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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Κατά το επίσημον πρόγραμμα τοΰ 'Υπουργείου της
Παιδείας εν τη ε' καΐ γ' τάξει τοΰ πλήρους δημοτικού σχο-
λείου γίνεται άνάγνωσις καΐ ερμηνεία περικοπών τοΰ Ευαγ-
γελίου, αναφερομένων εις τόν βίον, τά θαύματα και την
διδασκαλίαν του Σωτηρος.

Έν τω προκειμένω τομιδίω παρατίθεται τοιαύτη συλ-
λογή περικοπών μετά τών απαραιτήτων ερμηνευτικών ση-
μειώσεων- Έν μεν τη ε' τάξει καλόν είναι νά διδάσκονται
περικοπαΐ εκ τοΰ Ιδιωτικού βίου, τών θαυμάτων και τών
παθών του Σωτηρος, έν δέ τη γ'τάξει εκ της διδασκαλίας

» —

; αυτου.

Καίτοι ό αριθμός τών διδακτέων περικοπών εξαρτάται
: εκ διαφόρων λόγων, ό διδάσκων, χωρίς να επιμένη είς λεπτο-
μερείας, πρέπει να διεξέρχηται μετά τών μαθητών του οσον
|! το δυνατόν περισσοτέρας εξ αυτών, ίνα συνηθίζωσιν ot μα-
θηταΐ εις την γλώσσαν τοΰ Ευαγγελίου.

Εννοείται, μή αποβλέποντες εις ίστορικήν συνέχειαν,
παρελείψαμεν περικοπας έχουσας έρμηνευτικάς δυσχερείας
δια τους μαθητάς τών τάξεων, δι' ας προωρίσθη τό βιβλίον.
jj At έρμηνευτικαι σημειώσεις περιέχουσι μόνον πάν τό απο-
λύτους άναγκαιον πρός κατανόησιν του κειμένου, άπεφύγο-
μεν δέ πάσαν εύρυτέραν έρμηνείαν ή άσκοπους παραπομπάς
επιδιώκοντες πανταχού τό πρακτικόν καΐ τό σύντομον.

Δ. 2. Μ.



ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ Α. Σ. ΜΠΑΛΑΝΟΥ

ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ -

Στοιχειώδης 'Εκκλησιαστική Ιστορία μετά 5 όλο-
σελίδων εικόνων. Έκδοσις 1914.

Ιερά 'Ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης, μετά πολλών
εικόνων και χάρτου της Παλαιστίνης. Έκδοσις 1914.

Ιερά Ιστορία της Καινής Διαθήκης, μετά πο?\,λών
εικόνων όλορελίδων καΐ μη και χάρτου της Παλαιστίνης.
Έκδοσις 1914.

Στοιχειώδης 'Ορθόδοξος Χριστιανική Κατήχησις.

Έκδοσις 1914.

Λειτουργική των Δημοτικών Σχολείων κατά τό πρό-
γραμμα. "Εκδοσις 1914, μετ' εικόνων.

Ευαγγελικοί Περικοπαι Ε' και ΣΤ' τάξεως κατά τό
νέον πρόγραμμα. Έκδοσις 1916.

Περικοπαϊ εκ των βιβλίων της Παλ. Διαθήκης,

προς χρήσιν των διδασκαλείων αμφοτέρων τών φύλων
κατά τό νέον πρόγραμμα (6 Όκτωβρίου 1914).

TOT ΑΪΤΟΥ

(Έκόόίϊε*ς τον Σνλλ,όγον ΐϊρος διάδοόιν ώφελίιιων (5ι63.ιων).

Ή 'Εκκλησία μας, ήτοι ποΰ, πώς καΐ πότε λατρεύεται
ό Θεός, μετά πλήρους ερμηνείας της θείας λειτουργίας.
Έκδοσις 18η (80.000 αντίτυπα).

'Ιστορία της 'Εκκλησίας, από της Ιδρύσεως αυτής μέ-
χρι σήμερον. "Εκδοσις νέα.

Ai Θρησκεΐαι, σύντομος ιστορία τών διαφόρων Θρη-
σκειών αγρίων και πεπολιτισμένςον εθνών.

Έκ τών Ποιητικών βιβλίων της Παλαιάς Διαθή-
κης.—Ψαλμοί.—Παροιμίαι. — ΤΑσμα^ασμάτο:>ν.—Εκκλη-
σιαστής.—Σοφία Σολομώντος. —Σοφία Σειράχ.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΩΝ

Ό βίος τον Σωτήρος είναι γνωστός είς ημάς εκ τεσσά-
ρων βιβλίων της Καινής Διαθήκης, τα οποία, επειδή περιέ-
χονσι την εύχάριστον άγγελίαν της δια τον κηρύγματος τον
Σωτηρος σωτηρίας τον κόσμου, λέγονται Ευαγγέλια. Συγ-
γραφείς τών 4 Ευαγγελίων είναι οι 4 Εύαγγελισταί, δ Ματ-
θαίος, ό Μάρκος j δ Λουκάς και δ 'Ιωάννης, εκ τών οποίων
δυοy δ Ματθαίος και δ 'Ιωάννης, ώς απόστολοι, εγνώριζον
έ£ αυτοψίας τα κατά τον Σωτήρα, οί δε Μάρκος και Λου-
κάς y σαν μαθηται αποστόλων, δ μεν Μάρκος τον Πέτρου,
δ δε Λουκάς του Παύλου.

Ό Ματθαίος δ τελώνης, καλούμενος και Λενΐ, υιός τον
Άλφαίου, κληθείς υπό τον Χριστού ώς άπόστολος εκήρνξε
τό Εύαγγέλιον εν Παλαιστίνη και εκτός αυτής.

- Ό Μάρκος, και Ιωάννης καλούμενος, εγινε Χριστια-
νός δια τον Πέτρου, ήκολούθησε, δε τον Πανλον κατά την
τιρώτην του αποοτολικήν πορείαν καϊ κατά την εν 'Ρώμη
φυ7.άκισίν του.

Ό Λουκάς ήτο ιατρός' ήτο δε άχώριστος σύντροφος
τοΰ Παύλου. Είναι συγγραφεύς και τών Πράξεων τών 9 Λπο-
στόλων.

Ό ό ' 'Ιωάννης ήτο υιός τοΰ Ζεβεδαίου και της Σαλώ-
j μης κάί εγένετο εΐς τών προσφιλέστερων μαθητών τοΰ Σω-
τηρος. Είναι συγγραφεύς κάί τριών 'Επιστολών καϊ της * Λπο-
χαλύψεως.

Τά τρία πρώτα Ευαγγέλια εγράφησαν περί τό 70 μ. Χ.,
τό δε κατά Ίωάννην κατά τό 9.0.
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Έκ τών Ευαγγελίων το μεν κατά Ματθαίον εγράφη είς
την τότε υπό τών βΕβραίων λαλουμενην γλώσσαν, την κάλου-
μενην άραμαϊκήν φαίνεται ομως οτι αύτδς ο Ματθαίος χάριν
τών ελληνοφώνων Εβραίων εγραψε το Εύαγγελιόν του και
ελληνιστί. Τα λοιπά τρία Ευαγγέλια, ώς και πάντα τα λοιπά
βιβλία της Καινής Διαθήκης, εγράφησαν ελληνιστί.

Μεταξύ τών τεσσάρων Ευαγγελίων υπάρχει μεγάλη ομοι-
ότης, ου μόνον διότι εϊχον την αυτήν πηγήν? τον βίον αυ-
τόν του Σωτήρος, άλλα και διότι έκαστος τών Ευαγγελι-
στών ειχεν υπ* δψει τους άλλους. 01 Εύαγγέλισταί ομως
εξεθετον τον βίον του Σωτήρος κατά τήν ατομικότητα των
και κατά ώρισμενον σκοπόν, εκ τούτου δ' εξηγούνται αί
μεταξύ τών Ευαγγελίων διαφοραί. 'Ιδίως μεγάλΐ] ομοιότης
παρατηρείται μεταξύ τών τριών πρώτων Ευαγγελίων, τα
οποία δια τοντο "Λαλούνται και συνοπτικά.
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λ' Ο ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ

1- fΕΙ γέννν}<3&ς το\> Ι£υρ£ο\> ν]μ.ών

(Λουκ. Β', 1 — 20).

Έγένετο δέ έν ταΐς ήμέραις έκείναις εξήλθε δόγμα ι) παρά
Καίσαρος Αύγουστου2) άπογράφεσθαι πασαν τήν οϋκουμένην.
I Αϋτη ή απογραφή πρώτη έγένετο ηγεμονεύοντος της Συρίας
I Κυρηνίου 3). Καϊ έπορεύοντο πάντες άπογράφεσθαι, έκαστος εις
Ι τήν ίδίαν πόλιν. 4) Άνέβη δε καϊ Ιωσήφ από της Γαλιλαίας*)
|[ έκ πόλεως Ναζαρέτ ζίς τήν Ίουδαίαν ε?ς πόλιν Δαβίδ, ήτις κα-
; λεΐται Βηθλεέμ, 6) δια το είναι αυτόν έξ οίκου και πατριας
Ι Δαβίδ,') άπογράψασθαι συν Μαριάμ τή μεμνηστευμένη αύτψ γυ-
I ναικί, οϋση έγκύο>. Έγένετο δέ έν τψ είναι αύτούς εκεί έπλή-
I σθησαν αί ήμέραι τοΰ τεκεΐν αυτήν, και ετεκε τον υίόν αύ-ής
I τον πρωτότοκον 9) και έσπαργάνωσεν αυτόν καϊ άνέκλινεν αύτόν
; έν τή φάτνη ι0), διότι ουκ ήν αύτοΐς τόπος έν τψ καταλύματι.

Και ποιμένες ήσαν έν τη χώρα τή αύτη άγραυλοΰντεςΜ)
: και φυλάσσοντες φύλακας της νυκτός12) έπΐ τήν ποίμνην αύ-
: τών. Και £δού άγγελος Κυρί

ου επ έστη αύτοΐς και δόξα Κυ-

ί -

Ι - · -, . „ ■ . : '

1) Ινατ1 εκείνον 3έ τον χρόνόν (της γεννήσεως του Προδρόμου) εξεδόθη δ'.ά-
I ταγμα. 2) τοΰ 'Οκταβιανού (Ψ 14 μ. Χ·). 3) Αύτη ή πρώτη μνημονευομένη αϊτο-
ί γραφή εγινεν οτε ήγεμών, ανθύπατος, της Συρίας ήτο δ Κυρήν.ος. 4) Τήν πόλ'.ν
[ της καταγωγής. 5) 'Η Παλαιστίνη κατά τους χρόνους τοΰ Σωτήρος διηρείτο εις
I τήν Γαλιλαίαν (πρός Γ5.), τήν Σαμοίρειαν, τήν Ίουδαίαν (πρός Ν.) καϊ τήν Πε-
ι ραίαν, πέραν τοΰ 'Ιορδανού. Ή Γαλιλαία ήχο πολύ εύφορος χώρα' ή Ιουδαία
; άγονος και ορεινή. 6) 'Επειδή ό Δαβίδ κατήγετο εκ Βηθλεέμ, καλείται αυτη πόλις
: Δαβίδ. Ή Β. κείται πρός Ν. της 'Ιερουσαλήμ (περ'.τά 3/4 ώρας). Σήμερον ε/ειπερί
Ι τάς 4,000 κατοίκους. 7) Ό ισραηλιτικός λαός διηρεΐτο εις 12 φυλάς, έκαστη φυλή
: εις πατριάς, καϊ αί πατριαί έ?ς οίκους. 8) Έφθασαν. 9) "Ανευ υστεροτόκου' έπομέ-
I νως=μονογενή. 10) Τό παχνίον. 11) Διανυκτερεύοντες. 12) Φυλάσσοντες τήν νύκτα.



ρ ίου 13 ) περιέλαμψεν αυτούς, και έφοβήθησαν φόβον μέγαν. Καϊ [
είπεν αύτοΐς ό άγγελος· μή φοβεϊσθε* Ζδού γαρ ευαγγελίζομαι j
ύμΐν χαράν μεγάλην, ήτις έσται παντί τω λαφ, οτι έτέχθη ύμΐν :
σήμερον σωτήρ, δς έστι Χριστός Κύριος, έν πόλει Δαβίδ' καί
τοΰτο ύμΐν το σημείο ν εύρήσετε βρέφος έσπαργανωμένον, κεί-
μενον έν φάτνη. Και έξαίφνης έγένετο συν τψ άγγέλψ πλήθος -
στρατιάς ούρανίου αινούντων τον θεό ν και λεγόντων* δόξα έν
ύψίστοις θεώ καί έπί γης ειρήνη, έν άνθρώποις ευδοκία14). [
Και έγένετο ώς άπήλθον άπ' αύτών εις τόν ούρανόν οι άγγε-
λοι, και οί άνθρωποι οί ποιμένες είπον πρός αλλήλους" διέλθω- jj
μεν δή εως Βηθλεέμ και Γδωμεν τό ρήμα τούτο τό γεγονός,,6) |j
ό ό Κύριος έγνώρισεν ήμΐν. Καϊ ήλθον σπεύσαντες, και άνεΰρον ; |
τήν τε Μαριάμ και τόν 'Ιωσήφ και τό βρέφος κείμενον έν τ-ig *
φάτνη. Ίδόντες δέ διεγνώρισαν 17) περί τοΰ ρήματος τοΰ λαλη-

• !

θέντος αύτοΐς περί του παιδίου τούτου* και πάντες οί άκούσαντες
έθαύμασαν περί τών λαληθέντων υπό τών ποιμένων πρός αυτούς.
Ή δέ Μαριάμ πάντα συνετήρει τα ρήματα ταϋτα, συμβάλ-
λουσα ,îs) έν τή καρδία αυτής. Και ύπέστρεψαν οί ποιμένες δο-
ξάζοντες και αίνου ντε ς τόν θεόν έπί πάσιν οίς ήκουσαν και εΐ-
δον, καθώς έλαλήθη πρός αύτούς 19).

•

2. f II Γ.ροβκύνηβις τών μάγων.

(Ματθ. Β', 1 — 16).

Τοΰ δέ Ίησοΰ γεννηθέντος έν Βηθλεέμ τής Ιουδαίας έν {

13} θεία λοίμψις. 14) Δόςα τω θεψ, τω κατοικοΰντι είς τά ύψιστα, τόν ούρανόν*

καί £ς είναι ειρήνη έπί γης και είς τους ανθρώπους χαρά. 15) Έγένετο ώ;' έδρα.·'

ϊκή περίφρασις=ότε. 16) Τά πράγμα τοΰτο, όπερ συνέβη. 17) Έμαθον ακριβώς-

18) Άναλογιζομένη (ταύτα). 19) Ό Κύριος ημών Ίησοΰς Χριστός εγεννήθη τό

750 από κτίσεως 'Ρώμης έν Βηθλεέμ τής 'Ιουδαίας. Πρός τιμήν τής γεννή- ί
οε«ς του Σωτήρος έορτοίζεται ή έορτή τών Χριστουγέννων (25 Δεκεμβρίου). fO
Σ«τήρ καί δια του τρόπου τής γεννήσεως δίδει εις ήμάς μάθημα ταπεινοφροσύ-
νης· © Κύριος τοΰ ουρανού καί τής γης γεννάται, ώς ό έσχατος τών ανθρώπων.
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ήμέραις1) Ήρώδου του βασιλέως, £δού μάγοι2) άπδ ανατολών
παρεγένοντο είς Ιεροσόλυμα λέγοντες* που έστιν δ τεχθείς βα-
σιλεύς τών 'Ιουδαίων ; εί'δομεν γαρ αύτοΰ τον αστέρα 3)έν τη άνα-
τολη καί ήλθομεν προσκυνήσαι αύτψ. Άκουσας δέ Ηρώδης δ βα-
σιλεύς έταράχθη 4) καί πάσα 'Ιεροσόλυμα μετ' αυτου"),'καί συν-
αγαγών πάντας τους άρχιερεΐςκαί γραμματείς τοΰ λαού6) έπυν-
θάνετο παρ' αυτών που δ Χριστός γεννάται. Οί δέ εΐπον αύτψ : '
έν Βηθλεέμ της 'Ιουδαίας* οΰτω γαρ γέγραπται δια του προφή-
του* και συ Βηθλεέμ, γη Ιούδα, ουδαμώς ελαχίστη εΐ
εν τοις ήγεμόσιν 3Ιούδα· εκ σοϋ γαρ έξελεύσεται ηγού-
μενος, όστις σζοιμανεϊ τον λαόν μου τον 'Ισραήλ.7) Τότε
Ηρώδης λάθρα καλέσας τους μάγους ήκρίβωσε8) παρ' αυτών
τον χρόνον του φαινομένου αστέρος, και πέμψας αυτούς είς
Βηθλεέμ είπε" πορευθέντες ακριβώς έξετάσατε περί του παιδιού,
έπαν δέ εΰρητε, άπαγγείλατέ μοι, οπως κάγώ έλθών προσκυ-
νήσω αύτψ. Οί δέ άκούσαντες τοΰ βασιλέως Ιπορεύθησαν' και
ιδού δ άστήρ ον είδον έν τη ανατολή προήγεν αυτούς0), έως
ελθών εστη επάνω ού ήν τδ παιδιον* ίδόντες δέ τον αστέρα έ/ά-
ρησαν χαρά ν μεγάλη ν σφόδρα, και έλθόντες είς τήν οίκίαν ει-
δον τδ παιδίον μετά Μαρίας της μητρός αύτοϋ, καί πεσόντες
προσεκύνησαν αύτψ, και άνοίξαντες τους θησαυρούς10) αυτών
προσήνεγκαν αύτψ δώρα, χρυσδν καί λίβανον καί σμύρναν11)'

1) Βασιλεύοντος. 2) Σοφοί (αστρολόγοι)· 3) Τον άστέρα, τον άγγέλλοντα r.spl

αύτοϋ. 4) Φοβηθείς οτι πρόκειται περί επιγείου βασιλέως, εξ ού θά έκινδύνευεν ό
θρόνος του. 5) Οί κάτοικοι της πρωτευούσης της Παλαιστίνης, τών 'Ιεροσολύμων,

έταράχθησαν αναλογιζόμενοι τα δεινά εμφυλίων ερίδων, ο) Οί αρχιερείς καί οί
γραμματείς άπετέλουν τό μέγα συνέδριον, τό Iποίον άπεφαίνετο δια τα μεγάλα

θρησκευτικά ζητήματα. 7) Ό προφήτης Μιχαίας, είς έκ τών 12 ελασσόνων προ-

φητών, ομιλών περί Βηθλεέμ λέγει : Καί σύ, ώ Βηθλεέμ, πόλις της 'Ιουδαίας,

είσαι σπουδαία μεταξύ τών πόλεων, έξ ών κατάγονται ήγεμόνες του 'Ιούδα, διότι

εκ σου θά προέλθη ήγεμών, οστις θά κυβερνήσω τον λαόν μου τόν Ισραήλιτικόν.

8) 'Ακριβώς- εμαθε' σκοπός δέ της εξακριβώσεως ταύτης ήτο ή έξακρίβωσις τοΰ

χρόνου της γεννήσεως τοΰ παιδιού. 9) Προεπορεύετο αυτών, ήτοι ώδήγει αύτούς.

10) Τα θησαυροφυλάκια. 11) Πολυτιμότατον άρωμα έκ δένδρου έν 'Αραβία καί
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καί χρηματισθέντεςκατ' όναρ μή άνακάμψαι πρός Ήρώ-
δην,,3) δι' άλλης όδοΰ άνεχώρησαν είς τήν χώραν αυτών.

Άναχωρησάντων δέ αυτών ιδού άγγελος Κυρίου φαίνεται j
κατ' όναρ τψ 'Ιωσήφ λέγων έγερθείς παράλαβε τό παιδίον καί
τήν μητέρα αύτοΰ καί φεύγε είς ΑΓγυπτον, καί Γσθι έκει εως
άν εί'πω σοι* μέλλει γαρ Ηρώδης ζητεί ν το παιδίον του άπολέ- j
σαι αυτό. Ό δέ εγερθείς παρέλαβε τό παιδίον καί τήν μητέρα
αύτοΰ νυκτός καί άνεχώρησεν είς ΑΓγυπτον, καί ήν έκει εως
τής τελευτής Ήρώδου, ινα πληρωθή τό ρηθέν υπό τοΰ Κυρίου |
δια τοΰ προφήτου λέγοντος* έξ AiyvTtxov εχάλεοα τον υιόν
μουίΓ>). Τότε Ηρώδης ίδών ότι ένεπαίχθη ύπό τών μάγων, έθυ-
μώθη λίαν, καί άποστείλας άνειλε πάντας τους παΐδας τους j
έν Βηθλεέμ καί έν πάσι τοις όρίοις ,b) "αύτής από διετοΰς καί
κατωτέρω, κατά τόν χρόνον δν ήκρίβωσε παρά τών μάγων 17).

3. Ό Ίωοήφ μ.ετά τν^ς Μαρθένο\> καί τοΰ 'ItqooS
έγκα.β£βτ!χ,ντα& έν Λίαζαρέτ.

