκείνος
εγραψε π3ρί εμού. 'Αλλά καί αύτά τά εργα, τά όποια έγώ
πράττω, αυτά μαρτυρούσι περί έμοϋ ότι δ πατήρ μέ απέ-
στειλε.»

«Πλην σεις δέν θέλετε νά ελθητε πρός έμέ, διά νά εχητε
ζωήν αίώνιον. Δόξαν παρ' άνθρώπων δέν λαμβάνω. 'Αλλά
σίς έγνώρισαδτι τήν άγάπην τοϋΘεοϋ δένέ'χετε έν ύμϊναύτοϊς.
Έγώ ήλθον έν ονόματι τοϋ πατρός μου καί δέν μέ δέ-
χεσθε. 'Αλλά πώς δύνασθε σεϊς νά πιστεύσητε, οϊτινες λάμ-
βάνετε δόξαν δ είς παρά τοϋ άλλου καί δέν ζητείτε τήν
•οοξαν τήν παρά τοϋ μόνου Θεού;»

Ώς ήκουσαν ταϋτα οί Φαρισαΐοι ευθύς συνεκρότησαν συμ-
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βούλιον μετά τών Ήοωδιανών, ί'να συλλάβωσι καί άπο-
κτείνωσι τον Ίησούν. Άλλ* δ Ιησούς εφυγεν εκ τής Ιερου-
σαλήμ καί ήλθεν είς τήν Γαλιλαίαν μετά τών μαθητών του
καί έκεΐ έξηκολούθει νά διδάσκη περί τής βασιλείας τοϋ
Θεοϋ.

§ ΙΟ, Ιϊαραβολά,ό.

Ότε δέ δ Ίησοϋς ήτο παρά τήν θάλασσαν τής Γαλι-
λαίας, άνθρωποι πολλοί ειχον εκεί συναχθή, ?να άκούσωσι
τήν διδασκαλίαν αυτού. Τότε είσήλθεν είς εν πλοιον καί εκ
τοϋ πλοίου ώμίλησε προς αύτούς ισταμένους παρά τήν άκτήν
περί τής βασιλείας αύτού ήτοι περί τής Εκκλησίας. Διά
νά έννοώσι δέ αύτον καλλίτερα οί άνθρωποι ώμίλησε διά
παραδειγμάτων, τά όποια καλούσι παραβολάς. Τοιαύτας
δέ παραβολάς άναφέρομεν ενταύθα τάς έξής.

α . Παραάολτι βπορεως.

Γεωργός τις έλαβε σπόρον καί ήλθεν είς τον άγρόν του
διά νά σπείρη. 'Αλλά καθώς έσπειρε, μερικός σπόρος ϊ-
πεσεν είς τήν δδόν καί δέν έχώσθη μέ χώμα καί δι' αυτό
κατόπιν εύρον αύτον τά πτηνά καί τον έφαγον άλλος
δέ πάλιν σπόρος επεσεν είς γήν λεπτήν καί πετρώδη καί
έβλάστησε μεν, άλλ ' επειδή δέν είχε πολύ βάθος δέν άντεΐ-
χεν είς τήν πολλήν θερμότητα τοϋ ήλίου καί έξηράνθη'
άλλος σπόρος επεσεν μεταξύ άκανθών, α'ίτινες δέν τον
άφήκαν νά εύδοκιμήση καί καρποφορήση, άλλά τον έξη-
ραναν ό μόνος σπόρος, δστις εύδοκίμησεν, είναι ε'κεΐνος,
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-όστις επεσεν είς γήν παχείαν, είς τήν οποίαν ούτε όδος
ύπήρχεν ούτε άκανθαι οΰτε πέτραι, Ό σπόρος οΰτος έφερε
καρπον ποϋ μεν έκατονταπλάσιον, που δέ έξηκονταπλάσιον
καί που τριακονταπλάσιον. Οΰτω καί ό λόγος τοϋ Θεοϋ, ινα
ριζοβολήση καί καρποφορήση καί έξευγενίση τούς άνθρώ-
πους άπαιτεΐται νά εύρη αύτούς μέ πίστιν άκλόνητον είς
τον Θεόν, με άγάπην είς το καλόν καί μέ καρδίαν καθαράν
άπηλλαγμένην καί άπο κακάς συναναστροφάς, αί'τινες άρ-
πάζουσι τήν καλήν διδασκαλίαν ώς τά πτηνά τον σπόρον,
καί άπο φροντίδας τοϋ βίου πώς νά ζήσωσι καλλίτερα, πώς
νά ένδυθώσι πολυτελέστερον, πώς νά φάγωσι καί νά πίωσιν
άφθονώτερον, πώς νά περιπατήσωσι άκοπώτερον καί μυρία
άλλα,τά όποια πάντα άποπνίγουσιν ώς αί άκανθαι τά εύ-
γενή ιν τω άνθρώπω σπέρματα καί ποιοϋσι αύτον άνάζιον
τής βασιλείας τοϋ Θεοϋ.

β'. Ή παραάολή τον 6υι>άπεως·

Το συνάπι είναι λάχανον, το όποιον άπο έ'να σμικροτα-
τον κόκκον δύναται νά αύξηθή καί νά γίνη μ-έγα μέχρι
δώδεκα ποδών ύψος, ώς παρατηρεί τις καί σήμερον έν Συ-
piç. Επειδή δέ ό σπόρος αύτού είναι ήδίστη τροφή τών
πτηνών, παρατηρεί τις πλήθος τοιούτων κατά τήν ώρίμαν-
σιν τών καρπών καθήμενων εις τούς κλάδους τοϋ σινάπεως
καί έκκολαπτόντων τούς σπόρους. Καί ώς το σινάπι αυτο
άπο σμικρότατον σπόρον γίνεται έν όλίγω χρόνω το μέγιστον
τών λαχάνων, ούτω καί ή βασιλεία τού Θεού επί γής άπο
μικρών άρχο μένη θά καταλήξη νά γίνη μεγίστη.
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γ". Ή παραβολή τοϋ προζνμίον.

Ό άρτος ocà νά είναι νόστιμος και εύπεπτος και θρεπτι-
κός πρέπει νά ζυμωθή μέ προζύμι. Είναι δέ τούτο όλίγη
ζύμ,η έχουσα όξινήν όσμήν. Τό προζύμι τούτο πρέπει κατά
τήν ζύμωσιν τού αλεύρου νά διαλύσωσι καλώς οί ζυμώνοντες
εν τω ύδατι πρώτον καί έ"πειτα νά άναμίζωσι τό άλευρον,
όπερθέλουσι νά ζημώσωσι. Εχει δέ τό προζύμι τούτο τήν
ιδιότητα ν* μεταδίδη τήν κατάστασίν του καί είς όλον
τό λοιπόν ζυμάρι, μέ τό όποιον κατά τήν ζύμωσιν άνεμί-
/θη. Διό βλέπομεν μετ' ολίγον χρόνον ότι τό ζυμάρι ανα-
βαίνει είς τό σκαφίδι καί λαμβάνει καί αύτό τήν όξινήν
όσμήν, ην είχε πρότερον τό προζύμι. "Οπως λοιπόν τό
προζύμι άφομοιοΐ πρός εαυτό όλον τό ζυμάρι, ούτω καί το
πνεύμα τού Χριστού, ή βασιλεία τού Θεού έπί τής γής,
θ* διαδοθη y.od μεταπλάση πάντας τούς Χριστιανούς.

Ô' . Ή παραβολή τοϋ χεκρνμμ,ενον &ηβανρον.

Ή βασιλεία τού ουρανού ομοιάζει μέ θησαυρόν, όστις
ήτο κεκρυμμενος είς εν α άγρόν. Τόν θησαυρόν τούτον άνεύ-
ρεν εις άνθρωπος, δστις χω-ρίς νά εΐπη είς κανένα τίποτε
περί τούτου, πηγαίνει καί πωλεί όσα έχει καί αγοράζει τόν '
θησαυρόν αυτόν* καί έκτοτε δ άνθρωπος ούτος είναι εύδαί»
μων. Ουτω καί ό Χριστιανισμός είναι θησαυρός κεκρυμμένος
εις άγρόν, ον διά νά άποκτήσωμεν πρέπει νά πωλήσωμεν
όλ* οσα έχομεν, ήτοι νά άφήσωμεν πάσας τάς ταπεινάς
απολαύσεις, τήν άφοσίωσιν είς τάς ματαιότητας τών άν-
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θρώπων. Ουδείς άλλος θησαυρός είναι λαμπρότερος καί τι—
μαλφέστερος τοϋ Χριστιανισμού. Ό κατορθώ.σας νά έννοή-
ση καί νά ζήση κατά τό πνεϋμα τοϋ Χριστού είναι ο εύδαι-
μονέστατος τών άνθρώπων καί εν τω κόσμω τούτω καί εν
τώ άλλω.

ε'·. Ή παραβολή τών ζιζανίων.

Έν τοις άγροΐς, όπου σπείριται σίτος ή κριθή, φύεται
ουχί σπανίως καί εν άλλο φυτόν, όμοιον προς τον σΐτον,
το όποιον καλείται αίρα ή ήρα ή ζιζάνιον. Το φυτον τοϋ-
το, δταν είναι μικρόν, είναι ομοιον προς τον σϊτον καί δυσ-
κόλως αύτού διακρίνεται Μόνον δταν σχηματίση στάχυν
δύναται τις νά διακρίνη καί άποχωρίση αύτο άπο τον σΐτον.
Οί καρποί του είναι πολύ μικρότεροι τοϋ σίτου καί καθαρίζον-
ται διά τού κοσκινού. Έάν δε φάγη έκ τού ζιζανίου τούτου ό
άνθρωπος καταλάμβάνεται ύπο ζάλης, εμετού, ληθαργίας,
παραληρημάτων, σπασμών, διαρροίας καί ύποφερει πολύ,
ενίοτε δε επέρχεται είς αύτόν καί θοίνατος.Διά τοϋτο το φυτον
τοϋτο ώς φαρμακερόν άποχωρίζουσιν επιμελώς άπο τον σΐτον.
Μέ τοιαύτα φαρμακερά φυτά παραβάλλει ο 'Ιησούς Χριστός
τούς κακούς άνθρώπους, ο'ίτινες θά άναμιχθώσι μέ τούς
άληθινούς Χριστιανούς, καί διηγήθη τήν έξης παραβολήν.
Εις γεωργός έσπειρεν έν τω άγρφ του σΐτον. Αλλά κακός
τις άνθρωπος, θέλων νά βλάψη τον γεωργόν, ήλθε κρυφίως
χωρίς νά τον ίδη κάνεις καί έσπειρεν έντός τοϋ σίτου ζιζά-
νια. Δέν παρήλθεν δέ πολύς καιρός καί εβλάστησε καί δ
σίτος, έβλάστησαν δέ καί τά ζιζάνια. Οί δέ ύπηρέται τού
γεωργού, ώς είδον ταύτα, ήλθον προς τον κύριόν των καί
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είπον «Κύριε, 6 σπόρος όν έσπειρες, δέν ήτο καλός, ειχεν
έντός και ζιζάνια, τά όποια εφύτρωσαν ναι αυτά μαζί μέ
τόν σΐτον. Διότι πώς άλλως εύρέθησαν είς τόν άγρόν ;»
— «Όχι, ειπεν ό γεωργός, 6 σπόρος ήτο καλός, τά δέ ζιζά-
νια θά ε'σπειρε εχθρός.» Πρός ταύτα άπεκρίθησαν οί ύπηρε-
ται- «Επιθυμείς νά ύπάγωμεν νά έκριζώσωμεν αύτά;»~Όχι,
ειπεν ο γεωργος'διότι μαζί μέ τά ζιζάνια θά έκριζώσητε καί
τόν σΐτον. 'Αφήσατε, άς μεγαλώσουν καί όταν έ'λθη όθε-
ρισμός, θά είπω εις τούς θεριστάς· Μαζεύσατε πρώτον τα ζι-
ζάνια ναι δέσατε αύτά είς δεμάτια, ϊνα τά καύσω, τόν δε
σΐτον συγκομίσατε είς τήν άποθήκην μου.»

§ ^Ο. 'Ιηαο^ έν Λϊαζαρέτ.

Ό 'Ιησούς περιήρχετο πανταχού ναι έδίδασκε τόν λό-
γον τού Θεού καί έν τή 'Ιουδαία καί εν τή Σαμαρεία καί
έν τή Γαλιλαί^. Μίαν δέ ήμέραν κατά σάββατον ήλθε καί
είς τήν πατρίδα του τήν Ναζαρέτ καί κατ' εύθείαν επο-
ρεύθη είς τήν συναγωγήν, ένθα ήσαν πάντες οί Ναζαρηνοί
συνηθροισμένοι, ϊνα άκούσωσι τήν άνάγνωσιν περικοπής τής
άγιας Γραφής καί τό νήρυγμα, όπερ θά έγίνετο κατά τήν
επικρατούσαν συνήθειαν παρ' ένός, όστις είχε τήν ικανό-
τητα νά κάμ,ν) τοϋτο.Ήδη δέ έδήλωσεν ό 'Ιησούς ότι ήθε-
λεν αύτός νά δμιλήση ναι ό ύπηρέτης τής εκκλησίας εφε-
ρεν είς αύτόν τό βιβλίον τοϋ προφήτου Ήσαίου* διότι έκ
τού βιβλίου τούτου έπρεπε κατά τήν ήμέραν ταύτην νά
άναγνωσθή μέρος. Ό 'Ιησούς λαβών τό βιβλίον καί άνοί-
ξας αύτό άνέγνωσε εν μέρος τό λέγον"

« Τό πνεύμα τοϋ Κυρίου είναι είς έμέ. Δι' αυτό μέ

6



ε*χρισε νά κηρύξω τό εύαγγέλιον είς τούς πτωχούς, μέ έστει-
λε νά ίατρεύσω τούς συντετριμμένους τήν καρδίαν, νά κη-
ρύξω εις τούς αιχμαλώτους Ιλευθερίαν και νά δώσω εις
τούς τυφλούς το φώς των καί νά κηρύξω το χαρμόσυνον τού
Κυρίου έτος.»

Άφ' ου άνέγνωσε ταύτα ό 'Ιησούς, έκλεισε το βιβλίον
καί ήρχισε νά κηρύττη. Ότι ενταύθα είχε γράψη δ προφή-
της, άνεφέρετο είς τον λυτρωτήν, δστις έμελλε νά ελθη.
Τοϋτο έγίνωσκον καί οί 'Ιουδαίοι. Άλλ' ό Μεσσίας ήτο αυ-
τός 6 Ιησούς Χριστός. Τοϋτο δέν εγίνωσκον αύτοί, εί καί
έγνώριζον έκ μικρας ήλικίας αύτόν. Διά τούτο κηρύττει
αυτοΐς δ Κύριος ήδη λέγων «Σήμερον πληρούται ή
γραφή αύτη έμπροσθεν τών ώτων σας.» Λέγει δηλ. διά
τούτου οτι εκείνος, δστις σας άνέγνωσε τούς λόγους του
προφήτου, αύτος είναι, περί ού όμιλεΐ δ προφήτης. Έγώ
είμαι αυτός, τον όποιον σεις περιμένετε. Καί δντως οί λό-
γοι ούτοι τοϋ προφήτου, ους είπε προ πολλών αιώνων περί
τού λυτρωτοϋ, πληρούνται πάντες διά τοϋ Χριστού· διότι είς
τον Χριστόν ήτο το πνεύμα το άγιον, τδ όποιον έλαβε
κατά το βάπτισμά του έν τω 'Ιορδάνη· ό Χρίστος εστάλη
παρά τού Θεού νά είπη τήν /αροποιάν εΐοησιν είς τους
πτωχούς καί μετριόφρονας οτι ήλθεν δ προσδοκώμενος Μεσ-
σίας· δ Χριστός παρηγόρησε τούς τεθλιμμένους* δ Χρίστος
ηλευθέρωσε τούς άμαρτωλούς έκ τής αμαρτίας καί έσωσε·/
αύτούς άπο τής άπωλείας· δ Χριστός έκήρυξε τό έτος, καθ
δ οί προς αύτόν πιστεύοντες λαμβάνουσι άφεσιν τών αμαρ-
τιών αυτών. Ταύτα πάντα ήρμήνευσεν είς τούς συμπολί-
τας του δ Ιησούς καί έκαμε γνωστόν ότι αυτός είναι ο
προσδοκώμενος Μεσσίας. Όλοι δσοι ήκουταν τούτο, ε'μει-
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ναν έκπληκτοι και έθαύμαζον διά τήν χάριν τών λόγων
του. Άλλ* έπειτα εσυλλογίσθησαν ότι δεν είναι δυνατόν
νά είναι ό Μεσσίας ό υιός τοϋ 'Ιωσήφ. Αυτοί εφαντάζοντο
οτι ό Μεσσίας θά ήτο πλούσιος άπό μέγα γένος καί
πτωχός καί υιός ένός τέκτονος, όπως ένόμιζον αύτοί τόν
Ίησούν. Διά τοϋτο καθόλου δέν παρεδέχοντο τόν Ίησούν
ώς Μεσσίαν. Άλλ' ό Ίησοϋς νοήσας τούς λογισμούς των
«ιπε*

«Βεβαίως θά μοϋ ειπητε, ιατρέ, ίάτρευσε πρώτον σεαυτόν
καί έπειτα ίατρεύεις τούς άλλους. Έπειτα διά τί δέν κά-
μνεις καί εδώ είς τήν πατρίδα σου τά θαύματα, οσα έκαμες
είς τήν Καπερναούμ ·, Είς τούτο δέν πταίω Ιγώ, άλλα σεις,
οιτινες δέν έ"χετε πίστιν. Ένθυμήθητε ότι ό προφήτης
'Ηλίας μόνον τήν χήραν γυναίκα είς τά Σάρεπτα τής Σι-
δωνίας συνέδραμε κ*θ' δν χρόνον ύπό τής μεγάλης άνομ-
βρίας μέγας λιμός είχε γίνη είς όλην τήν γήν ώσαύτως
καί δ ΈλισσαΤος δ προφήτης μόνον τον Νεεμάν τόν Σύρον
έκαθάρισεν εκ τής λέπρας.»

Ώς ήκουσαν τούτο οί Ναζαρηνοί ώργίσθησαν, διότι παρέ-
βαλεν έαυτόν προ; τούς προφήτας Ήλίαν καί 'Ελισσαϊον,
αύτού; δέ έθεώρησε κατωτέρους καί τών εθνικών αυτών
και ήθελον νά άποκτείνωσι αύτόν. Άλλ' δ Ιησούς ειπεν
Ουδείς προφήτης γίνεται δεκτός εν τή πατρίδι του καί
εφυγεν εκ Ναζαρέτ. Ουδείς δέ Ιτόλμησε νά έπιβάλη κατ'
αύτοϋ χείρα, εί καί είχον πάντες έξερεθισθή καί έθορύβουν
και ήπείλουν νά τόν φονεύσωσι.



§ SI. θάνατος'Ιωάννου του βαπτοβτοΰ.

Ό βασιλεύς'Ηρώδης, όστις διέταξε νά φονεύσωσι τά αθώα
βρέφη τής Βηθλεέμ, είχεν άποθάνη προ πολλού, ώς εΐπομεν,
έλίεινόν θάνατον. Μετά δέ τόν θάνατον αύτοϋ διένειμαν
τήν πατρικήν κληρονομίαν οί τρεις αύτού υιοί. Καί ό μεν
Αρχέλαος ενλαβε τήν Ίουδαίαν, τήν Σαμάρειαν, τήν Ίδου-
μαίαν καί τινας άλλ.ο.ς πόλεις ύπό τόν τίτλον τού έθνάρ-
χου, ό δέ Φίλιππος 'ίήν χώραν πρός ανατολάς τού 'Ιορδα-
νού, δ δέ Άντίπας τήν Γαλιλαίαν καί Περαίαν. Αμφότε-
ροι δέ οί τελευταίοι έ'φερον τόν τίτλον τού τετράρχου. (1)
Ήρέσκοντο δέ καί δ 'Αρχέλαος καί δ 'Αντίπας νά φε-
ρωσι καί τό όνομα τοϋ πατρός των Ήρώδου. Καί ό μεν
Ηρώδης 'Αρχέλαος ήιχεν ώς τύραννος, παραδεδομένος εις
τάς άπολαύσεις καί τήν τρυφήν, καί μή τιμών τά ήθη
τών 'Ιουδαίων. Διό κατηγορήθη πρός τόν αυτοκράτορα τών
'Ρωμαίων Όκταβιανόν, όστις έξώρισεν αύτόν είς τήν Β'.έν-
νην τής Γαλλίας παρά τήν πόλιν Λυών, ένθα καί άπέθα-
νεν. Μετά τήν έξορίαν δέ τοϋ 'Αρχελάου άπασα ή χώρα
προσηρτήθη εί; τήν Συρίαν, ήτις ήδη άνήκεν είς τούς
'Ρωμαίους καί διωκεϊτο ύπό 'Ρωμαίου διοικητού, ών δ
πέμπτος ήτο δ Πόντιος Πιλάτος, ό έγκρίνας τήν είς θάνα-
τον καταδίκην τοϋ 'Ιησού Χριστού,ώς θά ΐδωμεν κατωτέρω.
Ό δέ Φίλιππος εδέχθη τάς πρός ανατολάς τής Γαλιλαίας
κειμένας επαρχίας Πανέαν, Γαυλανίτιοα, Βαταναίαν,

1) Εθνάρχης είναι τίτλος κατώτερος τοϋ βασιλέως, δ δε τε-
τράρχης είναι κατώτερος τβϋ έθναρχου, είναι μικρός ήγεμών.
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Αύρανίτιδα, Τριχωνίτιδα, Ίτουραίαν. Ή χώρα εΰτη είναι
δντως μεγάλη, άλλ' ορεινή καί άγονος, πλην τής Βατα-
ναίας καί Αύρανίτιδος, ών ή μεγάλη γονιμότης άναπληροι
τών άλλων επαρχιών τήν άφορίαν. Ί3το δέ δ Φίλιππος
ήγεμών με εύγένειαν ψυχής καί φιλόδοξος. Μή έχων S ζ
προ>τεύουσαν διεσκεύασε καί διεχ.όσμησεν ώς τοιαύτην τήν
πλησίον τών πηγών του Ίορδάνου επιχαρίτως κειμένην
μικράν πόλιν Πανέαν, ήν ηύξησε καί ώχύρωσε, καλέσας
αυτήν Καισάρειαν τοϋ Φιλίππου. 'Επίσης μετεποίησε καί
τήν παρά τήν λίμνην Γενισαρέτ κειμένην κώμην Βηθεσδά
είς μεγαλοπρεπή πόλιν, ήν έκάλεσε Ίουλιάδα προς τιμήν
τής 'Ιουλίας τής θυγατρος τού αύτοκράτορος Αύγουστου.
Έκυβέρνα δέ 6 Φίλιππος μέ πολλήν σωφροσύνην καί δικαιο-
σύνην. Τοσούτον δέ ήγαπάτο παρά τών ύπηκόων του, ώστε
αύτού ζώντος ουδέποτε έγένετο έν τή χώρα του στάσις,
πράγμα σύνηθες πρότερον, περιήρχετο δέ καί τήν χώραν
άνευ σωματοφυλάκων. Έζη δέ δ Φίλιππος βίον λιτότατον
καί σεμνόν. Φύσει δέ ών φιλάσθενος άπέθανε νέος καί ετάφη
έν τω επί τούτω πρότερον κατασκευασθέντι παρ' αύτού
τού ιδίου μαυσωλείω iv Ίουλιάδι.Μετά τον θάνατον αύτού,
μή καταλιπόντος τέκνα, ή χώρα πασα έδημεύθη καί ήνώθη
με τήν Συρίαν. Είς τήν χώραν ταύτην τοϋ χρηστού τούτου
ήγεμόνος μετέβαινε συχνάκις καί δ Κύριος ήμών Ιησούς
Χριστός καί έν τή πρωτςυούση αύτού τή Καισαρεία τοϋ
Φιλίππου έφανέρωσεν έαυτδν είς τούς μαθητάς του ώς τον
περιμενόμενον Μεσσίαν.

Ό δέ 'Ηρώδης δ Άντίπας δέν είχε μεν τήν εύγένειαν τής
ψυχής καί τδ φιλάνθρωπον τού Φιλίππου, ήτο όμως άναν-
τιρρήτως καλλίτερος τοϋ 'Αρχελάου. Καί ούτος έκτισε

<
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λαμπράν πρωτεύουσαν εν Γαλιλαί^ τήν Σέπφωριν, ώχύρω-
σεν εν Περαία τήν άπαντικρύ τής Ίεριχους κειμένην πόλιν
Λιβιάδα, μάλιστα δέ χάριν τής ασφαλείας τοϋ κράτους του
άπό τών 'Αράβων ελαβε σύζυγον τήν κόρην τοϋ βασιλέως
αυτών Αίνειου τοϋ επικαλουμένου 'Αρέτα.'Επειδή δέ ή Σέπ-
©ωρις ήτο άπόκεντρος καί ορεινή μετέφερεν εκείθεν τήν πρω-
τεύουσαν παρά τήν λίμνην Γενισαρέτ, ένθα έκτισε λαμπράν
πόλιν όνομασθεΐσαν Τιβεριάδα πρός τιμήν τοϋ φίλου του αύ-
τοκράτορος Τιβερίου. Έν τή πόλει ταύτη κτισθείση έπί
αρχαίου νεκροταφείου καί διά τούτο παρά τών 'Ιουδαίων
θεωρούμενη μισητή, έκτισεν ô 'Ηρώδης 'Αντίπας κκί άμφι-
θέατρον καί άνάκτορα διακοσμηθέντα μάλιστα μέ εικόνας,
όπερ κατέστησεν αύτόν μισητόν είς τούς 'Ιουδαίους άπεχθα-
νομένους τά τοιαύτα τών εθνικών ενθ&μα.Ό 'Ηρώδης Άντίπας
μίαν είχε διακαή έπιθυμίαν νά άνακτήση πάσας τάς χώρας,
ας ειχεν ό πατήρ του καί νά διοική ταύτας ουχί πλέον ώς
τετράρχης, άλλ' ώς βασιλεύς. Πρός τούτο έπρεπε διά παν-
τός τρόπου νά έχη φίλους τούς 'Ιουδαίους καί δι' αύτό
περιεποιεΐτο αύτούς,εύλαβεΐτο αύτών τήν θρησκείαν, έ"κτισε
αυτοϊς μεγάλην συναγωγήν έν τή Τιβε ριάδι καί άλλα
πολλά επραξεν ύπέρ αύτών. Διά πάντων τούτων έδείκνυε
ότι ένόει πολύ καλώς τό συμφέρον του. 'Αλλά μία αυτού

» ι > ν * ο

κακή πραζις έ'φερεν αύτόν είς τόν ό'λεθρον. Διαβαίνων ποτέ
διά τής πόλεως 'Ασκαλώνος, ένθα ίδιώτευεν ô τέταρτος
αύτοϋ άδελφός 'Ηρώδης δ Βοηθός, ϊνα έκείθεν άποπλεύση είς
Ρώμην, συνεφώνησε κρύφα μετά τής γυναικός τού άδελφού
του τής καλούμενης Ήρωδιάδος νά συζευχθή αύτήν, έπί τω
όρω όμως νά διαζευχθή τήν γυναικά του. Ώς δέ εμαθε
τοϋτο ή νόμιμος σύζυγος του, ή θυγάτηρ τού βασιλέως τής
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Αραβίας, έγκατέλιπε τον οικόν της καί έφυγε προς τον
•πατέρα της είς Πέτραν τής 'Αραβίας, δστις μή άνεχόμενος
τήν προσβολήν εστράτευσε κατά τοϋ Ήρώδου 'Αντίπα
καί ενίκησε τά στρατεύματα αύτού. Μή δυνάμενος δε νά
ύπερασπίση διά τών δυνάμεων του το κράτος του ό 'Ηρώ-
δης εζήτησεν έπικουρίαν παρά τού αύτοκράτορος Τιβερίου..
Τά δυστυχήματα ταύτα άπέδιδον οί 'Ιουδαίοι εις τήν δργήν
τού Θεοϋ διά τήν σκανδαλώδη διαγωγήν τοϋ τετράρχου.
Κατ ' αύτον δέ τον καιρόν εζη καί δ μέγας προφήτης τής
έποχής αύτής δ 'Ιωάννης δ βαπτιστής, όστις δέν ώκνησε
νά έμφανισθή ενώπιον τοϋ τετράρχου καί νά έξελέγξη αυτόν
διά τήν άπρεπή διαγωγήν αύτού καί προς τον άδελφόν
του Ήρώδην καί προς τήν νόμιμον σύζυγόν του, καί προέ-
τρεψε αύτον νά διορθώση τά πράγματα δεικνύων μετάνοιαν
διά το άνοσιούργημά του καί συμβιβαζόμενος προς τούς
ανθρώπους, ους έλύπησε κκιρίως. Ώς ήκουσε τούς λόγους
τούτους δ 'Ηρώδης Άντίπας, άντι νά άποδεχθή καί έκ-
τελέση αύτούς, συλλαμβάνει τον Ίωάννην καί στέλλει είς
τήν όχυράν πόλιν Μαχαιροϋντα εν τή Περαία, ένθα είχε
κτίση καί πολυτελεστάτην κατοικίαν, ίνα έκεΐ ριφθή είς
τήν φυλακήν. "Επραξε δέ τούτο καί προς τιμωρίαν τού
'Ιωάννου διά τήν τόλμην, ήν έδειξε νά συμβουλεύση αύ-
τόν, άλλα καί διότι εφοβειτο μήπως οί 'Ιουδαίοι, οίτινες διέ-
κειντο ήδη δεσμενέστατα ποδς τον τετράρχην, άκούοντες
καί τοϋ 'Ιωάννου τούζ λόγους, δν πολύ εσέβοντο, έπανα—
στατήσωσι κατ' αύτού. Καί κατ' άρχάς μεν εφέρετο προς
αύτον ήπίως, έπέτρεπε νά επισκέπτωνται αύτον έν τή φυ-
λακή οί μαθηταί του καί νά συνδιαλέγηται μ ε τ' αυτών·
Κατόπιν όμως άπεκεφάλισεν αύτον έν Μαχαιροϋντι διά τήν
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έξης αίτίαν. Έν τή πόλει ταύτη έώρταζεν δ τετράρχης τά
γενέθλιάτου καί είχε καλέση είς γεύμα πολλούς τών επισήμων
ανδρών τής χώρας του. 'Αφ' ού δέ έφαγον καί επιον, έπεδο-
θησαν καί είς τάς διασκεδάσεις. "Ηδη δε έχόρευσε καί ή
κόρη τής Ήρωδιάδος μετά τόσης τέχνης καί χάριτος, ώστε
δ 'Ηρώδης πλήρης ενθουσιασμού διά τοϋτο ύπεσχέθη μεθ '
δρκου είς αύτήν νά χαρίση, ο,τι καί αν τοϋ ζητήση μέχρι
τής ήμίσεος τής βασιλείας του. Μή γνωρίζουσα, δέ ή κόρη
τί νά ζητήση συνεβουλεύθη τήν μητέρα της, ήτις πνέουσα
έκδίκησιν κατά τού 'Ιωάννου τοϋ βαπτιστοϋ, συνεβούλευσε
νά ζητήση παρά τοϋ τετράρχου τήν κεφαλήν τοϋ έν τή
φυλακή δντος Ιωάννου. Ή αίτησις αύτη ήτο είς τον Ήρώ-
δην απροσδόκητος, ήτο δέ καί ασύμφορος' διότι δ 'Ιωάννης
άπήλαυε μεγάλης τιμής παρά τώ λαω καί άγάπης. 'Αλλά
μή θέλων νά δυσαρέστηση τήν Ήρωδιάδα, επιθυμών δέ
νά φανή καί συνεπής είς τάς ύποσχέσεις του, έστειλε τον
δήμιον καί άπεκεφάλισε τον άγιον άνδρα έν τή φυλακή,
ούτινος ή κεφαλή έντδς λεκάνης ήχθη εις τούς συνδαιτυμό-
νας καί έδόθη είς τήν κόρην. Ώς δέ διεδόθη οτι άπέθανεν
δ Ιωάννης, ήλθον οί μαθηταί του καί παραλαβόντες εθα-
ψαν το σώμά του. Τοιούτο δέ τραγικδν τέλος ε"λαβεν δ με-
γαλόψυχος καί ακάματος αύτδς προφήτης, δν ημείς γεραί-
ρομιν τή 24 'Ιουνίου κατά τήν θερινή ν τροπήν τοϋ ήλίου.
Προς άνάμνησιν δέ τής άποκεφαλίσεως αυτού έορτάζομεν
καί τήν 29 Αύγουστου. (1).