(Ματθ. Β', 19 —23).

i

Τελευτήσαντος δέ τοΰ Ήρώδου ίδού άγγελος Κυρίου κατ'
όναρ φαίνεται τψ 'Ιωσήφ έν Αίγύπτω λέγων* εγερθείς παρά-
λαβε τό παιδίον καί τήν μητέρα αύτοΰ καί πορεύου είς γήν
'Ισραήλ')'τεθνήκασι γάρ οί ζητοΰντες τήν ψυχήν^) τοΰ παι- j
δίου. Ό δέ έγερθείς παρέλαβε τό παιδίον καί τ^ν μητέρα αύτοΰ
καί ήλθεν είς γήν 'Ισραήλ. Άκουσας δέ οτι 'Αρχέλαος 3) βα-

--ι

Ι

Αίθιοπί?· 12) Λαβόντες τήν όδηγίαν (θεόθεν). 13) "Οστις είχε πονηρούς σκοπούς-
14) "Οταν βραδύτερον, θανόντος τοΰ Ήρώδου. έκάλεσεν 6 άγγελος τόν 'Ιωσήφ νά
έπανέλθη ες Αιγύπτου, έπληρώθη ή προφητεία του προφήτου Ώσηέ, οστις παρι-
στά τόν θεόν λέγοντα : έξ Αιγύπτου έκάλεσα τόν υίόν μου. 15) 'Εφόνευσε.
16) Περίχωρα. 17) Τόν αριθμόν τών μάγων δεν ορίζει ή 'Αγία Γραφή, ή "Ιερά
Παράδοσις ομως συνήθως ομιλεί περί τριών μάγων* άγνωστον έκ ποίου μέρους ·]
.τής 'Ανατολής προήρχοντο' τήν μνήμην των εορτάζει ή 'Εκκλησία μας κατά
τά Χριστούγεννα. .■!?

1) Ή Παλαιστίνη λέγεται γή 'Ισραήλ, επειδή ό 'Ισραήλ, ώς άλλως έλέγετο
δ 'Ιακώβ, εθεωρείτο γενάρχης τών 'Εβραίων. 2) Τήν ζωήν. 3) eO 'Ηρώδης θανών



σιλεύει έπί της 'Ιουδαίας αντί Ήρώδου τοΰ πατρός αύτοΰ, έφο-
; βήθη έκεϊ άπελθειν* χρηματισθείς δέ κατ* δναρ άνεχώρησεν
εις τα μέρη της Γαλιλαίας, και έλθών κατφκησεν είς πόλιν λε-
; γομένην Ναζαρέτ, οπως πληρωθη τδ ρηθέν δια τών προφητών
; οτι Ναζωραΐος κληθήσεται
[ Ι Ί _ ■ ·' : · ■

4. Ό Ίηβοΰς δωδεκαετής έν τω ναω.

(Λουκ. Β', 41 — 52).

Καί'έπορεύοντο οί γονείς αύτοΰ κατ-έτος είς Ιερουσαλήμ
! τ·ζ] έορτη τοϋ πάσχα '). Καί οτε εγένετο έτών δώδεκα, άναβάν-
; των αύτών είς Ιεροσόλυμα, κατά τδ έθος της έορτής, καί τελει-
ωσάντων τας ημέραςέν τψ ύποστρέφειν αύτούς, ύπέμεινεν 3)
^ Ίησοΰς δ παις έν Ιερουσαλήμ, καί ούκ έγνω 'Ιωσήφ καί ή μή-
I τηρ αύτοϋ. Νομίσαντες δέ αύτδν έν τη συνοδεία είναι, ήλθον ήμέ-
ρας δδδν καί άνεζήτουν αύτδν έν τοις συγγενέοι καί έν τοις
Î γνωστοΐς* καί μή ευρόντες αύτδν ύπέστρεψαν είς 'Ιερουσαλήμ
Ι ! ζητοΰντες αύτδν. Καί εγένετο μεθ' ημέρας τρεις, εύρον αύτδν έν
τψ ίερψ καθεζόμενον έν μέσψ τών διδασκάλων καί άκούοντα
αύτών καί επερωτώντα αύτούς * έξίσταντο δέ πάντες οί άκούον-
τες αύτοΰ έπί τη συνέσει καί ταΐς άποκρίσεσιν αύτοΰ. Καί ίδόν-
τες αύτδν έξεπλάγησαν, καί πρδς αύτδν ή μήτηρ αύτοΰ είπε*

τέκνον, τι έποίησας ήμΐν ούτως ; ίδού δ πατήρ σου κάγώ δδυ-
_

-

1 ...

κατελιπε τήν χώραν εις τούς τρεις υίούς, Αρχέλαον, Φίλιππον καί Ηρψδην τόν

; Χ 'Αντίπαν, οϊτινες διεμοιράσθησαν αύτήν. Μαθών δ' 6 Ιωσήφ οτι της 'Ιουδαίας βα-
σιλεύει ό σκληρός 'Αρχέλαος, φοβηθείς προετίμησε να Ιλθη εις Ναζαρέτ της Γα-
λιλαίας, ενθα ήρχεν δ 'Ηρώδης δ Άντίπας, οστις ήτο ήπιώτερος- 4)'Επειδή δ Σω-
τήρ έν ούτω μικρ£ ήλικίφ έγκατεστάθη εν Ναζαρέτ, ένθα καί άνετράφη, εθεω-
ρείτο ϋπδ τοΰ πλήθους ως έκ Ναζαρέτ καταγόμενος, αν καί έν Βηθλεέμ γεννηθείς.

1) Έν πάσν} τή Παλαιστίνη υπήρχε μόνον εΐς ναός, ο τοϋ Σολομώντος,
έν "ίεροσολύμοις, ενθα έπιστεύετο οτι κατοικεί δ θεός. Ήρχοντο δ' οί 'Ιουδαίοι
προς προσκύνησιν εις τάς μεγάλας περιστάσεις τοϋ βίου καί έορτάς, καί μάλιστα
την έορτήν του Πάσχα, ή οποία έωρτάζετο είς άνάμνησιν της δια τοΰ αίματος
τοϋ άμνοΰ σωτηρίας τών 'Εβραίων άπό της οπό τοΰ αγγέλου σφαγής τών πρωτο-
τόκων τών Αιγυπτίων. 2) Της έορτής, αΐτινες ήσαν έπτά. 3) "Εμεινεν άπίσο)»
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νώμενοι '*) έζητοΰμέν σε. Καί είπε πρός αύτούς* τί οτιs) έζη-
τειτέ με ; ουκ ήδειτε οτι έν τοις τοΰ πατρός μου δει είναι με ; 6)
•Καί αύτοί ού συνήκαν7) τό ρήμα δ έλάλησεν αύτοΐς. Καί κα-
τέβη μετ αύτών καί ήλθεν είς Ναζαρέτ, καί ήν ύποτασσόμενος
αύτοΐς. Καί ή μήτηρ αύτοΰ διετήρει πάντα τα ρήματα ταΰτα
έν τή καρδία αυτής. Καί Ίησοΰς προέκοπτε σοφία καί ηλικία
καί χάριτι παρά θεφ καί άνθρώποις.

ο- Η βάπτισις του Σωτήρος.

(Ματθ. Γ', 13—17).

Τότε ') παραγίνεται ό Ίησοΰς άπό τής Γαλιλαίας έπί τόν
Ίορδάνην Ί) προς τόν Ίωάννην τοΰ βαπτισθήναι υπ' ,αύτοΰ. cO
δέ 'Ιωάννης διεκώλυεν3) αύτόν λέγων* έγώ χρείαν Ιχω υπό σου
βαπτισθήναι, καί σύ ερχη πρός με ; 'Αποκριθείς δέ δ Ιησούς
είπε προς αύτόν* άφες άρτι* ούτω γαρ πρέπον εστίν ήμίν πλη-
ρώσαι πάσαν δικαιοσύνην4). Τότε άφίησιν αυτόν* καί βαπτι-
σθείς ό Ίησοΰς άνέβη εύθύς άπό τοΰ ύδατος* καί ίδού άνεφχθη-
σαν αύτφ οί ούρανοί, καί είδε τό Πνεΰμα τοΰ θεοΰ καταβαΐνον
ώσεί περιστεράν καί έρχόμενον έπ' αύτόν· καί ίδού φωνή έκ τών
ούρανών λέγουσα* ούτος έστιν ό υιός μου δ αγαπητός, έν φ
ηύδόκησα 5).

4) Μετ' οδύνης, δ) Διατί ; 6) Δέν έγνωρίζετε οτι πρέπει νά είμαι είς τόν οίκον τοδ
πατρός μου ; 7) Δέν ένόησαν.

1) Καθ' όν χρόνον έβάπτιζεν δ Ιωάννης εν τω 'Ιορδάνη. 2) Ό Ιορδάνης δ
μέγιστος ποταμός τής Παλαιστίνης, οστις πηγάζων έκ τοΰ δρους Άν.τιλιβάνοο
χύνεται εις τήν Νεκράν θάλασσαν. 3) Ήμπόδιζεν. 4) Άφες τώρα (αυτά)· ουτω πρέ-
πει vi έκπληρώσωμεν πάν δ,τι είναι δίκαιον, πρέπον. 5) "Ον εγώ άγαπώ. Ή μνήμη
τής βαπτίσεως τοΰ Σωτήρος έορτάζεται οπό τής 'Εκκλησίας μας τήν 6ην 'Ιανου-
αρίου* επειδή δέ κατ'αυτήν επεφάνη ή 'Αγία Τριάς, λέγεται έορτή τών'Επιφανείων
ή θεοφανείων. Επειδή δέ κατ' αυτήν τήν ήμέραν έτελοΰντο έν τη άρχα£<? Έχ-
κλησί? πολλά βαπτίσματα (φώτα ή φωτίσματα) κατηχουμένων, έλέγετο καί έορτή
τών Φώτων.
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β- 'Μ τών τ,ρώτων άποατόλων.

(Ματθ. Δ', 18 — 22).

Περίπατων1) δέ παρά τήν Θάλασσαν τής Γαλιλαίας είδε
δύο άδελφούς3), Σίμωνα τόν λεγόμενον Πέτρον4) καί Άνδρέαν
τόν άδελφόν αύτοϋ, βάλλοντας άμφίβληστρον είς τήν Θάλασ-
σαν ήσαν γάρ αλιείς* καί λέγει αύτοΐς· δεύτε6) όπίσω μου καί
ποιήσω ύμας αλιείς άνθρώπων 7). Οί δέ εύθέως άφέντες τά δί-
κτυα, ήκολούθησαν αύτφ. Καί πρόβας8) έκεΐθεν είδεν άλλους
δύο αδελφούς, Ίάκωβον τόν τοΰ Ζεβεδαίου 9) καί Ίωάννην τόν
άδελφόν αύτοΰ, έν τω πλοίψ μετά Ζεβεδαίου τοΰ πατρός αύτών
καταρτίζοντας10) τά δίκτυα αύτών, καί έκάλεσεν αύτούς. Οί δέ
εύθέως άφέντες τό πλοΐον καί τόν πατέρα αύτών ήκολούθη-
σαν αύτφ.

7. Τά ονόματα τών 1S αποστόλων.

(Ματθ. Ι', 2-4).

Τών δέ δώδεκα άποστόλων τά όνόματά έστι ταύτα* πρώ-
τος Σίμων ό λεγόμενος Πέτρος καί 'Ανδρέας ό άδελφός αύ-
τοΰ'), 'Ιάκωβος ό τοΰ Ζεβεδαίου καί Ιωάννης δ άδελφός αύ-
τοΰ, Φίλιππος καί Βαρθολομαίος"2),.Θωμάς3) καί Ματθαίος ό
τελώνης4), 'Ιάκωβος ό τοΰ 'Αλφαίου καί Αεββαίος ο έπικλη-
θείς θαδδαΐος, Σίμων ό ΚανανίτηςΒ) καί. Ιούδας ό Ισκαριώ-
της,6) ό καί παραδούς αύτόν.

1) (Ό Ίησοΰς). 2) θάλασσα τής Γαλιλαίας ελέγετο ή Τιβεριάς λίμνη ή Γεν-
νησαρέτ. 3) Γιους τοΰ Ίωνά. 4) Πέτρος, ήτοι βράχος εκλήθη όπό ιού Σωτηρος
δια τήν σταθερότητα τής πίστεως τοο. 5) 'Ρίπτοντες δίκτυα. 6) "Ελθετε. 7) Δηλ.
διδασκάλους τής θρησκείας καί τής ήθικής. 8) 'Αφοδ προεχώρησεν. 9) Πρός διά-
κρισιν έτέρου 'Αποστόλου φέροντος τό όνομα 'Ιάκωβος, υίοΰ τοΰ 'Αλφαίου. 10)
'Ετοιμάζοντας.

1) riot τοΰ Ίωνά. 2) Φίλοι. "Ο Βαρθολομαίος ελέγετο καί Ναθαναήλ. 3)
Ό επικαλούμενος Δίδυμος. 4) Πρό τής κλήσεώς του ώς μαθητού ήτο τελώνης. 5)

*Ο έκ Κανά" ελέγετο καί ζηλωτής, δια τόν υπερ τών πατρίων ζήλόν του. 6) Τού-
τον αποχωρήσαντα τοΰ κύκλου τών μαθητών, άντιχατέστησεν à Ματθίας. Ό Παύ-
λος λογίζεται ώς τρισκαιδέκατος τών άποστόλων, ο απόστολος τών εθνών.
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8. Το έν της Γα,λςλχίχς θχ^μ,-χ.

(Ίωάν. Β', 1 — 11). , !

Καί τη ημέρα τη τρίτη ') γάμος έγένετο εν Κανά της Γα-
λιλαίας2), καί ην ή μήτηρ τοΰ Ίησοΰ έκεΐ* εκλήθη δέ καί δ
Ίησοΰς καί οί μαθηταί αύτοΰ είς τον γάμον. καί υστερήσαν- j
τος3) οίνου λέγει ή μήτηρ τοΰ Ίησοΰ προς αύτόν* οίνον ούκ
έχουσι. Λέγει αύτη δ Ίησοΰς· τί έμοί καί σοί, γύναι ; οΰπω ήκε1
ή ώρα μουΛέγει ή μήτηρ αύτοΰ τοις διακόνοιςy)· δ τι αν I
λέγη ύμΐν, ποιήσατε. Ήσαν δ' έκεϊ ύδρίαι 6) λίθιναι εξ κείμε-
ναι κατά τον καθαρισμδν τών Ιουδαίων, 7) χωρούσα? άνα με-
τρητάς8) δύο ή τρεις. Λέγει αύτοΐς δ Ίησοΰς* γεμίσατε τάς
υδρίας ύδατος. Καί έγέμισαν αύτας έ'ως άνω. Καί λέγει αύτοΐς· ;
αντλήσατε0) νΰν καί φέρετε τψ άρχιτρικλίνψ 1υ). Καί ήνεγκαν.
Ώς δέ έγευσατο δ άρχιτρίκλινος τδ ύδωρ οίνον γεγενημένον—
καί ούκ ήδει ") πόθεν έστίν οι δέ διάκονοι ήδεισαν ,α) οί ήντλη-
κότες τδ ύδωρ—φωνεΐ τον νυμφίον δ άρχιτρίκλινος καί λέγει
αύτψ* πας άνθρωπος πρώτον τον καλδν οινον τίθησι, καί οταν
μεθυσθώσι, τότε τδν έλάσσω'13) συ τετήρηκας τον καλδν οίνον έως
άρτι.,/4) Ταύτην έποίησε τήν άρχήν τών σημείων 1S) δ Ίησοΰς
έν Κανά της Γαλιλαίας κριί έφανέρωσε τήν δόξαν αύτοΰ, και
έπίστευσαν είς αύτδν οί μαθηταί αύτοΰ. · !

1) Τρεις ήμέρας μετά τήν ανωτέρω (Α', 44) ίστορουμένην υπό του Εύαγγε-

λιστου συνάντησιν τοΰ Σωτήρος μετά του Φ,ιλίππου καί Ναθαναήλ. 2) Πολίχνη ' |

• . j
της Γαλιλαίας, 3 ώρας ΒΑ. της Ναζαρέτ. 3) Οταν έτελείωσε (διότι ή γαμήλιος

έορτή καί τα γεύματα διήρκουν πολλάς ήμέρας). 4) Δέν εφθασεν ακόμη ή ώρα

μου νά θαυματουργήσω. 5) Είς τούς υπηρέτας. 6) Στάμνοι. 7) Κατά τήν συνή-

θειαν, τήν οποίαν είχον οί 'Εβραίοι νά καθαρίζωνται, νά νίπτωνται, πρό καί μετά }|

τό φαγητόν. 8) Μετρητής ελέγετο μέτρον δγρών, δι* ού επληροΰντο αί υδρίαι.

9) Χύσατε έκ τών σταμνών. 10) Άρχιτρίκλινος έκαλεΐτο δ εχων τήν άνωτάτην

έποπτείαν τών τοΰ γεύματος. 11) Δέν έγνώριζεν? 12) Έγνώριζον. 13) Τόν χει-

ρότερον. 14) "Εως τώρα. 15) Τών θαυμάτων, πρώτον θαΰμα.



9- τοΰ δούλοο τοο έκατοντ*ρχοο.

(Ματθ. Η', 5 —13).

Είσελθόντι δέ αύτφ ') είς Καπερναούμ0) προσήλθεν αύτφ
ί εκατόνταρχος3) παρακαλών αύτόν καί λέγων* Κύριε, δ παις 4)
μου βέβληται8) έν τή οίκία παραλυτικός, δεινώς βασανιζόμενος.
Καί λέγει αύτφ ό 'Ιησούς* έγώ έλθών θεραπεύσω αύτόν. Καί
ίάποκριθείς ό έκατόνταρχος έφη* Κύριε, ούκ είμί ικανός ί'να
μου υπό τήν στέγην 6) είσέλθης* αλλά μόνον είπέ λόγφ, καί ία-
θήσεται ό παις μου* καί γαρ έγώ άνθρωπος είμι υπό έξουσίαν,
εχων ύπ'έμαυτόν στρατιώτας7), καί λέγω τούτψ, πορεύθητι,
καί πορεύεται, καί άλλο4), έρχου, καί έρχεται, καί τω δού^ψ
■ μου, ποίησον τοΰτο, καί ποιεί. Άκούσας δέ ό Ίησοΰς έθαύμασε
και είπε τοις άκολουθοΰσιν* αμήν λέγω ύμΐν, ούδε έν τω Ίσρα-
; ήλ 8) τοσαύτην πίστιν εύρον. Λέγω δέ ύμΐν οτι πολλοί άπό άνα-
τολών καί δυσμών ήξουσι9) καί άνακλιθήσονται μετά 'Αβραάμ
καί 'Ισαάκ καί Ιακώβ έν τή βασιλεία τών ούρανών 10), οι δέ
υιοί τής βασιλείας 1') έκβληθήσονται είς τό σκότος τό εξώτε-
ρον12)* έκει εσται δ κλαυθμός καί ό βρυγμός τών οδόντων13).
Καί είπεν ό Ίησοΰς τω εκατοντάρχψ* ΰπαγε, καί ώς έπίστευ-

σας γενηθήτω σοι. καί ίάθη ό παις αύτοΰ έν τή ώρα έκείνη '*).
| -

ι .

1) "Οταν δ' είσήλθεν 6 Ίησοΰς. 2) Πόλις τής Γαλιλαίας, είς τήν δυτικήν δ-
Γ I χθην τής λίμνης.3) Ό έξουσιάζων 100 ανδρών. 4) Δούλος. 5) Κείται έν τή κλίνη.
' 6) ΕΙς τήν οίκίαν. 7) Καί έγώ είμαι άνθρωπος υπό έξουσίαν (εχων ανωτέρους)'αλλ'
- j έχω καί υπό τάς διαταγάς μου στρατιώτας....ώστε γνωρίζω τί έστι πειθαρχία. Διά
; τοΰτο γνωρίζω οτι καί σύ δύνασαι να εϊπης Ινα λόγον καί ή ασθένεια καί ό θά-
r j νατος νά υποχωρήσωσιν. 8) Εις τόν Ίσραηλιτικόν λαόν. 9) θα έλθωσι πανταχόθεν
j (έκ τών ειδωλολατρών). 10) Ό 'Αβραάμ, ό 'Ισαάκ καί 6 'Ιακώβ ήσαν οί πατριάρχαι
τών "Εβραίων καί υψιστον ιδεώδες παντός Ίσραηλίτου εθεωρείτο ή μετ' αύτών
;; αναστροφή έν τω παραδείσο). 11) 'Εκείνοι, δι'ους ήτο προωρισμένη ή βασιλεία τών
[Ι ούρανών, δ παράδεισος' ήτοι οί 'Εβραίοι. 12) Σκότος εξω τοΰ φωτός τοΰ παρα-
: δείσου=ή κόλασις. 13) ΑΙ πνευματικαί ποιναί τής κολάσεως παρίστανται δια τό
|ί παραστατικώτερον ύλ'.κώς ώς κλαυθμός καί βρυγμός (τρίξιμον) οδόντων. 14)
' Αύθωρεί.