1) Υπάρχει συνήθεια παρ4 τώ λαώ κατά τήν παραμονήν της
24 'Ιουνίου έσπίρας νά άνάπτωσι πύρας καί να πηδώσιν έπ' αυτών,
ί να καθαριαθώσιν άπο τους δαίμονας ή άπο τους ψύλλους.



§ Λϊέα θαύματα τοϋ Ίησοβ παρά τήν

θάλαβααν τ^ς Γαλ&λαε<χς.

Άφ' ού έφόνευσε τον Ίωάννην ό 'Ηρώδης, νέαι ειδήσεις
«τάραξαν αύτόν. *Ηλθον και άνήγγειλαν εις αύτόν ότι ό
'Ιωάννης ό βαπτιστής ανέστη έκ νεκρών και ποιεί θαύματα
παρά τήν θάλασσαν τής Γαλιλαίας, άλλοι δέ ενλεγον ότι
αύτός είναι ό 'Ηλίας, άλλοι δέ ότι είναι προφήτης εκ τών
παλαιών. Ό 'Ηρώδης δέν ήξευρε τί εξ όλων τούτων νά πι-
στεύση καί έζήτει νά ιδη τόν προφήτην, όστις διδάσκει
παρά τήν θάλασσαν τής Γαλιλαίας. Ή δέ φήμη περί της
διδασκαλίας καί τών θαυμάτων τού 'Ιησού ηύξανεν έτι
μάλλον άπό ημέρας είς ήμέραν *αί πανταχόθεν ήρχοντο
πρός αύτόν άνθρωποι, ώστε έκ τοϋ πολλού πλήθους δέν ήδύ-
νατο ούτε αύτός ούτε οί μαθηταί του ούδεμίαν στιγμήν νά
άναπαυθώσι. Διά τοϋτο ό Ίησοϋς παραλαβών μόνον τούς
μαθητάς του άπέβη είς πλοιον καί επέρασε είς τήν άντιπέ-
ραν οχθην παρά τήν πόλιν Βηθεσδά. Οί λαοί, ώς ήκουσαν
ότι ό Ίησοϋς διατρίβει εκεί, εδραμον πρός αύτόν πανταχό-
θεν πεζή καί άνδρες καί γυναίκες καί παιδία. Τούτους, ώς
είδεν ό Ιησούς, ήλέησε καί εδέχθη μέ άγάπην καί φιλοφρο-
σύνην. Καί άφ ' ού έκήρυξε πρός αύτούς περί τής βασιλείας
τοϋ θεοϋ, ίάτρευσεν ενπειτα καί τούς άσθβνεΐς. Είχεν ήδη
δύση ό ήλιος, εν δέ τω τόπω τούτω ούδέν ύπήρχεν
ούτε πρός βρώσιν ούτε πρός πόσιν, χιλιάδες δέ άνθρώπων
παρέμ,ενον ενταύθα, μή έχοντες πού νά καταλύσωσι. Ταϋτα
ίδόντες οί μ.αθηταί τοϋ Ίησοϋ είπον πρός αύτόν'

« Ό τόπος ούτος, ώς βλέπεις,είναι έρημος, ή δέ ώρα παρ-
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ήλθε. Άπόλυσον τον λαόν, ί'να άπέλθη είς τά πέριξ χω—
ρία καί είς τους αγρούς νά εύρωσιν τροφήν καί νά -διανυ-
κτερεύσωσι. Δέν πρέπει νά διατηρήσωμεν αύτούς περισσότε—
οον χρόνον είς τον έρημον τούτον τόπον».

Προς ταύτα ειπεν ό 'Ιησούς*

«Δέν είναι ανάγκη νά άπέλθοισι. Δότε σεις είς αύτούς νά
φάγωαι. »

— «Καί ε'χομεν ήμεις, διδάσκαλε, είπον οί μαθηταί,
τόσους άρτους, ώστε νά φάγη καί χορτάση τόσος κόσμος;»

Τότε 6 Ίησοϋς ήρώτησε' «Πόσους άρτου; έχετε;» Οί μα-
θηταί εξετάσαντες εύρον οτι £ν δλω ύπήρχον πέντε άρτοι
καί δύο οψάρια καί άνήγγειλαν τούτο προς τον Ίησούν
προσθέσαντες ότι έκ τούτων ουδέ εν ψιχίον έκαστος δύνα-
ται νά λάβη· διότι είναι έν δλω πέντε χιλιάδες άνθρωποι,
Ό Ιησούς δρ,ως είπε είς τούς μαθητάς του*
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«Είπατε είς τούς άνθρώπους νά καθίσωσιν Ιπί τής χλόης
καθ' δμίλους εκ πεντήκοντα, άνθρώπων και φέρετε μοι εδώ
τούς πέντε άρτους καί τά δύο όψάρια»,

Οί μαθηταί έπραξαν ώς διέταξεν ό 'Ιησούς καί οί άν-
θρωποι πάντες εκάθισαν κατά γής διηρημένοι είς έκατόν
πεντηκοντάδας. "Επειτα ελαβεν δ 'Ιησούς τούς άρτους καί
τα όψάρια καί άφ' ού προσηυχήθη πρότερον είς τόν Θεόν,
ήρχισε να κόπτη καί μοιράζη είς τούς καθημένους διά
νά φάγωσι. Καί πάντες ετρωγον καί άρτον καί όψάρια καί
β άρτος καί τά όψάρια δέν ήλαττοϋντο. Άφ' ού δέ ε"φαγον
πάντες όσον έπεθύμει ή καρδία των, έσηκώθησαν έκ τού
φαγητού των. Πλήθος δέ τεμαχίων άρτου καί ιχθύων ειχον
περισσεύση καί εκειντο κατά γής. Τοϋτο ίδών δ 'Ιησούς ειπεν
είς τούς μαθητάς του νά συλλέξωσιν ό,τι έπερίσευσεν. Ήσαν
δέ τά περισεύματα δώδεκα κοφίνια πλήρη. Ώς δέ ειδον
τοϋτο οί άνθρωποι, οί'τινες πρό ολίγου ήσαν εν άπελπισίι^,
διότι δέν ε"βλεπον πόθεν ήούναντο νά πορισθώσι άρτον έν
τω έρήμω τούτω τόπω, ήρξαντο νά εκπλήττονται καί πε-
ποιθότες οτι δ Ίησοϋς είναι μέγας προφήτης άξιος νά γϊνη
τών Ιουδαίων βασιλεύς κα.ί νά κατοική είς τά άνάκτορα
τής Ιερουσαλήμ, ήσαν σύμφωνοι πάντες νά άνακηρύξωσιν
αύτόν βασιλέα, καί νά φέρωσιν αύτόν είς Ιερουσαλήμ καί
νά καθίσωσιν αύτόν είς τόν βασιλικόν θρόνον καί νά πολε-

μήσωσι κατά παντός, όστις ήθελεν άντισταθή .είς τόν

·* *

σκοπόν των τούτον. Άλλ' h Ίησοϋς δέν επεδίωκε νά γίνη
βκσιλεύς επίγειος, ήθελε μ,όνον νά φέρη τούς άνθρώπους είς
τήν δοόν τής άρετής καί Γης πίστεως καί τούτο μόνον έπό-
θει καί πρός τοϋτο είργάζετο. Μή θέλων δέ νά συμβή εν-
ταύθα ταραχή τις, ειπεν είς τούς μαθητάς του νά έμβωσιν
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είς το πλοιάριον και νά έπιστρέψωσιν είς τήν Καπερναούμ,
αύτος δέ μόνος απεσύρθη ιίς το δρος καί εκεϊ προσηυχήθη
προς τον Θεόν. Οί δέ άνθρωποι έφυγον καί αύτοί έκαστος
είς τήν πατρίδα του δοξάζοντες καί ύμνοϋντες τον Θεον διά
τ« θαυμάσια, ά εβλεπον γινόμενα είς.τον τόπον των.

Οί μαθηταί είχον πολύ άπομακρυνθή τής θαλάσσης, οτε
αίφνης ήγέρθη τρικυμία καί το πλοΐον δέν έκινειτο προς
τά εμπρός κωλυόμενον ύπο εναντίου άνεμου. Έν ω δέ ευ-
ρίσκοντο είς τοιαύτην άγωνίαν μή ήξεύροντες τί νά πρά-
ξωσιν εν τω μέσω τής τρικυμιώδους θαλάσσης, βλέπουσι
αίφνης περί τήν τετάρτην φυλακήν ττ,ς νυκτός τον Ίησούν
έρχόμενον προς αύτούς πεζδν επί τής επιφανείας τής θαλάσ-
σης καί έκλαβόντες τοϋτο ώς φάντασμα έφοβήθησαν καί
ήρχισαν νά κραυγάζωσι ζητούντες σωτηρίαν. Πλησιάσας δέ
προς αύτούς ό Ίησοϋς είπε' α Θαρρείτε ! εγώ είμαι καί μή
φοβεΐσθε !»

Προς ταύτα ειπεν ο Πέτρος'

((Κύριε, εάν είσαι σύ, είπέ καί Ιγώ νά περιπατήσω έπί
τής θαλάσσης καί νά έλθω προς σέ». —Μάλιστα, ιλα,
είπεν δ Ίησοϋς». Καί δ Πέτρος εύθύς εκ τού πλοίου έπήδη-
σε^ είς τήν θάλασσαν,Ι'να ε'λθη περιπατών προς τον Ίησούν.
'Επειδή δέ ή τρικυμία ήτο μεγάλη, ήρχισε νά δείλια καί
νά βυθίζηται είς τήν θάλασσαν. Ώς δέ ήσθάνθη τοϋτο ήρχισε
νά φωνάζη λέγων' «Κύριε, σώσόν με.» Ό Ίησοϋς ήπλωσε
ευθύς τί)ν χεΐρά του καί έπιασε τον Πέτρον καί είπε'» Όλι-
γόπιστε, διά τί άμφέβαλες ; » Καί άμφότεροι ήδη είσήλθον
είς το πλοϊον καί δ άνεμος έκόπασε. Οί δέ εν τω πλοίω
πάντες ηλθον καί προσεκύνησαν τον Κύριον. Έπειτα ές-
ηκολούθησαν τον πλοϋν καί φθάσαντες άπεβιβάσθησαν είς
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τήν Γαλιλαίαν. Καί εδώ προσήρχετο πλήθος άσθ;νών,.
οϊτινες βθεραπεύοντο άπτόμενοι τοϋ κρασπέδου τού ιματίου
του.

§ 'Μ «6στςς τοϋ ΙΙέτρου.

Ότε μίαν ήμέραν δ Ίησοϋς ήτο μόνος μετά τών μα-»
θητών του, ήρώτησεν αύτούς' «Τίνα μέ λέγουσι οί άνθρο)-
ποι οτι είμαι;» Πρός τούτον άπεκρίθησαν οί μαθηταί του'
«Άλλοι μέν λέγουσιν ότι είσαι δ Ιωάννης δ βαπτιστή;,
άλλοι οτι είσαι δ Ηλίας, καί άλλοι ότι είσαι εις έκ τών
προφητών.» — «Σεις αρά γε τίνα μέ θεωρείτε;» ήοώτησεν
αύτού; δ Ίησοϋς. Τότε άπεκρίθη δ Σίμων δ Πέτρος καί
είπε* «Είσαι δ Χριστός, δ υιός τού θεού τοϋ ζώντοςν . Καί
δ Ίησοϋς είπε πρός αύτόν* «Είσαι ευτυχής, Πέτρε, διότι
τοϋτο δέν σοϋ τό άπεκάλυψεν άνθρωπίνη σοφία,άλλ' δ
πατήρ μου δ εν τοις ούρανοϊς. Καί έγώ σοϋ λέγω ότι είσαι
δ Πέτρος καί έπί τής πέτρας αυτής θά ο'κιοδομήσο) τήν
έκκλησίαν μου, τήν οποίαν ουδέποτε θά καταβάλη δ θά-
νατος. Είς σέ θά δώσω τάς κλείδας καί ότα σύ θά λύσης
έπί γής θά είναι λελυμμένα καί είς τού; ούρανούς, όσα ο ε
σύ θά δέσης έπί τής γής, θά είναι δεδεμένα καί είς τούς
ούρανούς.» Έπειτα στραφείς πρός ολους τούς μαθητάς του
«ι π«·

«Μή θέλετε καί σεις νά μέ άφήσητε, όπως πολλοί μέχρι^
τοϋδ? μέ άφήκαν;»

Πρός ταϋτα άπεκρίθη δ Σίμων Πέτρος*

«Κύριε πρός τίνα νά ύπάγωμεν; σύ έχεις λόγους τής.
αιωνίας ζωής!»
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Άπο της στιγμής ταύτης δ Ίησοϋς ήρχισε νά φανεοοϋ-
ται καλλίτερον είς τούς μαθητάς του και νά λέγ·/) είς αυτούς
5τι θα μεταβη είς Ιερουσαλήμ και εκεί θά ύπομιίντρ πολλά
ύπο των πρεσβυτέρων και υπό των άρχιερέων και υπό τώ·'
γραμματέων κα· έκει θά φονευθγι και τΫ) τρίτνι ήμέρα θ*
άναστηθτι. «Τοιαύτη, είπε, είναι ή τύ/η έμοΰ. Αιά τοΰτο
όστις θέλει νά μέ άκολουθήση, πρέπει νά άρνηθγι εαυτόν
και νά λάβη τον σταυρόν του και νά μέ άχολουθήση. Διότι
όστις θέλει νά σώση την ζωήν του, αυτός θά άπολέση
αυτήν και όστις άποφασίση νά άπολέση χάριν βμοϋ την
ζωήν του, αυτός θά κερ^ήση αυτήν. Τί S ε ώφελβϊ τον άν-
θρωπον, εάν κερδήση τον κόσμον δλον και ζημιωθή την
ψυχην αύτοϋ; Ή τί δύναται νά 5ώση 6 άνθρωπος, ΐνα
λυτρώστρ την ψυ^ήν του; θά έ'λθη ποτε δ υιός του άνθρω-
που μετά των αγγέλων αύτοϋ έν ττ) δόξγι του πατρός του
και τότε έκαστος θά άνταμεκρθ^ κατά τα εργα του.»

§ Ή μςταμ-όρφωοςς-

Έζ ημέρας μετά την δμιλίαν ταύτην δ Ίησοϋς παρέ-
λαβε τούς τρεις αύτοϋ πιστούς μαθητάς, τον Πέτρον καΐ
Ίάν.ωβον και Ίωάννην και άνέβη επάνω εις εν ορος ύψηλόν.
Έκεΐ βεβαίως θά άνεκοίνωσε προς αυτούς την άπόφασίν
του νά κάμη νέαν θρησκείαν της αγάπης προς τον θεον και
προς τον πλησίον, και την θρησκείαν αυτήν θά μεταβγ) και
είς την 'Ιερουσαλήμ φανερά πλέον νά δι^άξη. Προβλέπει ο«
οτι εκε; θά θανατωθτ), άλλά τοϋτο δεν τον κωλύει νά εκ-
τελέσω το καθήκον του. Ταύτα βεβαίως και τοιαύτα θά
ειπεν δ 'Ιησούς προς τούς μαθητάς του κατά τήν ήμίραν
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ταύτην. Και ηρςατο νά προσεύχηται προς τον Θβόν. Έν
ω προσηύχετο, ελαβε θείαν {Αορ<ργ)ν. Οι οφθαλμοί του

ελαμπον ώς b ήλιος, τά φορέματα του εγειναν κατά-
λευκα ώς ή χιών ηκτινοβόλουν. Δύο £ε προφηται ο
Μωϋσης και b 'Ηλίας καταβάντες Ικ τοϋ ουρανού ώμίλουν
μετ ' αύτοϋ και τοϋ ανήγγειλαν τον βέβαιον θάνατον, ον
εμελλε νά ύποστγι έν 'Ιερουσαλήμ. Ώς ειδον ταύτα οί μα~
θηταίτου, έφοβηθησανκαι εμειναν εκστατικοί. Ό δε Πέτρος
χωρίς νά ηξεύρΥ) καί αύτος τί λέγει υπό του τρόμου ειπε
προς τον Ίησοϋν «Κύριε, καλόν είναι νά είμεθα βδώ πάν-
τοτβ. 'Εάν θέλγις, νά κατασκευάσωμεν και τρεΐς σκηνάς,
μίαν δια σέ, μίαν διά τον Μωϋσήν και μίαν £ιά τον
Ήλίαν».Άλλ* έν ω ελεγε ταϋτα, μέγα νέφος έστη υπεράνω
αυτών καί επισκίασε αυτούς και ηκούσθη φωνη εκ τοϋ
νέφους λέγουσα* «Ούτος έστίν ό υιός μου ô αγαπητός, έν
ώ ηΰ^όκησα, αύτοϋ άκούετε». Οι μαθηταί περιδιεις επεσον
κατά γης πρηνεϊς. Τότε Ίησοϋς ηλθε πλησιέστερον και
έγγίσας αυτούς είπε" «Έγερθητε και μη ©οβεΐσόε». Ούτοι
στρέψαντες τό πρόσωπον όΝέν ει^ον κανένα άλλον παρά μόνον
τον Ίησοϋν έν τγι μορφτ) αύτοϋ τ>ϊ συνήθει. Καί συνελ-
θόντες ε!ς εαυτούς ηγέρθησαν και η^η επείσθησαν ετι μάλ-
λον οτι h 'Ιησούς είναι ο υίος τοϋ θεού. Ταύτα συντβησαν
ηδη επί τοϋ ορούς. Έπειτα έγερθέντες άνεχώρησαν πάντες
δμοϋ μ,ετά τοϋ 'Ιησούς Έν ώ δε κατέβαινον έκ τοϋ ορούς
ειπεν δ Ιησούς εις αυτούς νά τηρηαωσι δ,τι εί#ον και
ηκουσαν μυστικόν, μέχρις δτου ό υίος τοϋ άνθρωπου άνασττι
έκ νεκρών.
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§ SS. ϋερί ταϊϊε&νοφροβύνης οχανδάλου
καί συμφςλίώσεω^.

Ore δέ ο Ίησοϋς διέτριβε βίς τήν Καπερναούμ, έμαθεν
ότι et μαθηταί του εφιλονίκουν μεταξύ των ποίος Ιξ αύτών·
είναι δ μεγαλείτερος. Τότε εκάλεσεν αύτούς καί τούς
ήρώτησε' «Διά τί έφιλονικεΐτε;» Αυτοί όμως εσιώπων αί-
σχυνόμενοι νά εΐπωσι τόν λόγον τής φιλονικίας. Τότε ό
Ιησούς Ίκάλεσεν εν παιδίον νά ελθη πρός αύτόν, τό όποιον,
άφ' ού έθώπευσε, εθεσεν εν τώ μέσω τών μαθητών του καί
είπε · « 'Αληθώς λέγω ύμΐν, εάν δέν μεταβληθήτε καί γί-
νητε ώς τά παιδία, δεν θά ε"λθητε είς τήν βασιλείαν τού
Θεού. "Οστις θέλει νά είναι πρώτος, θά γείνη δ έσχατος
πάντων καί όστις είναι ταπεινός καί άθώος ώς τό παιδίον
τούτο, ούτος είναι δ μέγιστος έν τή βασιλεία τού Θεού».

Μηδέποτε καταφρονήσατε παιδίον μικρόν. Διότι σας
Λέγω ότι οί άγγελοι τών μικρών τούτων βλέπουσι πάν-
τοτε τό πρόσωπον τού πατρός μου εν ούρανοΐς. "Οστις δέ
γείντρ σκάνδαλον είς εν τών μικρών τούτων, συμφέρει είς
αύτόν καλλίτερα νά κρεμάση μίαν μυλόπετραν εις τόν λαι-
μόν του καί νά ριφθή είς τό βαθύτερον μέρος τής θαλάσσης
καί νά πνιγή. Τά σκάνδαλα δέν θά λείψουν άπό τόν κό-
σμον, εν όσω είναι άνθρωποι διεφθαρμένοι. 'Αλλ' άλλοίμονον
εί; εκείνον, άπό τόν όποιον προέρχεται τό σκάνδαλον. Άλλα
καί πρός υμάς αύτούς πρεπει νά εί^θε αυστηροί καί άνέν-
δοτοΓείς τήν άμαοτίαν. 'Εάν ή χειρ σου σέ παρακινή είς τό
κακόν, άπόκοψέ την καί ρίψε την μακράν. Καλλίτερον είναι
νά είσαι άνάπηρος έν τω βίω τούτω παρά νά εχηα δύο
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χείρας καί νά ριφθής είς το πυρ το άσβεστον. Έάν δε ό
πους σου σέ παρακμή είς το κακόν, άποκοψε αύτον κα\
^ΐψέ τον μακράν'διότι καλλίτερον είναι νά είσαι χωλός, παοά
νά έ'χης δύο πόδας καί νά ριφθής είς τήν αίώνιον κατα-
δίκων. Έάν πάλιν 6 οφθαλμός σου σε παρακινή είς τό κακόν
εξόρυξε αύτόν καί ρίψε τον μακράν διότι καλλίτερον είναι
νά είσαι μονόφθαλμος, παρά νά έχης δύο οφθαλμούς *αί
νά άπολαύσης της αιωνίου κολάσεως.»

«Έστε δε διαλλακτικοί καί συγχωρείτε τούς αδελφούς
σας, όταν ά'μαρτήσωσι προς σας. Εκείνους δέ, δσο* δεν «ΐ-
νοι μ = θ' υμών, μή θεωρείτε οτι είναι καί καθ' ύμών. Έάν
ο άδελφός σου κάμη πρός σέ σφάλμα, πήγαινε καί δμί-
λησε μετ ' αύτού ιδιαιτέρως. Καί έάν σέ άκούση, ικερδι^ις
τόν άδελοόν σου.» Ένταύθκ διέκοψε τόν Ίησούν ô Πέτρος
έρωτήσας ποσάκις πρέπει νά συγχωρή τις τόν άδελφόν του
πρός αύτόν άμαρτάνοντα, καί άν έπτάκις είναι άρκετόν. Προς
ταύτα άπήντησεν ό Ιησούς· «Ουχί έπτάκις άλλ' έβδομή-
κοντα έπτάκις. Ή βασιλεία τοϋ Θεού δμοιάζει μέ ένα βα-
σιλέα, δστις ήθελε νά λογαριασθή μέ τούς δούλους του.
Έκ τούτων είς έχρεώστει πρός τόν βασιλέα δέκα χιλιάδας
ταλάντων, τά οποία έζήτησεν ο βασιλεύς ήδη να λάβη.
Άλλ' δ δούλος τού βασιλέως Ήν είχε τόσα τάλαντα καί
επρόκειτο νά πωληθώσιν τού δούλου δλη ή περιουσία κα-
θώς καί ή γυνή του καί τά τέκνα του καί αυτός ακόμη ό
δούλος, ί'να μέ τά χρήματα ταύτα πληρωθή δ βασιλεύς. Τότε
προσέπεσεν είς τούς πόδας τού βασιλέως ό δούλος καί π&ρε-
κάλεσεν αύτόν νά τόν περιμείντρ καί θά πληρώση είς αυτόν
δλα, δσα χρεωστεϊ. Ό βασιλεύς συνεκινήθη Ικ τών δακρύων
τοϋ δούλου καί τού έχάρισεν ολον τό χρέος. Ό δούλος ήδη
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απαλλαγείς τοϋ μεγάλου προ; τον βασιλέα, χρέους, άνεχώ-
ρησεν εκείθεν. Έν ω Ιπορεύετο περίχαρης είς την οίκίαν
του οιά την μεγάλην του βασιλέως προς αυτόν καλωσύνην,
συναντα καθ' δδον ενα άλλον £οϋλον, προς τον οποίον εϊχε
οανείση αυτός 100 ^ραχμάς. Ευθύ; δέ ώ; εί<5ε αυτόν,
τον συλλαμβάνει και τοϋ ζητεί άπειλητικώς νά τοϋ πλή-
ρωση ευθύς το χρέος, *ίδέ μη, λέγει, θά τον στείλη εις την
φυλακην. Ό δούλος μη έχων δ δυστυχής νά πλήρωση προσ-
πίπτει είς τα γόνατα καί παρακαλεί τον άλλον £ούλον νά
τόν περιμείνη ολίγον χρόνον καί θα πλήρωση εις αύτον ολα
τά οφειλόμενα. Άλλ' ούτος δεν έδέχετο, καί ενφερε τον £υσ-
τυ/ή άνθρωπον είς την φυλακην καί έκει έ'κλεισεν αύτον,
μέχρις δτου πλήρωση το χρέος του. Ώς ειδον τούτο οί άλ-
λοι δούλοι, ηγανάκτησαν την σκληρότητα καί άσπλαγ-
χνίαν τοϋ δούλου τούτου καί κατήγγειλαν τούτο «ίς τον
βχσιλέα. Ευθύς ο βασιλεύς έκάλεσεν αύτον καί τοϋ ειπε*
«Δούλε πονηρέ καί άχρειε, εγώ σοϋ έχάρισα ολον το μέγα
yρέος σου, ίιότι με παρεκάλεσες καί σε ελυπήθην. Δεν έ-
πρεπε λοιπον καί σύ νά λυπηθης τον σΰνδουλόν σου, όστις
σε παρεκάλει να αναμένης αυτόν, άλλ' έ'ρριψες αύτον
άσπλάγχνως εις την φυλακην;» Ταύτα ιιπεν ο βασιλεύς
πλήρης οργή; καί ευθύ; διέταξε να παραλάβωσιν αύτον οί
βασανισΐαί καί νά βασανίζωσιν, μέχρις δτου πλήρωση δλα,
cja χρεωστεΐ.»

«Ούτω θά κάμη καί δ πατήρ μου δ ουράνιος προς ύμας,
sàv έκαστος έκ καρδίας δεν συγχωρά τον ά^ελφόν του ίιά
τά σφάλματα του.»
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§ Ό αβωτο; ucoe.

Μέγας αναβρασμός ύπήρχεν Ιν τί} Γαλιλαία μεταξύ των
γραμματέων και Φαρισαίων κατά τοϋ 'Ιησού Χρίστου, διότι
συνανεστρέφετο με τελώνας και αμαρτωλούς και ετρωγε
μάλιστα μετ ' αυτών. Τότε δ Ίησοϋς νοήσας αυτών την
άγανάκτησιν διηγήθη την έξης παραβολήν «Ποιμήν τις
ειχεν ε'κατον πρόβατα. Τούτων μίαν ήμέραν άπωλέσθη το
εν. Περίλυπος δ ποιμήν δια τοΰτο μετέβη εις τά δρη και
είς τάς έρημους αναζητών το άπολεσθέν πρόβατον, άφήσας
οε μόνα τά ένενήκοντα εννέα. Μετά πολλάς δέ αναζητήσεις
εύρε τέλος το άπολεσθέν πρόβατον, το δποιον εσήνωσεν επί
των ώμων του και εφερεν αύτο είς τά Ινενήκοντα εννέα.
Περιχαρής δε δια τοΰτο άνεκοίνωσε το τραγμα ναι είς τούς
γείτονάς του και είς τούς φίλους του, ίνα χαρώσι και αυτοί
δια τήν εΰρεσιν του απολεσθέντος προβάτου. Ουτω χαρά
μεγά)η γίνεται είς τούς ουρανούς δι' έ'να άμαρτωλόν, δστις
μ,ετανοήσας έπαίνήλθεν είς τοϋ Θεοϋ τήν δδόν.*

'Ωσαύτως δε διηγήθη και τήν έξης παραβολήν περί τοϋ
άσωτου υίοϋ"