Ερμηνεία, περικοπών τοΰ Εναγγελίον Δ. Μπαλάνον 2



10. ΊΙ Oepotnecot τών δύο τυφλών.

(Ματθ. θ', 27—31).

Καί παοάγοντι έκείθεν τψ Ίησοΰ !) ήκολούθησαν αύτψ δυο
τυφλοί κράζοντες καί λέγοντες: έλέησον ήμας, υιέ Δαβίδ u).
Έλθόντι δε είς τήν οίκίαν προσήλθον αύτψ οί τυφλοί, καί λέ- 1
γει αύτοΐς ό Ίησοΰς· πιστεύετε οτι δύναμαι τοΰτο ποιήσαι ; λέ-
γουσιν αύτψ· ναί, Κύριε. Τότε ήψατο τών οφθαλμών αύτών λέ- 1
γων* κατά τήν πίστιν υμών γενηθήτω ύμΐν. Καί άνεώχθησαν
αύτών οί όφθαλμοί* καί ένεβριμήσατο 3) αύτοίς δ Ίησοΰς λέγων*
οράτε4) μηδείς γινωσκέτω. Οί δέ έξελθόντες διεφήμισαν αύ-
τδν8) έν ολη τη γη έκείνη. " j

11. Ό χορταομός τών Λεντακιβχιλίων.

(Ματθ. ΙΔ% 13 — 21). j

Άκούσας δέ δ Ίησοΰς') άνεχώρησεν έκείθεν2) έν πλοίψ
εις έρημον τόπον κατ' ίδίαν3)' καί άκουσαντες οί δχλοι ήκολού-
θησαν αύτψ πεζη άπδ τών πόλεων. Καί έξελθών δ Ίησοϋς είδε
πολύν δχλον, καί έσπλαγχνίσθη έπ' αύτοΐς καί έθεράπευσε
τούς αρρώστους αύτών. Όψίας δέ γενομένης 4) προσήλθον αύτψ
οί μαθηταί αύτοΰ λέγοντες* έρημος έστιν δ τόπος καί ή ώρα ήδη
παρήλθεν* άπόλυσον τούς δχλους, Γνα απελθόντες είς τάςκώμας
άγοράσωσιν έαυτοΐς βρώματα3). Ό δέ Ίησοΰς ειπεν αύτοΐς· ού
χρείαν εχουσιν άπελθεΐν* δότε αύτοΐς υμεΐς φαγεΐν. Οι δέ λέ-
γουσιν αύτψ* ούκ έχομεν ώδε6) εί μή πέντε άρτους καί δύο
ίχθύας. Ό δέ είπε* φέρετε μοι αύτούς ώδε. Καί κελευσας τούς

δχλους άνακλιθήναι έπί τούς χόρτους, λαβών τούς πέντε άρτους

__

1) Καί άφοΰ. & Ίησοΰς προυχώρησεν εκείθεν (εκ Καπερναούμ θ', 1). 2) 'Από-
γονε τοΰ Δαβίδ. Ό Δαβίδ ήτο δ ëνδοξος βασιλεύς τών 'Ισραηλιτών (1045—1015
π. Χ.), εκ τοΰ γένους τοΰ έποίου κατήγετο* 6 Σωτήρ κατά σάρκα. 3) Αυστηρώς I
διέταξε. 4) Προσέχετε. 5) Διέδωκαν τήν περί αύτοΰ φήμην.

1) Τά της θανατώσεως τοΰ Προδρόμου (ΙΔ', 1—12). 2) Έκ Ναζαρέτ. 8) Μόνος. ]
4) Όψία (ώρα) λέγεται ή τά διάστημα τής ήμέρας από της 3 μέχρι της 6 μ. μ., <:
όπως ένταΰθα, ή άπό τής 6 μ. μ. μέχρι τής δύσεως τοΰ ήλιου. 5) Φαγητά. 6)
'Εδώ.



καί τους δύο ίχθύας, άναβλέψας είς τόν ούρανδν εύλόγησε, καί
I κλάσας 7 ) έδωκε τοις μαθηταΐς τούς άρτους, οί δέ μαθηταί τοις
Ι όχλοις. Καί έφαγον πάντες καί έχορτάσθησαν, καί ήραν τό πε-
ρισσεΰον τών κλασμάτων δώδεκα κοφίνους πλήρεις8). Οί δέ
έσθίοντες5) ήσαν άνδρες ώσεί πεντακισχίλιοι χωρίς γυναικών
καί παιδιών.

12. Ή ανάβταβις τοΰ υίοΰ τής χήρας έν IVatv.

I · ·

(Λουκά Ζ', 11—17).

Καί έγένετο *) έν τω εξής2) έπορεύετο είς πόλιν καλουμέ-
|ϊ νην Ναΐν3)* καί συνεπορεύοντο αύτφ οί μαθηταί αύτοΰ ίκανοί
I; καί όχλος πολύς. 'Ως δέ ήγγισετή πύλη τής πόλεως, καί. ίδού
ji έξεκομίζετο τεθνηκώς υίός μονογενής τή μητρί αύτοΰ, καί αύτη
|| ήν χήρα, καί όχλος τής πόλεως ικανός ήν σύν αύτη. Καί ίδών
j; αυτήν ό Κύριος έσπλαγχνίσθη επ' αύτη καί είπεν αύτη* μή
: κλαίε* καίπροσελθών ήψατο τής σωροΰ, οί δέ βαστάζοντες έστη-

I σαν, καί είπε* νεανίσκε, σοι λέγω, έγέρθητι. Καί άνεκάθισεν δ
νεκρός καί ήρξατο λαλεΐν, καί εδωκεν αύτόν τή μητρί αύτοΰ.

[ r "Ελαβε δέ φόβος πάντας καί έδόξαζον τόν θεόν λέγοντες οτι
ι προφήτης μέγας έγήγερται έν ήμΐν, καί οτι έπεσκέψατο4) δ
|ι θεός τόν λαόν αύτοΰ. Καί έξήλθεν δ λόγος8) ούτος έν ολη τή
! 'Ιουδαία περί αύτοΰ καί έν πάση τή περιχώρφ.

h

II

-

7) Άφοΰ έκοψεν είς τεμάχια. 8) ΚαΙ έσήκωσαν τό περίσσευμα τών τεμαχίων
άποτελούμενον εκ 12 πλήρων κοφίνων. 9) Οί δε φαγόντες.

1) Έγένετο... έπορεύετο" έβραϊσμός=έπορεύετο. 2) (χρόνψ)=κατόπιν. 3) II ο -
I λίχνη τής Γαλιλαίας. 4) Φροντίζει. 5) Διεδόθη ή φήμη.



Γ' Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ

α' ) Η ΕΠΙ TOT ΟΡΟΥΣ ΟΜΙΛΙΑ

13. Οί

(Ματθ. Ε', 1 — 12).

Ίδών δέ τούς δχλους άνέβη ε£ς τδ όρος1), καί καθίσαντος
αύτοΰ προσήλθον αύτψ οί μαθηταί αύτοΰ, καί άνοίξας τδ στόμα
αυτοΰ έδίδασκεν αύτούς λέγων 8) :

Μακάριοι3) οί πτωχοί τψ πνεύματι4), οτι αύτών έστιν ή βα-
σιλεία τών ούρανών8)'

μακάριοι οί πενθοΰντες6), οτι αύτοί παρακληθήσονται 7)?
μακάριοι οί πραεΐς, οτι αύτοί κληρονομήσουσι τήν γήν 8)·
μακάριοι οί πεινώντες καί διψώντες τήν δικαιοσύνην, οτι
αύτοί χορτασθήσονται 9)·

μακάριοι οί ελεήμονες, οτι αύτοί έλεηθήσονται*
μακάριοι οί καθαροί τη καρδία, οτι αύτοί τον θεδν δψονται1 °)*
μακάριοι οί ειρηνοποιοί11), οτι αύτοί υίοί θεού κληθήσονται*
μακάριοι οί δεδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης, οτι αύτών έστιν
ή βασιλεία τών ούρανών"

μακάριοι έστε, οταν δνειδίσωσιν υμάς καί διώξωσι και ει-
πωσι πάν πονηρδν ρήμα καθ' υμών, ψευδόμενοι έ'νεκεν έμοΰ 12)·

1) Είς λόφον παρά τήν θάλασσαν τής Γαλιλαίας. 2) 'Εβραϊκός πλεονασμός :

άνοίξας τό στόμα έδίδασκε λέγων=καί εϊπεν. 8) Ευτυχείς. 4) Οί ταπεινοί- Ό Σω-

τήρ μακαρίζει πρώτον τους ταπεινούς, διότι τήν ταπεινοφροσύνην εθεώρει τήν βά-

σιν τής αρετής' δ ταπεινός δύναται νά διορθωθή, ένφ 6 άλαζών ουδέποτε. (Πρβλ.

παραβολήν Τελώνου καί Φαρισαίου).δ)Διότι είς αυτούς ανήκει δ παράδεισος.6) Διά

τα άμαρτήματοί των, δηλ· οί μετανοοΰντες. Τ) Διότι αύτοί θά παρηγορηθώσι (παρά

τοΰ θεοΰ). 8) Εύτυχεΐς οί πράοι, διότι αύτοί θά κληρονομήσω σι τήν (μέλλουσαν)

γήν, δηλ. διότι αύτοί θά εισέλθουν είς τόν παράδεισον. 9) Ευτυχείς οί σφοδρώς

επιθυμούντες τήν δικαιοσύνην,διότι αύτοί θά απολαύσουν αύτήν.10)Εύτυχεις οί έχον-

τες καθαράν καρδίαν, διότι αύτοί θά ΐδωσι τόν θεόν, δηλ. θά εΰρίσκωνται εις πνευ-

ματικήν κοινωνίαν μετ* αύτοΰ. 11) Οί φέροντες τήν είρήνην, οί συμβιβάζοντες

τούς ερίζοντας. 12) Ευτυχείς είσθε, οταν ύβρίσωσι καί καταδιώξωσιν ομάς καί εί-



χαίρετε καί άγαλλιασθε ι3), οτι ό μισθός1*) υμών πολύς έν τοις

; ούρανοΐς* ούτω γαρ έδίωξαν τους προφήτας τους πρό υμών,5).

-

ι _

ι - «

1-4. Ό Ίηοοΰς παραβάλλει το\>ς μ,αθητάς του
Γ.ρός αλας, προς τόν ηλιον, -προς «όλιν

έπί λόφου καI «ρός λύχνον.

j ■ ·

(Ματθ. Ε', 13 — 16).

Ύμεΐς έστε τό άλας τής γής· έάν δέ τό άλας μωρανθή, έν
: τίνι άλισθήσεται ; είς ούδέν ίσχύει έτι εί μή βληθήναι έξω καί
καταπατεΐσθαι υπό τών άνθρώπων1). Ύμεΐς έστε τό φως τοΰ
κόσμου8)· ού δύναται πόλις κρυβήναι επάνω όρους κειμένη 3)'
j ούδέ καίουσι λύχνον καί τιθέασιν αύτόν ύπό τόν μόδιον 4),άλλ'έπί
τήν λυχνίαν 3), καί λάμπει πάσΐ τοις έν τή οίκία6). Ουτω λαμ-
φάτω τό φώς υμών έμπροσθεν τών άνθρώπων, οπως Γδωσιν υμών
; τά καλά εργα καί δοξάσωσι τόν πατέρα ύμών τόν έν τοις

|| ούρανοΐς.

_

j

L πωσι κακούς λόγους εναντίον σας ψευδόμενοι δι' έμε (δηλ. διότι είσθε μαθηταί
μου). 18) Χαίρετε πολύ. 14) 'Αμοιβή. 1δ) (ζήσαντας).

1) Ό Σωτήρ παραβάλλει τούς μαθητάς του πρός τό άλας' διότι οπως τόάλας
προλαμβάνει τήν σήψιν τών τροφών, ουτω καί οί απόστολοι πρέπει να προλαμ-
6άνωσι τήν σήψιν (διαφθοράν) τής κοινωνίας" καί οπως τό άλας, έάν φθαρή (μου-
χλιάση), ρίπτεται έξω καί καταπατείται, ούτω καί οί μαθηταί,εάν παραμελήσωσι
τό έργον των θα περιφρονηθώσιν υπό τών ανθρώπων. Ό στίχος έρμηνευτέος ούτω:
j Σεις (ώ μαθηταί μου) είσθε ώς τά άλας τής γης" έάν δέ τό άλας άπολέση τήν
j; έπενέργειάν του, δια τίνος μέσου θα άλατισθή (έκ νέου); είς ούδέν χρησιμεύει
; πλέον εί μή να ριφθή έξω καί νά καταπατήται υπό τών άνθρώπων. 2) Ό ήλιος* ώς
δ .ήλιος φωτίζει τούς ανθρώπους, ούτως οί μαθηταί πρέπει νά φωτίζωσι τό πνεύ-

μα τών άνθρώπων. 3) "2ς ή πόλις,ή κειμένη έπί λόφου, είναι καταφανής είς πάν-
τας, ούτω καί οί απόστολοι, ώς πνευματικαί κορυφαί τής κοινωνίας, θα είναι είς

πάντας καταφανείς" δια τοΰτο πρέπει νά προσέχωσι πολύ είς τάς πράξεις των.

4) eO μόδιος εΐνε μέτρον σιτηρών. 5) Αύχνον καλεί τό λυχνάρι καί λυχνίαν τόν

λυχνοστάτην. 6) Ώς τόν λύχνον θέτομεν είς ύψηλόν μέρος δια νά φωτίζη πάντας

ί| τούς έν τή οικία, ούτω καί οί μαθηταί δέν πρέπει νά κρύπτωνται. άλλα δημοσία

κηρύττοντες νά φωτίζωσι πάντας.



15. Χχέβις τοΰ T/jeoO προς τήν Bt5aont*Xt<*v
τ^ς Παλαοας Αιαόήχης. /

(Ματθ. Ε', 17 — 20).

Μή νομίσητε οτι ήλθον καταλϋσαι τον νόμον ή τούς προ-
φήτας* ούκ ήλθον καταλϋσαι, άλλα πληρώσαι '). 'Αμήν γαρ
λέγω ύμΐν *), εως αν παρέλθη ο ούρανός καί ή γή ιώτα εν ή
μία κεραία ού μή παρέλθη άπό του νόμου, εως άν πάντα γένη-
ται *). "Ος Ιαν ούν λύση μίαν τών έντολών τούτων τών ελαχί-
στων καί διδάξη ούτω τούς άνθρώπους, έλάχιστος κληθήσεται
έν τή βασιλεία τών ούρανών* δς δ' αν ποιήση καί διδάξη, ού-
τος μέγας κληθήσεται έν τή βασιλεία τών ούρανών5).- Λέγω
γαρ ύμΐν οτι έαν μή περισσευση ή δικαιοσύνη υμών πλεΐον τών
γραμματέων καί Φαρισαίων, ού μή είσέλθητε ε£ς τήν βασιλείαν
τών ούρανών ·).

1) 'Επειδή οί εχθροί τοϋ Σωτήρος, οί Γραμματείς καί οί Φαρισαϊοι, εσυκο-
φάντησαν τούτον οτ*. ήτο περιφρονητής τής έβραϊκής θρησκείας, ή οποία περιεί-
χετο είς τά βιβλία του μωσαϊκού νόμου καί τών προφητών, ô Σωτήρ ενταύθα, δια-
μαρτυρόμενος, λέγει : Μή νομίσητε οτι ήλθον νά καταργήσω τήν δίδασκα"
λίαν τοΰ νόμου καί τών προφητών" δέν ήλθον νά καταργήσω, αλλά νά
συμπληρώσω ταύτην. 2) Διότι αληθώς σας λέγω, σας βεβαιώ. 3) Ουρανός καί γή
έκτών δύο σπουδαιοτέρων τμημάτων του καλείται δ κόσμος.=£ως ού έκλειψη δ
κόσμος" δηλ. εφόσον δφίσταται δ κόσμος. 4) Ούτε εν ιώτα ούτε είς τόνος, δηλαδή
ουδ' ή ελαχίστη διάταξις δεν θά λείψη από τόν νόμον, §ως ού γίνωσι πάντα, οσα
ούτος δρίζει. Ή έννοια τοΰ στίχου τούτου είναι οτι ή παραμικροτερα διάταξις τοΰ
νόμου δέν θά καταργηθή, εφόσον ύφίσταται δ κόσμος. Εννοείται, ταΰτα λέγει δ
2ωτήρ περί τοδ ήθικοΰ νόμου, τόν όποιον ού μόνον δέν κατήργησεν, άλ/Λ συνε-
πλήρωσεν, ούχί δέ περί τοΰ τελετουργικού νόμου (θυσιών, έορτών, τελετών κ-λ·),
τά κΰρος τοΰ όποιου κατηργήθη έντελώς δια τοΰ Χριστιανισμού. 5) "Οστις λοιπόν
καταργήση μίαν τών εντολών τούτων τών ελαχίστων καί διδάξη τούς άνθρώπους
ούτω (νά μή τηρώσι ταύτην καί ούτοι) θά όνομασθή (=θά θεωρηθή) ελάχιστος
είς τήν μέλλουσαν ζωήν, οστις δέ ποιήση καί διδάξη (πασας τάς εντολάς) ούτος
θά όνομασθή μέγας είς τήν μέλλουσαν ζωήν. 6) Διότι λέγω είς ομδς οτι, εάν ή
αρετή σας δέν ύπερβή τήν άρετήν τών γραμματέων καί Φαρισαίων δεν θά είσέλ-
θητε εις τόν παράδεισον. Οί Φαρισαίοι άπετέλουν μίαν θρησκευτικήν μερίδα τών
Εβραίων, διακρινομένην δια τήν υποκρισίαν καί άλαζονείαν των.



— 23 — '

16. Περί φόνου καί διαλλαιγής ').

(Ματθ. Ε', 21 — 54).

[

'Ηχούσατε οτι έρρέθη τοις άρχαίοις, ού φονευθείς*)' δς
j δ' αν φονεύση, ένοχος έσται τή κρίσει 3).Έγώ δέ λέγω υμΐν οτι
! πας δ δργιζόμενος τψ άδελφψ'*) αύτοϋ ε2κή*) ένοχος έσται τή κρί-
σει6)' δς δ' αν εί'πη τψ άδελφψ αυτοΰ ρακά7), ένοχος έσται τψ
συνεδρίψ8)' δς δ' αν εί'πη μωρέ, ένοχος έσται εϋς τήν γέενναν
τοΰ πυρός9). 'Εάν ουν προσφέρης τδ δώρόν σου10) έπί τδ θυ-
σιαστήριον κάκεΐ μνησθής οτι δ άδελφδς σου έχει^τι κατά σου,
άφες έκεϊ τδ δώρόν σου έμπροσθεν τοΰ θυσιαστηρίου, καί ΰπαγε
πρώτον διαλλάγηΟι1') τψ άδελφψ σου, καί τότε έλθών πρόσ-
φερε τδ δώρόν σου '*).

17. Περί ορκου.

(Ματθ. Ε', 33 — 37).

Πάλιν ήκούσατε οτι έρρέθη τοις άρχαίοις, ούκ έπιορκή-
~&εις, άτι οδώαεις δε τω Κνρίω τούς δρκους ο ου 1. Έγώ

δέ λέγω ύμΐν μή ομόσαι όλως* μήτε έν τψ ούρανψ, οτι θρόνος
" έστί τοΰ θεοΰ, μήτε έν τή γή, οτι ύποπόδιόν έστι τών ποδών
αύτοΰ *)· μήτε είς Ιεροσόλυμα, οτι πόλις έστί τοΰ μεγάλου βασι-

1) Άφοΰ'δ Ίησοϋς ώρισε τήν σχέσιν του προς τήν διδασκαλίαν τής Παλαιάς
Διαθήκης, φέρε·, παραδείγματα ίνα δείξη πώς συμπληροί τον νόμον καί πρώτον δι-
δάσκει περί φόνου καίδιαλλαγής προς τόν πλησίον. 2) Ήκούσατε τί ελέχθη είς τούς
αρχαίους 'Εβραίους (υπό του Μωϋσέως): ού φονεύσεις" (ή έκτη έντολή). 3) Κρίσις=
τό δικαστήριον. é) Άδελφόζ=ό πλησίον πάς άνθρωπος. 5) Άναιτίως. 6) θά εί-
ναι Ινοχοςείς τήν μέλλουσαν κρίσιν. 7) 'Ανόητε. 8) Είς τό μέλλον συνέδριον' δηλ.
τήν μέλλουσαν κρίσιν. 9) Είς τήν, κόλασιν. 10) (πρός θυσίαν). 1L) Συμβιβάσθητι.
12) Είς τόν Χριστιανισμόν, ενθα κατηργήθησαν αϊ θυσία*., οί λόγοι ούτοι τοϋ 2ω-
τήρος εφαρμόζονται δια τήν θείαν μετάληψιν καί τήν προσευχήν.

1) Νά μή καταπατήσης τόν όρκο ν σου, θά δώσης δέ λογ αριασμόν είς τόν θεόν
ίιά τούς δρκους σου. 2) Ού μόνον εις τό όνομα τοϋ θεοϋ νά μή δρκιζώμεθα,
*λλ' ούδέ είς τά δημιουργήματα αύτοΰι ώς επραττον οί 'Εβραίοι. Ή έκφρασις οτι
δ ούρανός εΐνε θρόνος θεοϋ καί ή γή υποπόδιον (σκαμνίον δ-.à τους πόδας) αύτοΰ



λέως3)* μήτε έν τή κεφαλή σου όμόσης, ότι ού δύνασαι μίαν
τρίχα λευκήν ή μέλαιναν ποιήσαι4). Έστω δέ ό λόγος υμών
ναι ναι, ο'ύ ού' τό δε περισσόν τούτων έκ τοΰ ττονηροΰ εστιν;;).

18. Περί έ*δι*ήβεως άνε^κχ/ίας.

(Ε', 38 — 42/

Ήκούσατε ότι έρρέθη, δφ&αλμον αντί όφ&αλμοϋ καϊ
οδόντα αντί οδόντος '). Έγώ δε λέγω ύμΐν μή άντιστήναι
τω πονηρψ*)· άλλ' όστις σε ραπίσειέπί τήν δεξιάν σου σιαγόνα,
στρέψον αύτφ καί τήν άλλη ν" καί τω θέλοντί σοι κριθή ναι καί
τόν χιτώνα σου λαβείν, άφες αύτφ καί τό ίμάτιον 3)' καί οστις
σε άγγαρεύσει'4) μίλιον εν, υπάγε μετ' αύτοΰ δύο. Τψ αίτοΰντί
σε δίδου καί τόν θέλοντα άπό σου δανείσασθαι μή άποστραφής^).

είναι εϊκών πρός δήλωσιν τής πανταχού παρουσίας του θεού. 3) Ή πρωτεύουσα
τής Παλαιστίνης λέγεται πόλις τοΰ μεγάλου βασιλέως, ήτοι τοΰ θεοΰ, διότι iv
αύτή εδρίσκετο ό ναός τοΰ Σολομώντος, ενθα κατά τήν έβραϊκήν άντίληψιν κα-
τφκει ό θεός.4) Οΰτ^ είς τήν κεφαλήν σου μή όρκισθής, διότι δέν δύνασαι νά κά-
. μις μίαν τρίχα λευκήν ή μέλαιναν' είναι δηλ - καί αύτη δημιούργημα τοΰ θεοΰ. ά)
''Λς είναι δέ ό λόγος σας ναί καί όχι' τό δέ περισσότερον τούτου(δηλ.δ ορκος)είναί τι
πονηρόν. 'Ενταύθα ό Σωτήρ δίδει τόν γενίκόν κανόνα καί απαγορεύει ολως τόν όρ-
κο·/ ότι όμως υπάρχουσιν όλως έξαιρετικαί περιπτώσεις, καθ' άς ούτος έπιτρέπε-
τα·., δεικνύει τό παράδειγμα αύτοΰ τοΰ Σωτήρος. όρκισθέντος πρό τοΰ Καϊάφα;
καί τό παράδειγμα τοΰ άποστόλου Παύλου επικαλουμένου μάρτυρα τόνθεόν («Μάρ-
τυς μου ό θεός»).

1) Ό νόμος τής έκδικήσεως: Έάν σέ βλάψη τις, βλάπτε καί σύ αύτόν.2) Έγώ
δέ λέγω είς ομάς νά μή άνθίστασθε εις τόν πονηρόν ανθρωπον. 3) Καί εις τον θέ-
λοντα να ερίζη μετά σοΰ καί νά λάβη τόν χιτώνά σου (τό έσώρρουχον), άφες είς
αυτόν καί τό έξωτερικόν ένδυμα. 4) Καί όστις σέ άναγκάση είς πορείαν. 5) Δίδε
είς τόν ζητοΰντα παρά σοΰ καί μή στρέψης τά νώτα είς τόν θέλοντα νά δανεισθ^
παρά σοΰ. Εννοείται οτι τήν περικοπήν ταύτην δέν πρέπει νά έκλάβωμεν κατά λέ-
ξιν, διότι καί δ Ίησοΰς ραπισθείς πρό τοΰ Άννα δέν έστρεψε καί τήν άλλην πα-
ρειάν, αλλ' έζήτησεν ήπίως τόν λόγον τοΰ ραπίσματος" είναι ρητορικαί εκφράσεις,
δι' ων δ Σωτήρ θέλει νά διδάξη τήν άνεξικακίαν καί ύπομονήν.



19- Περί αγάπης προς τον πληοίον.

(Ματθ. Ε', 43 — 48).

Ήκούσατε οτι έρρέθη, άγατΐήσεις τον πλησίον σον, καί
μισήσεις τον εχθρό ν σου1). Έγώ δέ λέγω ύμΐν, άγαπάτε τούς
εχθρούς υμών, εύλογεΐτε τούς καταρωμένους υμάς, καλώς ποι-
είτε 8) τοις μισοΰσιν υμάς καί προσεύχεσθε υπέρ τών έπηρεα-
ζόντων3) υμας καί διωκόντων υμάς, οπως γένησθε υιοί τοΰ πα-
■ τρός υμών τοΰ έν τοις ούρανοΐς, οτι4) τον ήλιον αύτοΰ άνατέλ-
λει επί πονηρούς καί άγαθούς καί βρέχει έπί δικαίους καί αδί-
κους. Έάν γαρ άγαπήσητε τούς άγαπώντας υμάς, τίνα μι-
σθδν 8) έχετε ; ούχί καί οί τελώναι6) τδ αύτδ ποιοΰσι ; καί έάν
j ασπάσησθε 7) τούς αδελφούς υμών μόνον, τί περισσδν ποιείτε8);
! ούχί καί οί τελώναι ούτω ποιοΰσιν ; "Εσεσθε ούν ύμεΐς τέλειοι,
ώσπερ δ πατήρ υμών ο έν τοις ούρανοϊς τέλειος έστι.

20. Περί έλεημ.οσύννις-

(Ματθ. 1 — 4).

Προσέχετε τήν έλεημοσύνην υμών μή ποιεΐν. έμπροσθεν
τών άνθρώπων προς τδ θεαθήναι αύτοΐς ')' ζί δέ μήγε8), μισθδν
ούκ έχετε 3) παρά τ φ πατρί υμών τψ έν τοις ούρανοΐς. "Οταν
ούν ποιής έλεημοσύνην, μή σαλπίσης '*) έμπροσθεν σου, ώσπερ
οί ύποκριταί ποιοΰσιν έν ταΐς συναγωγαΐς καί έν ταΐς ρύμαιςι<),
οπως δοξασθώσιν ύπδ τών ανθρώπων* αμήν λέγω ύμΐν,6) άπέ-

χουσι τον μισθδν αυτών7). Σοΰ δέ ποιοΰντος έλεημοσύνην μή
-=--— ■

1) Κατά τήν έβραϊκήν άντίληψιν τά καθήκον τής αγάπης έπεβάλλετο μόνον
προς τούς ομοεθνείς καί φίλους, ενφ πρός τούς αλλοεθνείς επεβάλλετο τό μίσος.
2) Ευεργετείτε. 3) 'Επηρεάζω=προσβάλλω. 4) Διότι. 5) Άμοιβήν. 6) 'Επειδή οί
τελώναι είσπράττοντες τούς φόρους έπίεζον δεινώς τόν λαόν, εθεωρούντο κάκι-
στοι καί άπληστοι, καί δια τούτο τελώνης κατήντησεν είς τήν σημασίαν τοϋ διε-
φθαρμένου, κακού ανθρώπου. 7) Χαιρετήσητε. S) Τΐ πράττετε περισσότερον τών
άλλων ;

1) "Ινα θεαθήτε παρ' αύτών. 2) Είδ' άλλως βεβαίως. 3) Δέν θά άμειφΟήτε. 4)
Μή διακηρύςης. 5) Είς τάς οδούς. 6) 'Αληθώς σάς λέγω. 7) "Εχουσι λάβει τελείως



γνώτω ή αριστερά σου τί ποιεί ή δεξιά σου 8), οπως ή σου ή II
έλεημοσύνη έν τω κρυπτω, καί ό πατήρ σου ό βλέπων έν τω
κρυπτω αποδώσει σοι έν τω φανερφ.

21. Περί προσευχής.

(Ματθ. ς', 5—8).

Καί οταν προσεύχη, ουκ έση ώσπερ οί ύποκριταί, οτι φιλοΰ-
σιν έν ταΐς συναγωγαΐς καί έν ταις γωνίαις τών πλατειών έστω-
τες προσεύχεσθαι'), οπως αν φανώσι τοις άνθρώποις* άμήν
λέγω ύμΐν οτι άπέχουσι τόν μισθόν αύτών. Σύ δέ, οταν προσ-
ευχή, εί'σελθε είς τό ταμιεΐόν σου2), καί κλείσας τήνθύραν σου
πρόσευξαι τω πατρί σου τω έν τω κρυπτω,καί ό πατήρ σου ό βλέ-
πων έν τω κρυπτω αποδώσει σοι έν τω φανερω 3).Προσευχόμε-
voι δέ μή βαττολογήσητε 4) ώσπερ οί έθνικοί*)· δοκοϋσι γαρ οτι
έν τή πολυλογία αύτών είσακουσθήσονται6). Μή ούν όμοιω-
θήτε αύτοΐς· οίδε γαρ ό πατήρ υμών ών χρεία ν έχετε πρό τοί>
υμάς αίτήσαι αύτόν7).

τήν άμοιβήν των (τήν οποίαν έπεζήτουν παρά τών άνθρώπων καί επομένως δέν
θχ λάβωσιν άλλην παρά τοΰ θεοΰ). 8) "Οταν δέ σύ ελεής, νά μή γνωρίζη ή αρι-
στερά σου τί πράττει ή δεξιά σου" δηλ. ουδ' ό στενώτατα πρός σε συνδεόμενος ν à
μή γνωρίζη τάς ευεργεσίας σου.

1)'Καί οταν προσεύχεσαι, νά μή είσαι καθώς οί ύποκριταί' διότι συνηθίζουσι
vi προσεύχωνται ιστάμενοι είς τάς συναγωγάς καί είς τά άκρα τών πλατειών.

2) Είς τό'δωμάτιόν σου. Β) Οί λόγοι ούτοι τοΰ Σωτήρος δέν πρέπει νά ληφθώσι.
-κατά λέξιν οτι πρέπει τις νά προσεύχηται κρυφίως, διότι ό Σωτήρ συνιστά τήν

κοινήν προσευχήν καί αύτός προσηύχετο δημοσί:?.' δι$άσκουσι μόνον οτι δεν πρέ-

πει τις νά προσεύχηται έκ πνεύματος επιδείξεως. 4) Μή φλυαρήσητε. 5) Οί ειδο-

λολάτραι. 6) Διότι νομίζουσιν οτι μέ τήν φλυαρίαν των θά εισακουσθώσι παρά τοΰ·

θεοΰ. 7) ξΔιότι γνωρίζει δ (επουράνιος) πατήρ σας τίνων έχετε ανάγκην πριν ή

υμείς ζητήσετε παρ' αύτοΰ τι.



22. Ή Κυριακή προοβυχή ').

(Ματθ. Ç', 9 — 15).

Ούτως ούν προσεύχεσθε ύμείς·
Πάτερ ήμών α) δ έν τοις ούρανοΐς3)·
άγιασθήτω τό όνομά σου 4)·
έλθέτω ή βασιλεία σου s)·

γενηθήτω τό θέλημά σου, ως έν ούρανψ και έπΐ τής γης'
τόν άρτον ήμών τον έπιούσιον δος ήμΐν σήμερον6)'
και άφες 7) ήμΐν τα όφειλήματα 8) ήμών, ως καί ήμεΐς άφίε-
μεν τοις δφειλέταις ήμών 9)'

καί μή είσενέγκης ήμας είς πειρασμόν ,ι'), άλλα ρυσαιήμάς
άπό του πονηρού11).

"Οτι σου έστιν ή βασιλεία καί ή δύναμις καί ή δόξα είς τούς
αιώνας* αμήν ,s).

Έάν γαρ άφήτε 13)τοΐς άνθρώποις τά παραπτώματα αύτών,
αφήσει καί ύμΐν δ πατήρ υμών ό ούράνιος* έάν δέ μή άφήτε
τοις άνθρώποις τα παραπτώματα αύτών, ούδέ ό πατήρ υμών
άφήσει τα παραπτώματα ύμών.

1) Αέγεται Κυριακή προσευχή,-ώς δοθείσα υπό του Κυρίου. 2) Τον θεόν κα-

λού μεν Πατέρα, ώς τέκνα αύτοΰ κατά χάριν" διά τοΰ ημών δέ δηλοΰται ή αδελ-

φική σχέσις πάντων τών ανθρώπων. Β) "Αν καί δ θεός είναι πανταχού παρών, λέ-

γεται δ έν τοις ούρανοΐς, εις ένδειξιν τοΰ μεγαλείου αύτοΰ. 4) "Ας αναγνωρισθώ

καί Οπό τών ανθρώπων τό δνομά σου ώς άγιον. δ) "Ας βασιλεύης σύ επίτής γής.

6) Αέγων άρτον εννοεί πάντα τά υλικά αγαθά, έκ τού σπουδαιοτέρου αύτών.

Έπ*.ούσιος δέ=άναγκαΐος. Διά τοΰ σήμερον δηλοΰται ή ολιγάρκεια ήμών·=Δός

είς ήμας σήμερον τά άναγκαιοΰντα ήμΐν υλικά άγαθά. 7) Συγχώρησον. 8) Αμαρ-

τήματα. 9) Είς τούς πρός ήμας άμαρτάνοντας. 10) Καί μή μας δδηγήσν;ς εις

κακάς επιθυμίας. 11) Άλλα σώσον ήμδίς άπό τήν κακίαν. 12) Έν τψ επιλογή)

τόύτφ τής κυριακής προσευχής δικαιολογείται, διατί ζητοΰμεν πάντα ταϋτα πα-
; pà^o.G θεοϋ: Διότι σύ είσαι δ βασιλεύς καί δ δυνατός καί δ δεδοξασμένος αιω-

νίως. Είθε (νά γίνωσιν οσα ηύχήθημεν)· 13) Οί στίχοι ούτοι είναι άνάπτυξις τοΰ

στ. 12 («καί άφες ήμΐν · ..»).
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23. Περί νηστεία.ς.

(Ματθ. Ç', 16—IS).

ι

- 1

"Οτανδέ νηστεύητε 1), μή γίνεσθε ώσπερ οί ύποκριταί σκυ- j
θρωποί2)' άφανίζουσι γαρ τα πρόσωπα αύτών3), όπως φανώσι
τοις άνθρώποις νηστεύοντες* άμήν λέγω ύμΐν ότι άπέχουσι τόν jj
μισθόν αύτών. Σύ δέ νηστεύων άλειψαί σου τήν κεφαλήν καί
τό πρόσωπον σου νίψαι4), οπως μή φανής τοις άνθρώποις }
νηστεύων, άλλα τω πατρί σου τω έν τω κρυπτφ, καί ό πατήρ
σου ο βλέπων έν τω κρυπτφ άποδώσει σοι έν τω φανερφ.

2ί. Περί κατα-κρίσεως χαι περί κηρύξεως
τοΰ Ευαγγελίου.

(Ματθ/Ζ', 1 — 6).

Μή κρίνετε, ινα μή κριθήτε ')· έν φ γαρ κρίματι κρίνετε
κριθήσεσθε, καί έν ω μέτρω μετρεΐτε μετρηθήσεται ύμΐν ·). Τί
δε βλέπεις τό κάρφοςά) τό έν τω όφθαλμφ τοΰ άδελφοΰ ■ σου,
τήν δέ έν τω σφ όφθαλμφ δοκόν ') ού κατανοείς s); ή πώς έρεΐς
τω άδελφφ σου, άφες έκβάλω τό κάρφος άπό τοΰ οφθαλμού σου,
καί ίδού ή δοκός έν τω όφθαλμφ σου ; Ύποκριτά, εκβαλε πρώ-
τον τήν δοκόν έκ τοΰ όφθαλμοΰ σου, καί τότε διαβλέψεις εκ- ·

βαλεΐν τό κάρφος έκ τοΰ όφθαλμοΰ τοΰ άδελφοΰ σου6). Μή

- ' j

1) Ο: 'Εβραίο1, ένήστευον άπας του έτους τήν ήμέραν τοΰ εξιλασμού, ένή-
στευον όμως καί είς ημέρας Ιδιωτικού πένθους' οί δέ Φαριβαΐοι ένήστευον καί
δις τής έβδομάδος (Δευτέραν καί Πέμπτην). 2) Κατηφείς, τεθλιμμένοι. 3) Καθι-
στώσιν αφανή τά πρόσωπα των, καλύπτοντες δια σάκκου ή έπιχρίοντες μέ σπο-
δόν (στάκτην). ώς συνήθιζον οί 'Εβραίοι νά πράττωσιν, οταν ένήστευον, είς ένδει-
ξιν μετανοίας. 4) Πράττε δηλ. ώς πάντοτε, χωρίς νά θέλης νά έπιδεικνύησαι
οτι νηστεύεις. J

1) Μή κατακρίνετε τούς άλλους δια νά μή κατακριθήτε (υπό του θεοΰ\
2) Διότι μέ τήν κρίσιν (τήν αυστηρότητα), μετά τής οποίας κατακρίνετε τούς
άλλους, θα κατακριθήτε καί σεις καί μέ τό μέτρον (τήν αυστηρότητα), δια τοΰ
όποιου μετρεΐτε τούς άλλους, θα μετρηθήτε καί σεις (παρά τοΰ θεοΰ). 3) 3υλά-
ριον, δηλ. μικρόν σφάλμα. 4) Μεγάλη σανίς, δηλ. μέγα σφάλμα. 5) Δέν βλέπεις.
6) Ύπενθυμίζουσιν οί λόγοι ούτοι τοΰ Σωτήρος τόν μΰθον τοΰ Αισώπου περί 2
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ι δώτε τό άγιον τοις κυσί μηδέ βάλητε τους μαργαρίτας υμών έ'μ-
I προσθεν τών χοίρων 7), μήποτε καταπατήσωσιν αύτούς Ιν τοις
ποσίν αύτών 8) καί στραφέντες ρήξωσιν υμάς 9).

j * ."-■'·.·
! *

. Περί α,ίτήβεως καί περί τοΰ κανόνος τ^ς
βυμπεριφορας προς τόν πλησίον.

> (Ματθ. Ζ', 7 — 12).

Αιτείτε, και δοθήσεται ύμΐν* ζητείτε, καί εύρήσετε* κρού-
ετε, καί άνοιγήσεται ύμΐν ')· πάς γαρ ό αϊτών λαμβάνει, καί ό
Η ζητών ευρίσκει καί τψ κρούοντι άνοιγήσεται. *Η τίς έστιν έξ
ύμών άνθρωπος, δ ν έάν αίτήση ό υιός αύτοΰ άρτον, μή λίθον
επιδώσει αύτψ ; καί έάν ίχθύν αίτήση, μή δφιν επιδώσει αύτψ-);
ί| Εί ούν ύμεΐς, πονηροί δντες3), οί'δατε δόματα άγαθά διδοναι
Γ» τοις τέκνοις ύμών, πόσψ μάλλον ό πατήρ υμών ό έν τοις ούρα-
νοΐς δώσει άγαθά τοις αίτοΰσιν αύτόν 3) ; Πάντα ούν οσα άν θέ-
λητε ίνα ποιώσιν ύμΐν οί άνθρωποι, ούτω καί ύμεΐς ποιείτε αύ-
I τοις* ούτος γάρ έστιν ό νόμος καί οί προφήται 6).
î ■·_-■.'

i '

j j πήρων. 7) "Αγιον καί μαργαρίτας εννοεί τάς εύαγγελικάς διδασκαλίας, κύνας δέ
ί! καί χοίρους τούς εντελώς διεφθαρμένους, πεπωρωμένους ανθρώπους. 8) Με τούς
; πόδας των. 9) Καί άφοΰ στραφώσι πρός τά οπίσω σχίσωσιν υμάς. Είς τόν στίχον
τούτον δ Σώτήρ συνιστά νά μή κηρύττωνται αί εύαγγελικαί διδασκαλίαι εις
άνθρώπους εντελώς διεφθαρμένους, οϊτινες δέν δύνανται μέν νά διορθωθώσι, νά
βλάψωσι δέ μόνον τούς κηρύττοντας δύνανται.