«Πατήρ τις ειχεν δύο υιούς, ων δ μεν ήτο πρεσβύτερος,
δ δε νεώτβρος τοϋ άλλου. Άμφοτέρους προσεπάθησεν δ
πατήρ νά άναθρέψγ] καλώς. ΤΗτο δέ δ πατήρ άνθρωπος
πλούσιος με οίκίαν, μέ αγρούς, μέ αμπελώνας, μέ πρό-
βατα, μέ βόας και τά τοιαύτα. Άλλ' δ πλούτος ούτος δεν
«ύχαρίστει αύτον τόσον, δσον τά δύο του τέκνα. 'Αλλά
μίαν ήμεραν δ νεώτερος υίος β«ρυνθείς φαίνεται τον ε'ντιμον
βίον και «πιθυμήσας τον βίον της ασωτίας, τον δποιον
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ένόμιζεν ώς βίον ευτυχίας, προτρεπόμενος δέ, φαίνεται, προς
τοϋτο καί ύπο νέων κακοήθων,ε'ρχεται είς τον πατέρα του καί
"λέγει ότι σκέπτεται νά μεταβή είς ξένην χώραν, "ίνα έκεΐ ερ-
γασθή καλλίτερα είς άλλας εργασίας, καί παρακαλεί αύτον
νά τού δώση δ,τι θέλει νά τοϋ δώσγι,άφ *ού είναι τεκνον του.
Είς τον πατέρα ή εΐδησις ότι μέλλει νά στερηθή είς το
έζής τού υιού του ήτο λίαν πικρά, άλλά συλλογιζόμενος οτι
ίσως τοιούτον τι άπεφάσισεν ο Θεος καί μή θέλων νά έα-
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ποοιση την τυχην του υιου του, εοωκε προς αυτόν το ηαισυ
δλης τής περιουσίας του καί εύχήθη προς αύτον νά πορευθή
είς τήν εύχήν τού Θεού. Ό υιός ούτος λαβών το ήμισυ της
περιουσίας έπώλησε αυτήν καί με τά χρήματα έφυγεν είς
μίαν χώραν, ή οποία ήτο διαβόητος τότε δια τήν κακίαν
τών άνθρώπων της καί διά τον άσεμνον καί άκόλαστον
αυτών βίον. Άφ' ού δέ έφθασεν εκεί καί ήρχισε νά πίνη καί
νά μεθύη καί νά περιφέρηται είς τήν πόλιν χωρίς νά κάμνη
κάνέν έργον, οί κακοί άνθρωποι τον ένόησαν ευθύς καί
έτρεξαν νά τον παραλάβουν είς τήν συντροφίαν των, άφ'
ού μάλιστα ένόουν ότι αύτος είχε καί χρήματα πολλά.
Βεβαίως διά νά τον παρακινούν νά έξοδεύη περισσότερα
χρήματα, θά έπήνουν αύτον ώς άνθρωπον πού δέν άψηφα τά
χρήματα, ώς άνθρωπον άνοικτόκαρδον, ώς άνθρωπον κοινω-
νικον καί χίλια άλλα ονόματα θά τοϋ έ'διδον, παριστάνοντες
τήν κακίαν μέ ονόματα άλλα, ΐνα κάμνωσι αύτόν άπο ήιχέ-
ρας είς ήμέραν χειρότερον. Καί ούτως έγεινε το πράγμα. Ό
κα*ός υίος έδαπάνα τά χρήματά του δι' έαυτόν, διά τούς
διεφθαρμένους συντρόφους του, καί τά χρήματα αυτά, οσον
πολλά καί άν ήσαν, έξωδεύθησαν ολα. Οί σύντροφοι τού
άσωτου υιού, άφ ' ού είδον ότι δέν ήσαν πλέον χρήματα,
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τόν άφήκαν καί ουδέ καλημέρα πλέον τοϋ ε'λεγον. Πεινών
έζήτει δ δυστυχής άνθρωπος νά εύρη εργασίαν, ϊνα κερδήστρ
δ'.ά τής εργασίας του ολίγα χρήματα καί φάγη ψωμί, άλλ'
όλος δ κόσμος άπεστρέφετο τόν άνθρωπον, τόν όποιον είδον
ή είχον μάθη παρ' άλλων ποίου είδους ζωήν έκαμνε πρό-
τεοον κα.! Ιν ω ήτο άπό τιμίαν οίκογένειαν, εξευτέλισε
καί τον εαυτόν του καί τό όνομα τής οικογενείας του. Καί
έκινδύνευε τό άρχοντόπουλον τούτο νά άποθάνη της πείνης!
Διό απεφάσισε νά γίνη διά τό ψωμί μόνον καί χοιροβοσκός,
όπερ ήτο τό άτιμότατον έργον είς τήν έποχήν έκείνην.
'Ελάμβανε λοιπόν τους χοίρους καί έφερεν αυτούς καθ' ήμέ-
ραν μακράν είς τούς αγρούς καί εβοσκεν, τήν δέ έσπέραν
τούς εφερε πάλιν είς τά κουμάσια, πού ήσαν είς τήν πό-
λιν. Τά φορέματα του ειχον ξεσχισθή καί έφαίνοντο τά
κρέατα του, τό πρόσωπον του ειχεν έξαγριωθή καί δέν έγνω-
ρίζετο πλέον οτι ήτο τό παιδί τού καλού εκείνου πατρός.
'Αλλά μήπως έχόρταινε καί τό ψωμί; Κατ' έκεΐνο τό έ'τος
έίς. τήν χώραν έκείνην τών κακών δέν έγιναν καί τά σπαρτά
καί τό ψωμί ειχε πολύ άκριβήνη. Ωστε οί πτωχοί ετρωγον
ξυλον.έρατα,τά δποϊα έ'τρωγον οί χοίροι. Άλλ' δ αύθέντης τοϋ
κακού υιού ουδέ ξυλοκέρατα τουλάχιστον τού έοιδεν άφθονα,
διότι έπροτίμα νά τά φάγουν καλλίτερα οί χοίροι του,
ίνα παχύνουν καί ώφεληθή πωλών αύτούς περισσότερον. Τά
παθήματα ταϋτα καί ή δυστυχία τοϋ κακού υιού ήρχισαν
νά συγκινώσι τήν καρδίαν του καί νά ανοίγουν τούς οφθαλ-
μούς του, ϊνα κατανοήση πώς ήτο πρότερον, ότε ήτο πλη-
σίον τού πατρός του καί εζη ώς τίμιος άνθρωπος καί πώς
είναι τώρα, άφ' ότου ήκολούθησε τόν κακόν δρόμον καί ζή
ώς άνθρωπος άτιμος. Καί καθώς έσκέφθη τοϋτο ήρχισ6 νά
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κλαίη καί νά κτυπά τήν κεφαλήν του δια τήν άπερισκεψίαν
του και δια τον άσωτον βίον του, που ίζησε. ccOi άνθρω-
ποι ολοι, έλεγε, μέ περιφρονούν, ουδείς μου δίδει έργασίαν-
νά ζήσω, ουδείς μέ συναναστρέφεται και δίκαιον έχουν
ποίος θέλει να έμβάση είς το σπίτι του τοιούτον άνθρω-
πον, οποίος είμαι εγώ ; Τήν περιουσίαν, ήν δ καλός μου
πατήρ μου εδωκεν προθύμως χωρίς νά είναι προς τούτο ύπο-
χρεωμένος, μόνον άπο πατρικήν άγάπην, εγώ επώλησα και
εφαγον μέ τούς διεφθαρμένους φίλους μου ! Το ονομά μου
έγινε παντα/οϋ γνωστόν ως άνθρωπος άσωτου, θά εφθασε
βεβαίως ή φήμη τού κακού βίου μου και είς τήν πατρίδα
μου ! Όποίαν λύπη ν θά γισθάνθη δ πατήρ μου, ή μ,ήτηρ-
μου, δ άδελφό; μου, οί συγγενείς μου ! Είμαι ανάξιος νά
φέρω πλέον το ονομα της οικογενείας μου ; δεν πρέπει
ουδέ υίον πλέον νά με ονομάζουν οι γονείς μου ! Σωτηρίαν
άλλην δεν εύρίσκω καμμίαν παρά νά έπανέ7^θω είς τον πα-
τέρα μου και νά άρχίσω τήν τιμίαν εργασίαν μου εκεί' δχι
βεβαίως ώς υίός, διότι είμαι ανάξιος νά δνομάζωμαι πλέον
τοιούτος, άλλ ' ώς ύπηρέτης τοϋ πατρός μου.» Ταϋτα έσκέ-
πτετο εζω είς τούς άγρού; δ υίός ούτος φυλάττων τούς.
χοίρους καί οί οφθαλμοί του έγέμισαν δάκρυα. Άφ' ού δέ
έκλαυσεν επί πολύν χρόνον, έπειτα εσηκώθη, έφερεν τούς.
χοίρους καί παρεδωκεν είς τον αύθέντην του καί άνεχώρησεν
ευθυς νά ελθη εί; τον πατέρα του, νά προσπέση είς τούς
πόδας του καινά τον παρακαλέσω νά τον πάρω ύπηρέτην,
διότι είναι άνάξιος νά όνομάζηται υίός του. Ό δυστυχής,
πατήρ, ώς έμαθεν οτι έρχεται δ υίός του ελεεινό; καί ^α-
κένουτος σπαταλήσας ολην του τήν περιουσίαν άσώτως,
έλησμόνησε ολα αυτά καί τρέχει είς προϋπάντησιν τοϋ υιού-
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του, δν ώς ε18ε ένηγκαλίσθη και ήσπάβθη. Ό υιός του
επεσεν είς τά γόνατα καί είπε* «Πατέρα, σέ έπίκρανα, το
ηζεύρω, δεν πρέπει νά με εχγις πλέον υίόν σου, έρχομαι νά
γίνω υπηρέτης σου.» Ταύτα έ'λεγε κλαίων καί ήσπάζετο
τάς χείρας του πατρός του. Ό πατήρ ειπε* «Καλλίτερον ήτο,
παι^ί μου, νά μη έφευγες άπό την οίκίαν μας, καλλίτερον
νά μη επήγα ινες είς την χώραν έκβίνην, ή οποία σέ εφερεν
είς αυτήν την κατάστασιν. "Ηκουσα τί έκαμνες καί τί
έπαθες καί επροτίμ.ων καλλίτερον νά ήμην νεκρός. Άλλα
τώρα £έν λυπούμαι πλέον, σέ βλέπω ότι μετενόησες, σέ
βλέπω ότι άπεστράφης τον βίον της κακίας καί έχεις άπό-
φασιν νά ζήσης ώς έντιμος άνθρο>πος. Έγώ λησμονώ δλα
τά παρελθόντα καί σε θεωρώ ώς υίόν μου ώς σέ είχον ν.αί
πριν φύγης. Έλθέ είς το σπίτι μας.» Ό πατήρ καί δ υίος
ε'ισήλθον είς τήν οίκίαν. Έκεΐ ενέδυσαν αυτόν μέ καλά φο-
ρέμ,ατα, έπλυναν αυτόν, τον έκούρευσαν, τοϋ εφόρεσαν
καλά υποδήματα, τοϋ έ'δωκε δε δ πατήρ του καί εν Sα-
κτυλί<ΐιον νά φορέστ). Δι' δλων τούτων άπέ^ειξεν ότι τον
εθεώρει ώς τον ήγαπημενον υίόν του καί τον άποκατ·έστη-
σεν είς τήν θέσιν του.

Δια νά άπο^είξη καί τήν μεγάλην χαράν του ώς καί
τήν τιμήν, ήν άπέ^ι^εν είς τον μετανοήσαντα υίόν του ε-
σφαξε τον μόσχον, δν ετρεφεν επίτηδες δια μεγάλην έορτήν,
καί εκτέλεσε τούς συγγενείς καί φίλους του ολους νά συμ_
φάγωσι τήν έσπέραν καί συνεορτάσωσι τήν ελευσιν τού υιού
του. Καί όντως δλοι ούτοι συνήχθησαν ε'ις τήν οίκίαν τού
καλοϋ πατρός καί ήρχισαν νά χορεύουν καί νά τραγουδούν.

Ό μεγαλείτερος άοελφος δεν ήτο εκεί, ήτο είς τά κτή-
ματα καί είργάζετο έκεΐ, ώστε £έν ήξευρε τίποτε περί της
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ελεύσεως τοϋ άδελφού του.Περί τήν έσπέραν δέ έπανήρχετο έκ.
τών κτημάτων είς τήν οίκίαν των.Καί ώς έπλησίασεν έν.εϊ,
εμεινεν έκπληκτος άκούσας εντός χορούς καί τραγούδια άν-
θρώπων πολλών εκεί συνηγμένων. Καί ήρώτησεν ενα τών
γειτόνων, τί άρά γε νά έσήμαινον αί χαραί έκεϊνάι είς τόν
βικον τού πατρός του. Καθώς δέ έμαθεν ότι έπέστρεψεν δ
άσωτος άδελφός του καί δι* αύτόν γίνονται αί χαραί, ώρ-
γίσθη καί δέν ήθελε νά ήξεύρη τίποτε, δέν ήθελε δε πλέον
νά είσελθη είς τήν οίκίαν των, έν όσω έμενεν έκεϊ δ άδελ-
φός του, όστις έσπκτάλησε είς τάς άσωτίας τόσα χρή-
ματα, κχτήσχυνεν δέ καί τήν οίκογένειαν των διά τού
διεφθαρμένου βίου του. Ό καλός πατήρ εμαθε ότι δ
μεγαλείτερος υιός του κατακρίνει τήν πράξιν διότι έγινε δε-
κτός δ άδελφό; του καί ότι είναι διά τοϋτο λίαν ώργισμένος.
Καί εύθύς εξέρχεται καί λέγει πρός τόν υίόν του' «Υιέ μου,
διά τί στέκεις ενζω; δ άδελφός σου ήλθε καί πρέπει καί σύ
νά χαρής». Πρός ταϋτα άπεκρίθη ο πρεσβύτερος υιός'

Πατέρα, δέν έκαμες καλά πού εδέχθης ένα τοιούτον
άνθρωπον πάλιν είς τό σπίτι μας. Αντί νά τόν δίωξης, νά
κάμης ότι δέν τόν γνωρίζεις, διότι μας εφαγε τήν περιου-
σίαν καί μας άτιμασε εις τόν κόσμον δια τόν άθλιον βίον
του, σύ, μανθάνω, τόν εδέχθης ώς νά μή συνέβη τίποτε,
τοϋ έοωκες φορέματα, ύποδήματα καί έφόρεσε, καί δέν έξήρ-
κουν ταύτα, έσφαξες καί τόν μόσ^ον τόν σιτευτόν διά νά
τιμήτης τόν άνάξιον πάσης τιμής. Έγώ ήξεύρεις οτι είμαι
άνθρωπος καλός καί εργάζομαι επιμελέστατα είς τά κτή-
ματά μας καί ύποτάσσομαι είς όσα μοϋ λέγεις, έν τούτοις
διά τήν καλωσύνην μου ταύτην δέν έ'δωκες είς έμέ κάνέν
βραβειον, δέν μού έδωκες ούδέ εν κατσίκι νά φάγω μέ τούς
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φίλους μου. Τί νά καμω λοιπόν είς το σπίτι τοϋτο, όπου ή
άρετή δεν πληρώνεται, ανταμείβεται δε ή κακία;»

Προς ταϋτα άπεκρίθη ό πατήρ·

«Τεκνον μου, κακά είναι όσα επραξεν δ άδελφός σου καί
σε ελύπησεν καί έμέ περισσότερον. Ό άδελφός σου ζών έν
τή κακία: ήτο ονειδος είς τήν οίκογένειάν μας. Τις αρνείται
τοϋτο; 'Αλλά τώρα καί αύτος χύνει θερμά δάκρυα διά τον
πρότερον βίον του, ή κακία τον έ'ρριψεν ώς συμβαίνει πάν- «
τοτε είς μεγάλην δυστυχίαν, τον έσωφρόνισεν καί ενόησεν
ότι δ έντιμος βίος είναι άληθινός καί ευτυχής βίος. Καί
διά τοϋτο ήλθεν οπίσω είς τον ποίτέρά του νά τόν εύσπλαγ-
χνισθή· καί δέν ζητεί πλέον νά τον έχω υίόν,διότι άναγνω-
ρίζει ότι δέν είναι άξιο; τοιαύτης τιμής, άλλά νά τον προσ-
λάβω ώς ύπηρέτην. Καί ξένος δέν ήδύνατο νά μένη άνάλ-
γητος άπέναντι τοιαύτης μετανοίας, πολύ δέ περισσότερον
δ πατήρ,προς δν αί δυστυχίαι τών τέκνων του είναι δι' αυτόν
μάλλον άλγειναί, καί ή εύτυχία αυτών μάλλον εύφρόσυνος ή
είς πάντα άλλον. Καί ιδού διά τί τόν έδέχθην, διά τί έλη-
σμόνησα τά παρελθόντα, διά τί τόν ένέδυσα, τόν ύπέδησα,
χάριν αύτού έσφαξα τόν μόσχον τόν σιτευτόν ! Είχον ενα
υίόν άποθαμμένον καί άνέζησε! είχον εν τεκνον μου χαμέ-
νον καί τδ εύρον! ιδού διά τί χαίρω καί έγώ καί όλοι οί
συγγενείς μας! ιδού δέ διά τί πρέπει νά χαρής καί σύ!»

«"Οτι είσαι -χαλάς υιός, καί έγώ και δλος δ κόσμος τό
ήξεύρει. Τήν άρετήν σου δέν τήν ξεπληρώνει ούτε εν κα-
τσίκι, ούτε εν μοσχάρι. Ή άρετή τού άνθρωπου είναι άνεκ-
τίμητος, τό δέ κέρδος αύτής μένει είς τόν άσκοϋντα τήν
άρετήν. "Ολα τά κτήματά μου, παιδί μου, είναι ιδικά σας!
Έγώ διά σας ζώ, διά σας εργάζομαι. Τήν εύτυχίαν σας
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ποθώ καί ζών νά βλέπω καί άποθαμμένος εις τον άλλον
κόσμον νά άκούω. Έλα έντος καί χαίρι καί σύ δια τήν
ελευσιν του αδελφού σου.»

Ό πρεσβύτερος υίος ένόησεν ότι δ πατήρ του έσκεπτετο
καλλίτερα άπ ' αυτόν, καί είσελθών εις τήν οίκίαν των
ήσπάσθη τον άδελφόν του, δστις έ"ζη είς το έξης φρονιμώ-
τατος τιμώμενος καί άγαπώμενος καί παρά των οικείων καί
παρά των ξένων.

§ Το ταξείδ&ον τοϋ Ίηβοϋ

εΣς 'Ιερουσαλήμ*.

Ό 'Ιησούς, ώς είδομεν, ε"φυγεν εκ της Γαλιλαίας καί
ήρχετο είς τήν Ίουυαίαν, μάλιστα δέ είς τήν 'Ιερουσαλήμ,
ΐνα έκεΐ κηούξη άφόβως καί φανερώς τήν θρησκείαν της
αληθείας, της δικαιοσύνης καί της άγάπης. Κατά τήν άρ-
χήν δέ τού ταξειδίου του τούτου έ'στειλε καί τούς έβδομή—
κοντά μαθητάς του είς τάς διαφόρους κοινότητας νά κηρύ-
ξωσι το εύχγγέλιον. Λεν άπέκουψε δέ εις αυτούς τον κίν-
δυνον, δν διέτρεχον, ειπών είς αυτούς ότι σας αποστέλλω ώς
άρνία έν τω μέσω τών λύκων. "Επειτα δίδει είς αυτούς
τάς έξης συμβουλάς*

«Μή κρατείτε χρυσον μηδέ άργυρον μηδέ χαλκον είς
τάς ζώνας υμών. Είς οί'αν δέ οίκίαν είσέρχησθε, λέγετε* Ει-
ρήνη είς τον οίκον τούτον. Καί αν μεν ή οίκια αΰτη είναι
άξία της ευχής ήμών, αύτη θά μεϊνη «ίς τον οίκον τούτον
είδε μή, θά έπιστρέψη ή ευχή είς σάς. Έν τη αύτγί δε ο'ι-
■xiqc μένετε, έσθίοντες καί πίνοντες δσα παραθέτουσιν ύμΐν.
Έάν δέ δεν σας δέχωνται οί άνθρωποι, φεύγετε τινάσσον—
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τες καί τον κονιορτον των ύποδυμάτων υμών. Σας λέγω δε
οτι ή παρά τοϋ Θεοϋ τιμωρία είς τούς ανθρώπους εκείνους
θά είναι μβγαλειτέρα της τιμωρίας των Σοδόμων. "Οστις
άκούει ύμ,ας, άκούει εμέ, καί όστις άπειθεί είς ύμας, είς εμε
άπβιθεΐ. "Οστις δε άπειθεί είς έμέ, άπειθεί είς εκείνον, όστις
μ.έ απέστειλε». Ταύτα είπεν δ Ιησούς καί απέστειλε τούς
έβοομήκοντα μαθητάς του άνά δύο είς τάς διαφόρους κώμας
καί πόλεις της Παλαιστίνης,

Αύτος δε μ,ετά τών δώδεκα έφθασβν είς τήν Σαμάρειαν,
ένθα περιήρχετο κηρύττων τον λόγον τοϋ Θεού. Έκεϊ δέ είς
μίαν κώμην Σαμαρειτών δεν τούς έδέχθησαν οί άνθρωποι νά
είσέλθωσι καί νά μείνωσι παρ' αύτοΐς" διότι ήκουσαν οτι
πορεύονται είς τήν "Ιερουσαλήμ προς τούς 'Ιουδαίους,ους οί
Σαμαρεΐται ε'μίσουν καί διότι ού'τως ε'θετον αυτούς εν ύστέρ^
μοίροε Ώς δέ ειοον τοϋτο οί μαθηταί τοϋ 'Ιησού μάλιστα δέ
6 'Ιάκωβος καί 6 'Ιωάννης είπον

«Θίλεις, Κύριε, νά είπωμεν νά καταβγί πύο άπο τοϋ ου-
ρανού καί νά κατακαύση αυτούς, ώς έπραξε ποτε καί δ
Ηλίας;»

Ταύτα άκουσας δ 'Ιησούς ήγανάκτησε καί είπε- «Δεν
ήξεΰρετε τίνος πνεύματος τέκνα είσθε σεις. Ό υίο; του
άνθρωπου δεν ήλθε νά άπολέση ψυχάς άνθρώπων, άλλά
νά σώση αύτάς,»

Ταύτα είπεν δ 'Ιησούς καί έπορεύθησαν πάντες είς άλλην
κώμην της Σαμαρείας.

Ά©* ού δε διέτριψεν ίκανον χρόνον είς τήν Σαμάρειαν,
εφθασε κατόπιν είς τήν Ίουδαίαν, οπού επέστρεψαν καί οί
άπόστολοι, ους ειχ_ε στείλη είς τά οιάφορα μέρη της Πα-
λαιστίνης. Αί ειδήσεις περί τών άποστόλων περί της παρα-
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οο^ής τώ^ Ιδεών τοϋ Χριστού ήσαν λίαν εύνοϊκαί καί ο
Χρίστος ειπε τότε μετ' άγαλλιάσεως'

«Τό κράτος τού διαβόλου καταλύεται ! Ευγνωμονώ σοι
πάτερ, κύριε τοϋ ουρανού καί τής γής, ότι απέκρυψες ταϋτα
άπο τούς σοφού; καί άπεκάλυψες αυτά είς τά νήπια. Ναί,
πάτερ, ούτως έφάνη σοι άρεστόν.»

Στραφείς δέ πρός τούς μαθητάς του είπε'
«Πάντα παρέδωκεν είς ε'μέ ό πατήρ ! 'Ιδού σας δίδω
την έξουσίαν νά πατήτε επάνω είς όφεις, επάνω είς σκορ-
πιούς καί ουδέν κακόν θά πάθητε. Μή χαίρετε διά τήν
έξουσίαν, ήν Λαμβάνετε. 'Αλλά χαίρετε, διότι τά ονόματα
σας έγράφησαν είς τους ούρανούς. Μακάριοι οι οφθαλμοί
οί βλέποντες, όσα σεις βλέπετε. Πολλοί προφήται καί βα-
σιλείς ηθέλησαν νά ίοωσιν όσα σεις βλέπετε καί νά άκούσω-
σιν όσα σεις άκούετε καί δέν ήδυνήθησαν.»

§ Ό έκ γενετής τυφλός.

'Εν ω δέ b 'Ιησούς διέτριβεν εις τά πέριξ τής 'Ιερουσα-
λήμ διδάσκων τούς άνθρώπους τόν λόγον τοϋ θεού, ειδεν
άνθρωπον τυφλόν εκ γενετής, όστις έκάθητο παρά τήν οδόν
ζητών έλεημοσύνην. Οί μαθηταί τού 'Ιησού καθώς καί
πολλοί τών 'Ισραηλιτών ένόμιζον ότι έκαστον τών μ,εγάλων
δυστυχημάτων είναι τιμωρία μεγάλης τινός αμαρτίας. 'Αλλ'
επειδή ό άνθρωπος ούτος είχε γεννηθή τυφλός, δέν ήδύ-
ναντο νά συμβιβάσωσι τοϋτο πρός τήν ίδέαν των. Διά τούτο
είπον πρός τόν Ίησούν «Διδάσκαλε, τίς ήμαρτεν, ούτος ή
οί γονείς αύτού, ΐνα γεννηθή τυφλός»; — «Ούτε ούτος
ήμαρτεν, άπεκρίθη ο 'Ιησούς, ούτε οί γονείς αύτοϋ, άλλ'
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ί'να φανερωθώτι τά έργα τοϋ Θεοϋ εν αύτώ. Πάντα τά
δυστυχήματα, τά όποια ό Θίος στέλλει είς τούς άνθρώ-
πους, πρέπει νά χοησιμεύωσιν, ί'να γίνωνται οί μεν κακοί
καλοί, οί δέ καλοί καλλίτεροι. Τά δυστυχήματα, τών κα-
κών άνθρώπων ονομάζονται τιμωρίαι, τά δέ τών άγαθών
δοκιμασίαι. Καί αί τιμωρίαι καί αί δοκιμασίαι είναι ευερ-
γεσίας τού Θεού προς τούς άνθρώπους, διότι διά τούτων
ούτοι σωφρονίζονται καί σώζονται.

Ταύτα ειπεν δ 'Ιησούς καί πτύσας κατά γής έποίησε
πηλδν καί λαβών επέχρισε τούς οφθαλμούς τού τυφλού καί
ειπεν είς αύτον νά μεταβή είς τήν κολυμβήθραν τού Σιλωάμ,
ήτις ήτο πλησίον τής 'Ιερουσαλήμ, καί νά νιφθή καί θά
άναβλέψη. Ό τυφλός έπραξε τούτο καί εγεινεν ευθύς ύγιής.
Ώς δέ ειδον οί γείτονες καί πάντες, δσοι έγνώριζον τον τυ-
φλδν τον καθήμενον παρά τήν δδον καί ζητοϋντα έλεη-
μοσύνην, νά περιπατή ελευθέρως μέ δύο ύγιεΐς οφθαλμούς,
έμειναν έκπληκτοι καί έλεγον άλλοι μεν ότι αυτός είναι καί
ίατρεύθη, άλλοι δέ ότι άλλος είναι έχων προς εκείνον όμοι-
ότητα. Ώς ήκουσε ταύτα δ πρώην τυφλός είπε' « Έγώ εί-
μαι.»— «Πώς ήνοίχθησαν οί οφθαλμοί σου ; » ήρώτων αύτον
μετά περιεργείας.—(( Εις άνθρωπος ονομαζόμενος Ιησούς,
άπεκρίθη δ πρώην τυφλός, έποίησε πηλόν με τον σιελόν
του καί μοϋ επέχρισε τούς οφθαλμούς καί μοϋ ειπε νά
ύπάγω νά νιφθώ είς τού Σιλωάμ τήν κολυμβήθραν, καί έγώ
έπραξα τούτο καί έγινα καλά.»

Ώς ήκουσαν τούτο οί άνθρωποι, έφερον τον πρώην τυφλον
προς τούς Φαρισαίους, ο'ίτινες ήρώτησαν αύτον πώς άνέ-
βλεψε. Ούτος δέ άπεκρίθη· « Ό Ίησοϋς έπέθηκε είς τούς
οφθαλμούς μου πηλον καί ένίφθην κατόπιν καί τώρα βλί'πω»,

ι
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Οί Φαρισαϊοι έξεπλάγησαν διά τήν ίατρείαν ταύτην. Καί
άλλοι μεν ελεγον ότι δ Ίησοϋς δεν είναι δυνατόν νά είναι
παρά τοϋ Θεού, επειδή δεν φυλάττει το σάββατον* άλλοι
δε τούτων πάλιν διϊσχυρίζοντο ότι δεν είναι δυνατόν νά είναι
αμαρτωλός, αφ' ού κάμνη τοιαύτα σημεία. Έπειτα ήρώ-
τησαν καί τον τυφλον τίνα γνώμην εχει περί εκείνου, δστις
ήνοιξεν αυτού τούς οφθαλμούς. Προς ταύτα άπ εκρίθη δ τυ-
φλός· «Αυτός είναι προφήτης.»

Τούτο δεν ευχαρίστησε τούς Φαρισαίους καί ήρχισαν ήδη
νά λέγωσιν ότι ψεύδος είναι ότι ήτο τυφλός πρότερον καί
τώρα άνέβλιψε. Καί δια νά βεβ αιωθώσι περί τούτου καλ-
λίτερον, έκάλεσαν τούς γονείς τοϋ τυφλού καί ήρώτησαν
αύτούς ταύτα· «Ούτος είναι δ υιός σας, δν σεις λέγετε
ότι έγεννήθη τυφλός ; Πώς λοιπόν τώρα βλέπει ;»

Προς ταύτα άπεκρίθησαν οί γονείς·

« 'Ημείς τούτο ήξεύρομεν ότι ούτος είναι δ υίος ήμών καί
οτι έγεννήθη τυφλός. Πώς δε/τώρα βλέπει, καί ποίος ήνοιξε
αυτού τούς οφθαλμούς, δεν ήξεύρομεν. Αύτος εχει ήλικίαν,
καί ερωτήσατε αυτόν νά σ£ς εΐπΥ).» Ούτως άπεκρίθησαν οί
γονείς τού τυφλού' διότι έφοβούντο τούς Φαρισαίους, οϋτινες
εκαμνον άποσυνάγωγον πάντα, δστις ήθελεν δμολογήση τον
Ίησοϋν ώς Μεσσίαν.

Μή δυνάμενοι νά εΰρωσί τι μεμπτον εις τήν μαρτυρίαν
τών γονέων κατά τού Ίησοϋ, έκάλεσαν οί Φαρισαΐοι πάλιν
τον τυφλόν καί διά νά τον άποπλανήσωσι νά μή θεωρή τον
Ίησοϋν μέγαν είπον προς αύτον μέ σοβαρον ήθος· ((Δό-
ξασε τον Θεόν, άνθρωπε ! Ήμεΐς γνωρίζομεν ότι δ Ίησοϋς
είναι άνθρωπος άμαρτωλός.» Προς ταύτα άπεκρίθη δ τυ-
φλός' «'Άν είναι άμαρτωλός ή οχι, τούτο εγώ δεν γνωρίζω.
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Τοϋτο δμ,ως ήξεύρω οτι ήμην τυφλός καί τώρα βλέπω.»

Οί Φαρισαΐοι μή ήξεύροντες τί νά είπωσι προς ταύτα
ήρώτησαν πάλιν » Τί σου έκαμε ; πώς σου ήνοιξε τούς ο-
φθαλμούς;»

Ό τυφλός άπεκρίθη' «Σας το είπον, δεν το ακούσατε;
Τί θέλετε νά το άκούσητε πάλιν; Μή θέλετε καί σεϊς νά
γίνητε μαθηταί του;»

Ώς ηκουσαν τοϋτο οί Φαρισαΐοι ήγανάκτησαν καί είπον
«Σύ είσαι μαθητής εκείνου, ημείς είμεθα μαθηταί τοϋ Μω-
Οσέως. Ήμ,εϊς ήξεύρομ,εν οτι δ Θεος έλάλησε μέ τον Μωϋ-
σήν. Τούτον δεν ήζεύρομεν πόθεν κατάγεται.»

Προς ταϋτα άπεκρίθη δ τυφλός*

((Θαυμάσιον πράγμα νά μή ήξεύρητε πόθεν είναι, καί
όμως μοϋ ήνοιξε.^τούς όφθαλμ,ούς. Ήξεύρομεν οτι δ Θεος δεν
άκούει τούς αμαρτωλούς, παρά μόνον τούς ευσεβείς καί τούς
ποιοϋντας τδ θέλημά του. Ουδέποτε πρότερον ήκούσθη οτι
ηνοιξέ τις οφθαλμούς γεννηθέντος τυφλού! 'Εάν δεν ήτο
παρά τοϋ Θεού, δέν θά ήδύνατο ούτος νά κάμ,νη τοιαύτα
πράγματα».

Ώς ήκουσαν τοιαύτα πράγματα οί Φαρισαΐοι κατήντη-
σαν είς όργήν μανιώδη καί ήρχισαν νά καταρώνται τον τυ-
<ρλον καί νά τον ύβρίζωσι λέγοντες· «Σύ, όστις έγεννήθης
ολος εν άμαρτίαις, τολμάς νά διδάσκης ήμάς;» Καί ευθύς
έκαμαν αυτόν άποσυνάγωγον.

Ταϋτα πάντα έμαθε δ 'Ιησούς. Μίαν δέ ήμέραν συναν-
τήσας καθ' δδον τον τυφλον ήρώτησεν αυτόν' «Σύ πιστεύεις
είς τον υίόν τοϋ Θεοϋ;»

— Τις είναι, Κύριε, άπεκρίθη δ τυφλός, ινα πιστεύσω είς
αυτόν ; »
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— «Εκείνος, τον όποιον-είδες καί μετά τοϋ οποίου ^'^ρα
δμιλεις,» άπεκρίθη ό Ίησοϋς.

Ευθύς ό τυφλός προσεκύνησε τόν Ίησοϋν λέγων* «Πι-
στεύω, Κύριε».

Καί ό Ιησούς είπε· «"Ήλθον είς τόν κόσμον, ϊνα οί μή
βλέποντες βλέπωσιν καί οί βλέποντες γίνωσιν τυφλοί.» Ώς
δέ ήκουσαν τούτό τίνες τών Φαρισαίων είπον πρός τόν Ίη-
σούν Μήπως είμεθα καί ήμεΐς τυφλοί; Πρός τοϋτο άπε-
κρίθη b Ιησούς' « Έάν ήσθε τυφλοί, τότε δέν θά εΐχετε
άμαρτίαν. Άλλ' επειδή λέγετε ότι βλέπομεν, διά τοϋτο
ή αμαρτία ύμών μένει (1).»

§ «9. Ό ελεήμων ς.

Ό Ιησούς διέτριβεν ήδη είς τά περίχωρα τής Ιερουσα-
λήμ κηρύττων τόν λογον τού Θεοϋ. Τούτο δέν διέφυγε τό
άγρυπνον όμμα τών Φαρισαίων, καί έστειλαν κατασκόπους,
ίνα πληροφορώνται περί όλων τών διαβημάτων τού Ίηβοϋ
Τοιούτος δέ ήτο καί εις νομοδιδάσκάλος Ιουδαίος, όστις
προσήλθε πρός τον Ίησοϋν. ίνα τόν βολιδοσκοπήση καί είπε*
Διδάσκαλε, τί νά κάμω, ίνα κληρονομήσω τήν αίώνιον
ζωήν ;

(4( Ό 'Ιησούς εδώ τροπικώς εννοεί τύφλωσιν τήν πνευματικήν
πώρωσιν τών Φαρισαίων, οιτινες έν ω ήσαν πνευματικώς ανεπτυγ-
μένοι καί επρεπε να είναι είς κατάστασιν να διακρίνουν τίς είναι
ό Ίησοϋς έκ τών λόγων του καί έκ τών έργων του, έν τούτοις τυ-
φλώττουσι πρ'ο πάντων τούτων, α άναγνωρίζουσιν οί άπαι'δευτοι
άνθρωποι.
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^-νος ταϋτα είπεν 6'Ιησούς- «Τί λέγει ο νόμος, τον οποίον
άναγινώσκεις ;»

Εκείνος άπεκρίθη·

«Νά αγαπάς τον Θεόν σου έξ όλης τής καρδίας σου καί
έξ δλης τής ψυχής σου καί έξ ολης τής ισχύος σου καί
έξ όλης τής διανοίας σου καί τόν πλησίον σου ώς τον εαυ-
τόν σου.»

— «'Ορθώς άπεκρίθης, ειπεν ό Τησούς- κάμνε τούτο καί
θά . σωθής. »

Άλλ' δ νομοδιοάσκαλος θέλων νά κάμη έπίδειξιν ότι
είναι άνθρωπος φιλομαθής καί ότι θέλει νά ήξεύρη τά πάντα
κατά βάθος, ήρώτησε πάλιν τον Ίησούν «Καί τίς είναι δ
πλησίον μου.»

Προς ταϋτα δ Ίησοϋς διηγήθη τά έξής*

Άνθρωπος τις άνεχώρησεν άπο τήν 'Ιερουσαλήμ μετα-
βαίνων είς τήν πόλιν 'Ιεριχώ. "Οτε δέ είχε φθάση είς το
μέσον τής δδοϋ, ένθα -είναι ορη δασώδη καί φάραγγες φο-
βεραί, δι' ών διέρχεται ή δδός, λησταί ένεδρεύοντες είς
τον φοβερδν τούτον τόπον συνέλαβον τον δυστυχή δδοιπόρον
καί τ-ού άφήρεσαν δλα, δσα είχε, άκόμη δέ καί τά φορέματά
του. Καί διά νά μή καταγγείλη αύτούς καί τού; κατα-
διώξουν οί στρατιώται έκτύπησαν αύτον μέ τάς μεγάλας
μαχαίρας των είς τήν κεφαλήν δυνατά καί έφυγαν, δτε
ειδον ότι τό αίμα έτρεχε ποταμηδόν' καί δ άνθρωπος έ'πεσε
κατά γής. Ό δυστυχής οδοιπόρος δέν άπίθανε, άλλ ' ήτο
τόσον βαρέως τετραυματισμένος, ώστε ήτο αδύνατον νά
σηκωθή καί περιέμενεν. έκεΐ τόν βέβαιον πλέον θάνατον,
έκτος έάν ετύγχανε να διαβή εκείθεν άνθρωπος, δστις νά
τόν εύσπλαγχνισθή καί νά τόν βοηθήση. Δέν παρήλθε δέ

S
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πολύς χρόνος, και κατά καλήν τύχην διέβαινεν άπό τήν
ί^ίαν δδόν εις ιερεύς Ιουδαίος, δστις έγί ωσκε τον νόμον
τοϋ θεού καλλίτερον παντός άλλου, έν φ είναι γεγραμμέ-
νον· α Αγάπα τον πλησίον σου ώς τον εαυτόν σου» καί έξ
άπαντος θά έβοήθει τον πάσχοντα. Είδεν αυτόν κατακεί—
μενον καί αίμόφυρτον, ήκουσε αύτοϋ τάς οίμωγάς, είδεν ότι
δεν είχεν ουδέ φόρεμα νά πρ,φυλαχθγί άπό τον καύσωνα
της ημέρας ή άπό τήν ψύχραν της νυκτός, καί ένόησεν
ότι ό πάσχων έξ άπαντος θά άποθάνη. Άλλ' είς τήν στιγ-
μήν αύτήν δ ιερεύς έσκέφθη πρώτον μεν περί τών ληστών
μή είναι πλησίον καί γυμνώσωσι καί αύτόν, έπειτα περί
τών μεγάλων κόπων, είς ους θά ύπεβάλετο νά περιθάλψη
ένα άνθρωπον εις τοιαύτην κατάστασιν. Ταύτα έπεισαν
αύτόν νά άναχωρήση, χωρίς ούδέ μίαν λέξιν παρηγορητι-
κήννά είπη προς τον πάσχοντα, άλλ' άφίνει αύτον άσπλάγ-
χνως νά άποθάνη έν ττ, «ρήμω.

Μετ' ολίγον διέρχεται άλλος δδοιπόρος τήν αύτήν δδόν.
Ούτος δεν είναι μεν ιερεύς, είναι δμω; Αευίτης, δηλ. άν-
θρωπος βοηθών τον ιερέα έν τω ναώ καί κατά ταύτα άν-
θρωπος γινώσκων τον Νόμον τοϋ Θεού. "Ερχεται δέ έκ της
'Ιερουσαλήμ, ένθα προσέφερεν ύπηρεσίαν είς τον ναόν του
Θεού, δστις μεταξύ τών άλλων θέτει είς τον άνθρωπον ώς
καθήκον καί τήν προς τον πλησίον άγάπην. Καί δ Λευίτην
ούτος, ώς είόε τον δδοιπόρον δντα είς τήν αύτήν άθλιας
κατάστασιν, είς ήν εύρεν αύτον καί δ ιερεύς, εξηκολούθησε
τήν δδόν του χωρίς ν à βοηθήση τον πάσχοντα. Καί δ
Λιυ'ίτης σκέπτεται καί πράττει, δπως προηγουμένως δ
ιερεύς.

Μετά τινα δέ καιρόν διήρχετο τήν αύτήν δδόν καί τρί--



τος άνθρωπος έκ Σαμαρείας.Τούς Σαμαρείτας, ώς είδομεν καί
άλλοτε, οί 'Ιουδαίοι κατεφρόνουν ώς ανθρώπους μή έχοντας
τήν άληθήπίστιν, καί δια τούτο ούτε ώμίλουν ούτε έτρωγον
ούτε επινον μετ' αύτών.Τοιούτος άνθρωπος εχθρός τών 'Ιου-
δαίων διήρχετο ήδη τήν δδόν, επί ονου καθήμενος. Ώς δε
εφθασεν είς το μέρος,ενθα έ'κειτο 6 πληγωμένος καί ειδεν αύτον
γυμνον καί αίμόφυρτον καί ήκουσεν αυτού τάς οίμωγάς, συν-
«κινήθη είς άκρον έκ της δυστυχίας.Ευθύς καταβαίνει έκ του
ονου του, προσέρχεται προς αύτον καί σκέπτεται πώς νά τον
βοηθήση. Δεν ερωτ& ποίος είναι, καί δια τί τον ετραυ-
μάτισαν δεν προσμένει νά τον παρακαλέση δ πάσχων"
δεν σκέπτεται μή πάθη καί αυτός τά αυτά έν τψ φοβερώ
τούτω τόπω ύπο τών ληστών. Ό Σαμαρείτης λυπεΐται
τον άνθρωπον τον άγνωστον ώς νά ήτο συγγενής του, ώς
νά ήτο αυτός δ ίδιος καί είναι αδύνατον νά τον άφήση
άβοήθητον. Ευθύς καθαρίζει τάς πληγάς τού άνθρωπου,
χύνων έπ' αύτών τον ολίγον οίνον, δν είχε νά πίη καθ' οδον
προς Ινίσχυσιν τών δυνάμεών του, καί τάς άλείφει μέ ε'λαιον,
ίνα καταπραϋνθώσιν οί μεγάλοι πόνοι. 'Αλλ ' δ πληγωμέ-
νος, ινα γίνη καλά, πρέπει νά νοσηλευθώ), καί ήτο άδύνα-
τον νά γείνη τακτική νοσηλεία είς το έ'ρημον τούτο μέρος.
'Ανάγκη μεγάλη αύτος νά ελθη είς μίαν πόλιν. Άλλ'ήτο
αδύνατον νά περιπατήσν}, διότι ήτο ετοιμοθάνατος. Τούτο
£έν άπήλπισβ τον καλόν Σαμαρείτην. 'Ανεγείρει αύτον καί
μετά δυσκολίας τον θέτει $πί τού ονου του καί ούτως φέρει
αύτον είς εν πανδοχείον. Έκεΐ μένει καί αυτός καί τον νο-
σηλεύει καί δτε εΙδεν οτι δ πληγωμένος πηγαίνει καλλί-
τερα καί οτι θά ζήση, ενθυμεϊται καί αύτος τάς ίδικάς
του υποθέσεις καί άποφασίζει νά άναχωρήση. Τότε πλη-
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ρώνει όσα έ'ςοδα οιά τόν ασθενή έ'καμεν δ ξενοδόχος,
παρακαλεί αυτόν νά περιποιηθή καλώς τον πάσχοντα, καί
όσα έξοδα πάλιν θά δαπανήση δι ' αύτόν,αναλαμβάνει αύτός
νά πληρώση.Ούτως άποχαιρετήσας τόν πάσχοντα καί ευχη-
θείς αύτω έκ καρδίας τήν πλήρη ιασίν του, άνεχ^ώρησεν ο
Σαμαρείτης, χωρίς ούδέ τώρα νά ερωτήση τόν πάσχοντα
τίς ήτο, διότι ό Σαμαρείτης έκαμε τό καλόν όχι διά νά
άνταμειφθή, άλλα διότι τό ήθ?λεν ή καρδία του, διότι τό
προστάσσει ό Θεός.^

Άφ' ού έτελείωσε τήν^διήγησιν ταύτην c 'Ιησούς προσ-
έβλεψε πρός τόν νομοδιδάσκαλον καί ήρώτησεν αύτόν «Τίνα
έκ τών τριών τούτων θεωρείς σύ ώς πλησίον;»

— «Φανερόν, ειπεν αύτός, πλησίον είναι ο έλεήσας και
σώσας τόν πάσχοντα.»

Τότε ειπεν ό 'Ιησούς· «Πήγαινε καί πράττε καί σύ
όμοίως.»

§ 3θ. Μαρία, Μάρθα καί Λάζαρος.

Πρός άνατολάς τής Ιερουσαλήμ είς άπόστασιν 40 λε-
πτών τής ώρας όπισθεν τού όρους τών Έλαιών ύπάρχει
όρεινόν τι χωρίον Βηθανία καλούμενον, δι' ού καί πάλας
ώς καί νϋν διέρχεται ή δδός ή φέρουσα έκ τής Ιερουσαλήμ
είς τήν 'Ιεριχώ.Είς τό χωρίον τούτο ήλθεν ήδη καί ό Ιησούς»
ένθα κατφκουν καί δύο άδελφαί ή Μάρθα καί ή Μαρία καί
ό άδελφός των Λάζαρος, όστις ήτο πολύ φίλος τοϋ 'Ιησού.
Ώς δέ ήκουσαν αί δύο άδελφαί ότι ό 'Ιησούς ήλθεν είς
τό χωρίον των, περιχαρείς έτρεξαν είς προϋπαντησίν του και
παρεκάλεσεν αύτόν εύλαβώς νά οεχθή τήν ξενίαν των Ιν
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τή οίκί^ των. Ό Ίησοϋς εδέχθη τήν πρόσκλησιν και ήλθεν
έκεΐ. Άφ' ού δε έκάθισε δ Ιησούς, έκάθισε καί ή Μαρία,
παρά τούς πόδας αυτού καί ήκουε μετά προσοχής καί άφο-
σιώσεως τούς λόγους τοϋ Κυρίου. Ή άλλη όμως άδελφή ή
Μάρθα θέλουσα νά παρασκευάση διά τον Χριστον καί διά
τους μαθητάς του καλόν φαγητον καί νά τούς ευχαρίστηση,
ετρεχεν άνω κάτω έν τή οίκί<£, αυτή μόνη φροντίζουσα περί
δλων. Καί κατ' άρχάς μέν ύπέμενε το πραγμα, έλπίζουσα
•οτι ή άδελφή της καί άφ ' εαυτής θά συνησθάνετο καί θά
έσηκώνετο νά τήν προσβοηθήση. "Οτε όμως είδεν οτι ή
Μαρία ήτο όλως άφωσιωμένη είς τούς λόγους τού Ιησού,
εχασε πλέον τήν ύπομονήν της καί είπε προς αύτον μέ
τδ θάρρος τής φιλίας, δι' ής έτίμα αύτάς* «Κύριε, δέν σέ
μέλει διόλου, οτι ή άδελφή μου μέ άφήκε μόνην νά φρον-
τίζω περί όλων καί αυτή κάθηται άμέριμνος ; είπε παρα-
καλώ νά ελθη νά μέ βοηθήση.»

Προς ταύτα δ Ίησοϋς, όστις δέν ήγάπα τά καλά φαγητ»
καί τά καλά ποτά, άλλά τούς άκούοντας τον λόγον τοϋ
θεοϋ καί ζώντας συμφώνως προς αύτόν, είπε τούς έξης
άξιομνημονεύτους λόγους^

«Μάρθα, Μάρθα μεριμνάς καί τυρβάζει; (ζαλίζεσαι) διά
πολλά πράγματα, έν φ ενος είναι άνάγκη. Ή Μαρία εξέ-
λεξε τήν άγαθήν μερίδα, ήτις ουδέποτε θά άφαιρεθή άπ'
αύτής. »

Άφ 'ού δ 'εμεινεν ολίγον χρόνον δ Ιησούς είς τήνΒηθανίαν,
άνεχώρησεν έπειτα είς άλλα μέρη, Ι'να κηρύξη τόν λόγον
τού θεοϋ.. Συνέβη δέ ήδη κατά τήν άπουσίαν τοϋ Ίησοϋ
νά άσθενήση δ Λάζαρος, δ άδελφός τής Μάρθας καί Μα-
ρίας, αί δέ άδελφαί του έστειλαν καί είπον προς τον Ίησούν.
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«Κύριε, εκείνος, δν πολύ αγαπάς, δ αδελφές ήμών Λάζαρος,
κείται ήδη ασθενής.» Ώς ηχούσε τούτο b 'Ιησούς είπε'
«Αΰτη ή άσθένεια δεν είναι δια θάνατον, άλλ' 'ίνα δοξα-
σθτ) ο υίος τοϋ Θεού δι' αύτής.» Ταύτα είπεν δ 'Ιησούς
καί δεν μετέβη εύθύ; είς τήν Βηθανίαν.

Τήν τρίτην δέ ήμέραν λέγει προς τούς μαθητάς του' « Ό
Λάζαρος δ φίλος ημών έκοιμήθη, &ς ύπάγωμεν νά τον
βξυπνήσωμεν.»

— «Κύριε, εάν κοιμάται, είπον οί μαθηταί του, θά σωθγί.»

Ό 'Ιησούς ίδών ότι οί μαθηταί του δεν ενόησαν τόνλό-
γον του είπε προς αύτούς καθαρώς* «Ό Λάζαρος απέθανε
καί χαίρω ότι δεν ήμην εκεί, ινα δοθη καί είς σας άφορμή
νά πιστεύσητε.»

Μετά τούς λόγους τούτους έκίνησαν προς τήν Βηθανίαν.
"Οτε δέ είχον φθάση πλησίον της οικίας τοϋ Λαζάρου, ή
Μάρθα έμαθε πρώτη ότι έρχεται δ Ίησοϋς καί ευθύς τρέχει
εξω είς άπάντησιν αύτοϋ καί λέγει κλαίουσα· «Κύριε, αν
ήσο ιδώ, δεν θά άπέθνησκεν δ αδελφός μου. Άλλα καί
τώρα γνωρίζω ότι δσα ζητήσης παρά τοϋ Θεοϋ, πάντα σοϋ
δίδει.» Ό Ίησοϋς άπεκρίθη· Ό αδελφός σου, Μάρθα, θά
άναστηθ^. — «Μάλιστα, ειπεν ή Μάρθα, ήξεύρω καλώς,ότι
δ άδελφός μου θά άναστηθή πάλιν κατά τήν ήμέραν της
αναστάσεως τών νεκρών.» Τότε ειπεν δ Ιησούς προς αυτήν
«'Εγώ είμαι ή άνάστασις καί ή ζωή ! ΙΙάς δστις πιστεύει είς
έμέ, θά ζη καί &ν άποθάνη. Πιστεύεις σύ τοϋτο ;—«Ναι,
Κύριι, άπεκρίθη ή Μάρθα, πιστεύω ότι σύ είσαι δ Χριστός,
δ υιός τού θεοϋ.»

Μετά τούς λόγους τούτους είσήλθεν ή Μάρθα είς τήν οίκίαν
καί είπε κρυφοί είς το αύτίον της Μαρίας, ϊνα μή άκούσωσιν
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οί ξένοι, δσοι ειχον έ"λθη προς παρηγορίαν έκ της 'Ιερουσα-
λήμ, οτι δ Ίησοΰς ήλθε ν καί μένει ενξω της οικίας.Ευθύς δέ
ή Μαρία εσηκώθη καί τρέχει προς τον Ίησουν. Ήκολούθη-
σαν δέ αυτήν καί οί 'Ιουδαίοι- διότι ένόμισαν οτι αύτη
μεταβαίνει είς τον τάφον τού άδελφοϋ της. Ώς δέ είδε
τον Ίησούν εξερράγη είς θρήνους, έκλαιον δέ καί οί άλλοι
οί παρευρισκόμενοι, μετέχοντες της μεγάλης θλίψεως, καί
ελεγε κλαίουσα* «Κύριε, δ Λάζαρος άπέθανε! Δεν ή<5ο εδώ
νά τον σώσης.» fO 'Ιησούς συνεκινήθη λίαν εκ της συμ-
φοράς ταύτης τών αδελφών καί μετά δακρύων έζήτησε να
φερωσιν αύτον είς τον τάφον του Λαζάρου. Ώς δέ είδον τήν
θλΐψιν τοϋ 'Ιησού οί 'Ιουδαίοι, έ'λεγον «'Ιδού πώς τον
ήγάπαΐ Καί δεν ήδύνατο αυτός, δστις ήνοιξε τούς όφθαλ-
μ,ούς τοϋ τυφλού, νά κάμη, ώστε να μή άποθάνηό Αχ -
ζαρος;» Ό 'Ιησούς μετά τών άδελφών τού Λαζάρου καί
πλήθους λαοϋ παρακολουθούντος έφθασαν είς τον τάφον τοϋ
αποθανόντος, όστις ήτο σπήλαιον έσκεπασμένον μέ μέγαν λί-
θον, καί λέγει προς τούς ανθρώπους· «Σηκώσατε τον λίθον.»
'Αλλ' ή Μάρθα, ώς ήκουσεν οτι δ Κύριος θέλιι νά άνοίξωσι
τον τάφον, είπε* «Κύριε, το λείψανον τώρα θά μυρίζη· διότι
είναι τέσσαρες ήμέραι, αφ* δτου δ άδελφός μου άπέθανε.»
Λέγει προς αυτήν b Ίησοϋς· «Δεν σοι ειπον οτι, εάν πι-
στεΰσης, θά ΐδ-ρς τήν δόξαν τοϋ Θεοϋ ;» Ταύτα είπεν δ
'Ιησούς, οί δέ άνθρωποι ε'σήκωσαν τον λίθον τοϋ σπηλαίου,
είς το βάθος τοϋ οποίου εκείτο τετυλιγμένος μέ λευκά σά-
βανα δ νεκρός. Τότε δ Ίησοϋς έλθών πλησιέστερον, ύψωσε
τούς οφθαλμούς προς τον ούρανον καί είπε* «Πάτερ, ευχα-
ριστώ οτι καί τώρα ώς καί πάντοτε μέ άκούεις, ί'να ϊδτρ δ
λαός τήν δύναμίν μου καί δοξάση σέ τον άποστείλαντά με.ϊ>
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Μετά τούς λόγους τούτους άνεφώνησε' «Λάζαρε, έΓλα εξω.»
Και εύθυς ό Λάζαρος έση^ώθη ορθός είς τόν τάφον μέντας
χείρας καί τού; πόδας δεδεμενος καί το πρώσωπον με μαν-
δήλιον έσν.επασμένος, Πάντας δέ κατέλαβε φρίκη καί αύταΙ
αί άδελφαί τοϋ Λαζάρου ϊσταντο άποροϋσαι καί δέν ήξευ-
ρον τί νά είπωσι περί τού πράγματος. Τότε δ Ιησούς διέ-
ταξε νά λύσωσι τόν Λάζαρον, νά άφαιρέσωσι παρ' αύτού
τά καλύμματα και νά άφήσωσιν αυτόν νά πορευθή. Ούτω;
ήδη ό Λάζαρος μετά τοϋ Ίησοϋ καί τών άδελφών του
έξαλλων ούσών ήδη ύπό τής χαρας καί μετά πλήθους λαού
παρακολουθούντος αύτόν ήλθεν είς τήν οίκίαν του. Πολλοί
δέ εκ τών 'Ιουδαίων, οί'τινες ε!δον τό θα,ϋμα τοϋτο, άπό τής
ώρας εκείνης έπίστευσαν ότι ό Ιησούς είναι υίός τού Θεοϋ.

§31. Το συνέδρεον τών έχβ^ών τοΟ 'Ivjao'i.

Πολλοί τών 'Ιουδαίων, οίτινες ειοον ό,τι ο Ίησοϋς έκαμε
πρός τόν Λάζαρον, έπίστευσαν εύθύς είς αύτόν, άλλοι δέ
ήρχοντο είς τήν Βηθανίχν, ϊνα ίδωσι διά τών οφθαλμών
των τόν έκ νεκρών άνχστάντα άνθρωπον. Ώς οέ ήκουσαν οί
άρχιερεΐς καί οί Φαρισαϊοι καί οί γραμματείς τήν μεγάλην
φήμην τού Ίησοϋ, εύθύς συνήλθαν πάντες είς συνεδρίασιν
καί ειπον «Τί νά κάμωμεν ; αύτός δ άνθρωπος κάμνει
πολλά θαύματα ! Έάν τόν άφήσωμεν, θά πιστεύσουν όλοι
είς αύτον καί θά τόν κηρύξουν βασιλέα καί τότε θά έ'λθουν
οι 'Ρωμαίοι καί θά καταστρέψουν καί χώραν καί λαόν.»
Ο δέ Καϊάφας δ άρχιερεύς ειπε' «"Οταν πρόκηται νά
σωθή ολος c. λαός διά τοϋ θανάτου ενός άνθρώπου, δέν πρέ-
πει νά τό σκέπτεσθε πλέον ότι πρέπει ούτος νά άποθάνη »
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Καί ούτω πάντες απεφάσισαν νά θανατώσωσι τον Ίησοϋν
ώς καί τον Λάζαρον, διότι ένεκεν αύτοϋ πολλοί μετέβησαν
είς Βηθανίαν καί Ιπίστευσαν είς τον Ίησοϋν. Ό Ιησούς
•όμως δεν περιεπάτει πλέον ελευθέρως μεταξύ τών Ιουδαίων,
άλλ ' άπεμ-ακρύνθη της Ιερουσαλήμ καί ήλθε μακράν παρά
τον Ίορδάνην ποταμον καί έκεΐ περιέμενε τήν έορτήν τοϋ
Πάσχα, ΐνα τότε μεταβή είς Ιερουσαλήμ. "Ότε δέ έπλη-
σίαζεν ή εορτή αύτη, πολλοί τών άνθρώπων έκ τών δια-
φόρων μερών της 'Ιουδαίας μετέβησκν εις τήν Ιερουσαλήμ
καί έζήτουν νά 'ιδωσιν τον Ίησοϋν καί έ'λεγον προς άλλή-
λους' «Τί νομίζετε; δεν θά ελθη είς τήν έορτήν;» Ένόμι-
ζον δέ καί οί άρχιερείς ναι οί Φαρισαΐοι ότι δίν θζ ελθη
καί οτι έφοβήθη αυτούς καί εκρύφθη καί δια τούτο έδημο-
σιεύσαν ότι, εάν τις ήξεύρη πού είναι δ Ιησούς νά τον
φανέρωση, ινα συλλάβωσιν αύτόν.

Ταύτα πάντα έγίνωσκεν δ Ίησοϋς,άλλά μετά τοϋ θάρρους,
δπερ ένεπνεεν είς αύτον το μέγα έργον της διορθώσεως τών
άνθρώπων, εκίνησε νά ε"λθη ε'.ς τήν Ιερουσαλήμ, ινα παρευ-
ρεθεί είς τήν έορτήν.Οί δέ μαθηταί του,ώς ηχούσαν τήν άπό-
φασίν του, εταράχθησαν καί χαταπεφοβισμένοι ήκολούθουν
αύτόν. Ώς δε διήρχετο διά τών πόλεων καί τών κωμών
της Ιουδαίας, πλήθος άνθρώπων προσήρχετο προς αύτόν,
καί ήκουον τήν διδαχήν του, προσέφερον δέ καί άρρώστους
εκ παντοίων νοσημάτων, ους πάντας ίάτρευεν. Είς μίαν δέ
τών πόλεων τούτων έτρεξαν καί αί γυναίκες μέ τά μικρά
των τέκνα είς τάς άγκάλας, ί'να εύλογήσγι αύτά δ Κύριος.
Άλλ' οί μαθηταί τοϋ Ίησοϋ, νομίζοντες ότι τούτο θά είναι
μεγάλη έ'ίόχλησις διά τον Κύριον, δεν άφινον τάς γυναίκας

Χ
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να πλησιάσωσι. Τοΰτο ίδών δ 'Ιησούς, είπεν είς τούς μα—
θητάς του"

(("Αφετε τά παιδία να ελθωσι προς έμέ και μή τά εμ-
ποδίζετε- διότι αύτών είναι ή βασιλεία τού Θεού. 'Αληθώς
σας λέγω οτι, δστις δεν δένεται τήν βασιλείαν τού θεοΰ
μέ αθωότητα καί πίστιν παιδιού, ούτος δεν θά είσέλθη.

είς αύτήν.» Τά παιδία προσήλθον δλα ήδη προς τον Ίη—
σούν, καί άφ'ού τά ενηγκαλίσθη, έ'πειτα επέθεσεν Ιπ ' αύτών
τάς χεϊράς του καί τά ηύλόγησε- τά δε παιοία δλχ ήσπά-
σθησαν τήν χείρα τού Κυρίου καί άνεχώρησαν.

Έδώ προσήλθον καί οί υίοί τοϋ Ζεβεδαίου, οί δποιοι μή
έννοήσαντες τον σκοπον τοϋ έργου τεϋ Ίησοϋ Χριστού,
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εφαντάζοντο ότι θά γίνη βασιλεύς καί θα δώση 3ΐς
τούς οπαδούς του μεγάλα άξιώματα, καί παοεκάλεσαν τον
Ίησούν, δταν θά γίνη βασιλεύς, νά προτίμηση αύτούς
τών άλλων καί νά θέση αύτούς τον μεν έκ δεξιών, τόν δέ
άλλον έξ άριστιρών.

Προς τούτους ειπεν ό Ίησοϋς·

«Δέν ήξεύρετε τί ζητείτε ! Τό νά καθίση τις είς τά
δεξιά μου ή είς τά άριστερά μου, δέν είναι έμόν νά δώσω
εις δν θέλω, άλλά λαμβάνουσιν εκείνοι, είς ους ή θέσις αύτη
είναι ήτοιμασμένη παρά τοϋ Θεού διά τήν άρετήν των. Έν
τή βασιλείς τών ούρανών δέν γίνεται δπως iv ταΐς βασι-
λιίαις τής γής, ένθα. οί βασιλείς καί οί άρχοντες έχουσιν ύπο
τήν έξουσίαν των καί ύπο τάς διαταγάς των τούς άλλους.
Έν τή βασ ιλεία τών ούρανών, δστις θέλει νά είναι μέγας,
πρέπει νά γίνη τών άλλων ύπηρέτης, καί όστις θέλει νά
είναι πρώτος, πρέπει νά γίνη τών άλλων δούλος. Ήμεϊς δέν
ήλθομ,εν, ίνα ύπηρετηθώμεν. άλλ'ίνα ύπηρετήσωμεν καί
άποθάνωμεν, ίνα σώσωμεν τούς άνθρώπους.»

Τήν γνώμην ταύτην τού διδασκάλου παρεδέχθησαν καί
οί άλλοι μοίθηταί καί ήγανάκτησαν μάλιστα διά τήν άπε-
ρίσκεπτον άξίωσιν τών υιών τού Ζεβεδαίου.

Έν ω δέ ο Ίησοϋς έβάδιζε τήν οδόν τήν άγουσαν είς
Ιερουσαλήμ μετά τών μαθητών του, ενεφανίσθη πρός αύτόν
είς νέος Ιουδαίος πλουσιώτατος, όστις ήρώτησε τί καλόν
νά κάμη, ίνα κληρονομήση τήν αίώνιον ζωήν. Πρός τού-
τον άπεκρίθη ο Ίησοϋς· «Νά φυλάττης τάς έντολάς τοϋ
Θεού, τάς οποίας γινώσκεις. Έάν δέ θέλης να γίνης τέλειος,
πώλησε δλα, δσα έχεις και μοίρασε δλα τά χρήματά σου
είς τούς πτωχούς καί έ7α νά μέ άκολουθήση;.» Ώς δέ ήκουσε
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ταύτα 6 πλούσιος άνεχώοησε περίλυπος. Ό δε Ιησούς είπε
προς τούς μαθητάς του· «Δύσκολον είναι οί έχοντες τον
νουν των είς τά χρήματα νά είσέλθωσιν είς τήν βασιλείαν
τού Θεού.»

§ Εΐ'οοδος sες τήν 'Ιερουσαλήμ..

Ό 'Ιησούς μετά τών μαθητών του έφθασεν ήδη είς τήν
Ίουδαίαν. Οί δε φίλοι του καί οί τρεις αύτού άφωσιωμένοι
άνθρωποι, εν οίς ήτο καί 6 Λάζαρος, θέλοντες νά δείξωσι
τήν μεγάλην προς τον Ίησοϋν άγάπην, παρεσκεύασαν αύτω
μέγα γεύμα εν τή οίκί<£ Σίμωνος τοϋ λεπρού, είς δ παρεκά-
θισε καί δ Λάζαρος. Άφ' ού δε Ιτελείωσε το φαγητόν των,
τότε ή Μαρία, ί'να δηλώση τήν ύψίστην αύτής τιμήν προς
τον Ίησοϋν, ενλαβεν εν βωκάλιον πολυτιμοτάτου μύρου καί
έ'χυσεν δλόκληρον επί της κεφαλής τού Ιησού, καθ' δν
χρόνον έκάθητο άκόμη είς τήν τράπ*ζαν, ήλειψε δέ καί
τούς πόδας του μέ μύρον καί τούς άπέμαξε μέ τήν κρμην
της, καί ολη ή οικία έπληρώθη της ήδίστης ταύτης ευω-
διάς τοϋ μύρου. Κατεσκευάζετο δέ τό μύρον τούτο άπο τήν
ρίζαν φυτού τίνος θαμνώδους τών Ινδιών καλουμένου νάρ-
οου, παρεμφερούς προς τήν βχλεριάναν, καί έτιματο εκά-
στη λίτρα αύτού τριακοσίας δραχμάς. Καί μίαν δλόκλη-
ρον λίτραν έπέχυσεν ή Μαρία επί τοϋ Ίησοϋ, θραύσασα
καί το βωκάλιον. ΓΩς δέ ιΐδον τούτο οί μαθηταί του, ελυ-
πήθησαν δια τήν σπατάλην ταύτην, μάλιστα δέ δ 'Ιούδας
δ 'Ισκαριώτης, δστις είπε' «Διατί δεν έπωλεΐτο καλλίτερα
το μύρον καί τά χρήματα νά δοθώσιν είς τούς πτωχούς;»
"Ελεγε δέ ταύτα οχ ι διότι τον έ'μελε διά τούς πτωχούς,
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άλλά διότι ήτο κλέπτης καί ήθελε νά λάβη αύτός τά χρή-
ματα ταϋτα, άφ' ού μάλιστα αύτος είχε τό γλωσσόκομον
(κουτί), είς τό δποΐον ήσαν τά χρήματα, τά όποια ό Χρι-
στός είχεν, ϊνα βοηθή τούς πτωχούς.

Πρός τούτους άπεκρίθη b Ίησοϋς·

«Αφήσατε αυτήν καί μή τήν ενοχλείτε! Είς εμέ έκαμε
καλόν."Ο,τι &ίχεν, εκαμε. Τούς πτωχού; εχετε πάντοτε μαζί
σας καί όταν θέλετε, δύνασθε νά εύεργετήσητε αύτούς.
Έμέ ό'μως δέν θά έχητε πάντοτε Τό μυρον τούτο εφύλαττε
διά τόν ενταφιασμόν μου, άλλ' ήδη δέν ήδυνήθη νά άνα-
μένη καί μέ ήλειψε άπό τούδε. Τή άληθεί^ σ#ς λέγω είς
όλον τόν κόσμον, ένθα ήθελε κηρυχθή 'ό εύαγγέλιον τούτο
θά γίνη γνωστόν καί ο,τι έκαμεν αύτη ενταύθα είς μνη-
μόσυνον αύτής.»

Άλλά καί οί τιμώντες τόν Ίησούν Ιουδαίοι ώς καί οί
Γαλιλαίοι προσκυνηταί ήθελον νά δείξωσιν είς τόν κόσμον
σημεία τής εύσεβείας αύτών καί άπεφάσισαν νά ύποδεχθώσι.
τόν Ίησοϋν θριαμβευτικώς κατά τήν εισοδον αύτοϋ είς Ιε-
ρουσαλήμ. "Οτε δέ έφθασαν είς τό χωρίον Βητφαγή, κεί-
μενον είς τήν κλιτύν τού όρους τών Έλαιών, όθεν τό πρώ-
τον φαίνεται είς τούς εκ Βηθανίας έρχομένους ή Ιερουσα-
λήμ, οί μαθηταί τού 'Ιησού εφερον πώλον όνου καί ρίψαν-
τες επ' αύτοϋ τά ίμάτιά των έκάθισαν έπ' αύτού τόν δι-
δάσκαλον. Ό όνος παρά τοις λαοΐς τοις άνατολικοις καί
τότε καί τώρα είναι ζώον προσφιλές καί σύμβολον τής ειρή-
νης κατ' άντίθεσιν πρός τον ϊππον, όστις θεωρείται σύμβο-
λον τού πολέμου. Έπί όνου έπωχούντο καί βασιλείς καί ήγε-
μόνες μάλιστα δέ έν έπισήμοις έορταΐς, χωρίς διά τούτο νά
ύπάρχη κάμμία καταφρόνησις. Πλήθος δέ άνθρώπων είχε
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συνα^θή εις Βητφαγή εκ τής πόλεως, ίνα ύποδεχθή τόν
Σωτήρα καί ύπό τήν συνοδείαν άμετρου πλήθους είσήλθεν
ο Κύριος είς Ιερουσαλήμ. 'Ίνα δέ ο λαός δείξη τήν λατρείαν
του προ; τόν Ίησούν, εστρωνον άλλοι μεν τά ιμάτια των
κατά γής, άλλοι δέ κλάδους φοινίκων καί έφώναζον Δός
την νίκην είς τόν υίόν τού Δαβίδ ! Ευλογημένος ο ερχόμενος
έν ονόματι Κυρίου ! Ευλογημένη ή έρχομένη βασιλεία τού

Πατρός ήμώνΔαυίδΐΔός νίκην είς τόν βασιλέα τοϋ Ισραήλ!»