1) Προσεύχεσθε δηλ. μετά πίστεως καί θά σας δοθώσι τά αιτούμενα πνευμα-

I τικά άγαθά. Αιτείτε καί ζητείτε έντελώς συνώνυμα. 2) "Η ποιος είναι έξ ύμών
Η εκείνος, παρά τοΰ όποιου εάν ζητήση δ υιός του άρτον,μήπως θά τοΰ δώση λίθον,
: jî καί έάν ζητήση ϊχθόν, μήπως θά τοΰ δώση δφιν; 3) "Αν καί είσθε πονηροί. 4)
Δώρα. 5) Δηλ: άφοΰ οί επίγειοι γονείς έκτελοοσι τά αίτήματα τών τέκνων των,
j πόσψ μάλλον δ ούράνιος πατήρ θά πράξη τοΰτο. 6) Τοΰτο είναι τό περιεχόμενον
τοΰ νόμου καί τών προφητών' οστις δηλ. τηρεί τήν αρχήν ταυτην είναι ώς να
il τηρή πάσαν τήν διδασκαλίαν τήν περιεχομένην είς τά βιβλία τοΰ νόμου καί τών
προφητών, διότι δ τοιούτος μόνον τό αγαθόν θά πράττη πρός τόν πλησίον. ■
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* ;

26. Al δυο «ύλαε όδο£.— flepi ψΐυδοηροφητών.

(Ματθ. Ζ', 13—20).

Εισέλθετε δια τής στενής πύλης* οτι πλατεία ή πόλη καί ]
εύρύχωρος ή οδός ή άπάγουσα ') είς τήν άπώλειαν, καί πολ- | ;
λοί είσιν οί εισερχόμενοι δι' αύτής* οτι στενή ή πύλη καί τε-
θλιμμένη 2) ή οδός ή άπάγουσα είς τήν ζωήν, καί ολίγοι είσίν
οι εύρίσκοντες αυτήν3). Προσέχετε δέ άπό τών ψευδοπροφητών,
οίτινες έρχονται πρός υμάς έν ένδύμασι προβάτων, έσωθεν δέ
είσι λύκοι άρπαγες 1)* άπό τών καρπών αύτών επιγνώσεσθε αύ-
τούς. Μήτι5) συλλέγουσιν άπό άκανθών σταφυλήν ή άπό τριβό-
λων6) σΰκα; οΰτω παν δένδρον άγαθόν καρπούς καλούς ποιεί,
τό δέ σαπρόν δένδρον καρπούς πονηρούς ποιεί. Ού δύναται δέν-
δρον άγαθόν καρπούς πονηρούς ποιεΐν, ούδέ δένδρον σαπρόν καρ-
πούς καλούς ποιεΐν. Παν δένδρον μή ποιούν καρπό ν καλόν έκ-
κόπτεται καί είς πυρ βάλλεται 7). "Αραγε άπό τών καρπών αύ-
τών Ιπιγνώσεσθε αύτούς 8).

27. Περί ειβόδου είς τον «αράδειβον.

(Ματθ. Ζ', 21 — 23).

Ού πας ό λέγων μοι Κύριε, Κύριε, είσελεύσεται είς τήν βα-
σιλείαν τών ούρανών, άλλ' ό ποιών τό Θέλημα τοΰ πατρός μου
τοΰ έν ούρανοΐς. Πολλοί έροΰσί μοι έν έκείνη τή ήμέρα '), Κύριε,
Κύριε, ού τψ σψ όνόματι 2) προεφητεύσαμεν, καί τψ σφ ονόματι

1) Ή όδηγοϋσα. 2) Στενόχωρος. 3) "Ο Σωτήρ δηλ. παραβάλλε·, τό πράττε ιν
τό αγαθόν πρός εϊσοδον είς στενήν πύλην και στενόχωρον όδόν, διότι είναι τοΰτο
δύσκολο ν" ενφ τό νά πράττη τις τό κακόν είναι τόσον εύκολον, ως να διέρχηταί
τις διά πλατείας πύλης καί εύρυχώρου όδοΰ. 4) Δηλ. φαινομενικώς αγαθοί, ώς
πρόβατα, καί πραγματικώς κακοί, ώς λύκοι. 5). Μήπως. 6) Είδος άκανθωτοΰ φυ-
τού. 7) 'Ρίπτεται. 8) Τό συμπέρασμα : Επομένως ώς τό δένδρον διακρίνεται άπό
τών καρπών, ούτω καί ό άνθρωπος άπό τών έργων του.

1) Πολλοί θά είπωσι πρός με κατά τήν ήμέραν τής κρίσεως. 2) Έπικαλού-
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δαιμόνια έξεβάλομεν3), καί τω σφ όνόματι δυνάμεις4) πολλάς
j έποιήσαμεν ; καί τότε όμολογήσω αύτόις ότι ουδέποτε έγνων
: υμάς* αποχωρείτε άπ έμοϋ οί έργαζόμενοι τήν άνομίαν3).

lle.pl οταιΟεράς *αί άβταθοΰς «ίβτεως. (11 έντύ-
«ωσις εκ τής έπί τοΰ όρους ομιλίας.

(Ματθ. Ζ', 24—29).

Πάς ούν όστις ακούει μου τούς λόγους τούτους καί ποιεί αύ-
; τούς, ομοιώσω αύτόν άνδρί φρονίμφ, όστις φκοδομήσε τήν οι-
! κίαν αύτοϋ έπί τήν πέτραν 1)' καί κατέβη ή βροχή καί ήλθον οί
ποταμοί καί Ιπνευσαν οί άνεμοι καί προσέπεσον τή οίκία έκεί-
νη, καί ούκ επεσε' τεθεμελίωτο γάρ έπί τήν πέτραν2). Καί πάς
ό άκούων μου τούς λόγους τούτους καί μή ποιών αύτούς όμοιω-
θήσεται άνδρί μωρφ, οστις φκοδομήσε τήν ο£κίαν αύτοϋ έπί τήν
| άμμο ν ' καί κατέβη ή βροχή καί ήλθον οί ποταμοί καί έπνευ-
σαν οί άνεμοι καί προσέκοψαν 3) τή οέκία έκείνη, καί έπεσε, καί
!; ήν ή,πτώσις αύτής μεγάλη4).

Καί έγένετο οτε συνετέλεσεν *) ό 'Ιησούς τούς λόγους τού-
τους, έξεπλήσσοντο οί όχλοι έπί τή διδαχή αύτοϋ* ήν γάρ διδά-
σκων αύτούς ώς έξουσίαν έχων6), καί ούχ ώς οί γραμματείς.

il ~~

I; μενο·. τό όνομα σου. 3) Δαιμόνια έκβάλλειν=θεραπεύειν πνευματικώς ασθενείς.
4) θαύματα. 5) Δηλ. αί πράξεις τοΰ άνθρωπου θά κρίνωσι περί τής άξιας έκα-
στου. Έάν τις καί προεφήτευσε καί έθεράπευσε πνευματικώς άσθενείς καί έθαο-
ματούργησε, δέν έχει όμως άγαθάς πράξεις δέν θα είσέλθη είς τόν παράδεισον.
Ό 'Ιούδας λ. χ. ώς μαθητής τοΰ Σωτήρος έθαυματούργησε καί προεφήτευσεν, άλλ'
ώς έργασθεΐς τήν άνομίαν δέν θα είσέλθη εις τόν παράδεισον.

1) Πάντα λοιπόν, όστις άκούει τούς λόγους μου τούτους καί εκτελεί αύτούς,
θά παρομοιώσω πρός άνδρα φρόνιμον, όστις φκοδόμησέ" τήν οίκίαν του έπί
τοΰ βράχου. 2) Καί έπέπεσαν έπ' έκείνης τής οικίας·, αύτη ομως δέν έπεσε, διότι
; είχε θεμελιωθή έπί βράχου. 3) Έπέπεσαν. 4) "Ο" Σωτήρ ένταΰθα διδάσκει ότι ό
σταθερός είς τήν πίστιν μένει άκλόνητος δ.τι καί αν συμβή είς αύτόν (δυστυχή-
I ματα, κακαί διδασκαλίαι καί συνανατίΐροφαί κ.λ.), ομοιάζων ούτω πρός τήν έπί
βράχου έκτισμένην.οίκίαν' τού*άντίον δ μή έκτελών τά παραγγέλματα τοΰ Σω-
τήρος είς τό πρώτον δυστύχημα ή ύιτό τήν έπίδρασιν κακών συμβουλών θά δια-
φθαρή έντελώς, ομ«τάζων πρός τήν έπί άμμου έκτισμένην οίκίαν, ήτις μέ τήν
πρώτην καιρική*/ άνωμαλίαν θά καταπέση. 5) Καί οτε έτελείωσε. 6) Διότι έδί-
δασκεν αετούς ώς έχων έξουσίαν παρά τοΰ θεοΰ.
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29. ΊΙ «αραβολή τοΰ σπορέως.

(Ματθ. ΙΓ', 3 — 9 και 18 — 23).

Και έλάλησεν αύτοΐς πολλά έν παραβολαΐς ') λέγων ίδού
έξήλθεν ο σπείρωντοϋ σπείρειν 3). Καί έν τω σπείρειν αύτόν, ά
μεν επεσε παρά τήν όδόν *), καί έλθόντα τα πετεινα κατέφα-
γεν αυτά* άλλα δέ έπεσεν έπί τα πετρώδη s), οπού ούκ είχε γήν
πολλήν, καί ευθέως έξανέτειλε δια τό μή έχειν βάθος γης6)*
ήλίου δέ άνατείλαντος έκαυματίσθη7), καί δια τό μή ε'χει ν
ρίζαν έξηράνθη* άλλα δέ έπεσεν έπί τάς άκανθας, καί άνέβη-
σαν αί άκανθαι καί άπέπνιξαν αύτά' άλλα δέ επεσεν έπί τήν
γήν τήν καλήν καί έδίδουδ) καρπόν ο μεν εκατόν, δ δέ έξή-
κοντα, δ δέ τριάκοντα. Ό έχων ώτα άκούειν άκουέτω.

"Χμεις ουν άκούσατε τήν παραβολήν9) τοΰ σπείροντος. Παν-
τός άκούοντος τόν λόγον τής βασιλείας καί μή συνιέντος 10), ερ-
χεται ο πονηρός καί αρπάζει τό έσπαρμένον έν τή καρδία αύ-
τοΰ11)' ουτός έστιν ό παρά τήν όδόν σπαρείς 12). Ό δέ έπί τα
πετρώδη σπαρείς, ουτός έστιν 13)ό τόν λόγον άκούων καί εύθύς
μετά χαράς λαμβάνων αύτόν* ούκ έχει δέ ρίζαν14) έν έαυτφ,
άλλα πρόσκαιρος,3) εστί* γενομένης δε θλίψεως ή διωγμού διά
τον λόγον'ύ) εύθυς σκανδαλίζεται17). Ό δέ είς τάς άκανθας

1) Δια παραβολών. Παραβολή λέγεται πλαστή διήγησις, εκ τής όποιας

προκύπτει θρησκευτικόν ή ήθικόν συμπέρασμα. Ό Σωτήρ ήρέσκετο νά ομιλή

διά παραβολών, διότι δι' αύτών προσείλκυε τήν προσοχήν τών άπλουστέρων, κα-

θιστάμενος είς αύτούς εύληπτος. 2) Ό σπορεύς, ό γεωργός. 3) "ίνα σπείρη. 4)

Καί Ινώ αυτός έσπειρε, σπόροι μεν τίνες επεσαν είς τήν όδόν. 5) Είς βραχώδη

μέρη. 6) Καί επειδή ή γή δέν ήτο βαθεΐα (δέν είχε πολύ χώμα), εύθύς εφύτρωσεν-

7) Μόλις δ' άνέτειλεν δ ήλιος έκάη, έξηράνθη. 8) Παρήγε. 9) Άκούσατε τί ση-

μαίνει ή παραβολή. 10) Γενική άντί δοτικής. 11) Είς πάντα άκούοντα τό Εύαγ-

γέλιον καί μή έννοοΰντα αύτά έρχεται ή κακία καί άρπάζε*. τόν λόγον .τοΰ θεοϋ,

όστις είχε σπαρή είς τήν καρδίαν του. 12) Ούτος δ άνθρωπος δ μοιάζει πρός τόν·

σ^όρον τόν σιταρέντα είς τήν όδόν. 13) Ούτος ομοιάζει πρός τόν δνθρωπον

οστις..... 14) 'Ρίζαν (πίστεως). 15) Προσκαίρως πιστεύει. 16) Χάριν του Εύ-
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; σπαρείς, ούτός έστιν ό τόνλόγον άκούων, καί ή μέριμνα του α£-
^ ώνος τούτου18) καί ή άπατη ι9) τοΰ πλούτου συμπνίγει τόν λό-
I γον καί άκαρπος γίνεται Ό δέ έπί τήν γήν τήν καλήν σπα-
; ρείς, ούτός έστιν ό τόν λόγον άκούων καί συνιών 20)' δς δή καρ-
ποφορεί καί ποιεί ό μεν εκατόν, ό δέ έξήκοντα, ό δέ τριάκοντα21).

Γ

30. Ή «αραβολή τοΰ κόκ·κον> τοΰ βςνάπεως.

(Ματθ. ΙΓ', 31 — 32).

"Αλλην παραβολήν παρέθηκεν1) αύτοΐς λέγων* όμοια έστίν
; ή βασιλεία τών ούρανών 2) κόκκφ σινάπεως, δν λαβών άνθρω-
πος έσπειρεν έν τω άγρφ αύτοΰ* δ μικρότερον μέν έστι πάντων -
I τών σπερμάτων3), οταν δέ αύξηθή, μείζον τών λαχάνων εστί
και γίνεται δένδρον, ώστε έλθεΐν τά πετεινά τοΰ ούρανοΰ καί κα-
τασκηνοΰν 4) έν τοις κλάδοις αύτοΰ ).

31. Ή Γ.αρχβολή τοΰ «ονηροΰ δούλου.

(Ματθ. ΙΗ', 21 — 35).

Τότε προσελθών αύτφ δ Πέτρος είπε* Κύριε, ποσάκις αμαρ-
τήσει είς έμέ ό αδελφός μου καί άφήσω αύτφ ; εως έπτάκις ;
λέγει άύτφ ό Ίησοΰς· ού λέγω σοι έως έπτάκις, άλλ' έως έβδο-

! ·
i -:-

αγγελίου. 17) Κλονίζεται (είς τήν πίστιν). 18) Αί φροντίδες τοΰ κόσμου τούτου.
19) 'Γα απατηλά θέλγητρα. 20) Έννοών (αύτόν). 21) ΕΙς τήν παραβολήν ταύτην
ί γεωργός είναι δ Σωτήρ. σπόρος ή διδασκαλία, τά.διάφορα είδη γής είναι τα διά-
φορα είδη δεκτικότητος. τών άνθρωπίνων καρδιών.

1) Παρουσίασεν, έδίδαξεν. 2) (έπί τής γής) δηλ. ό Χριστιανισμός. 3) Ό κόκκος
μέν ούτος είναι μικρότερος πάντων τών σπερμάτων. 4) Κτίζουσι φωλεάν. 5) Ή
παραβολή αυτή διδάσκει οτι οπως δ κόκκος τοΰ σινάπεως, άν καί μικρότερος

'ί

!ir πάντοχν τών σπερμάτων, γίνεται φυτόν μέγα, μεγαλύτερον πάντων τών λαχανικών,
είς τούς κλάδους τοΰ οποίου εύρίσκουσι καταφύγιον τά πτηνά, ούτω καί δ Χρι-
στιανισμός, άν καί έχων κατ' αρχάς έλαχίστους όπαδούς, θα άναπτυχθή» καί έν
αύτφ θά εύρίσκωσι τήν πνευματικήν των άνάπαυσιν οί άνθρωποι.

Ερμηνεία περικοπών τον Ευαγγελίου Δ. Μπαλάνου - 3
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μηκοντάκις επτά '). Δια τοΰτο ώμοιώθη ή βασιλεία τών ούρανών
άνθρώπφ βασιλεΐ, δς ήθελησε συνάραι λόγον2) μετά τών Βου-
λών αύτοΰ.Άρξαμένου δέ αύτοΰ συναίρειν, προσηνέχθη 3) αύτφ
εις όφειλέτης μυρίων ταλάντων 4). Μή έχοντος δέ αύτου άποδοΰ-
ναι, έκέλευσεν αύτόν ό κύριος αύτοϋ πραθήναι καί τήν γυναίκα
αύτοϋ καί τα τέκνα, καί πάντα οσα είχε, καί άποδοθήναι3).
Πεσών ούν δ δούλος προσεκύνει αύτφ λέγων* Κύριε, μακροθύ-
μησον έπ' έμοί6) καί πάντα σοι άποδώσω. Σπλαγχνισθείς δέ ό
κύριος τοΰ δούλου εκείνου άπέλυσεν αύτόν καί τό δάνειον άφή-
κεν7)αύτφ. Έξελθών δέ ό δούλος έκεΐνος εύρεν έ'να τών συν-
δούλων αύτοΰ, δς ώφειλεν αύτφ εκατόν δηνάρια 8), καί κρατή-
σας αύτόν έπνιγε9) λέγων* άπόδος μοι ει τι10) οφείλεις. Πεσών
ούν δ σύνδουλος αύτοΰ είς τούς πόδας αύτοΰ παρεκάλει αύτόν
λέγων* μακροθύμησον έπ' έμοί καί άποδώσω σοι. Ό δέ ούκ
ήθελεν, αλλά άπελθών έβαλεν αύτόν είς φυλακή ν, έ'ως ου άπο-
δφ τό όφειλόμενον. Ίδόντες δέ οί σύνδουλοι αύτοΰ τά γενό-
μενα έλυπήθησαν σφόδρα, καί έλθόντες διεσάφησαν η) τω κυ-
ρίφ εαυτών πάντα τά γενόμενα. Τότε προσκαλεσάμενος αύτόν
δ κύριος αύτοΰ λέγει αύτφ· δοΰλε πονηρέ, πάσαν τήν όφειλήν
έκείνην άφήκά σοι, έπεί παρεκάλεσάς με* ούκ έδει καί σέ έλε-
ήσαι τόν σύνδουλόν σου, ώς καί έγώ σε ήλέησα ; καί όργισθείς
δ κύριος αύτοΰ παρέδωκεν αύτόν τοις βασανισταΐς, έ'ως ού άποδφ
πάν τό όφειλόμενον αύτφ. Ούτω καί ό πατήρ μου ό έπουράνιος
ποιήσει ύμΐν, έάν μή άφήτε έκαστος τψ άδελφφ αύτοΰ άπό τών
καρδιών ύμών τά παραπτώματα αύτών ia).

1) 70 φοράς 7, ήτοι 490 φοράς, δηλ. άπειράκις. 2) Νά λογαριασθή. 3) Ώδηγήθη
πρό αύτοδ. 4) Τό τάλαντον τό άττικόν ίσοδυνάμει πρός 6ΟΟΟ άττικάς δραχμάς. 5)
'Επειδή δέ δέν είχεν αύτός νά πληρώση τά οφειλόμενα, διέταξεν δ κύριος αύτοϋ
vi πωληθή αύχός καί ή γονή του καί τά τέκνα του καί πάντα οσα είχε καί νά
πληρωθώσι τά οφειλόμενα. 6) Φανοϋ μακρόθυμος πρός με- 7) Έχάρισεν. 8) Ίσο-
δύναμον περίπου πρός τήν άττικήν δραχμήν. 9) Καί συλλαβών αύτόν έζήτει νά
τόν πνίξη. 10)=°0,τι. 11) 'Ανήγγειλαν. 12) Δια τής παραβολής ταύτης διδασκό-
μεθα δχι, εάν θέλωμεν νά συγχωρή δ θεός τά άμαρτήματα ημών, όφείλομεν νά

j



32. Ό Ίηβοΰς κιΙ τά παιδία.

(Ματθ. ΙΘ', 13—15).

Τότε προσηνέχθη *) αύτψ παιδία, ίνα τάς χείρας έπιθή αύ-
τοΐς καί προσεύξηται' οί δέ μαθηταί έπετίμησαν8) αύτοις. Ό δέ
"Ιησούς είπεν* άφετε τα παιδία καί μή κωλύετε αύτά έλθεΐν
πρός με* τών γαρ τοιούτων έστιν ή βασιλεία τών ούρανών4).
Καί έπιθείς τάς χείρας αύτοϊς έπορεύθη έκείθεν.

33. *II παραβολή τών εργατών τοΰ αμπελώνας.

(Ματθ. Κ', 1 —16).

Όμοία γάρ έστιν ή βασιλεία τών ούρανών άνθρώπψ οικοδε-
σπότη, οστις έξήλθεν άμα πρω'ί*) μισθώσασθαι έργάτας ε£ς τον
άμπελώνα αύτοϋ. Καί συμφωνήσας μετά τών έργατών έκ δηνα-
ρίου") τήν ήμέραν άπέστειλεν αύτούς είς τόν άμπελώνα αύτοΰ.
; Καί έξελθών περί τρίτην ώραν 2) είδεν άλλους έστώτας έν τή
άγορα άργούς, καί έκείνοις είπεν* ύπάγετε καί ύμεΐς είς τον
άμπελώνα, καί δ έάν ή δίκαιον δώσω ύμΐν. Οί δε άπήλθον. Πά-
λιν έξελθών περί έ'κτην'') καί ένάτην8) ώραν έποίησεν ώσαύ-
ί|τως. Περί δέ τήν Ινδεκάτην6) ώραν έξελθών εύρεν άλλους έστώ-
jj τας· άργούς, καί λέγει αύτοΐς· τί ώδε έστήκατε7) ολην τήν
ήμέραν άργοί; λέγουσιν αύτψ* οτι ούδείς ήμάς έμισθώσατο.
! Λέγει αύτοΐς. ύπάγετε καί ύμεΐς είς τον άμπελώνα, καί ο έάν

ί .
•συγχωρώμεν ήμεϊς τά Αμαρτήματα τών άλλων, διότι, έάν είμεθα σκληροί πρός τούς

#λλους, δ θεός δέν θά συγχωρή τά Αμαρτήματα ήμών.

1) "Εφερε. 2) Έπέπληξαν αύτούς, οί όποιοι εφερον τά πχιδία, διότι ένόμ-ζον

οτι τοΰτο ενοχλεί τόν Σωτήρα. Β) 'Εμποδίζετε. 4) Διότι δ παράδεισος ανήκει

£ίς τοιούτους, ήτοι εις άθφοος ώς τά παιδία.

1) Μόλις εξημέρωσεν. 2) 'Ανά εν δηνάρον. 3) Αχμβανομένου υπ' δψιν δ:ι ή

<*ρχή τής έβραϊκής ήμέρας ετίθετο περί τήν Ικτην καθ' ημάς πρωϊνήν, τρίτη ώ^α

eîvai ή καθ' ήμάς ενάτη πρωινή. 4) Δώδεκάτην. 5) Τρίτην μεταμεσημβρινή·/. 6)

Βέμπτην μεταμεσημβρινή'/. 7) Διατί ίστασθε εδώ...



ή δίκαιον λήψεσθ*. Όψίας δέ γενομένης8), λέγει ό κύριος του |
άμπελώνος τω έπιτρόπq^9) αύτοϋ* κάλεσον τούς έργάτας καί
άπόδος αύτοΐς τόν μισθόν 1c), άρξάμενος 1() άπό τών έσχατων 18)
έως τών πρώτων. Καί έλθόντες οί περί τήν ένδεκάτην ώραν
έλαβον ανά δηνάριον. Έλθόντες δέ οί πρώτοι ένόμισαν ότι πλεί-
ονα λήψονται, καί έλαβον καί αύτοί άνά δηνάριον. Λαβόντες δε
έγόγγυζον 13) κατά τοϋ οίκοδεσπότου λέγοντες οτι ούτοι οί ε- ;
σχατοι μίαν ώραν έποίησαν 14), καί Γσους ήμΐν αύτούς έποίησας [
τοις βαστάσασι τό βάρος τής ήμέρας καί τόν καύσωνα iS). Ό
δέ άποκριθείς είπεν ένί αύτών* έταΐρε,16) ούκάδικώ σε* ούχί δη- Ι
ναρίου συνεφώνησάς μοι; άρον 17) τό σόν καί υπάγε' θέλω δέ
τούτφ τό έσχάτφ δούναι ώς καί σοί* ή ούκ εξεστί μοι ποι-
ήσαι δ θέλω έν τοις έμοΐς18) ; ή ό όφθαλμός σου πονηρός έστιν
ότι έγώ άγαθός είμι19) ; Ούτως έσονται οί έσχατοι πρώτοι καί
οί πρώτοι έσχατοι* πολλοί γάρ είσι κλητοί, ολίγοι δέ έκλεκτοί2' ).

34- ΜΙ παραβολή τών κακών γεωργών·

(Ματθ. ΚΑ', 33 — 41).

"Αλλην παραβολήν άκούσατε. "Ανθρωπος τις ήν οικοδε-
σπότης, όστις έφύτευσεν άμπελώνα καί φραγμό ν αύτφ περιέ-

-8) Μόλις δε έβράδυασε. 9) Εις τόν οίκονόμον. 10) Δός είς αύτούς τήν οφειλομέ-

νων άμοιβήν. 11)Άρχίζων τήν πληρωμήν. 12) τών τελευταΐον έλθόντων. 13) Πα-

ρεπονοΰντο. 14) Έποίησαν (έργασίαν)=είργάσθησαν. 15) ΚαΙ έξίσωσας (έξ Ισοι»" j

άντήμϊίψας) αύτούς προς ήμάς, οί όποιοι υπεφέρομεν τόν κόπον καί τον καύσωνα !

όλης τής ήμέρας. 16) Φίλε. 17) Αάβε. 18) "Η δέν μοΰ επιτρέπεται νά κάμω δ,τι. Ι

θέλω όσον αφορά τάς ίδικάς μου υποθέσεις ; 19) "Η σύ πονηρεύεσαι (φθονείς), διότι

εγώ είμαι άγαθός πρός αύτούς ; 20) Πολλοί εκλήθησαν να είσέλθωσιν είς τόν πα- j

ράδεισον, αλλ' ολίγοι είναι οί εκλεκτοί (οί άγιοι). Ή παραβολή αύτη διδάσκει οτι

πίντοτε υπάρχει κζιρος μετανοίας, διότι, καί τήν τελευταίαν ώραν τοΰ βίου τοι>

éiv μετανοήση τις είλικρινώς, θά συγχωρηθή παρά τοΰ θεοΰ καί θά άμειφθή δ:ά

παραδείσου, ώς καί οί καθ' ολον τόν βίον των ζήσαντες έναρέτως. Τήν δίδασκα- ;

λίαν του ταύτην έφήρμοσεν δ Σωτήρ, συγχωρήσας καί κηρύξας άξιον παραδείσου
τόν έπί τοΰ σταυρού μετανοήσαντα ληστήν.
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θηκε ') και ώρυξεν έν αύτψ ληνόνβ) καί φκοδόμησε πύργον, κα
j έξέδοτο 3) αύτόν γεωργοΤς καί άπεδήμησεν. "Οτε δέ ήγγισεν ό
ί καιρός τών καρπών4), άπέστειλε τους δούλους αύτοΰ πρδς τούς
; j -γεωργούς λαβείν τούς καρπούς αύτοΰ. Καί λαβόντες οί γεωργοί
|. j τούς δούλους αύτοΰ δν μεν έδειραν, δν δ' άπέκτειναν, δν δέ έλι-
"θοβόλησαν. Πάλιν άπέστειλεν άλλους δούλους πλείονας τών
? I πρώτων, καί έποιησαν αύτοΐς ωσαύτως. "Υστερον δέ άπέστειλε
πρός αύτούς τόν υίόν αύτοΰ λέγων* έντραπήσονται τόν υίόν μου.
Οί δέ γεωργοί ίδόντες τόν υίόν εΐπον έν έαυτοΐς8)· ούτος έστιν δ
κληρονόμος* δεύτε 6) άποκτείνωμεν αύτόν καί κατάσχωμεν τήν
κληρονομίαν αύτοΰ. Καί λαβόντες αυτόν έξέβαλον έξω τοΰ άμ-
πελώνος καί άπέκτειναν. "Όταν ούν ελθη ό κύριος τοΰ άμπελώ-
νος, τί ποιήσει τοις γεωργοΐς έκείνοις ; λέγουσιν αύτψ* κακούς
κακώς άπολέσει αύτούς7), καί τόν άμπελώνα έκδώσεται άλλοις
-γεωργοΐς, οΐτινες άποδώσουσιν αύτψ τούς καρπούς έν τοις και-
Λοΐς αύτών8).

h γ .....

3ο. Μ «αραβολή τοΰ γάμ,οΰ.

(Ματθ. KB', 1 — 14).

Και άποκριθείς ό Ίησοΰς πάλιν ειπεν 1) αύτοΐς έν παραβο-
λαΐς λέγων* ώμοιώθη ή βασιλεία τών ούρανών άνθρώπψ βασι-
λεΐ, οστις έποίησε γάμους τω υίφ αύτοΰ '2) καί άπέστειλε τούς
δούλους αύτοΰ καλέσαι τούς κεκλημένους είς τούς γάμους, καί
ούκ ήθελον έλθεΐν. Πάλιν άπέστειλεν άλλους δούλους λέγων'
είπατε τοις κεκλημένοις* ίδου τό άριστον3) μου ήτοίμασα, οί

ταΰροί μου καί τά σιτιστα4) τεθυμένα*), καί" πάντα έτοιμα'
---

1) Καί εθεσε πέριξ αύτοΰ φράκτην. 2) "Εσκαψεν έντός αύτοΰ λάκκον. Δηλαδή
-j! ■ έψρόντισε περί αύτοΰ. 3) Παρέδωκε. 4) Τής συγκομιδής τών καρπών. 5) Μεταξύ
των. 6) "Ελθετε. 7) Κακούς (όντας) κακώς απολέσει αύτούς. 8) Έν τή παραβολή
-ταύτη οικοδεσπότης είναι δ θεός" αμπέλων ό παράδεισος* δ φραγμός, ό ληνός καί
Ij δ πύργος τά άγαθά τοΰ παραδείσου* οί πρώτοι γεωργοί είναι οί Ίσραηλϊται' οί
ίοϋλοι είναι οί προφήται "δ υίός είναι δ Σωτήρ. Επειδή δ'οί Ίσραηλϊται έφέρθησαν
-κακώς πρός τούς δούλους και τόν υίόν, δ θεός ετιμώρησεν αύτούς καί ή βασιλεία
τών ούρανών προωρίσθη δι' άλλους (τούς Χριστιανούς).

'Αποκριθείς είπεν=είπεν. 2) Ένύμφευσε τον υίόν του. 3) Γεύμα. 4) Τά κοινώς
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δεύτε είς τους γάμους. Οί δέ άμελήσαντες άπήλθον, ό μέν είς
τόν Γδιον άγρόν, ό δέ είς τήν έμπορίαν6) αύτοΰ* οί δέ λοιποί κρα-
τήσαντες τούς δούλους αύτοΰ ύβρισαν καί άπέκτειναν. Άκούσας
δέ δ βασιλεύς ώργίσθη, καί πέμφας τα στρατεύματα αύτοΰ άπω-
λεσε τούς φονεΐς έκείνους καί τήν πόλιν αύτών ένέπρησε. Τότε
λέγει τοις δούλοις αύτοΰ* ό μέν γάμος έ'τοιμός έστιν, οί δέ κεκλη-
μένοι ούκ ήσαν άξιοι* πορεύεσθε ούν έπί τάς διεξόδους τών όδών7)
καί οσους έάν εύρητε καλέσατε είς τούς γάμους. Καί έξελθόν-
τ=ς οί δούλοι έκεΐνοι είς τάς όδούς συνήγαγον πάντας οσους εύ-
ρον, πονηρούς τε καί άγαθούς* καί έπλήσθη ό γάμος άνακειμέ-
νων8)* είσελθών δέ ό βασιλεύς θεάσασθαι τούς άνακειμένους είδεν
έκει άνθρωπον ούκ ένδεδυμένον ένδυμα γάμου, καί λέγει αύτφ*
εταίρε, πώς είσήλθες ώδε μή εχων ένδυμα γάμου ; ό δέ έφιμώ-
θη9). Τότε είπε ν ό βασιλεύς τοις διακόνοις* δήσαντες αύτοΰ πό-
δας καί χείρας άρατε αύτόν καί έκβάλετε είς τό σκότος τό έξώ-
τερον10)* έκει έσται ό κλαυθμός καί ό βρυγμός τών όδόντων
Πολλοί γάρ είσι κλητοί, όλίγοι δέ εκλεκτοί

36. Ή «αραβολή τών δέκα παρθένων.

(Ματθ. ΚΕ', 1 — 13).

Τότε όμοιωθήσεται ή βασιλεία τών ούρανών δέκα παρθε-

καλούμενα θρεφτάρια. δ) Έσφαγμένα. 6) Έμπόριον. 7) Είς τά σταυροδρόμια-

8) Έκ τοΰ εθίμου τοΰ παρακμάζοντος Ελληνισμού νά γευματίζωσιν άνακείμε-
νοι (πλαγιασμένοι) περί τήν τράπεζαν. κατήντησε τό άνάκειμαι είς τήν σημασίαν

τοΰ προσκαλούμαι* άνακείμενοι=προσκεκλημένοι. 9) Άπεστομώθη, έσιώπησεν.

10) Σκότος (εξω τοΰ φωτός τοΰ γαμήλιου οίκου) καί μεταφορικώς λέγεται ή κό-
λασις, ώς σκότος έξω τοΰ φωτός τοΰ παραδείσου. 11) Έν τή παραβολή ταύτη βα-
σιλεύς"" είναι δ θεός* γάμος είναι δ παράδεισος* κεκλημένοι είναι οί Ίσραηλϊται,.
οϊτινες έφάνησαν άνάξιοι τής κλήσεως" δούλοι είναι οί προφήται' οί τελευταΐον
κληθέντες είναι οί εθνικοί' ένδυμα γάμου είναι ή άρετή. Διδάσκει δηλαδή ή
παραβολή οτι ναι μέν ολοι οί Χριστιανοί έκλήθησαν διά τον παράδεισον, αλλά μό-
Υ^ν οί ένάρετοι θά είσέλθωσιν είς αύτόν.
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νοις, αΐτινες λαβοΰσαι τάς λαμπάδας *) αυτών έξήλθον είς άπάν-
τησιν τοΰ νυμφίου. Πέντε δέ ήσαν έξ αύτών φρόνιμοι καί πέντε
μωραί· αϊτινες μωραί λαβοΰσαι τάς λαμπάδας εαυτών ούκ έλα-
βον μεθ' έαυτών έλαιον αί δέ φρόνιμοι έλαβον έλαιον έν τοις
άγγείοις αύτών μετά τών λαμπάδων αύτών. Χρονίζοντος, δέ2)
τοΰ νυμφίου ένύσταξαν πασαι καί έκάθευδον μέσης δέ νυκτός3)
κραυγή γέγονεν ίδού ό νυμφίος έρχεται, έξέρχεσθε είς άπάν-
τησιν αύτοΰ. Τότε ήγέρθησαν πασαι αί παρθένοι έκεΐναι καί
έκόσμησαν4) τάς λαμπάδας αύτών. Αί δέ μωραί ταΐς φρονίμοις
είπον δότε ήμΐν έκ τοΰ έλαίου ύμών, οτι αί λαμπάδες ήμών
σβέννυνται. Άπεκρίθησαν δέ αί φρόνιμοι λέγουσαι* μήποτε ούκ
άρκέση ήμιν καί ύμΐν 3)' πορεύεσθε δέ μάλλον 6) προς τούς πω-
λοΰντας καί άγοράσατε έαυταΐς7). 'Απερχομένων δέ αύτών άγο-
ράσαι, ήλθεν ό νυμφίος καί αί έτοιμοι είσήλθον μετ' αύτοΰ είς
τούς γάμους, καί έκλείσθη ή θύρα. "Υστερον δέ έρχονται καί
αί λοιπαί παρθένοι λέγουσαι· κύριε, κύριε, άνοιξον ήμΐν. Ό δέ
άποκριθείς είπε ν αμήν λέγω ύμΐν, ούκ οίδα υμάς. Γρηγο-
ρείτε 8) ούν, οτι ούκ οιδατε τήν ήμέραν ούδέ τήν ώραν, έν ή ό
υίός τοΰ άνθρώπου έρχεται9).

37. rII παραβολή τών ταλάντων.

(Ματθ. ΚΕ', 14—30).

"Ωσπερ γαρ άνθρωπος άποδημών ') έκάλεσε τούς ιδίους
δούλους καί παρέδωκεν αύτοις τά ύπάρχοντα αύτοΰ, καί φ μέν

1) Αυχνίας. 2) 'Επειδή δέ έβράδυνε. 3) Κατά τό μεσονύκτιο·/ δέ. 4) Έτακτο-
ποίησαν. 5) (Δέν σας δίδομεν) μή τυχόν δέν άρκέση είς ήμάς καί είς σας. 6) Κα-
λύτερον. 7) Δια τόν έαυτόν σας. 8) Αγρυπνείτε. 9) Έν τή παραβολή ταύτη νυμ-
φίος είναι δ Σωτήρ* γάμος ή μέλλουσα κρίσις* αί φρόνιμοι καί αί ανόητοι παρ-
θένοι εΐναι οί φρόνιμοι καί οί ανόητοι άνθρωποι* έλαιον είναι τα αγαθά έργα. Ή
παραβολή διδάσκει οτι οί άνθρωποι πρέπει νά είναι πάντοτε έτοιμοι μέ άγαθά
έργα, διότι δέν γνωρίζομεν τήν ήμέραν τής μελλούσης κρίσεως, οτε πλέον-θά
είναι αργά.

1) "Η φράσις πλήρης θά ήτο : Ώμοιώθη ή βασιλεία των ούρανών πρός άνθρω-

. · .
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εδωκε πέντε τάλαντα, φ δε δύο, φ δε εν, εκάστψ κατά τήν
tèiav δύναμινκαι άπεδήμησεν ευθέως. Πορευθείς δέ δ τα
πέντε τάλαντα λαβών είργάσατο έν αύτοΐς3) καί έποίησεν άλλα
πέντε τάλαντα. 'Ωσαύτως καΐ ο τα δύο έκέρδησε καί αύτος
άλλα δύο. Ό δέ το εν λαβών άπελθών ώρυξεν '*) έν τττ] γη και
άπέκρυψε το άργύριον του κυρίου αότοϋ. Μετά δε χρόνον πολύν
ερχεται ο κύριος των δούλων έκείνων καί συναίρει μετ' αυτών
λόγον. Καί προσελθών <5 τα πέντε τάλαντα λαβών προσήνεγκεν
άλλα πέντε τάλαντα λέγων* κύριε,' πέντε τάλαντά μοι παρέδω-
κας" ιδε άλλα πέντε τάλαντα έκέρδησα έπ' αύτοΐς 3). "Εφη αύτψ
ο κύριος αύτοΰ* εύ 6), δούλε αγαθέ καί πιστέ* έπί ολίγα ής' πι-
στός, έπί πολλών σε καταστήσω7), εισελθε είς τήν χαράν του
κυρίου σου8). Προσελθών δέ καί δ τα δύο τάλαντα λαβών είπε*
κύριε, δύο τάλαντά μοι παρέδωκας* Γδε άλλα δύο τάλαντα έκέρ-
„ δησα έπ' αύτοΐς. "Εφη αύτψ ο κύριος αύτου* εύ, δούλε άγαθέ
καί πιστέ* έπί όλίγα ής πιστός, έπί πολλών σε καταστήσω* εΓσ-
ελθε είς τήν χαραν τοϋ κυρίου σου. Προσελθών δέ καί δ το εν
τάλαντον ε£ληφώς είπε* κύριε, εγνων σε οτι σκληρές εί άνθρω-
πος, θερίζων οπου ουκ εσπειρας καί συνάγων όθεν ού διεσκόρ- !
πισας9)' καί φοβηθείς άπελθών, έ'κρυψα τάλαντόν σου έν xig
γη* Γδε έ'χεις το σόν.-'Αποκριθείς δέ δ κύριος αύτου ειπεν αύτψ*
πονηρέ δοϋλε καί οκνηρέ* ήδεις οτι' θερίζω οπου ούκ εσπειρα
καί συνάγω δθεν ού διεσκόρπισα" εδει ούν σε βαλεΐν το άργύ-
ριόν μου τοις τραπεζίταις, καί έλθών έγώ έκομισάμην αν 10) το
έμον συν τόκψ. "Αρατε ούν απ! αύτοϋ το τάλαντον καί δότε
τψ εχοντι τά δέκα τάλαντα. Τψ γαρ εχοντι παντί δοθήσεται
καί περισσευθήσεται12), άπο δέ τοΰ μή Ιχοντος καί δ εχει άρ-

πον, οστις άποξημών.... 2) Εις Ικαστον κατά τήν άξίαν του. 3) Είργάσθη (Ικχμεν
επιχειρήσεις) μέ αυτά. 4) "Εσκαψεν. 5) 'Εκτός αυτών. 6) Εΰγε. 7) Εις τά ολίγα
έφάνης πιστός, θά σε καταστήσω κΰριον πολλών (χρημάτων)' επειδή διεχειρίσθης
καλώς τά ολίγα, θά σου εμπιστευθώ πολλά. 8) "Ας μετάσχης της χαράς του Κυ-
ρίου σου. 9) Ό όποιος δηλ. απαιτείς περισσότερα ή οσα δικαιοΰσαι. 10) θά έλάμ-
βανον. 11) Δ,άβετε. 12) ΠαντΙ γαρ τψ §χοντι...=διότ·. εις πάντα, οστις Ιχει, θά δα-
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θήσεται άπ' αύτοΰ. ΚαΙ τον άχρεΐον δοΰλον έκβάλετε είς το
! σκότος το έξώτερον* έκεϊ εσται ο κλαυθμος και ό βρυγμος των
Οδόντων ,3).

38. ΊΙ εςχών τί^ς μ.ελλούσης -κρίσεως.

(Ματθ. ICE', 31—46).