Τό δέ πλήθος τών μαθητών τοϋ Ιησού, ίδόν τήν ε"κ~
τακτον τοϋ διδασκάλου ύποδοχήν, ήρχισαν νά εύλογώσι τόν
Θεόν, δι' όσα βλέπουσιν καί νά λέγωσιν «Ευλογημένος ο
ερχόμενος βασιλεύς εν ονόματι Κυρίου ! Ειρήνη έν τω ούρα-
νώ καί δόξα έπί τής γής !»
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Ώς δέ ήκουσαν ταϋτά τίνες τών Φαρισαίο>ν είπον «Δι-
δάσκαλε, τιμώρησε τούς μαθητάς σου !»

Προς τούτους ειπεν ό 'Ιησούς· «Σας διαβεβαιώ, καί άν
ούτοι σιωπήσωσι, θά φωνάξωσιν οί λίθοι.»

Ύπο τοιαύτην συνοδείαν ήλθεν ό 'Ιησούς πλησίον τής
πόλεως. Ώς δέ εισήλθεν ε'ις αύτήν έδάκρυσε και είπε"

«Είθε νά ένόεις, 'Ιερουσαλήμ, έστω καί κατά τήν ήμέραν
ταύτην, ο,τι δύναται νά σέ σώση ! Άλλα τούτο μένει κε-
κρυμμένον άπο τούς οφθαλμούς σου! Θά έλθωσιν ήμέραι, οτε
οί εχθροί θά σέ περιζώσουν μέ χαράκωμα καί θά σέ περι-
κυκλώσουν πανταχόθεν καί θά σέ καταλάβουν καί θά
κατεδαφίσουν καί θά σέ άπολέσουν κάί σέ καί τά τέκνα σου
καί δέν θά σού αφήσουν λίθον έπί λίθου, άφ'ού δέν ένόησες τον
καιρόν, οτε ήδύνασο νά σωθής.»

Διερχόμενος δέ διά τής πόλεως, άνευφημεΐτο ύπο τών
άνθρώπων. Οί δέ ξένοι, οσοι δέν εγίνωσκον τον Ίησούν, ήρώ-
των νά μάθωσι τίς είναι. Ό δέ λαος άπεκρίνετο* Ό 'Ιη-
σούς δ προφήτης £*κ Ναζαρέτ τής Γαλιλαίας.»

Κατ' εύθιΐαν δέ δ Ιησούς ήλθεν είς τον ναον τοϋ Θεού,
?να προσευχηθή. Ώς δέ εισήλθεν είς τον περίβολον τοϋ ναού,
εύρεν πάλιν ενταύθα, πλήθος κτηνών εκτεθειμένων είς πώλη-
σιν καί τούς τραπεζίτας καί τούς έμπορους πωλούντας καί
αγοράζοντας. Τούτους πάλιν μετ ' άγανακτήσεως έδιωξε
μακράν ώς καί τά κτήνη ειπών" «Τον οίκον τής προσευχής
Ικάμετε σπήλαιον ληστών!»

Τοϋτο έξώργισε τούς γραμματείς καί Φαρισαίους έτι
μάλλον καί ήθβλον νά άποκτείνωσι τον Ίησούν. Ά,λλ' έφο-
βούντο τον οχλον μάλιστα τώρα, οτε έ'νεκα τής εορτής τού
Πάσχα ησαν άπειροι άνθρωποι έν τή πόλει συνηγμένοι, οί



όποιοι πάντες έλάτρευον τον Ίησούν. Ό δε Ιησούς έκ<χθισεν
έν τω ναω άπέναντι τοϋ γαζοφυλακίου και εβλεπε πώς οί
άνθρωποι ί'ρριπτον είς αυτό χρήματα. Καί οί μεν πτωχοί
έρριπτον ολίγα, οί δέ πλούσιοι ενρριπτον πολλά. Μεταξύ δέ
τών άλλων προσήλθε καί γυνή χήρα πτωχότατη, -ί^τις
έρριψε δύο λεπτά. Τούτο ίδών 6 'Ιησούς είπε προς τούς μα-
θητάς του- «Τ9) «κληθείς σας λέγω, ή πτωχή αύτη χήρoc
έρριψε περισσότερα άπο ολους είς τό γαζοφυλάκιον διότι
οί μέν άλλοι πάντες έρριψαν έκ τοϋ περισσεύματος αύτών,
αύτή όμως εκ της στερήσεως αύτής. Όλη ή περιουσία,
αυτής ήσαν τά δύο λεπτά καί ταύτα πάντα έρριψεν είς
τό γαζοφυλάκιον.»

5 33. Ό Ίησοϋς καί οί «1>αρεοαι?ος..

Καθ' δν ό'έ χρόνον δ Ιησούς διέτριβεν εν τω ναώ, ήλ^ον
προς αύτον οί αρχιερείς καί οί Φαρισαΐοι καί οί πρεσβύτεροι
τοϋ λαοϋ καί είπον «Μέ ποίαν έξουσίαν κάμνεις αυτά; Τίς
σού εδωκε τήν έξουσίαν ταύτην ;

Προς αυτούς άπεκρίθη δ Ιησούς·

«Καί εγώ θά σας κάμω μίαν έρώτησιν και αν άποκριθήτε
είς αυτήν, τότε Θά σας εΐπω καί έγώ μέ ποίαν Ιξουσίαν
κάμνω ταϋτα. Πόθεν ήτο το βάπτισμα τού 'Ιωάννου ; ?Ητο
εκ Θεοϋ ή εξ ανθρώπων ;

Ούτοι εσκέφθησαν καθ ' έαυτούς* « 'Εάν εΐπωμεν οτι ήτο
εξ ούρανοϋ, θά μας εΐπτρ, διατί δέν έπιστεύσατε : Έάν όμως
ε'ιπωμεν οτι ήτο έξ ανθρώπων, τότε τοϋτο θά είναι σκάνδα-
λον δια τον λαόν. δστις έθεώρει τόν Ίωάννην ώς προφήτην.»
Καί δ ιά τοϋτο άπεκρίθησαν «Δέν ήξεύρομεν πόθεν ήτο.»
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Ό δε 'Ιησούς είπε' «Τότε καί εγώ δεν λέγω μέ ποίαν έ-
ξουσίαν κάμνω ταύτα.»

Καί διηγήθη εις αυτούς μίαν πβφαβολήν «"Ανθρωπος
τις εφύτευσεν αμπελώνα, δαπανήσας πολλά χρήματα καί
δια τήν φυτείαν καί δια τήν οίκοδομήν ληνού, ίνα εν αύτψ
θλίβωνται αϊ σταφυλαί, καί δια τήν άνέγερσιν πύργου, ϊνα
έν αύτω κατοικώσιν οί φύλακες καί φυλά^τωσι τον αμπε-
λώνα, καθώς καί δια τον φράκτην πέριξ τού άμπελώνος.
'Αφ'ου δε πάντα ταύτα έγιναν έτοιμα, ένεπιστεύθη τήν καλ-
λιέργειαν τοϋ άμπελώνος είς έργάτας καί αυτός άνεχώρησεν
είς άλλην χώραν επί πολλά έτη. Κατόπιν όμως έπανήλθεν
καί εν τώ καιρώ τού τρυγητού έστειλε τον δούλόν του, παρ-
αγγέλων νά δώσωσι καί είς αύτόν έκ τού καρπού τοϋ άμ-
πελώνος. Άλλ' οί αμπελουργοί όχι μόνον ήpvήθησα^ νά δώ-
σωσιν είς τον κύριον τοϋ άμπελώνος οινον, δν έδικαιούτο
νά λάβτ), άλλ' έ'δΐΐραν καί τον δούλο ν,διότι έτόλμησε νά ζη-
τήση παρ' αύτού οίνον. Ό κύριος δέν ή^ύνατο νά έννοήση
τί συμβαίνει καί διά τούτο έστειλε καί δεύτερον καί τρίτον
δούλον. Άλλ' οί κακοί άμπελουργοί άπέπεμπον πάντας "κε-
νούς ίδιοποιούμενοι τον άμπελώνα καί άρνούμενοι νά δώσωσί
τι έκ τού καρπού καί είς τον κύριον. Τότε ούτος είπε καθ'
εαυτόν «.Οί άμπελουργοί φέρονται ούτως, διότι στέλλω δού-
λους νά ζητήσωσι τά δικαιώματά μου. Άν όμως στείλω
τον υίόν μου θά εντραπώσι βεβαίω; καί θά άναγνωρίσωσ1
έμέ ώς ίδιοκτήτην.» Ταύτα έσκέφθη ο κύριος της ά μπίλου
καί έστειλε τον υίόν του,δν είχε μόνον καί δ/ύπίρηγάπα ,
είς τον άμπελώνα. Ώ., δ: ειδον τούτον οί άμπελουργοί
μακρόθεν έρχόμενον, εύθύς οί κακούργοι συμ-ρωνούσι νά φο-
νεύσωσι τον νέον έλπίζοντες ότι μετά τον θχνατον τούτου

9
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δ άμπελών θά περιήοχετο εις τήν "κυριότητα των καί ουδείς'
πλέον θά ήνώχλει αυτούς. Καί δντως ώς ό νέος έφθασε ν είς
τον αμπελώνα, εύθύς έπιπιπτουσι κατ' αύτού καί τον φο-
νεύουσι.»

Άφ' ού δέ είπε τούτο δ 'Ιησούς, ήρώτησε τούς αρχιερείς
καί τούς άλλους· «Τί φρονείτε ότι θά πράξη προς τούς αμ-
πελουργούς τούτους ήδη δ κύριος τής αμπέλου;» — «θά κα-
ταστρέψω τού; παναθλίους τούτους, είπον αύτοί,διά θανάτου
κακού καί τον αμπελώνα θά δώση είς άλλους τίμιους έργά-
τχς, οϊτινες θκ άνχγνωρίζωσι τον κύριόν των καί θά δίδωσι
το ανήκον εις αύτόν εισόδημα.» Ώς ήκουσε τούτο δ 'Ιησούς
ειπεν ε'.ς'αύτούς μετά παρρησίας καί λύπης άμα· «Καί ή
βασιλεία τοϋ θεού θκ άφχιρεθή àrco σάς καί Θά δοθή είς
τούς εθνικούς καί θά φέρη παρ' αύτοις καρπούς.>

Ώς ήκουσαν τοϋτο οί αρχιερείς καί γραμματείς ήγανά-
χτησαν καί ήθελον νά συλλάβωσιν αύτόν καί φονεύσωσι, άλλ'
έφοβούντο τ·ν λαόν.Διά τοϋτο άνεχώρησαν καί συνήλθον πάν-
τες είς συμβούλιον. Έπεθύμουν βεβαίως νά φονεύσωσι τόν Ίη-
σούν τήν νύκτα,άλλα δέν ιΰρισκον αύτόνδιότι δ Ιησούς μετά
τών μαθητών του δέν έκοιμ&το είς τήν πόλιν, άλλ'εζω αύτής
ή είς τήν Βηθανίαν η ιίς τό δρος τών Έλαιών,είς μέροςάγνω-
στον είς τούς αρχιερείς. Άπελπισθέντες λοιπόν ν' άνεύρω-
σιν αύτόν τήν νύκτα, έσκέφθησαν νά πλάσσωσι λόγους κατ'
αύτού κατηγορίας. Καί πρός τούτο έστειλαν τούς πανουρ-
γοτέρους έκ τών ανθρώπων των,ϊνα παγιδεύσωσι τόν Ίησούν
έν τή συζητήσει. Μίτ' αυτών δέ έστειλαν καί τούς Οιασώτας
τοϋ Ήρώδου, ώστε &ν τό πράγμα φθάση μέχρι τού ήγεμό-
νος τούτου, νά είναι αμέσως μάρτυρες πρόχειροι είς τήν άνά-
κρισιν.Ούτω λοιπόν πάντες δμού ήλθον πρός τον Ίησούν τήν
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επαύριον διδάσκοντα έν τω ναφ καί ενώπιον δλου τού κό-
σμου ειπον προς αυτόν

«Διδάσκαλε, γνωρίζομεν OTt είσαι αληθής, οτι διδά-
σκεις αληθώς την πίστιν τού Θεού, χωρίς νά φοβήσαι τί-
ποτε* διότι δεν σε πτοοϋσι τά άξιώματα τών ανθρώπων.
Δ*.ά τοϋτο ήλθομεν να μας λύσης αυτήν τήν άπορίαν. Επι-
τρέπεται νά πληρώνωμεν φόρους είς τον Καίσαρα ή οχι ;»
Ό Ίησοϋς ενόησε τήν πανουργίαν αύτών καί είπε* «Τί μέ
«ρωτάτε περί τούτου; Φερετέ μοι εν νόμισμα!ο Ώς δέ προσ-
έφερον το νόμισμα ήρώτησεν αύτούς* «Τίνος εΐναι ή ιίκών
Λυτή καί ή επιγραφή, ην ενχει το νόμισμα;» Αύτοί άπε~
κρίθησαν* «Τοϋ Καίσαρος.» Τότε είπεν δ Ιησούς· λ Άπό-
δοτε τά είς τον Καίσαρα άνήκοντα είς τον Καίσαρα, τα δέ
είς τον Θεδν άνήκοντα είς τον θεόν.»

Έκ της άποκρίσεως ταύτης ουδέν ήδύναντο νά κερδίσωσι
προς τον σκοπόν των οί άπεσταλμένοι καί εφυγον κατη-
σχυμμ,ένοι. Αύτοί ενόμιζον οτι δ 'Ιησούς ή ήθελε σιωπήση
καί τότε θά ε*χανε τήν ύπόληψίν του παρά τώ λαφ, διότι
δέν ήξευρε τί νά άπαντήσγ·,· ή ήθελεν άποκριθΐ} νά πληρώ-
νουν φόρους είς τον αύτδκράτορα τών Ρωμαίων καί τότε ήθε-
λον δυσαρεστηθώ οί 'Ιουδαίοι, οΐτινες εϊχον τήν ίδέαν οτι αύ-
τοί ώ; λαός τοϋ Θεοϋ μόνον τον Θεδν επρεπε ν' άναγνωρίζω-
σιν άρχηγόν, καί είς αυτόν μόνον νά πληρώνουν φόρους- ή
τέλος ήθελεν άποκριθ^ νά μή πληρώνουν φόρους καί τότε εύ-
θύς ήθελον καταγγείλω αύτον είς τον διοικητήν τών Ρωμαί-
ων ΙΙιλάτον ώς στασιώτην καί ήθελον τότε ευκόλως επιτύ/η
τήν καταδίκην του. 'Αλλ* ή άπόκρισις τού 'Ιησού, χωρί-
σαντος τά δικαιώματα τού αύτοκράτορος άπο τά δικαιώ-
μ,ατα τοϋ θεού καί συμβουλεύσαντος να εύλαβώνται άμφο·
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τέρων τά δικαιώματα εματαίωσεν αυτών τήν έπιβουλήν καί
άνεχώρησαν μή ήξεύροντες τί νά εΐπωσι. Μετά τινα όμως
καιρόν Ιπανήλθον πάλιν καί ήρώτησαν" «Πότε θά ε'λθη -ή
βασιλεία τοϋ θεοϋ

Πρός αύτούς άπεκρίθη b Ίησοϋς τά έξης*

«Ή βασιλεία τού θεού δέν έρχεται μέ έξωτερικήν επί-
δειξιν καί μεγαλοπρέπειαν ουδέ θά άκούσητε* Ιδού έκεϊ εί-
ναι ή εδώ είναι αύτη* διότι μάθετε ότι ή βασιλεία τοϋ θεού
είναι εσωτερικώς έν ύμΐν.»

Επειδή δέ τίνες εκ τών 'Ιουδαίων ύπερηφανεύοντο ότι
εΐναι εύσεβεΐς καί δίκαιοι, περιεφρόνουν δέ τούς άλλους ώς
άσιβεΐς καί άδικους άνθρώπους, διηγήθη τήν έξης παραβο-
λής «Δύο άνθρωποι ήλθον είς τόν ναόν διά νά προσευχη-
θώσι. Τούτων ό μέν εις ήτο Φαρισαιος. ό δέ άλλος τελώ-
νης. Καί ό μέν ΦαρισαΤος σταθείς πρό τοϋ θυσιαστηρίου
έ'λεγε ταϋτα προσευ^όμενος· «Σέ εύχαριστώ, θεέ μου, διότι
δέν είμαι καθώς οί λοιποί άνθρωποι, άρπαγες, άδικοι, αι-
σχροί ή καθώς ο τελώνης ούτος εδώ ! Έγώ νηστεύω δις
τής έβδομάοος καί "πρσφέρω τό δεκατον εξ ολων, οσα έ'χω,
είς τούς πτωχούς.» Ό δέ τελώνης ιστάμενος μακράν τοϋ
θυσιαστηρίου δέν ετόλμα ουδέ τούς οφθαλμούς του νά ύψώση.
πρός τόν ούρανόν, άλλ ' ετυπτε τό στήθος του καί ελεγε'
«Ό θεός νά μέ ελεήση τόν άμαρτωλόν.»

Έπειτα ειπεν h Κύριος πρός τούς άνθρώπους, οΐτινες ήκου-
σαν τήν παραβολήν ταύτην «Σας λέγω άληθώς ότι ούτος
b άνθρωπος μετέβη συγκεχωρημένος είς τήν οίκίαν του, ό
δέ Φαρισαΐος όχι. Διότι πας όστις ύψώνει έαυτόν, θά ταπει-
νωθή, π3ς δέ όστις ταπεινώνει έαυτόν, θά ύψωθ/,. "Οταν
τις έκτελή ό,τι οφείλει νά έκτελέση, δέν ενχει νά ύπερηφα-



νεύηται διά τοϋτο παρά νά "Χέγτρ μετριοφρόνως· α Έξετέλεσα
το καθήκον μου καί τίποτε περισσότερον. »

Κατόπιν δε της παραβολής ταύτης ώμίλησε καί τα εξής
προς τον λαόν

«Επί της καθέδρας τοϋ Μωϋσέως κάθηνται ήδη οί
γραμματείς καί οί Φαρισαΐοι, οί'τίνες ε'χουσι καλούς λόγους,
οχι όμως καί έργα καλά. Πάντα τά έργα αυτών γίνονται
χάριν επιδείξεως, πλατύνουσι τά φυλακτήρια αύτών, μέ-
γαλώνουσι τά κράσπεδα τών φορεμάτων των, καταλαμ-
βάνουσι τήν πρώτην θέσιν είς τά δείπνα, είς τάς συνα-
γωγάς, άπαιτούσι νά όνομάζωνται ^αββί (κύριοι) ύπό τών
ανθρώπων καί νομίζουσιν ότι αύτά είναι τά καθήκοντά των,
πώς νά θεωρώνται παρά τών άλλων ευσεβείς, καί σπου-
δαίοι,ουχί καί πώς πράγματι νά είναι."Επειτα ααφθείρουσι
τούς άνθρώπους καί διά της ψευδούς τ«ν διδασκαλίας, λέ-
γοντες, δταν δρκισθή τις είς τό όνομα τού ναού, δεν είναι
υποχρεωμένος νά τηρήσγ) τον δρκον, εκτός ίάν εχη δρκιοθ^
είς τον χρυσόν τον εν τω ναώ ! Αύτοί ύποχρεώνουσι τούς
άνθρώπους νά προσφέρωσιν τό δέκατον διά τούς ιερείς καί
άπό τό κύμινον, καί άπό τό άνηθον καί άπό τον ήδύοσμον,
διά νά δείξωσι μέγαν «εβασμόν εις τον νόμον τού Μωϋσέως,
δστις προστάσσει νά δίδηται είς τούς ίεριΐς τό δέκατον τών
καρπών της γης, άλλ ' άμελοϋσιν εν τούτοις τά σπουδαιό-
τερα τοϋ Νόμου τήν κρίσιν, τήν εύσπλαγχνίαν, τήν πίστιν
καί τήν προς τον θεόν άγάπην ! Έπρεπε καί ταύτα νά
ποιήσωσι καί εκείνα νά μή άφίνωσι. Καθαρίζουσι τό ε"ξωθεν
τοϋ ποτηριού καί της παροψίδος, καί τρώγουσα αμέριμνοι
τά εδέσματα τά προερχόμενα Ιξ άρπαγής καί άκρασίας !
Δεν φροντίζουσι διά τήν ούσίαν παρά δια τούς τύπους,
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διυλίζουσι τον κώνωπα, και καταπίνουσι τήν κάμηλον
Είναι ώς οί τάφοι, οΐτινες εζωθεν μεν εΤν αι-λευκοτατοι, κε-
κονιαμένοι δι' άσβεστου, έσωθεν όμως γέμουσι οστών καί
ακαθαρσίας. Ουτω καί ούτοι έξωθεν μεν φαίνονται δίκαιοι
£Ϊς τούς άνθρώπους, έ'σωθεν δέ είναι μεστοί ύποκρισίας καί
άνβμίας ! Ούαί ύμίν, γραμματείς χαί Φαρισαΐοι ύποκριταί,
οιτινες τρώγετε τάς οίκίας τών χηρών, οί'τινες κινείτε πάντα
λίθον νά κάμητε ένα προσήλυτον, ί'να άντί τής βελτιώσεως,
ήν ύπόσχεσθε προς αύτόν, διαφθείρητε αύτόν ετι μάλλον!
'Ιερουσαλήμ 'Ιερουσαλήμ, σύ ήτις φονεύεις τούς προφήτας
κα·. λιθοβολείς τούς άπεσταλμένους, ποσάκις ηθέλησα νά
περιμαζεύσω καί νά σώσω τά τέκνα σου, δπως ή δρνις συν-
άγει ύπό τάς πτέρυγάς της τούς νεοσσούς, άλλά σύ δέν
ήθίλησες ! 'Ιδού τά πάντα μεταβάλλονται είς ερημίαν !»

§ Πβρί τής δεύτερους παροοαόας.

Ταύτα ειπεν δ 'Ιησούς καί εξήλθε τού ναού, άκολουθού-
μενος παρά τών μαθητών του. Οί δέ μαθηταί του θαυμά-
ζοντες τόν ναον είπον πρός τόν Ίησούν «Διδάσκαλε, όποιοι
λίθοι καί όποιον οικοδόμημα είναι τούτο !»

— «Μάλιστα, άπεκρίθη ό Ιησούς, άλλ' εκ τού ναού
τούτου δέν θά μείνη λίθος επί λίθω. Τόσον είναι τούτο βέ-
βαιον, ώστε οί ούρανοί καί ή γή δύνανται νά άφανισθώσιν,
οί λόγοι μου όμως δχι. (1)»

(1) Τοΰτο έξετιλέσθη κατά τον 4 αιώνα μ. Χ. επί του αύτοκρά-
τορος Ιουλιανού, δστις διέταξε καί τά θεμέλια αύτα του ναου νά
κρημνίσωσι. Έπί τής θέσεως ταύτης σήμερον υπάρχει Τουρκικον
τζαμίον.
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Έκ τοϋ ναού μετέβησαν είς το πλησίον δρος τών Έλαιών,
δπερ χωρίζεται της 'Ιερουσαλήμ δια της κοιλάδος τοϋ χει-
μάρρου Κέδρων. Έκ τοϋ δρους τούτου, ου ή υψηλότερα κο-
ρυφή είναι 2724 πόδας, εχει τις μίαν τών ωραιότατων καί
μεγαλοπρεπεστάτων απόψεων τού κόσμου καθ\ολας τάς διευ-
θύνσεις. Κάτω δέ είς τούς πρόποδας τοϋ ορούς είς τήν δεξιάν
δχθην τοϋ χειμάρρου εν τη κοιλάδι αυτή ήτο κάλλιστος
περίβολος έξ έλαιών ονόματι Γεθσημανή, ένθα μετέβαινε
και ό Κύριος ημών Ίησοϋς Χρίστος άποφεύγων τον θόρυ-
βον της πόλεως και φιλοσοφών ύπο τήν παχειαν σκιάν με-
γαλοπρεπών έλαιών περί τών ύψίστο^ν του κόσμου ζητημά-
των. Ειχον ήδη φθάση έπί της κορυφής τοϋ ορβυς, δτε οί
μαθηταί τοϋ Ιησού ήρώτησαν «Πότε θά ελθης πάλιν, Κύ-
ριε, καί πότε θά είναι το τέλος τού κόσμου καί τίνα ση-
μεία θά προαναγγείλωσι τοϋτο ;

Προς τούτους δ Ιησούς διηγήθη τήν έξης παραβολήν

«Μίαν φοράν έγίνετο γάμος. Ήτο δέ συνήθεια δ γαμ-
βρός τήν νύκτα μετά τών συγγενών καί φίλων νά έρχηται
είς τήν οίκίαν της νύμφης, ?να παραλάβη αύτήν καί ·δη-
γήση είς τήν οίκίαν του. Καθ' ί,δον δέ κόραι, αί φίλαι της
νύμφης, άνέμενον τον γαμβρον μετά φανών και ομού μετά
τών άλλων είσήρχοντο καί αύται είς τήν οίκίαν της νύμ-
φης και μετειχον της τελετής μετά πάντων τών προσκε-
κλημένων. Άλλα τήν φοράν αύτήν δ γαμβρός έβράδυνε νά
ελθη καί τά κοράσια δέκα τον άριθμον άπεκοιμήθησαν πε-
ριμένοντα. Κατά τό μεσονύκτιον δέ ήκούσθησαν φωναί ότι
ερχεται δ γαμβρός καί ευθύς έσηκώθησαν καί τα κοράσια»
ίνα λάβωσι μέρος είς τήν συνοδείαν. Άλλ' οί φανοί αύτών
ιπλησίαζον νά σβήσωσι' διότι τό έλαιον αύτών είχεν έξαν-
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τληθή. Άλλά πέντε εκ τών κορασιών τούτων είχο^ λάβη
μεθ ' εαυτών έκτος τοϋ φανού καί άλλο έ'λαιον είς ιδιαίτερα
άγγεια. "Ωστε τά κοράσια ταϋτα ε"ρριψαν εύθύς είς τούς
φανούς των άλλο έ'λαιον καί έτρεξαν νά συνοδεύσωσι τον
γαμβρόν. Τά άλλα 6ρ.ως πέντε κοράσια δέν έ'λαβον ουδε-
μίαν περί τούτου πρόνοιαν καί δέν είχον έ'λαιον νά ρίψωσιν
είς τούς φανούς των, οίτινες ήδη έσβησαν. Άλλ' ούδέ αί
άλλαι είχον περισσόν διά νά δώσωσιν είς αύτάς. "Ενεκα
τούτου ήναγκάσθησαν νά καταφύγωσιν είς τά έλαιοπωλεια,
ϊνα τώρα άγοράσωσιν έ'λαιον. Άλλά μέχρις ότου γίνωσι
ταύτα, ο γαμβρός καί όλη ή πομπή παρήλθεν. 'Αφού δέ επέ-
ρασεν ικανός χρόνος, ήτοίμασαν καί αί παρθένοι αύται τούς
φανούς των καί ήλθον είς τού γαμβρού τήν οίκίαν, όπου
πάντες είχον προ πολλού έπιστρεψη καί διεσκέδαζον κλείσαν-
τες τήν θύραν της οικίας. Εύθύς έκρουσαν αύτήν φωνάζου-
σαι· «Κύριε, Κύριε, άνοιξον ήμϊν.» 'Αλλ ' ούδείς ήνοιξεν είς
αύτάς, διότι ή θύρα είχε κλεισθή.

«Ού'τω καί σεις γρηγορείτε καί προσεύχεσθε' διότι δέν
ήξεύρετε ούτε τ^ν ώραν ούτε τήν στιγμήν, καθ' ήν θά έ'λθη
ό υιός τού άνθρωπου. Πότε δέ θά γίνη τούτο, ούδείς ήξεύ-
ρει ούδε οί άγγελοι τού ούρανού, ειμή μόνος ο πατήρ μου
ο εν τοις ούρανοϊς.»

§ 3S5. Τά τάλαντα.

Άφ ού διά τής παραβολής τών παρθε'νων έ'δειξεν h Χρί-
στος είς τού; μαθητάς του ότι πάντοτε πρέπει νά είναι έτοιμοι
διά τών καλών έργων των καί τοϋ σώφρονος βίου των, ϊνα
είσελθωσιν,όταν σημάνη ή ώρα, είς τήν βασιλείαν τού Θεού,
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•ήδη διά μιας άλλης παραβολής συμβουλεύει αυτούς νά
καλλιεργώσι οιονδήποτε χάρισμα και αν εδωκε προς αυτούς
δ Θεός, ίνα καί αύτοί γίνωνται τελειότεροι, καί δ Θεός δι'
αυτών δοξάζηται περισσότερον.

Ήτό ποτε, είπε, πλουσιώτατος άνήρ, όστις μέλλων ν'
άποδημ,ήση Ινεπιστεύθη σύμπασαν τήν περιουσίαν αύτού είς
τρεις δούλους του . Καί είς μεν τον πρώτον έ'δωκε δέκα τά-
λαντα, εις δέ τον δεύτερον πέντε καί είς τον τρίτον εν καί
συνεβούλευσε νά Ιμπορευθώσι . μέ αύτά τά χρήματα, ίνα
αύξήσωσιν αύτά περισσότερον. Ά φ ' ου δέ παρέδωκεν είς
αύτούς τά χρήματα, άνεχώρησε. Καί οί μέν δύο πρώτοι
δούλοι επιχείρησαν είς διαφόρους εργασίας καί κατώρθωσαν
μετά τινα χρόνον δια της τιμιότητός των καί της φιλοπο-
νίας των νά διπλασιάσωσι τά χρήματα, δσα εδωκε προς
αύτούς δ κύριος των. Ό τρίτος όμως δούλος, άνθρωπος οκνη-
ρός καί δύσπιστος καί κακός, δεν έ'πραξεν ώς οί άλλοι, άλλα
κατώρυξε τά χρήματα καί έμενεν άργός, άναμένων τήν Ιπά-
νοδον τού κυρίου του. Καί όντως μετά τινα χρόνον Ιπανήλ-
θεν δ κύριος καί έκάλεσε καί τούς τρεις δούλους του, ίνα
μάθη τί συνέβη μέ τά χρήματα του. Οί δύο πρώτοι δούλοι
επαρουσίασαν προς αύτόν τακτικούς λογαριασμούς, έκ τών
δποίων έφαίνοντο ότι εκέρδησαν διά της τίμιας των εργασίας
διπλάσιον έκαστος ποσόν. Ό κύριος ηύχαριστήθη εκ τούτων
κα: είπε' «Εύγε, άφ' ού βφάνητε είς τά χρήματα ταύτα
τίμιοι καί πιστοί, εγώ θά σας εμπιστευθώ ήδη περισσότερα.
Πηγαίνετε είς τήν χαράν τού κυρίου σας. «Κατόπιν δέ τού-
των ενεφανίσθη καί δ λαβών τό εν τάλαντον καί είπε*

«Κύριε, ήξεύρων ότι είσαι άνθρωπος άσπλαγχνος καί άδι-
κος, αρπάζων τοϋ ενός καί τού άλλου τά πράγματα καί
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πλούτων μέ τάς άδικίας και τάς άνομίας, έφοβήθην νά
κάμω έργασίας ριέ τά χρήματά σου καί έπροτιμησα μάλλον
νά τά κατορΰξω είς τήν γήν παρά νά εμπορευθώ με αυτά.
Καί ιδού σου έπιστρέφω αυτά, ώς μοϋ τά έοωκες.» Ώς
ήκβυσε ταϋτα à κύριος πλήρης άγανακτήσεως είπε* «Δούλε
πονηρέ καί οκνηρέ, άφ' ού μέ έθεώρεις τοιούτον, διά τί νά
δεχθής τά χρήματά μου ; Καί άφ' ού τέλος τ« εδέχθης,
διά τί δέν τά έθεσες είς τραπεζίτην, ί'να λάβω ήδη έπα-
νελθών έκτος τού κεφαλαίου καί τον τόκον; Φέρε έδώ τά
χρήματά μου, άς λάβωσιν αύτά οί δείξαντες ότι δύναν-
ται νά τά διαχειρισθώσιν καλώς. Σύ δέ ώς άχρηστος πρέ-
πει νά ριφθής είς το σκότος, όπου είναι ο κλαυθμος καί ο
βρυγμος (τρίξιμον) τών οδόντων.

§ 3 6· Ή ήμερα της *ρ6σεως,

Τί δέ θά συμβή κατά τήν ήμέραν τής κρίσεως, περί
τούτου είπεν ό Ίησοϋς τά έξής"

"Οταν θά ε'λθη δ υιός τοϋ ανθρώπου έπί τών νεφε-
λών τοϋ ούρανού περιστοιχούμενος ύπο τών ουρανίων άγ-
γέλων, τότε θά καθίση έπί λααπρού θρόνου. Καί δλοι οί
άνθρωποι θά συναχθώσιν έμπροσθεν αύτού καί θά διαχώριση
αυτούς άπ' αλλήλων ώς δ ποιμήν χωρίζει τά πρόβατα άπο
τά έρίφια κα; θά τοποθετήση τούς μεν άγαθούς είς τά δε-
ξιά, τούς δέ κακούς είς τά άριστερά. Καί είς μεν τούς έκ
•εξιών δντας θά εϊπη · «Έλθετε οί εύλογημένοι τού πα-
τρός μου, κληρονομήσατε τήν βασιλείαν, ήτις φυλάττεται
δι' ύμας άπ' άρχής τοϋ κόσμου' διότι έπείνασα καί μούέ-
δώκατε νά φάγω, έδίψησα καί μού έδώκατε νά πιω, ξέ-
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νος ήμην και μέ ύπεδέχθητε είς τον οικόν σας, γιμνό; ήμην
και με ένεδύσατε, ασθενής ήμην καί με έπεριποιήθητε, είς
τήν φυλακήν ήμην καί ήλθετε προς έμέ!» Τότε θά είπωσι
προς αύτον οί ενάρετοι άνθρωποι' «Κύριε, πότε σε είδομεν
πεινώντα καί σέ έχορτάσαμεν, ή διψώντα καί σε εποτίσαμενΐ
πότε σέ εΐδομεν ξένον καί σέ έφιλοξενήσαμεν είς τον οικόν
μας ή γυμνόν καί σέ ένεδύσαμεν ; Πότε σέ είδομεν άσθενούν-
τα ή είς τήν φυλακήν καί ήλθομεν προς σέ Ό δέ βα-
σιλεύς τοϋ κόσμου θά άποκριθή προς αυτούς* «"Ο,τι ε'κά-
μετε είς έ'να εκ τών άδελφών μου τούτων τών ελαχίστων, είς
έμέ το έκάμετε'» "Επειτα θά είπη προς τούς εξ άριστερών
«'Απέλθετε άπ' εμού, κατηραμένοι, είς το πύρ τό αίώνιον,
όπερ έγένετο δια τον διάβολον καί τούς ύπηρέτας αυτού*
διότι επείνασα καί δέν μου έδώκατε νάφάγω, έδίψησα καί
δέν μου έδώκατε νά πιω, ξένος ήμην καί δέν μέ έδέχθητε
είς τον οικόν σας, γυμνές ήμην καί δέν μού έδώκατε νά εν-
δυθώ, ασθενής ήμην καί δέν μέ έβοηθήσατε, είς τήν φυ-
λακήν ήμην καί δέν ήλθετε νά μέ ιδητε.» Τότε θά ειπώ-
σιν οί ασεβείς* «Κύριε, πότε σέ είδομεν πεινώντα ή διψώντα
ή ξένον ή γυμνόν ή ασθενή ή έν τή φυλακή καί δέν σέ
έπεριποιήθημεν ·,» Ό δέ βασιλεύς θά άποκριθή είς αυτούς·
«Ό,τι δέν έκάμετε είς ενα έκ τών ελαχίστων τούτων αν-
θρώπων, ουδέ είς έμέ δέν έκάμετε » Καί ούτω θά είσέλθωσιν
οί μέν άδικοι καί άσεβεϊς είς τήν αίώνιον κόλασιν, ci δέ δί-
καιοι είς τήν αίώνιον ζωήν.

§ 37. Ό μαστικός δείπνος.

Οί 'Ιουδαίοι έώρταζον κατ* έτος είς άνάμνησιντής λυτρώ-
σεως αύτών έκ τών χειρών τών Αιγυπτίων κατά τον μήνα
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Μάρτιον τήν έορτήν τοϋ Πάσχα. Έγένετο δε ή εορτή αύτη
ώς εξής· Κατά τήν 10 ήμέραν τοϋ μηνάς Μαρτίου ώφειλε
έκαστη οικογένεια νά άγοράση εν άρνίον άρρεν καλόν, τό
όποιον εφυλάττετο μέχρι τής 14 ήμέρας, ότε κατά τή'ί
έσπέραν έσφάζετο καί έψήνετο όλόκληρον χωρίς νά διαμε-
λισθή. Έκ τοϋ αίματος τού άρνίου, όπερ εδέχοντο εντός λε
κάντς, ήλείφετο διά δέσμης ύσσώπου(Ι) τό ύπέρθυρον καί
οί παραστάται τής άκίας. Πάντες δέ οί άνθρωποι τής οι-
κίας ορθοί, άνεζωσμένοι, φοροϋντες τά σανδάλιά των, καί
έχοντες είς τήν χείρα ^άβδον ώς έπί όδοιπορίαν, έτρωγον
το άρνίον τούτο. Ούδείς δέ έπετρέπετο νά έξέλθη κατά τήν
νύκτα ταύτην τής οικίας ούδέ κρέατα έκ τοϋ άρνίου νά
μετενεχθώσιν άλλαχοϋ. Έκτος δέ τού κρέατος έπετρέπετο
νά τρώγωσι καί άρτον άζυμον καί λάχανα πικρά. Κατά
τήν άρχήν δέ τού δείπνου ό οικοδεσπότης ελάμβανε μέγα
ποτηριον πλήρες ερυθρού οϊνου καί εύχαριστών τόν Θεόν
έπινεν αύτός, έ'διδε δέ καί είς τούς άλλους νά πίωσιν εκ τοϋ
αύτού ποτηριού "Επειτα παρετιθετο έπί τραπέζης το άρ-
νίον όλον έψημένον, έξ ού κόπτοντες ετρωγον, ώς άρτον
έχοντες κουλούρας άζύμους λίαν λεπτάς και λάχανα πικρά.
Είς τήν τράπεζαν δέ παρετίθετο καί πιάτον μέ ζωμόν. Έν
τω μεταξύ δέ έπινον-καί δεύτερον καί τρίτον καί τέταρτον
ποιήοιον οίνου. Μετά τό δεύτερον δέ ποτήριον δ οικοδεσπό-
της, άφ' ού εύχαρίστει τόν Θεόν, διότι παρέχει αύτοΐς τόν

(1) "Υσσωπος είναι θάμνος ευώδης, ώς το παρ' ήμΓν ®υ(/άρι, έκ
τών κλωναρίων τοΰ δποίου έγίνετο ^άντιστρον (βρεκτοΰρα)' ώς παρ*'
ήμϊν γίνεται άπό £ιγανην ή άπό βασιλικόν.
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άρτον, έκοπτε τεμάχιον έκ τοϋ άζύμου άρτου καί έβούτα
πρώτος «ίς τον ζωμόν τον παρακείμενον, το αυτό δέ έπρατ-
τον κατόπιν καί οί άλλοι καί ελεγον «Ούτος είναι ό άρτος
της δυστυχίας, όν έφαγον οί πατέρες ημών έν Αίγύπτω"»
Καί ού'τω διήρχοντο τήν νύκτα τρώγοντες καί ψάλλοντες
καί αίνούντες τον Θεόν, Αύτήν τήν έορτήν ηθέλησε και ο
Ίησοϋς νά εορτάση μετά τών μαθητών του. Τήν ήμέραν
είχε στείλη τούς μαθητάς του εις τινα οίκίαν ανθρώπου
άφωσιωμένου προς τον Ίησοϋν, δστις ειχε παραχωρήση είς
τόν Χριστόν καί είς τούς μαθητάς του τό άνώγειον της
οικίας του, ίνα εκεί δειπνήσωσι, καί παρεσκεύασαν πάντα,
δσα άπητοϋντο διά τήν έορτήν ταύτην. Περί δέ τήν έσπέ-
ραν συνήχθησαν δλοι έν τή olxicjc, δια νά φάγωσι τόν πα-
σχάλιον άμνόν ολοι δμού. Συνήθεια δέ ήτο παρά τοϊ; Ίου-
δαίοις προ τού δείπνου νά πλύνωσι τών συνδαιτυμόνων
τούς πόδας οί ύπηρέται εντός λεκάνης. Τό έ'θιμον τούτο
ήθελε νά τηρήση καί δ Ιησούς. 'Επειδή δέ εκ τών μαθη-
τών του ούδείς εδείκνυε προθυμίαν νά πράξη τούτο, άνε-
λαβε νά πράξη τούτο αύτός δ διδ άσκαλος καί ζωσθείς
λέντιον (λινοϋν προσόψι) έ'θεσεν ύδωρ είς τήν λεκάνην καί
έπλυνε τού; πόδας τών μαθητών του σπογγίζων αύτούς μέ
το λέντιον. "Οτε δέ ήλθε καί προς τόν Πέτρον, ούτος ήο-
νήθη ειπών «Κύριε ούδέποτε θά γίνη τούτο, σύ νά πλύνης
τού; πόδας μ.ου!» 'Αλλ' δ Ιησούς ειπε* «'Εάν δεν πλύνω
τούς πόδας σου, είς τό έξης διακόπτω πάσαν σχέσιν μέ σέ.»
Τούτο άκούσας δ Πέτρος άπεκρίθη· «Κύριε, πλϋνον ού μό-
νον τούς πόδας μου άλλά καί τάς χείρας μου καί τήν κε-
φαλήν μου.» Μετά τήν πραξιν ταύτην ειπεν ό 'Ιησούς προς
τούς μαθητάς του· «Ειδετε τί έκαμον ! Σεις μέ ονομάζετε
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Διδάσκκλον κβί Κύριον καί καλώς λέγετε* διότι όντως εί-
μαι Κύριος *αί Διδάσκαλος σας. *Αν λοιπόν έγώ b Κύριος
καί Διδάσκβιλός σας έπλυνα τούς πόδας σας, καί ύμείς ο-
φείλετε νά πλύνητε τβύς πόδας αλλήλων. Σ&ς έδωκα τό
παράδειγμα, ινα φέρεσθε προς αλλήλους, ώς εφερθην εγώ
προς ύμ£ς, Έκ τούτου θά γνωρίσωσιν οί άνθρωποι οτι εί-
σθε μαθηται μου, εάν έχητε άγάπην προς αλλήλους.»

Ταύτα είπεν ό 'Ιησούς καί έκάθισεν *ίς τήν τράπεζαν, πέ-
ριξ της δποίας εκάθισαν καί ολοι οί μαθηταί του. "Έπειτα
είπε προς αυτού;· « Έκ καρδίας επεθύμησα νά εορτάσω
μεθ ' ύμών τό Πάσχα τοϋτο I Είναι ή τελευταία φορά, καθ'
ήν δειπνω μεθ' ύμών. "Ολοι είσθε ήδη καθαροί πλην ενός,
δστις θέλει μέ παραδώση.» Ώς ήκουσαν τούτο οί μαθη-
ταί του έταράχθησαν καί έπεθύμουν νά γνωρίσοισι τίς Ιξ αύ -
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τών ητο προδότης. Άλλ' δ 'Ιησούς ουδέν ειπεν. 'Ιδιαι-
τέρως δέ περιεποιήθη κατά το διιπνον τοΰτο τον
Ίούδαν, είς τον δποίον μάλιστα έ'δωκε και τεμάχιον άρ-
του, δ έβούτησβν εις τό πιάτον. Έμβλέψας δέ είς αύτον
είπε· «'Εκείνο,το δποίον μελετάς νά κάμης, κάμε τάχιστα!»
Μετά τούς λόγους τούτους δ 'Ιούδας έσηκώθη έκ τής τρα-
πέζης καί εφυγεν. Οί δέ μαθηταί του υύδεν εκ τούτων ένόη-
σαν, ένόμιζον δέ οτι b 'Ιούδας άπήλθε νά άγοράση τι
ή νά δώση έλεημοσύνην είς τούς πτωχούς. 'Απελθόντος
δέ τοϋ 'Ιούδα,οι λοιποί μαθηταί μετά τού διδασκάλου έ'φα-
γον τον Πασχάλιον άμνόν. Κατά το δείπνον δέ τοϋτο ό
'Ιησούς λαβών άρτον εκοψεν αύτον είς τεμάχια καί έρ.οί-
ρασεν είς τούς μαθητάς καί άφ' ού ευχαρίστησε τον θεον
ειπε" «Λάβετε, φάγετε· τούτο είναι τό σώμά μου, όπερ θυ-
σιάζεται χάριν ύμών. Τούτο κάμνετε προς έμήν άνάμνησιν.»
"Επειτα έπλήρωσε τδ ποτήριον οίνου καί άφ' ού εύχαρί-
στησε τον Θεόν, έ'δωκε νά πίωσιν έξ αύτοϋ πάντες κατά
σειράν καί είπε* «Τοϋτο το ποτήριον είναι τό αίμά μου,
δπερ χύνεται χάριν ύμών καί τών άλλων άνθρώπων, ί'να
συγχωρηθώσιν αί άμαρτίαι αύτών. 'Οσάκις πίνητε, ένθυ-
μεΐσθε έμέ, όστις άπέθανον υπέρ τών άνθρώπων. Αγαπητά
μου τέκνα, ολίγον χρόνον είμαι άκόμη μεθ' ύμών. Καί αυ-
τήν τήν συμβουλήν σάς δίδω νά άγαπ&σθε μεταξύ σας, ώς
έγώ ήγάπησα ύμάς. Έκ τής άγάπης,. ήν θά έχητε προς
άλλήλους, θά γνωρίζωσιν οί άνθρωποι ότι είσθε ιδικοί μου
μαθηταί. Έγώ ήδη πορεύομαι προς τον πατέρα μου, ον θά
παρακαλέσω νά σάς στείλη τδ πνιϋμα τής αληθείας, ί'να
σας παρήγορη καί μένη παρ' ύμΐν διαρκώς. Μή λυπείσθε,
πρέπει νά άποθάνω, τούτο συμφέρει* διότι τότε θά έ'λθη το



πνεύμα το άγιον, δ οδηγός ύμών πρέπει νά ύπάγω, ί'να
στείλω αυτό προς ύμας. Πορεύθητε είς δλους τούς λαούς
καί κηρύξατε εις αύτούς τον λόγον τοϋ Θεοϋ. Σας στέλλω
ώ; πρόβατα μεταξύ λύκων. Ό κόσμος δέν σα:ς άγαπςί, θά
σας συλλάβωσι, θά σας φέρωσιν είς τά δικαστήρια, θά σας
[Λαστιγώσωσι, θά σας φέρωσιν ενώπιον βασιλέων και ήγε-
μόνων. 'Αλλά μή φοβηθήτε τού; άνθρώπους, οϊτινες μόνον
το σώμα δύνανται νά βλάψωσι, δχι όμως καί τήν ψυχήν.
Τό πνεύμα τής άληθείας, τό πνεύμα τοϋ Θεού θά είναι
ύμΐν οδηγός καί αυτό θά σας φωτίζη έκάστοτε τί νά λέγητε
καί τί νά πράττητε. Μόνον τηρείτε τάς έντολάς μου καί
μένετε σταθεροί έν τή πρός έμέ άγάπη. "Εχετε θάρρος, έγώ
ένίκησα τον κόσμον.» Ταύτα ειπεν δ 'Ιησούς, έπειτα βλέ-
ψας πρός τόν οΰρανόν ειπε*

«Πάτερ, ή ώρα ήλθε! Δόξασον τόν υίόν σου, είς δν εδω-
κες τήν έξουσίαν νά δίδη είς δλους τήν αίώνιον ζωήν. Είναι
δέ ή αιώνιος ζωή αύτη, νά γινώσκωσι σέ τόν μόνον άλη-
θινόν Θεόν καί δν άπέστειλα Ίησούν Χριστόν. Έγώ σέ
έδόξασα έπί τής γης, τό έργον, δπερ μοί άνέθηκας εφερον
είς πέρας ! Είς τούς άνθρώπους, ούς μοί έδωκας έφανέρωσα
τό δνομά σου ! Καί άνεγνώρισαν ότι έγώ άπεστάλην παρά
σού ! Έγώ δέν είμαι πλέον έν τώ κόσμω, αύτοί όμως μέ-
νουσιν έν αύτώ. Πάτερ άγιε, τήρησον αύτούς, ί'να ώσι
πάντοτε ήνωμένοι έν τω ονόματι σου καί προφύλαξαν αύ-
τούς άπό τό κακόν! Ωσαύτως παρακαλώ σε καί υπέρ έκεί-
νων, οί'τινες θά πιστεύσουν διά τής διδασκαλίας αυτών είς
έμέ, ινα καί ούτοι ώσι ήγιασμένοι, έν άληθεία! Νϋν έρχομαι
πρός σέ, πάτερ δίκαιε, ή δέ άγάπη, ήν ε'δειξας πρός έμέ,
&ς γίνη καί είς εκείνους, οΐτινες θά πιστεύσωσιν ότι σύ μέ



απέστειλες Ιίς ήτοV κόσμον καί ότι οί λόγοι οί ιδικοί μου
είναι λόγοι αύτοϋ -ιού θεοϋ, όστις με άπέστιιλι.»

Ταύτα ειπεν δ Ιησούς καί εγερθείς ίκ της τραπέζης εξ-
ήλθε της οικίας, οί δέ μαθηταί πάντες περίλυποι ήκολόύ-
θησαν αύτόν. Ή νύξ είχεν ήδη προχωρήση, δ δέ Ίη*β'ϋς
έξελθών της πύλης της πόλεως επορεύθη «ίς τό προσφιλές
αύτφ δρος τών Έλαιών, καί είβήλθεν είς τόν κήπον Γεθ-
βημανή. Τούτο έγίνωσκεν δ 'Ιούδας, και διά τούτο, ευθύς
ώς έφυγεν βκ τοϋ δείπνου, επορεύθη είς τούς 'Ιουδαίους καί
Ιπρόδωκεν αύτόν, λαβών τριάκοντα αργύρια.

§ 38. 'h σύλληψες το$ 'ΐησοΟ.

Ό 'Ιησούς εγίνωσκε τούτο καί προέβλεπε πάντα τά δει-
νά, δσα ε μέλλον αύτω νά συμβώσιν μετ ' ολίγον.Διά τούτο
ειπε προς τούς μαθητάς του καθ' δδόν «Ή ώρα ήλθε νά
αποχωρισθώ άφ' ύμών διότι όπου ίγώ πορεύομαι, σεις
δεν δύνασθε νά έλθητε». Προς ταύτα ήρώτησιν δ Πέτρος*
«Που πηγαίνεις, Κύριε ; * — Όπου εγώ πηγαίνω, άπεκρί-
θη δ 'Ιησούς, σύ τώρα δεν δύνασαι νά μέ άκολουθήσης, 6ά
μέ άκολουθήσης όμως κατόπιν.» — «Κύριε, διά τί δεν ού-
ναμαι τώρα νά σέ ακολουθήσω ; ειπεν δ Πέτρος.Είμαι έτοι-
μος νά ιΓλθω μετά σοϋ καί είς τήν φυλακή ν καί είς τον éx-
νατονί»—Σοϋ λέγω λοιπόν, Πέτρε, είπε δ 'Ιησούς ότι κατά
τήν νύκτα ταύτην, πριν φωνήσή δ αλέκτωρ τρίτην φοράν,
σύ θά μέ ε'χης άρνη$?ί τρίς.» Ταύτα ειπεν δ 'Ιησούς καί
βαθυτάτη άμα δέ καί Φόβος κάτέλαβί τήν ψυχήν
του, διότι άνελογίζετ· ότι μετ' ολί-γον έμελλε νά άπόθά-
V*l, άφ* ού ύποστγ) τά φοβερά βασανιστήρια τών Εχθρών

10
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του. Δι* τοϋτο λέγει εί; τούς μαθητάς του" «Οί μεν άλλοι
καθίσατε εδώ, ίγώ όμως μετά τοϋ Πέτρου, Ιακώβου κα!
Ιωάννου θά προχωρήσω ολίγον είς τον κήπον,ίνα προσευχη-
θώ». Ώς δε άπεμακρύνθη αυτών,είπε προς τούς τρεις μαθη-
τάς του* c'H ψυχή μου είναι περίλυπος μέχρι θανάτου! Μεί-
νατε πλησίον μου, μή κοιμηθήτε άπόψε!» Ταϋτα ειπε και
προχωρήσας ολίγα βήματα μακράν αύτών επεσιν είς τ oc
yovocvx καί μετά καρδίας βαρυαλγούσης π*ρεκάλεσε θερ-
μώς τον θεόν ταύτα* «Πάτερ μου, εί δυνατόν, ας παρελθη
το ποτηριον τοϋτο άπ' έμοϋ! Άλλά πάλιν &ς γίντρ όχι
ό,τι εγώ θέλω, άλλά ο,τι θέλεις σύ.» Μετά τούς λόγους τού-
τους αληθής «γωνία θανάτου κατέλαβεν αύτόν, ίδρώς δε
άφθονος ερρεεν εκ τοϋ προσώπου του κατά γής. Έν τω μέσω
δέ τής άγωνίας ταύτης είπε* «Πάτερ, εάν δεν είναι δυνατόν
άλλως ή νά πίω το ποτηριον τοϋτο, ας γίνη τό θέλημ,ά σου».

Μετά τούς λόγους τούτους ανέστη καί ούδείς φόβος πλέον
έτάραττε τήν ψυχήν του. "Επειτα ήλθε πρός τούς μαθητάς
τ®υ, ους είχε καταλάβη ύπνος, καί εξεγείρας αύτούς είπε*
«Κοιμβσδε αμέριμνοι, καί δέν ήδυνήθητε ουδέ μίαν ώραν
νά άγρυπνήσητε μέ έμέ ! Κοιμήθητε λοιπόν καί άναπαύεσθε!
Άρκεΐ πλέον, ήλθεν ή ώρα I Ιδού παραδίδομαι τώρα είς
τάς χείρας τών αμαρτωλών ! Σηκωθήτε, &ς ύπάγωμεν !
Ιδού ίφθασεν δ προδότης !»

Έν ω δε είπε ταύτα, ήκούσθη μακρόθεν θόρυβος άνθρώ-
πων πολλών ε'ρχομενων καί έφαίνετο ή λάμψις φώτων, ot
ε»ρκτουν, ΐνα βλε«ωσι πορευόμενοι «ν τω κήπφ τήν νύκτα.
Οί ματθηταί έν·ησαν τί συμβαίνει καί πάντες συνεσπειρά-
θησαν περί τόν δ ι δά «καλόν των έ'χοντες άπόφασιν να άν-
τισταθώσι καί εκ παντός τρόπου ^Γασώσωσιν αύτόν. Δέν
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παρήλθε δε πολύς χρόνος καί Ιδού Ιμφανίζεται δ 'Ιούδας
μέ τήν φρουράν τοϋ ναοϋ, ήτις συνέκειτο εκ 'Ρωμαίων στρα-
τιωτών, καί πλήΙος δούλων τού τε άρχιερίως καί τών Φαρι-
σαίων ώπλισμένων μέ δπλα παρηκολούθουν αύτόν, Γνα συλ-
λάβωσι τόν Ίησοϋν. Ώς δέ είδε τούτους ί Ίησοϋς ή ρώτησε*
jtlloTov ζητείτε ;»—«Ίησοϋν τόν Ναζωραΐον, άπεκρίθησαν

Ικεΐνο"- — « Έγώ είμαι, είπεν δ Ιησούς.» Οί στρατιώται έκ-
πληκτοι διά τό θάρρος ισταντο ακίνητοι. Τότε είπεν. δ
Ίησοϋς πάλιν προς αύτούς·α Έγώ είμαι δ Ίη·ούς. 'Εάν λοι-
πόν έμέ ζητήτε, άφετε τούς άλλους ελευθέρους.» Τότε δ
'Ιούδας συνελθών έκ τοϋ τρόμου ήλθε προς τόν Ίησοϋν
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πλησιεστερον χαί ειπών «Χαίρε διδάσκαλε ! » ήσπάσΟνί
αυτόν» Πρός τούτον άπεκρίθη δ Ίησοϋς· «Φίλε, προς τίνα.
σκοπόν ήλθες ιδώ ; 'Ιούδα, με παραδίδεις με φίλημα
Οί »τρ*τιώτα.ι θαρρυνθέντες ήδη ύπό τού 'Ιούδα συνέλαβον
τον Ίησούν. Τοϋτο ίδόντες οί μαθηταί του ήθελον να έλ§υ-
θερώβωσι διά τής βίας τόν διδάσκαλόν των, μάλιστα
Πέτρος χ«ρίς νά χάση καιρόν έσυρε τήν μάχαιραν καί
εκτύπησε κατά κεφαλής τον δούλον τοϋ άρχιβρέως ονόματι
Μάλχον. Άλλ' δ Ίησοϋς επενέβη καί άπέτρεψεν αύτούς.
Πρός δε τόν Πέτρον ειπεν ίδιαιτερως\ «Πέτρε, βάλε τήν
μάχαιραν είς τήν θήκην διότι οσοι μεταχειρίζονται κατ*
άλλου μάχαιραν, διά μαχαίρας καί ούτο* θά άπολισθώσι.
Τί φρονείς; δέν πρβ'πει νά πιω το »οτήριον, όπερ μοί wpo«-
ρισεν δ πατήρ μου ; » Ταύτα ·ιπ» καί ίγγίσας ίάτρευσε tïjv
πληγήν τοϋ δούλου. Πρός δι τήν σπιΐραν iiwi*

«Ήλθετε διά νά μέ συλλάβητε ώς νά ήμ·»ιν ληστής,
ώπλισμενοι μέ ξίφη xatt μέ δόρατα. Δεν ημην τήν ήμίραν
εν τω ναφ ; διά τί δέν μέ συνελαμβάνετ· τότι ; Άλλ 'αύτη
είναι ή ώρα ή ίδιχχ σας, ή ε'ξουσία τοϋ σκότους.»

§ 39. â(Mn xax®Çtvn(] το\5 'IïjooO
είς θάνατον.

Ό Ίησοϋς ά«ήχθη ηδη δέσμιος εις τήν οίκίαν τοϋ άρ~
χιερεως όνόμειτι Καϊάφα, ε'νθα ήσαν συνηγμένοι οί αρχιερείς,
οί πρεαβύτεροι τοϋ λαοϋ καί οί γραμματείς καί Φαριβαΐοι.
Έμπροσθεν τών άλαζόνων χαί αμαρτωλών αύτών άνόρώ-
πων εμφιινίζεται δ άναμάρτητος, ϊνα δικασθί} παρ* αυτών.
Το ίιχα»τήριον τοϋτο τών άνομων «ιχεν δλην τήν έπιθυ—
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μίαν νά καταδικάση «Ις θάνατον τον Ίησούν. Διά τούτο
βιχεν «υρη άθλιους άνθρώπους, ίνα μαρτυρήσωσι «οεντοϊα
ψεύδη κατά του Ιησού, καί ουτω δειχθή «Ις τον λαον ότι
% Ίησοϋς ητο ένοχος θανάτου. 'Αλλά καί οί ψευδομάρτυρες
ούτοι ούδεμίαν σπουδαίαν κατηγορίαν κατέθεσαν, άλλ* ούδε
συνεφώνουν προς άλλήλους. Ό μεν εις ειπεν "Ηκουσα αύτον
νά λέγη ότι έγώ δύναμαι νά κρημνίσω τον ναον τού θεοϋ
καί νά τον κτίσω πάλιν Ιντος τριών ήμιρών. Ό δέ άλλος
ειπε· «Ήκουσα αύτον νά λέγη ότι θά κρημνίσω τον ναον
τούτον τον χειροποίητον καί εντός τριών ημερών θα κάμω
άλλον «χειροποίητον.» Διά τοιούτων μαρτυριών ήτο άδυ-
νατον νά καταδικασθή άνθρωπος είς θάνατον. Διά τούτο
δ άρχιερεύς κατέφυγεν είς τήν μαρτυρίαν αυτήν τού κατη-
γορουμένου. 'Εγερθείς εκ τής θέσεώς του ήρώτησε τον Ίη-
σούν" «Σέ εξορκίζω είς τδ δνομα τού 0εού τοϋ ζώντος, είπε
ήμΐν, είσαι σύ δ Χριστός, δ υίδς τοϋ θεοϋ ;»—-«Μάλιστα,
άπεκρίθη δ Ίησοΰς.» Άλλ' ή άλήθεια αύτη άντί νά φώ-
τιση τον πεπωρωμένον άρχιερέα κηρύσσεται παρ' αυτού ώς
βλασφημία καί ι να δείξη ότι έταράχθη διά τήν βλασφη-
μίαν αυτήν, έσχισε τά ίμάτιά του, καί λέγει προς τούς άλ-
λους δικαστάς' «Δεν εχομεν άνάγκην άλλης μαρτυρίας !
Ήκούσατε ολοι τήν βλασφημίαν αύτού ! Τίνα γνώμην ε"-
χετε σεις ;» Οί άλλοι δικασταί, οιτινες βεβαίως δέν έγνώ-
ριζον πρώτην φοράν ενταύθα τον Ίησούν, οιτινες ειχον
άκούση περί τών εύεργεσιών αύτοϋ προς τούς πάσχοντας
καί τεθλιμμένους, οΓπνες ειχον άκούση τδ θείον αύτού κή-
ρυγμα, οί'τινες ειχον ΐδη τά θαύματα Λυτού, δέν ερωτώσι
τον δόλιον αρχιερέα* «Εις τί έβλασφήμησε ; Διά τί νά μή
είναι υίδς τού θεού ; Δύναται άνθρωπος νά κάμνη τοιαύτα
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πράγματα., οία κάμνει αυτός;»Τοιαύτα πράγματα δεν ερω-
τώσι, άλλά μισοϋντες και αυτοί τον Ίησοϋν, διότι ελεγεν
εις αυτούς τήν άλήθειαν, άπεκρίθησαν πάντες σύμφωνοι*
«Είναι ένοχος θανάτου.» Καί ούτω κατεδικάσθη ό Ιησούς
είς θάνατον καί παρεδόθη είς τούς στρατιώτας καί είς τούς
ύπηρέτας, ινα φέρωσιν αύτον είς τήν αύλήν τοϋ παλατιού
καί εκεί διαγάγη το ύπόλοιπον της νυκτός υπό αύστηράν
φύλαξιν. Ενταύθα οί στρατιώται προσηνεχθησαν άπανθρω-
πότατα προς τον Σωτήρα. Καθ' δλην τήν νύκτα τον βρρά-
πιζον, τον επτυο^, τόν ύβριζον, τοϋ έκάλυπτον τούς οφθαλ-
μούς καί τόν έκτύπων λέγοντες* «Προφήτευσον Χριστέ,
ποίος σέ έκτύπησε.»