"Οταν δε ελθη δ υίδς του ανθρώπου έν τη δόξη αύτοΰ ') καΐ
πάντες οί άγιοι άγγελοι μετ' αύτοΰ, τότε καθίσει επί θρόνου δό-
ξης αύτοΰ *) και συναχθήσεται εμπροσθεν αύτοΰ πάντα τα εθνη,
και άφοριει3) αύτούς άπ'άλλήλων, ώσπερ δ ποιμήν αφορίζει τα
πρόβατα άπο των έρίφων, καΐ στήσει τα μεν πρόβατα έκ δεξιών
αύτοΰ, τα δέ ερίφια έξ ευωνύμων. Τότε έρεί δ βασιλεύς τοίς έκ
δεξιών αύτοΰ* δεΰτεοί εύλογημένοι τοΰ πατρός μου, κληρονομή-
σατε τήν ήτοιμασμένην ύμΐν βασιλείαν άπο καταβολής4) κό-
σμου.Έπείνασα γάρ, και έδώκατέ μοι φαγείν, έδίψησα, και έπο-
τίσατέ με, ξένος ήμην, και συνηγάγετέr>) με, γυμνός, και περίε-
βάλετέ 6) με, ήσθενησα, και έπεσκέφασθέ με, έν φυλακή ήμην,
και ήλθετε πρός με. Τότε άποκριθήσονται αύτψ οί δίκαιοι λέ-
γοντες* κύριε, πότε σε εϋδομεν πεινώντα και έθρέψαμεν, ή δι-
ψώντα και έποτίσαμεν ; πότε δε σε ειδομεν ξένον και συνηγά-
γομεν, ή γυμνον και περιεβάλομεν ; πότε δέ σε εί'δομεν άσθενή
ή έν φυλακή, καΐ ήλθομεν πρός σε ; Και άποκριθείς δ βασιλεύς
έρεΐ αύτοις* άμήν λέγω ύμΐν, έφ' οσον έποιήσατε ένι τούτων
των άδελφών μου των έλαχίστων, έμοι έποιήσατε7). Τότε έρεί

ι! ·

θοΰν καΐ &λλα και. θά περισσεύσουν. 13) Ή παραβολή των ταλάντων διδάσκει οτι
Εκαστος πρέπει νά καλλιεργώ τα δοθέντα αυτψ υπό τοΰ θεού τάλαντα (φυσικά
χαρίσματα), διότι ολλως θα στερηθώ τούτων.

1) Ένδόξως. 2) ΈπΙ τοΰ ενδόξου θρόνοι) του. Β) θά χωρίσω. 4) Δημιουργίας. 5)
Έφ-.λοξενήσατε. 6) Ένεδύσατε. 7) 'Αληθώς σας λέγω, εφόσον εκίμετε τό αγαθόν
είς Ινα τούτων των ελαχίστων ανθρώπων, είναι τό αύτό ώς εάν εκάμετε αυτό είς
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και τοις έξ ευωνύμων* πορεύεσθε άπ' έμοΰ8) οί κατηραμένοι είς
τό πυρ τό αίώνιον τό ήτοιμασμένον τω διαβόλω καί τοις άγγέ-
λοις αύτοϋ9). Έπε ίνα σα γάρ, καί ούκ έδώκατέ μοι φαγειν, έδί-
ψησα, καί ούκ έποτίσατέ με, ξένος ήμην, καί ού συνηγάγετέ
με, γυμνός, καί ού περιεβάλετέ με, άσθενής καί έν φυλακή
καί ούκ έπεσκέψασθέ με. Τότε άποκριθήσονται αύτφ καί αύ-
τοί λέγοντες' κύριε, πότε σε είδομεν πεινώντα ή διφώντα ή
ξένον ή γυμνόν ή άσθενή ή έν φυλακή, καί ού διηκονήσαμέν10)
σοι; Τότε άποκριθήσεται αύτοΐς λέγων* άμήν λέγω υμΐν, έφ'
οσον ούκ έπαήσατε ένί τούτων τών έλαχίστων, ούδέ έμοί έποιή-
σατε. Καί άπελεύσονται ούτοι είς κόλασιν αίώνιον, οί δέ δί-
καιοι ε£ς ζωήν αίώνιον11 ).

39- 'II παραβολή τοΰ ϊαμχρείτο^.

ίΛουκ. Ι', 25 — 37).

Καί ιδού νομικός1) τις ανέστη έκπειράζων2) αύτόν καί λέ-
γων* διδάσκαλε, τί ποιήσας ζωήν αίώνιον κληρονομήσω; ό δέ
είπε πρός αύτόν* έν τω νόμο3 τί γέγραπται ; πως άναγι-
νώσκεις ; ό δέ άποκριθείς είπεν * άγαπήσεις Κνριον τον
Θεόν σον έξ ολης τής καρδίας σον καί έξ ολης τής
ψνχής σον καί έξ ολης τής ισχύος σον και έξ ολης τής
διανοίας σον, καί τον πλησίον σον ώς σεαντόν. Ειπε δέ
δέ αύτφ* δρθώς άπεκρίθης' τοϋτο ποίει καί ζήση. Ό δέ θέλων
δικαιοΰν εαυτόν3) είπε πρός τόν Ίησοΰν* καί τίς εστί μου
πλησίον; Ύπολαβών δέ'') ό Ίησοΰς είπεν: "Ανθρωπος τις κατέ-
βαινεν άπό Ιερουσαλήμ είς Ίερι/ώ 3), καί λησταϊς περιέπεσεν*

έμέ. 8) Ύπάγετε μακράν μου. 9) Δια τόν διάβολον καί τους αγγέλους του. 10)
Ύπηρετήσαμεν. 11) Δια τής εικόνος ταύτης δ 2ωτήρ διδάσκει οτι οί άνθρωποι
θά κριθώσι κατά τά εργα των πρός τόν πλησίον.

1) 'Ερμηνευτής τοΰ μωσαϊκού νόμου. 2) "Ινα πειράξη αύτόν. 3) Νά δικαιολο-

γηθή διατί εκαμε τήν έρώτησιν. 4) Λαβών δέ τόν λόγον. 5) Ή εν τω μεταξύ έρη-
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οϊ και έκδύσαντες αύτόν καί πληγάς έπιθέντες 6) άπήλθον άφέν*
τες ήμιθανή τυγχάνοντα. Κατά συγκυρίαν 7) δέ ιερεύς τις κα-
τέβαινεν έν τη δδφ έκείνη, καί ίδών αύτόν άντιπαρήλθενδ)'
ομοίως δέ. καί Λευΐτης9) γενόμενος κατά τόν τόπον10), έλθών
καί ίδών άντιπαρήλθε* Σαμαρείτης 1Γ)δέ τις όδεύων ήλθε κατ"*3)
αύτόν, καί ίδών αυτόν έσπλαγ.χνίσθη καί προσελθών κατέ-
δησε τά τραύματα αύτοΰ έπιχέων ελαιον καί οίνον'3) έπιβιβά-
σας δέ αύτόν έπί τό ίδιον κτήνος ήγαγεν αυτόν είς πανδοχεΐον
καί έπεμελήθη αύτοΰ* καί έπί τήν αΰριον έξελθών14), έκβαλών
δύο δηνάρια εδωκε τω πανδοχεϊ καί είπεν αύτφ* έπιμελήθητι
αύτοΰ, καί δ τι άν προσδαπανήσης 1S), έγώ έν τω έπανέρχεσθαί
με άποδώσω σοι. Τίς ούν τούτων τών τριών πλησίον δοκεΐ σοι
γεγονέναι τοΰ έμπεσόντος είς τούς ληστάς ; ό δέ είπεν* ό ποιή-
σας τό ελεος μετ' αύτοΰ. Είπεν ούν αύτφ ό Ίησοΰς* πορεύου καί
σύ ποίει όμοίως ).

40. fIX παραβολή τοΰ άφρονος πλοοαίοο.

(Λουκ. IB', 13 — 21).

Είπε δέ τις αύτφ έκ τοΰ όχλου* διδάσκαλε, είπέ τω άδελφψ
μου μερίσασθαι μετ5 έμοΰ τήν κληρονομίαν. Ό δέ είπεν αύτφ*
άνθρωπε, τίς με κατέστησε *) δικαστήν ή μεριστήνα) έφ'υμάς;
είπε δέ πρός αύτούς, όρατε 3) καί φυλάσσεσθε άπό πάσης πλεονε-
ξίας* οτι ούκ έν τψ περισσεύειν τινί ή ζωή αύτοΰ έστιν έκ τών
υπαρχόντων αύτοΰ4). Είπε δέ παραβολήν πρός αύτοός λέγων:

μος δέν ήτο τότε ασφαλής. Ή δ' 'Ιεριχώ εκείτο μεταξύ "Ιεροσολύμων καί 'Ιορδα-
νού, ού μακράν τής βορείας άκτής τής νεκράς θαλάσσης. 6) Πληγώσαντες. 7)
Κατάτύχην. 8) Παρήλθε, χωρίς νά δώση προσοχήν. 9) Ούτως έλέγοντο οί βοηθοί
τών ίερέων παρ' Έβραίοις. 10) Διαβάς εκείθεν. 11} Οί κάτοικοι τής Σαμαρείας
ε·!>ρ£σκοντο είς εχθρικάς σχέσεις προς τούς κατοίκους τής 'Ιουδαίας. 12) Πρός. 13)
Τά τότε εν χρήσει μέσα πρός θεραπείαν πληγών. 14) Καί τήν έπομένην, κατά τήν
Ιξοδόν του έκ του πανδοχείου. 15) Δαπανήσης έπί πλέον. 16) Είς τούς τελευταίους

στίχους εξάγεται τό συμπέρασμα : Πλησίον είναι πάς δ ελεών, πάς αγαθός.

1) Διώρισε. 2) (Τής κληρονομιάς). 3) Προσέχετε. 4~) Atôxc, οταν τις εχη περίσ-
σειαν αγαθών, ή ζωή αύτοΰ δέν εξαρτάται εκ τής περιουσίας του. Δηλ. ή ζωή
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Άνθρωπου xtvèç πλουσίου εύφόρησεν ή χώρα* καΐ διελογίζετο
έν εαυτψ8) λέγων, τί ποιήσω, οτι ούκ εχω που συνάξω τους καρ-
πούς μου; και είπε* τοϋτο ποιήσω* καθελώ 6) μου τάς άποθήκας
και μείζονας οικοδομήσω, και συνάξω έκει πάντα τα γενήματα
μου και τα αγαθά μου, και έρώ τη ψυχη μου* ψυχή, εχεις
πολλά άγαθά κείμενα είς έτη πολλά 7)' άναπαύου, φάγε, πίε,
εύφραίνου. Είπε δέ αύτψ δ θεός' άφρων, ταύτη τη νυκτι τήν
ψυχήν σου άπαιτουσιν άπο σοΰ' & δέ ήτοίμασας τίνι εσται 8) ;
ούτως δ θησαυρίζων έαυτψ, και μή είς θεον πλούτων9).

41. Αί παραβολαί τοΰ άπολεσθέντος προβάτου
καί τής άπολεσθείσης δραχμής.

(Λουκ. ΙΕ', 1 — 10).

Ήσαν δέ έγγίζοντες') αύτψ πάντες οί τελωναι και οι άμαρ-
τωλοί άκούειν αύτοΰ. Και διεγόγγυζον5) οί Φαρισαίοι καΐ οι
γραμματείς λέγοντες οτι ούτος αμαρτωλούς προσδένεταιδ) καί
συνεσθίει αύτοΐς. Είπε δέ προς αύτούς τήν παραβολή ν ταύτη ν
λέγων τίς άνθρωπος έξ ύμών έχων εκατόν πρόβατα, καί άπο-
λέσας εν έξ αύτών, ού καταλείπει τα ένενήκοντα έννέα έν τη
έρήμψ καί πορεύεται έπί τδ άπολωλός, εως εΰρη αύτό ; καί εύ-
ρων έπιτίθησιν έπί τούς ώμους αύτοΰ χαίρων, καί έλθών είς τδν
οίκον συγκαλεί τούς φίλους καί τούς γείτονας λέγων αύτοΐς*
συγχάρητέ μοι οτι εύρον τδ πρόβατόν μου τδ άπολωλός. Λέγω
ύμίν οτι ούτω χαρά έ'σται έν τψ ούρανψ έπί ένί άμαρτωλψ με-
τανοοΰντι ή έπί ένενήκοντα έννέα δικαίοις4), οιτινες ού χρείαν
Ιχουσι μετανοίας. WH τίς γυνή δραχμας έχουσα δέκα, έαν άπο-

καί ή ευτυχία είναι ανεξάρτητος των ολικών αγαθών. 5) Έσκέπτετο. 6) θά κρη-
μνίσω. 7) 'Αρκοΰντα it' ετη πολλά. 8) Όσα δέ ήτοίμασας δια ποίον θά είναι ; 9)
"Έν τω στίχψ τούτφ τό ' συμπέρασμα : Οοτω (θά πάθη πάς) οστις θησαυρίζει έγωϊ-
στικώς, καί δέν πλουτίϊ οπως εύαρεστήση τόν θεόν. Ό Ίησοΰς ενταύθα δεν ελέγ-
χει τον πλοοτον, άλλα τήν κακήν χρήσιν τοΰ πλούτου.

1) Έπλησίαζον. 2) Έγόγγυζον (εμυρμήριζον) μεταξύ των. 3) Δέχεται. 4) Σας
λέγω οτι τοιαύτη χαρά θά είναι εις τόν ουρανόν δι' ενα μετανοοΰντα άμαρτωλόν,



: λέση δραχμήν μίαν, ουχί άπτει8) λύχνον καί σαροι6) τήν οί-
I κίαν καί ζητεί έπιμελώς, £ως οτου εϋρη; καί εύροΰσα συγκαλεί
; τάς φίλας καί τάς γείτονας λέγουσα* συγχάρητέ με οτι εύρον
τήν δραχμήν ην απώλεσα. Ουτω, λέγω ύμΐν, χαρά γίνεται ένώ-
I πιον των άγγέλων του θεοΰ έπί ένί άμαρτωλψ μετανοοΰντι7).

42. CH παραιβολή τοΰ άβώτοο οίοΰ.

(Λουκ. ΙΕ', 11 — 32).

I

Είπε δέ ')· άνθρωπος τις είχε δύο υίούς. Καί είπεν δ νεώτε-
ρος αυτών τψ πατρί* πάτερ, δός μοι τδ έπιβάλλον2) μέρος της
|i ούσίας3)* καί διεΐλεν αύτοις τδν βίον 4). Καί μετ' ού πολλας")
ji ήμέρας συναγαγών άπαντα δ νεώτερος vibç άπεδήμησεν ε£ς χώ-
|| ραν μακράν, καί έκεΐ διεσκόρπισε τήν ούσίαν αύτου ζών άσώ-

I τως. Δαπανήσαντος δέ αύτοΰ πάντα, έγένετο λιμ&ς6) Ιαχυράς
: κατά τήν χώραν έκείνην, καί αύτδς ήρξατο ύστερεΐσθαι. Καί
Î! πορευθείς έκολλήθη 7) ένί τών πολιτών της χώρας έκείνης, καί

ί επεμψεν αύτ^ν εις τούς άγρούς αύτοΰ βόσκειν χοίρους8). Καί
έπεθύμει γεμίσαι τήν κοιλίαν αυτοΰ άπ& τών κερατίων9), ών ή-
σθιον οί χοίροι* καί ούδείς έδίδου αύτψ. ΕΙς εαυτόν δε έλθών10)
.είπε' πόσοι μίσθιοι!1) τοΰ πατρός μου περισσεύουσιν άρτων12),
! ; εγώ δέ λιμψ άπόλλυμαι13) ; άναστάς πορεύσομαι πρός τδν πα-
τέρα μου καί έρώ αύτψ* πάτερ, ήμαρτον ε?ς τ&ν ούρανον14) καί

Ι ένώπιόν σου* ούκέτι ειμί άξιος κληθήναι υιός σου* ποίησόν με ώς
__

: μεγαλυτέρα παρά δι* 99 δικαίους. 5) Δεν άνάπτει. 6) Σαρώνει. Τ) ΕΙς τάς δύο
ταύτας παραβολάς εξηγεί δ Σωτήρ διατί συναναστρέφεται μέ Αμαρτωλούς' διότι
αυτό είναι τό έργον του, νά σώση τούτους.

1) (Προς τόν αυτόν σκοπόν, δι* δν καί τάς προηγουμένας δύο παραβολοίς). 2)
Το ανήκον. 3) Της περιουσίας. 4) Καί εμοίρασεν εις αυτούς τήν περιουσίαν. 5)
Μετ' ολίγας. 6) Σιτοδεία. 7) Προσεκολλήθη. 8) Ή εργασία αοτη ήτο λίαν έξευτε-
I j λιστική καί μάλιστα δι' Ίουδαΐον, διότι, κατά τήν ίουδαΐκήν θρησκείαν, δ χοίρος
κατετάσσετο εις τά ακάθαρτα ζψα, έξ. ών δέν έπετρέπετό τις νά φάγτ3 ή να θυ-
σιάση. 9) Ξυλοκέρατα. 10) Άφοϋ δέ συνήλθε. 11) Ύπηρέται. 12) "Εχουσι περίσ-
σειαν (άφθονίαν) άρτων. 13) 'Αποθνήσκω έκ πείνης. 14) Είς τόν θεόν-

II . ...

[ " . . ' ; -
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έ'να τών μισθίων σου. Καί άναστάς ήλθε πρός τόν πατέρα αύτοϋ.
~Ετι δέ αύτοΰ μακράν άπέχοντος, είδεν αύτόν ό πατήρ ίχ,ύτοΰ καί
έσπλαγχνίσθη, καί δραμών έπέπεσεν έπί τόν τράχηλον αύτοϋ
staÎ κατεφίλησεν αύτόν. Είπε δέ αύτφ ό υίός* πάτερ, ήμαρτον
είς τόν ούρανόν καί ένώπιόν σου, καί ούκέτι είμί άξιος κληθή-
ναι υίός σου. Είπε δέ ό πατήρ πρός τούς δούλους αύτοΰ* έξενέγ-
κατε τήν στολή ν τήν πρώτη ν καί ένδύσατε αύτόν, καί δότε
δακτύλιον είς τήν χείρα αύτοΰ καί ύποδήματα είς τούς πόδας,
καί ένέγκαντες τόν μόσχον τόν σιτευτό ν 16) θύσατε, καί φαγόν-
τες εύφρανθώμεν, οτι ούτος ό υίός μου νεκρός ήν καί άνέζησε,
καί άπολωλώς ήν καί ευρέθη. Καί ήρξαντο εύφραίνεσθαι. ΤΗν
δέ ό υίός αύτοΰ ό πρεσβύτερος έν άγρψ* καί ώς έρχόμενος ήγγισε
τήοίκία17), ήκουσε συμφωνίας καί χορών'8), καί προσκαλε-
σάμενος έ'να τών παίδων έπυνθάνετο τί ειη ταΰτα ,9). cO δέ εί-
πεν αύτφ δα ό άδελφός σου ήκει καί έθυσεν ό πατήρ σου τόν
μόσχον τόν σιτευτό ν, οτι ύγιαίνοντα αύτόν άπέλαβεν. Ώργίσθη
δέ καί ούκ ήθελεν είσελθεΐν. cO ούν πατήρ αύτοΰ έξελθών παρε-
κάλει αύτόν. Ό δέ άποκριθείς είπε τω πατρί* ίδού τοσαΰτα ετη
δουλεύω oot καί ούδέποτε έντολήν σου παρήλθον Q0), καί έμοί
•ούδέποτε έδωκας εριφον, ίνα μετά τών φίλων μου εύφρανθώ."Ότε
δέ ό υίός σου ούτος, ό καταφαγών σου τόν βίον'21) ήλθεν, έθυ-
σας αύτφ τόν μόσχον τόν σιτευτόν. eO δέ είπεν αύτφ* τέκνον,
σύ πάντοτε μετ' έμοΰ εί, καί πάντα τά έμά σά έστιν* εύφρανθή-
ναι δέ καί χαρήναι έδει, οτι ό άδελφός σου ούτος νεκρός ήν καί
άνέζησε, καί άπολωλώς ήν καί εύρέθη.

15) Φέρετε. 16) Τόν καλώς τεθραμμένον (θρεφτάρι). 17 Καί οτε, ένφ ήρχετο,
,έπλησίασεν εις τήν οίκίαν. 18) "Ηκουσε μουσικήν συμφωνίαν καί χορούς. 19) Έζή-
τει να πληροφορηθή τί είναι αύτά· δηλ. διατί συμβαίνουν αύτά. 20) Παρέβην. 21)
'Τήν περιουσίαν.



43. Ή παραβολή του ηλουβίου καί τοΰ Λαζάρρο.

(Λουκ. IÇ', 19 — 31).