Οί μαθηται τοϋ Ίησοϋ, φοβηθέντες μ.ή πάθωσι καί αύ-
τοί τά αύτά, έγιναν άφαντοι. Μόνον 6 Πέτρος καί δ Ίωάν-<
νης μακρόθεν ήκολούθησαν τόν Ίησοϋν, ινα ϊδωσι τι θά
γίνη. "Οτε δέ εΐχον φθάση είς τήν οίκίαν τοϋ άρχιερέως
Καϊάφα, δ 'Ιωάννης γνωστός είς τόν οίκον εισήλθε μετά
τών στρατιωτών καί του Ίησοΰ είς τήν οίκίαν, δ δέ Πέτρος
εμενεν εζω. Άλλα κατόπιν δ 'Ιωάννης έξελθών παρεκάλεσε
τον θυρωρόν νά άφήση καί τόν Πέτρον νά είσέλθη εις τήν
αύλήν, ένθα έμενον οί στρατιώται καί οί άλλοι ύπηρέται,
οτε δ 'Ιησούς εδικάζετο έν τη οίκί<£. Ή νύξ ήτο ψυχρά
καί οί στρατιώται άνήψαν πυράν εν τη αύλη καί έπυρώ—
νοντο. Έκεϊ ήλθε καί δ Πέτρος καί Ιπυρώνετο καί αυτός
άγνωστος εντελώς είς τούς άλλους. Τότε μία υπηρέτρια
ίδουσα αύτόν καλλίτερα είπε·- «Καί σύ είσαι του Ίησοΰ
μαθητής !» Ό Πέτρος ήρνήθη διαρρήδην λέγων οτι ούδε-
μίαν γνωριμ-ίαν ενχει μέ τον άνθρωπον, Άλλ' οτε καί άλλη
ύπηρέτρια ήλθεν επίκουρος είς τήν πρώτην λέγουσα ότι ειδεν
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αύτον μετά του 'Ιησού, μάλιστα δέ οτε και είς τών υπηρε-
τών έβεβαίου τούτο λέγων ότι έξ άπαντος είναι Γαλιλαίος
διακρινόμενος άπο τήν προφοράν του, τότε δ Πέτρος ήρχισε
νά δρκίζηται ότι δλα ταϋτα είναι ψεύδη καί ότι ουδέποτε
Ιγνώρισε τον Ίησούν. Έν φ δέ ελεγον ταϋτα, άνεφώνησεν δ
αλέκτωρ. Ώς δ' δ Πέτρος ήκουσε τήν φωνήν τού αλέκτορος,
ένεθυμήθη τί είχεν ειπη προς αυτόν δ Ίησοϋς καί έλθών κατ'
ιδίαν έκλαυσε μετανοών διά τήν προς τον διδάσκαλόν του
άχαριστίαν.

Τή πρωίίζ τής παρασκευής συνήλθε πάλιν τδ συνέδριον
καί έπεκύρωσε τήν άπόφασιν τής νυκτός, δι' ής δ Ίησοϋς
κατεδικάσθη είς θάνατον ώς βλάσφημος. Άλλ' επειδή οί
Ιουδαίοι ήσαν ήδη ύποτεταγμένοι είς τούς 'Ρωμαίους, τδ
δέ δικαίωμα, τής είς θάνατον καταδίκης είχε μόνον δ
'Ρωμαίος διοικητής τής επαρχίας, παρέπεμψαν τον Ίησούν
προς αύτόν, δστις έτυχε τότε νά διατριβή εν Ιερουσαλήμ,
έλθών φαίνεται ενταύθα έκ τής Καισαρείας τής Παλαιστί-
νης, ήτις ήτο ή πρωτεύουσα, πόλις, χάριν τής έορτής. Ώνο-
μάζετο δέ δ διοικητής ούτος Πόντιος Πιλάτος. Ώς δέ έφεραν
τον Ίησοϋν προς τον 'Ρωμαιον τούτον διοικητήν, ήρώτησεν
αυτούς* «Τίνα. εγκλήματα διέπ^αξεν ούτος;» Τότε ήρχισαν
αύτοί νά λέγωσι ότι διαφθείρει τον λαον καί εμποδίζει αύ-
τον νά πληρών^ τούς φόρους καί λέγει εαυτόν βασιλέα τού
Ισραήλ. Ό Πιλ&τος εισήλθεν είς τήν οίκίαν του νεύσας καί
είς τον Ίησοϋν νά τον άκολουθήση. Έκεΐ δέ ηρωτησε τον
Ίησούν κατ* ιδίαν «Σύ εΐσαι βασιλεύς τών Ιουδαίων;»
Προς ταϋτα άπεκρίθη δ Ίησοϋς*«Λέγεις τοϋτο άφ' εαυτού,
ή άλλοι σοι είπον τούτο περί έμού :» Προς ταύτα ειπεν δ
Πιλάτος· «Μήπως είμαι έγώ Ιουδαίος ; Ό λαος δ ιδικός σας
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καί ot αρχιερείς σι παρεδωκαν είς έμε. Τί έκαμες ; Λέγεις
όντως σεαυτρν βασιλέα τών Ιουδαίων ;» Καί 6 Ίησοϋς Λτ#·
α: Ή βασιλεία ή εμή δεν είναι έκ τοϋ κόσμου τούτου. "Δν
ήτο εκ τοϋ κόσμου τούτου, οί Ανθρωποι μου θά ήγωνίζοντο,
ινα μή παραδοθώ είς τούς 'Ιουδαίους. Άλλα δεν είναι
τοιαύτη. »

— <<Λ·ιπόν είσαι βασιλεύς ;» ήρώτησεν δ Πιλάτος.

—«Μάλιστα, ειπεν δ Ίησοϋς. Έγά διά τοϋτο ήλθον είς
τβν κόσμον, ίνα κηρύξω τήν άλήθειαν. Π*ς δέ, όστις είναι
Ικ της άληθείας, άκούβι τήν φωνήν μου.»

Ταϋτα άκούσας δ Πιλάτος ήπόρησεν οτι οί Ιουδαίοι
έφιρον προς αύτον νά δικάση τοιαύτην ύπόθεσιν θρη«κευτι—
κήν και ίξελθών ειπεν είς τό παριστάμενον σύνέδριον ότι δεν
εύρίσκει καμμίαν αίτίαν κατά τοϋ Ίησοΰ. Ώς δε ήκουσαν
τοϋτο οί γραμματείς καί οί Φαρισαΐοι καί οί άρχιερεΐς ήρ—
χισαν να κραυγάζωσι σφοδρότερον λέγοντες* «Πώς δεν
έκαμε τίποτε αυτός, δστις ήρχισε άπό τήν Γαλιλαίαν καί
έφθασε μέχρι της Ιερουσαλήμ κινών τόν λαόν είς έπανά-
στασιν;»—«Πόθεν είναι; ήρώτησεν δ Πιλάτος.»— Έκ της
Γαλιλαίας, άπεκριθησαν εκείνοι. Ώς ήκουσεν δ Πιλάτος
ότι είναι βκ της Γαλιλαίας, ής δ ήγεμών Ηρώδης δ Άν-
τίπας έτυχε τότε νά διατριβή καί αύτός εν Ιερουσαλήμ,
έστειλε τόν Ίησοϋν προς αύτόν, ίνα άποφανθ^ καί αυτός
τίνα ποινήν νομίζει άρμόζουσαν νά επιβληθή είς τόν Ίησοϋν.
Ώς δέ είδε τόν Ίησοϋν δ 'Ηρώδης έχάρη, διότι επεθύμει νά
ΐδη τόν άνθρωπον, περί ού μεγάλη φήμη έπεκράτει, ένό—
μιζε δέ ότι δ Ίησοϋς θά έκαμνε θαύματα έκεΐ, ινα τον
δια«κεδάσν) καί τόν κερδήση ύπέρ έαυτοϋ, ή 6à προσέπι-
πτε προς αύτόν καί θά έζήτει ελεος, ίνα σωθή. Άλλα
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τοΰ3τα «άντα ήσαν ζενα πρός τον Ίησούν. Διό δυσηριστήθη
δ Ηρώδης και ϊν* δείξη τήν καταφρόνησίν του προς τον
'ϊησοΰν βνεδυσιν αύτόν λευκήν εσθήτα, τήν δποίαν εφόρουν
•«οι 'Ρωμαίοι έζήτουν νά έκλεχθώσιν παρά του λαού άρ-
χοντες, ίνα εμπαίξη τον Ίησούν, ότι ήτο δηλ. και αύτός
υποψήφιος βασιλεύς τών 'Ιουδαίων, καί ούτως ενδεδυμένον
άπέστειλεν αύτόν πάλιν προς τον Πιλάτον, πκρηκολούθουν
δέ και οι αρχιερείς καί οί γραμματείς καί οί Φαρισαϊοι, οί-
τινες εκραύγαζον οτι δ Ίησοϋς είναι ένοχος θανάτου.Προς τού-
τους ειπε δ Πιλάτος ότι ούδεμίαν αίτίαν ευρίσκει είς αύτόν,
ΐνα τον καταδικάση είς θάνατον.Τά αύτά δε λέγει,φρον είκαΐ
δ 'Ηρώδης b Άντίπας. Έν φ δέ έ'λεγε ταϋτα, εκάλεσεν αύτόν
Ιντός τής οικίας ή σύζυγος του, ήτις ειπεν ότι καθ' ύπνον εΐ^ε
μεγάλα πράγματα περί τού ανθρώπου τούτου,έκ τών δποίων
πείθεται ότι είναι εντελώς άθώβς κ.«ί τδν προτρέπει νά τόν
•ύσπλαγχνισθή καί νά τόν άπολύση. Καί δ Πιλάτος αύτος
έξ δλων τών άνακρίσεων επεισθη ότι δ 'Ιησούς ήτο άθώος
καί επεθύμει νά τόν άπολύση. 'Επειδή όμως ε'βλεπεν ότι
τό συνέδριον δλον ήτ· σύμφωνον καί άπήτει τόν θάνατον
τοϋ 'Ιησού, ινα μή δυσαρεστήση καί τούτους, οϊτινες ήδύ-
ναντο νά διαβάλωσιν αύτόν πρός τόν αυτοκράτορα καί
ν« άπολεση τήν θέσιν του, κατέφυγεν είς τό έξης τέ-
χνασμα, ïvoc σώση τόν Ίησούν. Κατά τό Πάσχα εδίδετο
-παρά τοϋ 'Ρωμαίου διοικητού χάρις είς έ'να κατάδικον καί
άπελύετο Ικ τής φυλακής, άλλά τόν κατάδικον τούτον
ύπ«δ*ίκνυεν δ λαός. 7Ητο δέ τότε είς τήν φυλακήν, εις τρο-
μερός κακούργος ονόματι Βαρραβάς, όστις ειχε καταδικα-
σθεί είς θάνατον ώς επαναστάτης ώς καί διά πολλούς φόνους,
ους ειχε κάμη. Ό Πιλάτος έλπίζων ότι οί 'Ιουδαίοι,εάν επρό-
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κιιτο νά εκλέξουν μεταξύ Βαρραβά καί Ιησού θά ήσθά-
νοντο άποστροφήν προς τον αίμοβόρον Βαρραβίν, θά προε-
τίμων δε νά σωθη «κ τού θανάτου δ άΟώος Ίησοϋς, είπεν
είς αύτούς· «Υπάρχει συνήθεια νά ίλευθεροϋται κατά το
Πάσχα είς κατάδικος. Ποίον θέλετε νά απολύσω τον Ίη-
σοϋν, τον βασιλέα τών 'Ιουδαίων ή τον Βαρραβάν τον
φονέα Πάντες δέ δμοφώνο)ς άπεκρίθησαν τον Βαρραβίν.
— «Τον δε Ίησοϋν τί νά κάμω ήρώτησε πάλιν δ Πιλά-
τος.— «Νά σταυρωθή» άπεκρίθησαν ούτοι. Βλέπων τήν
ίσχυράν τών 'Ιουδαίων επιμονήν δ Πιλάτος καί μ·$ θέλων
νά εχη αύτός πράγματα εκ της άπάλλαγής τοϋ Ίησοϋ εκ
τοϋ θανάτου, εί καί ήτο πεπεισμένος περί της άθωότητός
του, παρεδέχθη τήν γνώμην των και τον μεν Βαρραβ&ν
άπέλυσε, τον δέ Ίησοϋν κατεδίκασεν ε'ις θάνατον, καί πα—
ρέδωκεν είς τούς στρατιώτας νά τον μαστιγώσωσι. Οί
απαίδευτοι στρατιώται νομίζοντες τον Ίησοϋν ώς κοινόν
κατάδικον καί αίμοχαρεΤς δντες συνηθροίσθησαν δλοι περί
αύτόν, ϊνα διασκεδάσωσι τυραννοϋντες έκεϊνον, δστις εμελλε
μετ' ολίγον νά θανατωθη. Καί πρώτον μ,εν έξέδυσαν τον
Ίησοϋν καί γυμ,νόν εδεσαν είς στϋλον καί άνηλεώς διά της
μάστιγος έκτύποον αύτόν. Μετά δέ τήν μαστίγωσιν λύσαντεί
εκ τοϋ στύλου ένέπαιζον αύτον παντοιοτρόπως. Εύρόντες δέ
στρατιώτου τινός μανδύαν ερυθρόν ενέδυσαν μέ τούτον τόν
Ίησοϋν, θέλοντες νά παραστήσωσιν αυτόν ώς βασιλέα*
^ιότι πορφυροϋν ίμ,άτιον ένεδύοντο τότε οί βασιλείς, είςδέ τήν
κεφαλήν του εθεσαν στέφανον,δνπερ κατεσκεύασαν μέ άκαν-
θας, τω έ'δωκαν δε καί κάλαμον είς τήν χείρα δήθεν ώς
σκήπτρον βασιλικόν. Κάί ούτως ένδεδυμένον εχλεύαζον οί
στρατιώται τον Ίησοϋν άλλοι μεν γονατίζοντες έμπροσθεν
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του καί λέγοντες* «Χαίρε, βασιλευ τών Ιουδαίων», άλλοι δέ
πτύοντες αύτον εις το πρόσωπον, άλλοι δε ραπίζοντες αύτόν,
άλλοι δέ τύπτοντες διά του καλάμου, δν άφήρουν άπο
τάς χειράς του. Ταύτα ύπέμενεν δ 'Ιησούς μετά θαύμα—
σίας ύπομονής ούδεμίαν λέξιν προς ταύτα "λέγων. Μετά τινα
όμως χρόνον διέταζεν 6 Πιλάτος νά προσαχθή προς αύτον
πάλιν ο Ίησους, δν ίδών εν τοιαύτη καταστάσει αίμόφυρ-
τον ύπο τών ραβδισμών καί ώχρότατον τήν δψιν ύπο τών
άλγηδόνων έλυπήθη καί έπέδειξεν είς τούς παρεστώτας
'Ιουδαίους, ί'να κίνηση αυτών τήν συμπάθειαν. Άλλ' ούτοι
ανάλγητοι οντες έφώναζον οτι πρέπει νά σταυρωθή ευθύς.
Ταύτα άκουσας δ Πιλάτος ήγανάκτησε καί είπε* «Λάβετε
σεις λοιπόν καί σταυρώσατε τον I Έγώ δέν εύρίσκω είς
αύτον αίτίαν καμμίαν.» Προς ταϋτα άπεκρίθησαν οί άρ-
χιερεΐς* α Ήμεις έχομεν νόμον καί κατά τον νόμον ήμών
οφείλει νά άποθάνη, ότι ε"καμεν έαυτδν υίδν του θεου. Έάν
άπολύσης τούτον, δέν είσαι φίλος τού Καίσαρος, ού αύτδς
έδείχθη έχθρος θέλων νά κάμη εαυτόν βασιλέα.» Βλέπων
τδ άμετάπειστον αυτών δ Πιλάτος καί φοβούμενος μή δια-
βληθή είς τον αυτοκράτορα καί άπολέση τήν θέσιν του,
επεκύρωσε τήν άπόφασιν του συνεδρίου, δι' ής δ Ιησούς
κατεδικάζετο είς τον διά σταυρού θάνατον. "Ινα δέ δείξη
είς αύτούς οτι κατ' άνάγκην πράττίΐ τοϋτο, ενιψε τάς χεΐ-
ράς του Ινώπιον του λαού ειπών «Είμαι άθώος άπο το
αίμα του δικαίου αύτού ανθρώπου, σεις νά δώσητε λόγον είς
τον θεον.» "Ολος δέ δ λαος άπήντησε' «Το κρίμα αύτοΰ
άς είναι είς ημάς καί είς τά τέκνα ήαών.» Καί ούτως άπε-
φασίσθη νά θανατωθή δ 'Ιησούς κατά τήν ήμέραν ταύτην.



=« 156 =

§ -4LO. Ή σταύρωσ&ς τοΟ 'ItqooO.

'Εκείνο, δπερ επεθύμουν οί Ιουδαίοι, κατώρθωσαν ήδη.
Ό Πιλάτος ενέκρινε τήν είς θάνατον καταδίκην του Ίησου
καί παρέδωκεν βίς αυτούς νά σταυρωθή. Καί τοϋτο έξετελέ-
σθη ιύθύς. Ή δίκη καί ή καταδίκη του Ίησοϋ εγένετο εν
όλίγω χρόνω. Δεν είχεν ελθη ακόμη ή 9 ώρα της πρωίας,
δτβ εξεκίνησεν έκ της πόλεως άπειρον πλήθος λαού φέρον
τον Ίησοϋν είς τόν τόπον της καταδίκης τόν καλούμενον
Γολγοθά. Είναι δέ τούτο ύψωμα πολύ πλησίον της πόλεως,
ένθα έθανατούντο οί κακούργος Καί έμπροσθεν μεν έπο-
ρεύοντο οί στρατιώται έχοντες έν τώ μέσω τόν Ίησοϋν
ώχρόν, ενδεδυμένον ήδη τά φορέματα του καί φέροντα επί
τών ώμων δύο βαρύτατα ξύλα καρφωμένα εν εΐδει σταυροϋ.
Κατόπιν ήρχοντο πάντες οί αρχιερείς καί οί γραμματείς
καί οί Φαρισαϊοι, οϊτινες ήθελον να ΐδωσι πώς οί στρατιώ-
ται θα σταυρώσωσι τόν Σωτήρα καί να εύφρανθώσι. Κατόπιν
δέ ήρχετο πλήθος λαού, μεταξύ δέ τούτων καί γυναίκες,
αιτινες ωκτειρον τόν Ίησοϋν καί ενκλαιον αύτόν συλλογιζόμε-
ναι τόν άλγεινότατον θάνατον, δν μετ' ολίγον θα ύποστή.
'Επίσης ήκολούθει καί ή ρ-ήτηρ τοϋ Ίησοϋ κλαίουσα καί
κοπτομενη, καί εις τών μαθητών αύτού ο 'Ιωάννης περίλυπος
δια τόν θάνατον τοϋ διδασκάλου. Οί δέ άλλοι μαθηταί ειχον
κρυφθτ), ινα μή πάθωσι κακόν παρά τών Ιουδαίων. Ώς δέ
έφθασαν είς τόν Γολγοθάν, ένέπηξαν τόν σταυρόν τοϋ Ίησοϋ
καί έκατέρωθεν αύτοΰ καί δύο άλλους σταυρούς, ?να έπ'αύτών
σταυρωθώσι καί δύο άλλοι κακούργοι μετά του Ίησου. "Οτε
δέ τα πάντα ήσαν έτοιμα, άνεβίβασαν εκεί τόν Ίησοϋν και
προσήλωσαν αύτόν επί του σταυρου δια τριών ήλο^ν με_
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γάλων, έ'να. μέν δι' έκατέραν τών χειρών καί έ'να διά τούς
δύο πόδας. Ή οδύνη ήτο μεγίστη, άλλ ' b Ιησούς άταρά-

χως ύπέμενε τούτο, ούοεμίαν φωνήν εκβάλλων. Μόνον
τούτο εΐπ* δεηθείς πρός τόν Θεόν Πάτερ, συγχώρησον
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αυτούς, διότι δεν αισθάνονται τί κάμνουσι !» Δέν θέλει
•ύδέ τών φονέων του τό κακόν καί παρακαλεί τόν Θεον ν<κ
μή τούς τιμωρήση. 'Ωσαύτως καθηλώθησαν είς τούς άλλους
δύο σταυρούς καί οί άλλοι δύο κακούργοι. Έν ω δε b
Ίησοϋς έκρέματο επί τοϋ σταυροϋ καθηλωμένος βν τω μέσω
φοβερών άλγηδόνων, δι' δ συγκινείται καί η μ,άλλον άνάλ—
γητος καρδία, οί γραμματείς καί οί Φαρισαΐοι ιστάμενοι πλη-
σίον έλεγον πρός αλλήλους χλευαστικώς* «"Αλλους έβοήθει,
εαυτόν δεν δύναται τώρα να βοηθήση.ϊ Άλλοι δέ βλέποντες
αύτον κατά πρόσωπον έλεγον «Σύ,όστις καταλύεις τον ναόν
τοϋ Θεού καί κτίζεις αύτόν είς τρεις ημέρας, βοήθησε τόν
εαυτόν σου τώρα. Άφ' ου είσαι υίός τοϋ Θεού, κατάβα άπό
τόν σταυρόν, ?να πιστεύσωμεν οτι πράγμ,ατι είσαι τοιούτος.»
Άλλα καί έκ τών κακούργων τών εσταυρωμένων δ είς συμ-
φωνών μετά τοϋ πλήθους είπε* «*Αν είσαι υίός τού Θεοϋ,
σώσον σεαυτον καί ύμόές.» Τότε δ άλλος έπέπληξε τόν
σύντροφόν του καί είπε* « 'Ημείς πάσχομεν δίκαια, ών
έπράξαμεν. Άλλ ' ούτος τιμωρείται όλως άναιτίως!» Έπειτα
βλέψας πρός τόν Ίησοϋν είπε* «Ένθυμήθητι καί έμ,έ, Κύριε,
δταν ελθης είς τήν βασιλείαν σου.» Ώς ήκουσε τούς λόγους
τούτους τοϋ κακούργου δ Ίησοϋς, τοϋ τόσην θερμην πίστιν
πρός αύτόν δεικνύοντος, είπε1 «Σοϋ λέγω άληθώς οτι σήμε-
ρον θά είσαι μέ έμέ είς τόν παράδεισον.»

Ή δύστηνος μήτηρ τοϋ Ίησοΰ καί δ ήγαπημένος αύτοϋ
μαθητής ϊσταντο περιαλγείς κάτω τοϋ σταυροϋ καί εκλαιον
ετι περισσότερον άκούοντες τούς σκληρούς τών ανθρώπων
λόγους προς τόν άναξιοπαθοϋντα Σωτήρα. Ταΰτην ίδών δ
Ίησοϋς είπε* «Μήτερ, ιδού δ υίός σου» καί εδειζε διά τοϋ
προσώπου τόν Ίωάννην. Έπειτα ειπεν πρός τόν Ίωεέννην



= 159 ===

«Ιδού ή μήτηρ σου», δβίξας τήν θρηνούσαν μητέρα του.
Και εκτοτε είχε τήν Μαρίαν ό 'Ιωάννης Ιν τή οίκί<£ του
φροντίζων περί αύτής μέχρι τοϋ θανάτου της.

ΕΤχεν ήδη φθάση ή μεσημβρία, οτε σκότος έκάλυψε τήν
γήν έπί τρεις δλοκλήρους ώρας. Κατά δέ τήν 3 ώραν μ.μ.
ήσθάνθη τάς δυνάμεις του έκλιπούσας και τον θάνατον
εγγύς. Και διά τοϋτο προσευχήθη προς τον Θεον ειπών
τον ψαλμδν τοϋ Δαυίδ· «θεέ μου, Θεέ μου, διά τί μέ εγ-
κατέλιπβς.» "Επειτα παρεκάλεσε νά τού δώσουν ολίγον
νερόν, διότι έδίψα. Άλλ' άντί ύδατος έδωκαν αύτφ δξος νά
πίη, δπερ έ'θεσαν είς σπόγγον δεδιμένον εις το άκρον μακρού
καλαμίου καί ετειναν αύτω ύψηλά είς τδ στόμα. "Οτε δέ
προσήγγιζε νά έκπνεύση, άνεφώνησε" «Τετέλεσται 1 Πάτβρ,
παραδίδω βίς τάς χείράς σου τδ πνεϋμά μου.» Κάί ταύτα
ειπών εκλινβ τήν κεφαλήν καί άπέθανεν, άφ ' ού εζ δλο-
κλήρους ώρας ύπέμεινε μαρτυρικώτατα τάς όδυνηροτάτας
άλγηδόνας έπί τοϋ σταυρού. Σεισμός δέ μέγας έγένετο
βύθύς, το παραπέτασμα τοϋ ναοϋ έσχίσθη είς δύο, οί βρά-
χοι κατέπεσον, καί οί τάφοι άνεωχθησαν. Οί δε στρατιώται
έντρομοι δέν ήξευρον ποϋ νά κρυφθώσι. Ό δέ έκατόνταρχος
ειπεν c Ό άνθρωπος ούτος ητο δίκαιος, ήτο δντως υίδς τοϋ
θεού.» Τά αυτά έΓΧεγον καί οί άλλοι, οσοι παρέμενον είς
τον σταυρόν. \

§ 41·. Ό ένταφοαομός το$ ΊηβοΟ.

Ή ημέρα, καθ ' ήν b Ιησούς και οί δύο κακούργοι ε'σταυ-
ρώθησαν,ητο παρασκευή καί παραμονή τοϋ σαββάτου, ήτις
ητο ή εορτή τών εορτών και ή πανήγυρις τών πανηγύ-
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ρεων τών 'Ισραηλιτών. Κατά τοιαύτην εορτήν δεν επρεπε
νά μένωσι τα σώματα τών σταυρωθέντων επί του σταυρού.
Διό έπρεπε νά Ιπισπευσθϊΐ αυτών δ θάνατος συντριβομένων
τών ποδών αυτών επί άκμωνος δια σφύρας. Προς τοϋτο πα-
ρβκάλεσαν τον Πιλάτον νά στείλη στρατιώτας, οΐτινες φθά-
σαντες είς τον Γολγοθάν ήρχισαν νά έκτελώσι το άπαίσιον
έργον των. Καί πρώτον μεν συνετριψαν τούς πόδας τών λη-
στών, οίτινες ούτως άπέθανον. "Οτε δε ήλθον καί πρός τόν
Ίησοϋν, παρετήρησαν ότι ούτος ήτο ήδη νεκρός. Διό έθεώρη-
σαν πβριττόν νά συντρίψωσι τούς πόδας αύτοϋ. Άλλ' ινα
* βεβαιωθώσι περί τοϋ θανάτου, ετρύπησαν διά λόγχης τόν
Ίησοϋν είς τήν πλευράν, εξ ης έρρευσεν ύδωρ καί αίμα,
σημεΐον ότι άπέθαν*.

Ό Ιησούς εστα^ρώθη τήν παρασκευήν πρωί περί τήν 9
ώραν, εξέπνευσε δε #ερί τήν 3 ώραν μ.μ. Κατά τήν αύτήν
ήμέραν πρός τήν εσπέραν, άφ* ού έγνώσθη ότι άπέθανεν δ
Ίησοϋς,δύο επιφανείς άνδρες, φίλοι τοϋ Ίησοϋ, δ Ιωσήφ Ικ
της Άριμαθαίας *αί δ Νικόδημος, προσήλθον πρός τόν Πι-
λάτονκαί παρεκάλεσαν αύτόν νά έπιτραπή αύτοΐς νά θαψωσι
τον Ίησοϋν. Ό Πιλάτος προθύμως επέτρεψε τούτο, καί οί
δύο ούτοι ευσεβείς άνδρες έλθόν

τες εις τον Γολγοθάν χατέ —
βίβασαν τό λείψανον εκ τοϋ σταυρού καί, άφ' ού έπλυναν
αυτό με πολύτιμα άρώματα, περιετύλιξαν αύτο έντός κ;α-
θαρας σινδόνης και έ'φερον είς τόν πλησίον κείμενον περι-
καλλή χήπον τού 'Ιωσήφ και άπέθεσαν αύτο ίίς λαμπρό ν
τάφον λελαξευμένον είς τόν βράχον, δν είχε κατασκευάση
δ πλούσιος 'Ιωσήφ ζών, ίνα αύτος ενταφιασθώ) εν αυτω. Ό
τάφος ού+ος, δστις ήτο είδος σπηλαίου εύρυχώρου, ειχεν
έμπροσθεν θύραν, ήτις. έκλείσθη διά μεγάλου λίθου. Κατά
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τήν κηδείαν δε ταύτην παρίσταντο και ή Μαρία, άπό τήν
πόλιν Μάγδαλα; κειμένην παρά τήν θάλασσαν τής Γαλι-

λαίας, ήτις θεραπευθεΐσα έκ παραφροσύνης παρά τού 'Ιησού,
εγενετο ή θερμότατη αύτού μαθήτρια παρακολουθούσα αύ-

11
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τον καί ύπηρετοϋσα υπ' ευγνωμοσύνης. Επίσης παρίστατο
καί ή Μαρία ή μήτηρ τοϋ Ιακώβου, καί ή Σαλώμη καί αλ-
λ at πολλαί γυναίκες μαθήτριαι τού Ίησοϋ, κλαίουσαι καί
θρηνούσαι διά τον θάνατον τοϋ διδασκάλου. Επειδή δέ ήδη
είχε γίνη νύξ, άνέβαλον νά δείξωσι τον σεβασμ.όν προς
τον διδάσκαλόν των μετά τήν παρέλευσιν τοϋ σαββάτου,
οτε θα έπανήρ^οντο να άλείψωσι τον νεκρόν μ,έ πολύτιμα
αρώματα, ά ει^ον ήδη ώγοράση. Μέ τήν άπόφασιν δέ αύτήν
Ιπανήλθεν εκάστη είς τήν οίκίαν της περίλυπος διά τήν
γί.νομένην συμφοράν. Καί ούτως νυν έν τώ τάφω δέν εμενε
πλέον ουδείς, ή οί στρατιώται φρουροϋντες κατ' άπαίτησιν
τών Φαρισαίων, οιτινες έφοβούντο μή κλέψωσιν οί μαθηται
τού Ίησοϋ το λείψανον, καί ειπωσιν έπειτα είς τον λ,αόν
οτι άνεστήθη, δπως πολλάκις τοϋτο ειχεν εΐπη δ Ίησοϋς.
Προς μείζονα δέ άσφάλειαν έ σφράγισαν καί τον τάφον,
ώστε νά μή δύναται κάνεις ούτε νά είσέρχηται είς αύτον
ούτε νά έζέρχηται.

§ Ή ανάστησες.·

Άφ' ου δέ παρήλθεν ή νύξ αύτη δλη, ώς καί δλόκλη-
ρον το σάββατον, κ,αθ' ο ουδείς έπετρεπετο νά μεταβή εις
τον τάφον, τήν επομένη ν ήμέραν κατά τήν άνατολήν τοϋ
ήλίου σεισμός εγένετο μέγας καί άγγελος Κυρίου καταβάς
εκ τοϋ ουρανού άνέωξε τον τάφον κυλίσας τον φράττοντα
τό στόμιον τοϋ τάφου λίθον μακράν. Οί φρουροί ειδον τήν
λάμπουσαν μορφήν τοϋ άγγέλου μέ τά κατάλευκα αύτοϋ
φορέματα καί τόν τάφον έμπροσθέν των άνοιγόμενον καί έν-
τρομοι έπεσον κατά γης λιπόθυμοι. Κατ* αύτήν δέ τήν
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ώραν ήοχοντο καί at μαθήτριαι τοϋ 'Ιησού, ή Μαρία η
Μαγδαληνή, ή Μαρία ή μήτηρ του 'Ιακώβ, ή Σαλώμη
καί άλλαι, ίνα έκτελέσωσι το τελευταϊον προς τον αποθα-
νόντα διδάσκαλόν των καθήκον κομίζουσαι μεθ' εαυτών καί
τά αρώματα. Καί καθ' δδον έσκέπτοντο πώς θά άνοίξωσ*
τόν τάφον, άφ ' ού ούτος φράττεταί δια μεγάλου λίθου.
Είχον δε ήδη είσελθη είς τον κήπον βαδίζουσαι προς τον
τάφον, οτε βλέπουσι μακρόθεν αύτον άνοικτόν, καί τον
λίθον μακράν κείμενον. Ευθύς πώπτευσαν οτι οί 'Ιουδαίοι,
εςήγαγον έκ τού τάφου τό λείψανον καί άπέρριψαν αυτό.
Καί δι à τοϋτο ή Μαρία ή Μαγδαληνή επιστρέφει, 'ίνα
άναγγείλη τούτο είς τούς μαθητάς τού 'Ιησού, οί'τινες εμε-
νον κεκρυμμένοι έν ταίς οίκίαις των, μή τολμώντες ύπο φό-
βου ν oc έξέλθωσι. Αί άλλαι όμως γυναίκες έπροχώρησαΛ
καί φθάσασαι είσήλθον εις τον τάφον, ένθα έντρομοι παρε-
τήρησαν ότι το μέν λείψανον δεν ύπήρχεν εκεί, είς δέ τήν
θέσιν ' έκείνην έκάθητο νέος μέ λευκον ποδήρες ίμάτιον. Ό
νέος, δστις ήτο άγγελος τοϋ Θεοϋ, έθάρρυνε τάς γυναίκας
καί είπε' «Μή φοβεϊσθε" Ό Ίησοϋς δ σταυρωθείς, δν ζητείτε
δέν είναι εδώ πλέον, άνέστη ! Πηγαίνετε νά άναγγείλητε
τοϋτο είς τούς μαθητάς του!» Ώς ήκουσαν τοϋτο αί γυ-
ναίκες συνεκινήθησαν έκ τού μεγάλου τούτου γεγονότος
καί περιχαρείς έπανήλθον είς τήν πόλιν, ί'να ε'ίπωσι τήν
άνάστασιν του Σωτήρος.

Ή δέ Μαρία ή Μαγδαληνή, άφ *ού άνήγγειλεν είς τούς
μαθητάς τού Ιησού, οτι είοε μακρόθεν τον τάφον άνοικτόν,
ενδραμε πάλιν εκεί, ί'να πληροφορηθή τί συμβαίνει. Τάς
άλλας γυναίκας δέν συνήντησεν ήδη, ώστε δέν ήξευρε καθ-
όλου τί συνέβη. Ώς δέ εφθασεν είς τον τάφον έστάθη είς
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τήν θύραν αύτού καί βλέπουσα εντός εκλαιε. Έκεΐ δε βλέπει
δύο άγγέλους καθήμενους τον μεν είς τήν κεφαλήν, τον δέ είς
τούς ποίας, ένθα εκείτο 6 νεκρός, οΐ'τινες ήρώτησαν αύτήν
λέγοντες" «Γύναι, τί κλαίεις ; τίνα ζητείς ;» Αύτή δέ άπε-
κρίθη' «Μού επήραν τόν Κύριον εκ τού τάφου καί δέν
ήξεύρω πού τόν εθηκαν.» Μετά τούς λόγους τούτους,εστράφη
καί βλέπει ε*ξω τού τάφου τόν Ίησούν ίστάμενον, /ωρίς

όμως νά τόν άναγνωρίσιρ. Νομίζουσα δέ ότι είναι ό κη-
πουρός τού κήπου έρωτόέ αύτόν' «Κύριε, εάν σύ έσήκωσεν
εντεύθεν τό λείψανον, είπε μου πού τό εθηκες, ίνα τό λάβω.»
Είς τούς λόγους τούτους Ικάλεσεν αύτήν δ 'Ιησούς όνομαστί'
«Μαρία»! Εύθύς αύ'τη ήοη άνεγνώρισε τόν Ίησούν καί 3Î
ποϋσα' «Διδάσκαλε μου» έπεσεν είς τούς πόδας του. Τότε
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ο 'Ιησούς είπε* «Μαρία, πήγαινε καί είπε είς τούς αδελ-
φούς μ,ου οτι εγώ αναβαίνω προς τον πατέρα μου καί πα-
τέρα ύμών, προς τον Θεόν μου καί Θεόν ύμών.» Καί ταύτα
είπών ίγινε άφαντος,

Ή εΐδησις, ήν έκόμισεν είς τούς μαθητάς τού 'Ιησού ή
Μαρία ή Μαγδαληνή, ότι δ τάφος είναι ανοικτός καί κε-
νός, όπερ έβεβαιώθη καί παρά τού Πέτρου καί τού 'Ιωάν-
νου, οί'τινες μετέβησαν εκεί καί ειδον τούτο, άνενέωσε τον
πόνον της καρδίας των διά τόν πολυώδυνον θάνατον τού
προσφιλούς αύτών διδασκάλου καί πάντες ήρχισαν νά θρη-
νώσι καί νά όδύρωνται. Έν φ δέ ταύτα συνέβαινον, ήλθον
καί αί γυναίκες, αί'τινες πρώται επεσκέφθησαν τόν τάφον καί
μετά χαράς ελεγον ότι ειδον καθ' δδόν μέ τού; οφθαλμού}
των τόν διδάσκαλόν. Διότι πράγματι καί είς αύτάς έπα-
νερχομένας έκ,τοϋ τάφου είς τήν 'Ιερουσαλήμ ένεφανίσθη
καθ' δδόν δ Ίησοϋς καί είπε τά αυτά, δσα είπε καί προς
τήν Μαρίαν. Άλλ' οί μαθηται δέν ήδύναντο νά πιστεύ-
σωσι τοιούτον τι. Μετά ταϋτα ήλθε καί ή Μαρία ή Μαγ-
δαλινή καί πλήρης χαράς άνέκρχξεν είσελθοϋσα είς τήν
οίκίαν «Ειδον τόυ Κύριον.» Καί διηγήθη καί είς αυτούς
πάντα, δσα έλάλησεν δ Κύριος. Άλλα καί είς τούς λόγους
τούτους της Μαρίας δέν έπίστευον, ένόμιζον δέ ότι ταϋτα
είναι παραληρήματα τών γυναικών.

Άλλα καί οί γραμματείς καί οί Φαρισαΐοι έ'μαθον τί
αληθώς συνέβη. Διότι οί στρατιώται οί φρουρούντες τόν
τάφον έοραμ,ον πρός αυτούς καί είπον πώς άγγελοι έκ τού
ούρανοϋ καταβώντες έκύλισαν τόν λίθον, πώς δ Ίησοϋς ζών
έξήλθε έκ τού μνημείου καί ότι αύτοί είχον πέση νεκρον
καί οτι πάντα ταϋτα έ'βλεπον χωρίς νά δύνανται ουδέν νά
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πράξωσι.Τοϋτο εφόβησε τούς αρχιερείς καί Φαρισαίους,οίτινες
θέλοντες να άπατήσωσι τον λαόν ε"δωκαν χρήματα είς τούς
στρατιώτας και παρήγγειλαν είς αύτούς νά είπωσι ότι τον
Ίησούν έκλεψαν οί οί μαθηταί του τήν νύκτα,κ αθ' ον χρονον
αυτοί βαθέως έκοιμώντο καί ότι είναι εντελώς ψευδής ή φήμη
»τι δ Χριστός άνέστη. Οί στρατιώται οιεκήρυξαν ταϋτα
καί οί Ιουδαίοι πιστεύουσι μέχρι σήμερον οτι τον Ίησούν
ε'κλεψαν τήν νύκτα οί μαθηταί του έκ τοϋ τάφου, καί ότι
δέν άνεστήθη.

§ 43, Ή έμ,φάν&αες τοϋ ÏCupdou
εις τους μαθητάς του.

Οί μαθηταί τοϋ Ίησοϋ, άφ' ού είδον αύτδν συλληφθέντα
έν τώ κήπο) Γεσθημανή καί άπαχθέντα δέσμιον είς τά δι-
καστήρια καί καταδικασθέντα είς θάνατον καί αποθανόντα
έπί τού σταυρού, ένόμισαν ότι το πάν ήδη άπωλέσθη καί
ότι ή αύτη τύχη τοϋ διδασκάλου άναμενει καί αύτούς. Καί
διά τούτο είχον κρυφθή, ί'να μηδείς μάθη περί αύτών τίποτε.

"Οτε δέ κατά τήν Κυριακήν πρωι έ^λαθον τή/ εύφρόσυνον
άγγελίαν ότι δ Ιησούς άνέστη έθάρρησαν, άλλά καί τώρα
δέν έτόλμησαν νά συνέλθωσιν έν καιρψ τής ημέρας.Μόνον
περί τήν έσπέραν συνηθροίσθησαν πάντες έν σιγγ) μέ μεγάλην
προφύλαξιν είς τινα οίκίαν, ήν έκλεισαν καλώς ώστε νά
μή δύναται μηδείς νά είσέλθη εις αυτήν. Καί έκαστος ήρώτα
νά μάθη τί έλέγετο περί τής άναστάσεως τοϋ διδασκάλου
των. Καί δ μέν Ιωάννης καί δ Πέτρος διηγήθησαν πώς πρωι
μετέβησαν είς τόν τάφον, πώς εύρον τόν τάφον καί τά σάβ-
βανα κατά μέρος εκεί τεθειμένα καί ότι δ Ιησούς άνεστήθη
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τήν ώραν, καθ' ήν εγι^εν δ μέγας σεισμός. Ή δε Μαρίαή
Μαγδαληνή καί αί άλλαι γυναίκες διηγήθησαν πώς μετέβη-
σαν είς τόν τάφον, πώς ειδον τούς αγγέλους καί πώς κατόπιν
είδον καί αυτόν τόν Ίησούν, όστις παρήγγειλεν είς τούς μα-
θητάς του ότι αναβαίνει είς τούς ουρανούς προς τόν πατέρα
του.Οί μαθηταί άκούοντες πάντα ταϋτα έμενον έκπληκτοι καί
συνεζήτουν, αν είναι δυνατόν άνθρωπος αποθανών άπαξνά
άναζήση πάλιν, μάλιστα οέ τίνες τούτων άμφέβαλλον περί
τοϋ πράγματος καί διά τούτο δέν έχαιρον,ώς οί άλλοι οί πει-
σθέντες περί τής αναστάσεως. Έν ώ δέ τοιαύτα έλέγοντο εν
τή οικία,αίφνης βλέπουσι πάντες αύτόν τόν Ίησοϋν έμπροσθεν
των ίστάμενον καί άκούουσι αύτόν λέγοντα* «Ειρήνη ύμίν!»
Είς τόν χαιρετισμόν τούτον ουδείς άποκρίνεται κ»ί πάντες
προσβλέπουσιν πρός αύτόν ε*ντρομοι' διότι νομίζουσιν ότι είναι
φάντασμα. Τότε είπε πρός αύτούς ο Κύριος* «Διά τι έφο-
βήθητε * "Ιδετε τάς χεΐράς μου καί τούς πόδας μου. Έγώ
είμαι 6 ίδιος.» Οί μαθηταί ώς είδον τάς τρύπας τών ήλων
είς τάς χείρας καί είς τούς πόδας τοϋ Κυρίου συνήλθον εκ τοϋ
φόβου καί έπείσθησαν ότι αυτός είναι ο Ίησοϋς. Άλλ ' ί'να μή
μένη είς αύτούς μηδεμία άμφιβολία ότι δέν είναι φάντασμα,
έζήτησεν ό Κύριος παρ' αυτών νά φάγη. Καί οί μαθηταί προ-
θύμως παρέθηκαν αύτω ίχθϋν ψητόν καί μελίκηρον (κη-
ρήθραν), έξ ών εφαγεν ό Ίησοϋς. Κατόπιν δέ ώμίλησε πρός
αύτούς περί τής άναστάσεώς του, ότι έπρεπε νά γίνη καί
ότι περί αύτής ώμίλησαν οί προφήται παλαιών χρόνων.

Έπειτα προέτρεψεν αύτούς νά κηρύξωσι τήν άλήθειαν είς
πάντα τά ίθνη, άρχίζοντες άπο τήν Ιερουσαλήμ. Ταύτα
ειπών άπεχαιρέτισε αύτούς καί έγινεν άφαντος. Έκ τής
συναναστροφής δέ ταύτης ελιπε μόνον ο Θωμάς. Ώς δέ ήλθε
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χαί αύτός κατόπιν καί έμαθε παρά τών μαθητών ότι είδον
τον διδάσκαλον ζώντα καί ότι τοϋ εδωκ,αν καί εφαγε πλη-
σίον αύτών καί ότι ώμίλησε μετ' αύτών, εστάθη αδύνατον
νά τό πιστεύση λέγων ότι, αν δέν ΐδω μέ τούς οφθαλμούς
μου τόν Κύριον καί άν δέν ψηλαφήσω μέ τάς χείρας μ.ου είς
το σώμα του τάς τρύπας τών ήλων, δέν τό πιστεύω. Μετά
8 ακριβώς ήμέρας, ότε πάλιν ήσαν συνηγμένοι οί μαθηταί
τού Ίησοϋ εν τινι οικία, εν η ήτο καί ό Θωμ.ας, αίφνης
πάλιν έμφανίζεται ενώπιον των δ Ίησοϋς κα,ί άφ' ού έχαι-
ρέτισεν αύτούς, ε'ρχεται προς τόν Θωμαν καί λέγει' «'Ιδού
αί χείρες μου καί οί πόδες μου, ψηλάφησε μέ τήν γεϊρά σου
διά νά πεισθής ότι εγώ είμαι πράγματι.» Ό Θωμάς ώς
έψηλάφησε τάς ούλάς άνέκραξε πλήρης πίστεως* or Ό Κύ-
ριος μου είναι καί Θεός μου)). Τότε είπε δ Ίησοϋς· «Θωμα,
έπίστευσες, διότι μέ είδες ! Μακάριοι όμως οί πιστεύοντες
είς έμέ, χωρίς νά μέ ϊδωσι.» Ταϋτα ειπεν δ Ίησους καί άπο-
χαιρετίσας αύτόν καί τούς άλλους μαθητάς έ'γινε άφαντος.

Ωσαύτως ενεφανίσθη δ Ιησούς τήν Κυριακήν τής αναστά-
σεως καί είς δύο άλλου; μαθητάς του έκ τών πολλών, ους
είχε, είς τόν Κλεώπαν καί είς τόν Λουκάν, οίτινες βαρέως φέ-
ροντες τήν άπώλειαν τοιούτου διδασκάλου, έκαμνον έ'να περί-
πατον εκ τής Ιερουσαλήμ είς τήν εξοχήν πρός μ.ίαν πολίχνην
'Εμμαούς καλουμένην, δύο περίπου'ώρας μακράν τής "Ιε-
ρουσαλήμ κειμένην.Αυτοί κατ' άρχάς δέν έγνώρισαν τόν Κύ-
ριον καί έκαμνον τόν περίπατον μετά τού άγνώστου μέχρι τής
πολίχνης δμιλοϋντες περί τής διαγωγής τών Ιουδαίων καί
περί τής άναστάσεως τοϋ Ίησοϋ.'Αλλά καθίσαντες νά συμ-
φάγωσι καί ίδόντες τόν Ίησούν κόπτοντα καί εύλογοϋντα τόν
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τον άρτον ανεγνώρισαν αυτόν. Άλλ' ο Ίησοϋς έγινεν ευθύς
άφαντος.

II

§ 44· Ό Ίηαοΰς έν xfj raXeXattot.

Οί μαθηταί τού Ιησού, άφ' ού διέτριψαν ολίγον χρόνον
εν Ιερουσαλήμ, έπαντ,λθον είς τήν Γαλιλαίαν. Μίαν δέ
ήμέραν λίαν πρωΐ, έν ω πρόσωρμίζοντο μέ το άλιευτικόν
των πλοϊον είς τήν άκτήν τής θκλάσσης Τιβεριάδος, αίφνης
βλέπουσιν έμπροσθεν των τον Ίησοϋν ίστάμενον, χωρίς νά
άναγνωρίσωσιν αύτόν. Ώς δέ έφθασαν πλήτιον ήρώτησεν
αύτούς δ Ίησοϋς, αν είχόν τι νά δώσωσι προ; αύτον νά
φάγη. Αύτοί άπεκρίθησαν ότι δλην τήν νύκτα ε'ταλαιπω-
ρήθησαν, άλλα δέν συνέλαβον τίποτε. Τότε ειπεν δ Ιησούς"
Ρίψατε τά δίκτυα εις τά δεξιά τού πλοίου καί θά συ7νλά~
βητε. Οί μαθηταί έπραξαν τοϋτο καί συνέλαβον πλήθος
ιχθύων, ώστε δέν ήδύναντο νά άνελκύσωσι το πλοΐον.
Τότε οί μαθηταί άνέκραξαν" Είναι δ "Κύριος. Ώς ήκουσε
τοϋτο δ ΙΊετρος, έφόρεσε το φύρεμά του καί ριφθείς εις τήν
θάλασσαν έ'πλεε προς τόν Κύριον. Οί δέ άλλοι ήλθον μέτο
πλοϊον σύραντες τά δίκτυα, ά ήσαν πλήρη μεγάλων ιχθύων.
Ώς δέ απέβησαν είς τήν ξηράν, είδον πυράν άνημμένην
καί ίχθύν ψηνόμενον, καί άρτον, καί τον Ίησούν έκεΐ κα-
θήμενον. Ευθύς δέ εφερον καί άλλους ίχθϋ; έκ τοϋ πλοίου
καί έψησαν αρκετού;. 'Επειδή δέ οί μαθηταί ύπο σεβασμού
ΐσταντο ουδέν λέγοντες, δ Ίησοϋς έκάλεσεν αύτούς νά συμ-
φάγωσι καί άφ* ού εύλόγησεν τδ φκγητόν,έμοίρασεν έπειτα
είς εκαστον έξ αυτών νά φάγη. 'Αφ' ού δέ έφαγον, ήρώτησεν
b Ίησοϋς τον Σίμωνα Πέτρον «Σίμων, μέ άγαπας ;» —
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«.Μάλιστα, Κύριε, σύ γινώσκεις ότι σέ άγαπώ», άπεκρίθη
ο Πέτρος. ((Τότε ποίμαινε τά πρόβατά μου, άπεκρίθη ο
'Ιησούς. Τό αύτό επανέλαβε τρις δ 'Ιησούς θέλων νά δείξη
ότι μόνον δ υπό άγάπης πρός τόν Ίησούν καί τάς έντολάς
αυτού εμπνεόμενος δύναται νά είναι δ άληθής τών ανθρώ-
πων διδάσκαλος.

Άφ' ου ταύτα καί άλλα μετ ' αύτών ώμίλησε δ Ίησοϋς,
παρήγγειλεν έπειτα είς αύτούς νά συναχθώσιν είς τό δρος
της Γαλιλαίας καί οί ένδεκα καί δλοι οί άλλοι αυτού
μαθηται, ένθα. έμελλε νά δμιλήση πρός αύτούς τήν τελευ-
ταίαν του δμιλίαν καί εύθύς έγένετο άφαντος. Καί πράγ-
ρ.ατι κατά τόν ώρισμένον χρόνον συνήχθησαν εκεί πάντες
οί μαθηται του άναμένοντες τόν διδάσκαλόν των. Ώς δέ
ει δον έ'μπροσθέν των τόν Ίησοϋν αίφνης εμφανισθέντα,
θειος κατέλαβε πάντας σεβασμός καί πεσόντες κατά γης
προσεκύνησαν αύτόν ώς Θεόν' διότι ήδη πλέον μετά τήί*.
άνάστασιν ουδείς άμφέβαλλεν οτι ήτο άληθινός Θεός.Έπει-
τα ώμίλησεν εις αυτούς τά εξής"

«Εδόθη μοι πασα εξουσία εν ούρανώ καί επί γης. Πο—
ρεύθητε είς δλον τόν κόσμον καί κηρύξατε είς τούς ανθρώ-
πους τό εύαγγέλιόν μου! Όλα τά εθνη κάμετε μαθητάς
μου καί οπαδούς μου, διδάξατε αύτούς νά φυλάττωσιν δσα
πολλάκις σας έ'χω λαλήση καί βαπτίζετε αύτούς εις τό
όνομα τού Πατρός καί τοϋ Υίοϋ καί τοϋ άγιου Πνεύματος.
Καί δσοι μεν πιστεύσωσιν είς τούς λόγους σας καί βαπτι—
σθώσι, ούτοι θά σωθώσιν· δσοι όμως δέν πιστεύσωσι, αύτοί
θά άπ?λεσθώσι. Οί πιστεύοντες είς έμέ θά εκβάλωσιν εν
τω ονόματι μου δαιμόνια, θά λαλήσωσι νέας γλώσσας, θά
ίατρεύωσιν Ασθενείς καί ούδέν θά βλ".πττ} αύτούς. Καί ιδού
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εγώ θά ιίμαι μεθ ' ύμών πάσας τάς ημέρας μέ^ρι της συν-
τελείας τοϋ αιώνος.»

Ταϋτα είπεν προς αύτούς ό Ίησοϋς καί διέταξε νά μετα-
βώσιν είς τήν 'Ιερουσαλήμ καί εκιϊ νά άναμένωσιν αύτόν.
Ούτω δέ συνανεστρέφετο μέ τούς μαθητάς του ό Ίησοϋς τεσ-
σαράκοντα ημέρας ώμιλών μετ' αυτών περί της βασιλείας
τοϋ Θεοϋ.

§ fJHL άνά^,ηψες τοϋ Ίησοϋ.

Οί μαθηταί τοϋ Ίησοϋ κατά τήν διαταγήν αύτοϋ ήλ-
θον είς 'Ιερουσαλήμ, κατά τήν αύτήν ήμέραν τοϋ Πάσχα.
Έκεΐ ενεφανίσθη καί δ Ίησοϋς διά τελευταίαν φοράν καί
παραλαβών αύτούς έφερεν επάνω είς τό δρος τών Έλαιών,
ενθα είπε τά έξης·

((Τέκνα, μου, μή φύγετε έκ της Ιερουσαλήμ, άλλα κα-
θίσατε έκεΐ καί άναμείνατε νά έπέλθνι τό άγιον ΓΙνεϋμα εις
υμάς, ώς έχω ύμϊν τούτο πρότερον ύποσχΕθη. Ό '|ωά<νης
έβάπτιζε μέ ύδωρ, σεις δέ θά βαπτισθήτε μέ πνεύμα άγιον,
έκ τοϋ οποίου θά λάβητε δύναμιν καί θά μαρτυρήσητε
περί εμού καί εις τήν Ιερουσαλήμ καί είς τήν Ίουδαίαν
καί είς τήν Σαμάρειαν ρ.έχρι τών περάτων της γης.»

Ταϋτα ειπεν δ Ιησούς καί ύψώσας τάς χείρας εύλόγει
αύτούς. Άλλ' εν φ τούς ηύλόγει, αίφνης καταβαίνει έκ τοϋ
ουρανού νεφέλη φωτεινή καί παραλαβοϋσα αύτόν έφερεν va
τούς ουρανούς. Οί μαθηταί μέ τούς οφθαλμούς προσηλω-
μένους πρός τόν θείον αυτών διδάσκαλον έξηκολούθουν επί
πολύν χρόνον βλέποντες είς τόν ούρανόν. Τότε ενεφανίσθησαν
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πλησίον αύτών δύο ήγγελοι ενδεδυμένοι μέ λευκά ιμάτια
καί είπον προς αύτούς·

(("Ανδρες Γαλιλαίοι, τί στέκε σθε καί βλέπετε είς τον ού-
ρανόν; Ό Ίησοϋς, δστις τώρα έλήρθη επάνω είς τούς ούρα-
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νους, αυτός θά έλθη πάλιν κάτω είς τήν γήν, καθ' δν τρό-
πον τώρα άνέβη.»

Ταϋτα ειπον οί άγγελοι καί έγιναν άφαντοι. Οί δέ μα-
θηταί τοϋ Ίησοϋ έ'πεσον κατά γης καί προσεκύνησαν αύτόν.
Έπειτα επέστρεψαν μετά μεγάλης χαράς είς τήν πόλιν
αίνοϋντες καί εύλογοϋντες τόν Θεόν καί άναμένοντες τό
αγιον Πνεϋμα, ώς ύπεσχέθη αύτοΐς 6 Ιησούς.

§ 46. ϋατά-πε^ψες τοϋ αγίου ϊΐνεύμ,α,τος.

Ίνα γίνωσιν ci μ.αθηταί τοϋ Ίησοϋ άξιοι άπόστολοι τού
κηρύγματος τών ιδεών αύτοϋ είς ολα τά εθνη, έπρεπε
πρώτον μεν νά είναι σοφοί, νά έννοώσι κατά βάθος τάς
αληθείας τοϋ Χριστιανισμού καί νά δύνανται νά διδάσκωσι
ταύτας τά διάφορα εθνη κατά τόν αρμόζοντα τρόπον
έπειτα έπρεπε νά είναι τολμηροί καταφρονοϋντες τούς κιν/
δύνους, οΐ'τινες κατά φυσικόν λόγον έμελλον νά άναφανώσι-
κατά τήν άνατροπήν τών παλαιών δοξασιών τών διαφόρων
εθνών καί την είσαγωγήν τών νέων ίπειτα έπρεπε νά είναι
πάντες ήγαπημένοι ώς αδελφοί μεταξύ των, νά άποφεύγωσι
τάς πρός αλλήλους Γοιδας καί τάς διαμάχας,νά είναι δέ πάν-
τες άφωσιωμ.ένοι εις τάς Ιδέας τού διδασκάλου,δι'αύτόν ζών-
τες καί δι ' αύτόν άποθνήσκοντες. Αλλά πάντα ταϋτα, ά
ήσαν αναγκαιότατα είς τήν διάδοσιν της χριστιανική?
θρησκείας διά τών απόστολων, έ'λειπον άπ' αύτούς. Διά
τοϋτο δ Ίησοϋς άπεφάσισε νά στείλη αύτοις έξ ούρανοϋ
άλλο πνεύμα άγιον, δπερ θά μετέβαλλε τούς άποστόλους
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καί θά έποίει αυτούς άλλους ανθρώπους, πλήρεις πίστεως
καί αγάπης καί άφοσιώσεως εις του Ιησού τήν διδασκα-
λίαν, όπερ θά έδίδασκεν αύτούς πάντα καί θά ύπενθύμιζεν
αύτοΐς πάντα, όσα είχεν είπη αύτοις δ Κύριος. Καί τό
πνεύμα τούτο τό άγιον ήλθεν εκ του ουρανού είς τούς απο-
στόλους δέκα ήμέρας μετά τήν άνάληψιν του Κυρίου." Άο'
ού δέ δ Κύριος άνέβη είς τούς ουρανούς, οί απόστολοι εμειναν
είς 'Ιερουσαλήμ άναμένοντες τό πνεύμα τό άγιον, όπερ
εμελλε νά στείλη άνωθεν δ Κύριος. Καί τή δεκάτη ήμερα,
οτε ήτο παρά τοις Ίουδαίοις μεγάλη εορτή ή Πεντηκοστή
προς άνάμνησιν της έπί τού όρους Σινα νομοθεσίας, oj
απόστολοι ήσαν συνηγμένοι εις τι ύπερώον οικίας πλησίον
τοϋ ναού, έν οίς καί ή μήτηρ τού Ίησοϋ καί άλλοι πολλοί
μαθηται καί μαθήτριαι πλέον τών εκατόν, πάντες προ-
σευχόμενοι πρός τόν Θεόν. Είχον δέ συναχθη είς 'Ιερουσα-
λήμ καί πολλοί εύσεβεις ξένοι έκ διαφόρων χωρών χάριν
της έορτής. Αίφνης ήκούσθη βοή άνέμ,ου ίσχυροτάτου ερ-
χομένη έκ τοϋ ουρανού καί ή βοή αύτη είσήλθεν είς τόν
οίκον τών αποστόλων καί έπλήρωσε αύτόν δλον. 'Αλλ'
έκτος της βοής ταύτης έφάνησαν καί φλόγες εχουσαι τό
σχήμα γλώσσης, αιτινες έπεκάθισαν εκάστη έπί ένός έκάστου
αποστόλου. Τούτο ήτο τό άγιον πνεύμα, ου έμπλησθέντες
οί απόστολοι ήρχισαν θαρραλέοι νά κηρύττωσι σοφά πράγ-
ματα, είς τούς έκεΐ συνηγμένους λαούς, είς έ'καστον ομιλούν-
τες μέ τήν γλώσσάν του. Πάντες δέ οί άνθρωποι, δσοι ήσαν
έν 'Ιερουσαλήμ, άκούσαντες τήν βοήν έν τω οίκω τών απο-
στόλων καί βλέποντες τάς φλόγας εκεί έ'δραμον καί έστά-
θησαν ενξω τοϋ οίκου θαυμάζοντες* διότι δέν ήδύναντο να
έννοήσωσι τό παράδοξον τοϋτο πράγμα. 'Αλλ' ετι περισ-
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σότερον έθαύμαζον βλέποντες ήδη τους αποστόλους νά
δμιλώσι διαφόρους γλώσσας, να κηρύττωσι σοφά πράγ-
ματα οί πρώην αλιείς. Τινές δέ τών 'Ιουδαίων μή ήξεύ-
ροντες ξένας γλώσσας έχλεΰαζον αυτούς, λέγοντας ότι θά
επιον πολύν clvov και δι' αύτο δμιλοϋσιν άκαταλήπτους
/έξεις. Άλλ' δ Πέτρος, ώς ήκουσε τούς λόγου; τούτους,
ε'ξήλθεν έκ της οικίας καί σταθείς έν τω μέσω τών συνηγ-
μένων ανθρώπων ώμίλησε τά έξης μέ μεγάλην φωνήν

«"Ανδρες 'Ιουδαίοι, καί πάντες οί κατοικοϋντες τήν 'Ιε-
ρουσαλήμ, ακούσατε, άοελφοί μου, τήν άλήθειαν, ήν θά σας
ε'ιπω. Ούτοι οί τά μεγαλεία τού θεού κηρύττοντες είς δια-
φόρους γλώσσας δεν είναι μεθυσμένοι, ώς νομίζετε. Ό 'Ιη-
σούς, δ άνθρωπος τού Θεού, δς έφάνη τοιούτος εκ τών έ'ργων
αύτοϋ καί έκ τών λόγων, καί δν σεις έθανατώσατε μέ θά-
νατον μαρτυρικόν, αύτός άνε στήθη καί άνέβη είς τούς ου-
ρανούς καί έκάθισεν έκ δεξιών τοϋ Πατρός. Ούτος ήτο ο
Μεσσίας, περί ού είπον οί προφήται ήμών καί δν σεις
περιμένετε. Καί ήδη, ώς βλέπετε,έκ τοϋ ούρανοϋ εστειλεν είς
τούς μαθητάς του τά Πνεύμα τό άγιον.» Ώς ήκουσαν τοΰτο
οί 'Ιουδαίοι, έλυπήθησαν διά τό κακόν, δπερ έπραξαν πρός
τόν Ίησοϋν καί ανεγνώρισαν ώς άληθή πάντα, δσα t Πέ-
ρος είπε καί έγιναν χριστιανοί βαπτισθέντες. ΤΗσαν δέ
ούτοι περί τάς τρεις χιλιάδας. Τούτο δέ κατώρθωσεν δ
Πέτρος κηρύξας άφόβως τόν Ίησοϋν ώς τόν προσδοκώμενον
Μεσσίαν. Καί ούτως έσχηματίσθη ενταύθα ή πρώτη χρι-
στιανική κοινότης, κατόπιν δέ δια τού κηρύγματος τών
αποστόλων έσχηματίσθησαν καί είς άλλοις πόλεις χριστια-
νικαί κοινότητες, αιτινες ολαι δμού καλούνται Χριστιανική
εκκλησία. Δια τοϋ ονόμ,ατσς τούτου δέν έννοούμεν τό οίκο-
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δόμημα, είς ο προσερχόμοθα, ΐνα προσευχηθώμεν, άλλ' δλους
τούς χριστιανούς ομού. Οί απόστολοι έξετέλεσαν πιστώς
το καθήκον των. Έπορεύθησαν είς δλα τά εθνη τής γής
'/αί έκήρυξαν αύτοΐς το εύαγγέλιον, πολλά παθόντες ύπέρ
τής σωτηρίας τών άνθρώπων καί καθ' δλα άξιοι μαθηταί
δειχθέντες τοϋ διδασκάλου των. Σήμερον περί τά 400
έκατομύρια άνθρώπων έ'χουσι δεχθή τον Χριστιανισμόν,
Πανταχού δέ, όπου εισήχθη τό άληθές πνεύμα τού Χρι-
στού, έπήλθε τών άνθρώπων ήμέρωσις καί παρετηρήθη
πρόοδος αυτών καί ευδαιμονία. Ουδεμία δέ άμ<ριβολία ότι
θά διαδοθή ό Χριστιανισμός προϊόντος τού χρόνου πανταχού
τοϋ κόσμου, δτε θά έκπληρωθή κατά γράμμα καί το λόγιον
τού 'Ιησού ότι θά γίνη μία ποίμνη καί εις ποιμήν.

'Αλλά διά νά είμεθα όντως Χριστιανοί ήτοι μαθηταί καί
ακόλουθοι τού 'Ιησού Χριστού πρέπει νά γνωοίζωμεν καλώς
τί εκείνος εδίδαξεν, ί'να θέλωμεν καί πράττο>μεν καί ήμεΐς
αυτό καί ί'να ούτω γίνωμεν άνθρωποι τέλειοι καί κληρονο-
μήσωμεν τήν αίώνιον ζωήν. Πρός τοϋτο έγραψα τό παρόν
βιβλίον, ί'να άναγνωσθή παρ' δλων τών μαθητών καί δδη-
γήση αύτούς ε;ς τήν οδόν τοϋ θεοϋ. Ή χάρις τού Κυρίου
ήμών 'Ιησού Χριστού καί ή άγάπη τοϋ Πατρός καί ή κοι-
νωνία τοϋ άγιου Πνεύματος είη μεθ' ήμών πάντων 'Αμήν.

ΤΕΛΟΣ
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