"Ανθρωπος δέ τις ή ν πλούσιος, καί ένεδιδύσκετο πορφύραν ')
καί βύσσον8) εύφραινόμενος καθ' ήμέραν λαμπρώς. Πτωχός δέ
τις ήν δνόματι Λάζαρος, δς έβέβλητο προς τόν πυλώνα3) αύ-
τοϋ ήλκωμένος 4) καί έπιθυμών χορτασθήναι άπό τών ψιχίων
τών πιπτόντων άπό τής τραπέζης τοΰ πλουσίου· άλλα καί οί
κύνες έρχόμενοι άπέλειχον τά έλκη s) αύτοΰ. Έγένετο δέ άπο-
θανείν τόν πτωχόν καί άπενεχθήναι αύτόν ύπό τών άγγέλων
είς τόν κόλπον 'Αβραάμ 6)' απέθανε δέ καί ό πλούσιος καί έτά-
φη. Καί έν τψ"Αδη έπάρας7) τούς οφθαλμούς αύτοΰ, ύπάρχων
έν βασάνοις8), όρά τόν 'Αβραάμ άπό μακρόθεν καί Αάζαρον
έν τοις κόλποις αύτοΰ5). Καί αύτός φωνήσας είπε* πάτερ
'Αβραάμ, έλέησόν με καί πέμψον Αάζαρον, ινα βάψη τό άκρον
; τοΰ δακτύλου αύτοϋ ύδατος καί καταψύξη 10) τήν γλώσσάν μου,
' οτι οδυνώμαι11) έν τή φλογί ταύτη* είπε δέ 'Αβραάμ* τέκνον,
Ι μνήσθητι οτι άπέλαβες σύ τά άγαθά σου έν τή ζωή σου, καί

I : Λάζαρος ομοίως τά κακά* νΰν δέ ώδε παρακαλείται, σύ δέ όδυ-
νάσαι18)' καί έπί πάσι τούτοις μεταξύ ήμών καί υμών χάσμα
! μέγα έστήρικται, οπως οί θελοντες διαβήναι ένθεν πρός ύμάς
: μή δύνωνται, μηδέ οί έκείθεν πρός ήμας διαπερώσινla). Είπε
; δέ* έρωτώ 1>J) ούν σε, πάτερ, ίνα πέμψης αύτόν είς τόν οίκον τοΰ

Ι

1) Ένδυμα είς πολύτιμον πορφυρούν χρώμα. 2) Πολύτ'.μον μοίλλινον ύφασμα

εξ Αιγύπτου δι' έσώρρουχα. Τοιαύτα ύφάσματα ήσαν προσιτά μόνον είς πολύ
πλουσίους. Β) "Εκείτο παρά τήν πύλην. 4) Πλήρης έλκών. 5) Έγλειφον τάς πλη-

γάς. 6) Συνέβη δέ ν' άποθάνη δ πτωχός καί νά οδηγηθή υπό τών άγγέλων είς τόν
«παράδεισον. 7) 'Αφού έσήκωσε. 8) Βασανιζόμενος. 9) Πλησίον του. 10) Δροσίση.

11) Υποφέρω. 12) Τώρα δέ έδώ παρηγορείται, σύ δέ ύπο^έρεις. 13) Καί έκτος

τούτου μεταξύ μας ύπάρχει μέγα χάσμα, ώστε οί θέλοντες να διαβώσιν από έδώ

;[πρός σάς να μή δύνανται, μηδέ απ* εκεί νά έρχωνται πρός ήμάς. 14) Παρακαλώ.
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πατρός μου' έχω γαρ πέντε άδελφούς* όπως διαμαρτύρηται,3)
αύτοΐς, Γνα μή καί αύτοί ελθωσιν είς τόν τόπον τούτον τής βα-
σάνου. Λέγει αύτψ 'Αβραάμ* εχουσι Μωϋσέα καί τούς προφήτας*
άκουσάτωσαν αύτών. Ό δέ είπεν* ούχί, πάτερ 'Αβραάμ, αλλ'
έάν τις άπό νεκρών πορευθή πρός αυτούς, μετανοήσουσιν. Είπε
δέ αύτψ* εί Μωϋσεως καί τών προφητών ούκ άκούουσιν, ούδέ
έάν τις έκ νεκρών άναστή πεισθήσονται16).·

44. Ή παραβολή τοΰ τελώνου καί τοΰ Φαριοαίο^.

(Λουκ. ΙΗ', 9—14).

. , ί I

Είπε δέ καί πρός τινας τούς πεποιθότας εφ' έαυτοΐς οτι είσι
δίκαιοι, καί έξουθενοΰντας τούς λοιπούς, τήν παραβολή ν ταύ-
την'). "Ανθρωποι δύο άνέβησαν είς τό ίερόν8) προσεύξασθαι, ό
είς Φαρισαΐος καί ό ετερος τελώνης. Ό Φαρισαΐος σταθεί: πρός
εαυτόν ταύτα προσηύχετο3)· ό θεός4), εύχαριστώ σοι δ:ι ουκ
είμί ώσπερ οί λοιποί τών άνθρώπων, άρπαγες, άδικοι, ή και
ώς ούτος ό τελώνης* νηστεύω δις τοΰ Σαββάτου3), άποδεκατώ
πάντα οσα κτώμαι6). Καί ό τελώνης μακρόθεν έστώς ούκ
ήθελεν ούδέ τούς όφθαλμούς είς τόν ουρανόν έπάραι7), άλλ'
ετυπτεν είς τό στήθος αύτοΰ8) λέγων* ό θεός, ίλάσθητί μοι
τψ άμαρτωλψ5). Αέγω υμΐν, κατέβη ούτος δεδικαιωμένος είς
τόν οίκον αυτοΰ ή έκεΐνος* οτι πάς ό ύψών εαυτόν ταπεινωθή-
σεται, ό δέ ταπεινών εαυτόν υψωθήσεται10).

1δ) Διδάξη. 16) eH παραβολή αύτη διδάσκει οτι εν τή παρούση ζωή πρέπει, νά
tlvat τις ελεήμων καί αγαθός, διότι «έν "Αδου ουκ εστί μετάνοια».

1) Είπε δε καί τήν παραβολήν ταύτην πρός τινας,οΐ οποίοι εϊχον πεποίθησιν οτι

είναι δίκαιοι καί περιεφρόνουν τούς λοιπούς. 2) (τοϋ ναού τοΰ Σολομώντος). 3)

Ό Φαρισαιος σταθείς προσηύχετο ταΰτα καθ* έαυτάν (δηλ. ούχί μεγαλοφώνως)^

4) *Ώ θεέ ! δ) Δις τής έβδομάδος (κατά Δευτέραν καί Πέμπτην, ώς συνήθιζον οί

Φαρισαΐοι). 6) Προσφέρω είς τόν ναόν τό δέκατον του είσοδήματός μου. 7) Νά
σηκώση. 8) Έκτύπα το στήθός του έκ λύπης. 9) θεέ, συγχώρησε εμέ τόν άμαρ-

τωλόν. 10) Έν τω τελευταίψ στιχψ περιέχεται τό συμπέρασμα : Σας λέγω οτι

ούτος δ τελώνης άπήλθεν είς τήν οίκίαν του δικαιωθείς (συγχωρηθείς) παρά τοΰ
θεοΰ, παρά έκεΐνος δ Φαρισαϊος* διότι πάς υπερηφανευόμενος θά ταπεινωθη, δ δέ
ταπεινούμενος θά δψωθή (παρά τοΰ θεοΰ).
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4ο. Ό Ίηβοΰς *ai ο Ζα/χαιος.

(Λουκά ΙΘ', 1—10).

Καί είσελθών !) διήρχετο τήν Ιεριχώ '■*)· καί ίδού άνήρ ονό-
ματι Ζακχαιος, καί αύτδς ήν άρχιτελώνης, και ούτος ήν πλού-
σιος, καί έζήτει ίδεΐν τδν Ίησοΰν τίς έστι, καί ούκ ήδύνατο
άπδ3) τοΰ δχλου, οτι τη ηλικία4) μικρός ήν. Καί προδραμών
έμπροσθεν*) ά,νέβη έπί συκομορέαν, οτι έκείνης ήμελλε διέρχε-
σθαι6). Καί ώς ήλθεν έπί τον τόπον7), άναβλέψας8) δ Ίησοΰς
εΐδεν αύτδν καί είπε προς αύτόν* Ζακχαΐε, σπεύσας κατάβηθι9)*
σήμερον γαρ έν τψ οι'κψ σου δει με μεΐναι. Καί σπεύσας κα-
τέβη, καί ύπεδέξατο αύτδν χαίρων. Καί ίδόντες πάντες διεγόγ-
γυζον λέγοντες οτι παρά άμαρτωλψ άνδρί είσήλθε καταλΰσαι.
Σταθείς δέ Ζακχαΐος ειπε προς τδν Κύριον ίδού τά ήμίση των
υπαρχόντων μου, Κύριε, δίδωμι τοις πτωχοΐς, καί εί τινός τι έσυ-
κοφάντησα, άπο^ίδωμι τετραπλοϋν 10). Ειπε δέ πρδς αύτδν δ
Ίησοΰς οτι σήμερον σωτηρία τψ οΐ'κψ τούτω έγένετο, καθότι
καί αύτδς υίδς 'Λβραάμ έστιν11). Ήλθε γαρ δ υίδς τοΰ άνθρω-
που ζητήσαι καί σώσαι τδ άπολωλός 1ί).

16. Ό μ,υστςχός δείπνος.

(Ματθ. Κς:7, 17 — 27).

Τη δέ πρώτη των άζύμων 1 ) προσήλθον οί μαθηταί τψ Ίη-
σοΰ, λέγοντες αύτψ, ποΰ θέλεις,έτοιμάσωμέν σοι φαγεΐν τδ Πά-

1) ΕϊσελΟών (είς τήν πόλιν). διότι §ν στ. 35 του προηγουμένου κεφαλαίου φέ-
ρεται: «εγένετο δέ έν τω έγγίζειν αυτόν είς Ιεριχώ». 2) Πόλις ούχί μακράν της
βόρειας ακτής της νεκρδς θαλάσσης, μεταξύ Ιεροσολύμων καί Ιορδανού. 3)
Ένεκα- 4) Κατά τό ανάστημα (Πρβλ. Ματθ. ς\ 27). 5) Πρό—έμπροσθεν πλεονα-
σμός=καΙ άφοδ ετρεξεν εμπρός' 6) Διότι επρόκειτο νά διέλθν) εξ έκείνης. 7) Κα'
μόλις διήλθεν εκείθεν (δ Ίησοΰς). 8) Ίδών πρός τά &νω.9) Κάτελθε ταχέως.10) Κα'·
εάν έσυκοφάντησά τι κατά τίνος, τόν άποζημιώ τετραπλασίως. 11) Διότι καί αυ-
τός είναι απόγονος τοΰ 'Αβραάμ, δηλ. 'Ισραηλίτης, καί ώς τοιούτος δικαιούται εις
σωτηρίαν. 12) Διότι πρός τοΰτο ήλθον» ίνα αναζητήσω καί σώσω τούς άπολωλό-
τας (Αμαρτωλούς) ανθρώπους.

1) 'Επειδή κατά τήν έορτήν τοΰ Πάσχα οί 'Εβραίοι ετρωγον άζυμα, είς άνά-

Έρμηνεία τιεριχοπών τοΰ Ευαγγελίου Δ. Μπαλάνου 4
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σχα ;s) Ό δέ είπε ν, υπάγετε εις τήν πόλιν πρός τόν δείνα, καί
είπατε αύτψ· ο διδάσκαλος λέγει, δ καιρός μου έγγύς έστι3·)
πρός σέ ποιώ τό Πάσχα1) μετά τών μαθητών μου. Καί έπο (ή-
σαν οί μαθηταί ώς συνέταξεν 3) αύτοΐς δ Ίησοϋς, καί ήτοίμα-
σαν τό ΙΙάσχα.

Όψίας δέ γενομένης6) άνέκειτο 7) μετά τών δώδεκα. Καί
έσθιόντων αυτών είπε ν άμήν λέγω ύμΐν8), οτι εις έξ υμών πα-
ραδώσει με. Καί λυπούμενοι σφόδρα ήρξαντο λέγειν αύτψ έκα-
στος αυτών, μήτι έγώ ειμι, κύριε; Ό δέ άποκριθείς είπε ν* δ έμ-
βάψας μετ' έμοΰ έν τψ τρυβλίψ 9) τήν χείρα, ούτος με παρα-
δώσει. Ό μεν υιός τοΰ ανθρώπου ύπάγει "'), καθώς γέγραπται η)
περί αύτοΰ' ούαίι2). δέ τψ άνθρώπψ έκείνψ, δι' ού ό υιός τοΰ
άνθρωπου παραδίδοται' καλόν ην αύτψ, εΐ ούκ έγεννήθη ό άνθρω-
πος εκείνος '*). 'Αποκριθείς δέ 'Ιούδας, ό παραδιδούς αύτόν,
είπε, μήτι έγώ είμι ραββί ; λέγει αύτψ, συ είπας1'*).

Έσθιόντων δέ αύτών, λαβών ό Ίησοΰς τόν άρτον καί εύ-
λογήσας έκλασε ls) καί έδίδου τοις μαθηταΐς καί είπε* λάβετε,
φάγετε* τοΰτό έστι τό σώμά μου. Καί λαβών τό ποτήριον καί
εύχαριστήσας10) εδωκεν αύτοΐς, λέγων πίετε έξ αύτοΰ πάντες*
τοϋτο γάρ έστι τό αίμά μου, τό της καινής διαθήκης 17), το
περί πολλών έκχυνόμενον είς άφεσιν αμαρτιών ,8).

μνησιν της εσπευσμένης φυγής έξ Αιγύπτου, ή εορτή τοΰ Πάσχα, διαρκούσα μίαν

έβ5ομάδα, έλέγετο καί έορτή τών άζύμων' ώστε πρώτη τών άζύμων είναι ή πρώτη

ήμέρα του Πάσχα. 2) Τρώγειν τό Πάσχα=τρώγειν τόν πασχάλιον άμνόν" συνή-

θ'.ζον δ' οί 'Εβραίοι κατά τό Πάσχα νά τρώγωσιν άμνόν, εις συμβολισμόν του οτι

χρίσαντες τάς θύρας των δι' αϊματος αμνού εσώθησαν. 3) Πλησιάζει δ καιρός τοϋ

θανάτου μου. 4) Παρ' έσοί θέλω νά Ιορτάσω τό Πάσχα. 5) Διέταξεν. 6) "Οταν εβρά-

δυασεν. 7) Συνέτρωγεν. 8) 'Αληθώς σας λέγω. 9) Τρύβλιον=πινάκιον. 10) Υπάγει

(πρός θάνατον). 11) Τό λαϊκόν : οπως είναι γραφτό. 12) Άλλοίμονον. 13) θά ήτο

προτιμότερον δι' αύτόν, aiv δεν έγεννατο ό άνθρωπος εκείνος. 14) Ναι. 15) Έκο-

φεν εις τεμάχια. 16) (Τόν θεόν). 17) Οί "Εβραίοι =ίχον τήν συνήθειαν είς έπισφρά-

γισιν γενομένης συμφωνίας νά θυσιάζωσι ζφον" ό Σωτήρ λέγει οτι τήν καινήν δια-

θήν.ην, ήτοι τήν νέαν συμφωνίαν μεταξύ θεοΰ καί ανθρώπου, επισφραγίζει αύτό τό

χυνόμενον αίμά του" ήτοι : τούτο είναι τό αίμά μου, τό έπισφραγίζον τήν νέαν συμ-

φωνίαν μεταξύ Θεοΰ καί άνθρώπων. 18) Τό οποϊον χύνεται υπέρ πολλών (πιστευ-

σόντων), ϊνα συγχωρηθώσιν αί άμαρτίαι των.



Δ' ΤΑ ΠΑΘΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ

47- Ό Ίηβοΰς «ροβεύχεται έν Γεθβημανίΐ,

(Ματθ. KÇ', 36—46).

Τότε ') έρχεται μετ' αύτφνα) ό Ίησοΰς είς χωρίον3) λεγό-
j μενον Ρεθσημανή, καί λέγει τοις μαθηταΐς* καθίσατε- αύτοΰ4)
j εως ού άπελθών προσεύξωμαι έκει. Καί παραλαβών τόν Πέτρον
: καί τούς δύο υιούς Ζεβεδαίου ήρξατο λϋπεισθαι καί άδημονεΐν*5).
; Τότε λέγει αύτοΐς· περίλυπος έστιν ή ψυχή μου έως θανάτου6)·
μείνατε ώδε καί γρηγορείτε7) μετ° έμοΰ. Καί προελθών μι-
κρόν8) έπεσεν έπί πρόσωπον αύτοΰ9) προσευχόμενος καί λέ-
I γων πάτερ μου, εί δυνατόν έστι, παρελθέτω άπ' έμοΰ τό πο-
I τήριον τοΰτο* πλήν ούχ ώς έγώ θέλω, άλλ'ώς σύ1ϋ). Καί έρ-
χεται πρός τούς μαθητάς καί εύρίσκει αύτούς καθεύδοντας "),
καί λέγει τώ Πέτρψ* ούτως ούκ ίσχύσατε μίαν ώραν γρηγορή-
σαι μετ' έμοΰ; Γρηγορείτε καί προσεύχεσθε, ϊνα μή'είσέλθητε
είς πειρασμόν τό μέν πνεΰμα πρόθυμον, ή δέ σαρξ άσθενής12)'
Πάλιν έκ δευτέρου άπελθών προσηύξατο λέγων πάτερ μου, εί
ού δύναται τοΰτο τό ποτήριον παρελθεΐν άπ' έμοΰ, έάν μή αύτό
πίω, γενηθήτω τό θέλημα σου ,3). Καί έλθών ευρίσκει αύτούς
πάλιν καθεύδοντας* ήσαν γάρ αύτών οί δφθαλμοί βεβαρημένοι14).

I

--

1) Μετά τόν μυστικόν δείπνον. 2) Τών μαθητών του. Β) Άγρόν. 4.) Έδώ. 5)
Νά στενοχωρήται. 6) θανασίμως. 7) 'Αγρυπνείτε, b) Άφοΰ προυχώρησεν ολίγον.
9) "Γπτιος. 10) Πάτερ μου, αν είναι δυνατόν, ας παρέλθη άπ' έμοΰ τό πικρόν
τοΰτο ποτήριον, δηλ. ή λύπη αύτη τοΰ θανάτου. Πλήν άς μή γίνη ώς θέλω έγώ,
άλλ' ώς σύ. 11) Νά κοιμώνται. 12) Τοιουτοτρόπως δέν ήδυνήθητε μίαν ώραν ν'
άγρυπνήσητε μετ' έμοΰ ; 'Αγρυπνείτε καί προσεύχεσθε, δια νά μή πειρασθήτε υπό
τής κακίας· τό μέν πνεΰμά σας είναι πρόθυμον πρός με' τό σώμα σας όμως είναι
άσθενές (καί δέν άντέχει είς άϋπνίαν καί κακουχίαν). Δηλαδή γνωρίζω ότι είσθε
άφωσιωμένοι πρός με πνευματικώς, άλλά νικήσατε τήν άσθένειαν τοΰ σώματος
καί άς μή σάς καταλάβη δ ύπνος τάς πονηράς ταύτας στιγμάς, καί μή με έγκα-
ταλείψητε. 13) Πάτερ μου» έάν ή πικρία αύτη δέν δύναται να παρέλθη άπ' έμοΰ
χωρίς νά υποστώ ταύτην, άς γίνη τό θέλημά σου, δηλ. άς τήν υποστ ώ.14) Βα-



Κα! άφείς αύτούς άπελθών πάλιν προσηύξατο έκ τρίτου τόν
αύτδν λόγον είπών. Τότε έρχεται πρός τούς μαθητάς αύτοΰ καί
λέγει αύτοΐς* καθεύδετε τό λοιπόν καί άναπαύεσθε13)* ίδού ήγγι-
κεν ή ώρα καί ό υιός τοΰ άνθρώπου ι6) παραδίδοται είς χείρας
αμαρτωλών* έγείρεσθε άγωμεν* ιδού ήγγικεν ό παραδιδούς με.

48. Ή σύλληψςς τοΰ 'ItqooO έν ΓδΟβΥ^Λα ν^.

(Ματθ. KÇ', 47—56).

Καί Ιτι αύτοΰ λαλοΰντος1) ίδού 'Ιούδας, είς τών δώδεκα, ήλθε,
καί μετ' αύτοΰ όχλος πολύς μετά μαχαιρών καί ξύλων, άπό
τών άρχιερέων καί πρεσβυτέρων τοΰ λαοΰ3). Ό δέ παραδιδούς
αύτόν έδωκεν αύτοΐς σημεΐον4) λέγων* δν αν φιλήσω, αύτός
εστί* κρατήσατε 3) αύτόν. Καί ευθέως προσελθών τω Ίησοϋ
είπε* χαίρε, ραββί6), καί κατεφίλησεν αυτόν. Ό δε Ίησοΰς εί-
πεν αύτφ* εταίρε, έφ'φ πάρει7) ; Τότε προσελθόντες έπέβαλον
τάς χείρας έπί τόν Ίησοΰν καί έκράτησαν αύτόν. Καί ίδού εις
τών μετά Ίησοΰ s) έκτείνας τήν χείρα άπέσπασε 9) τήν μάχαι-
ραν αύτοΰ, καί πατάξας,0) τόν δοΰλον τοΰ άρχιερέως 1') άφεΐ-
λεν1*) .αύτοΰ τό ώτίον. Τότε λέγει αύτφ ό Ίησοΰς* άπόστρε-
ψόν13 ) σου τήν μάχαιραν είς τόν τόπον αύτής* 7τάντες γαρ ot
λαβόντες'μάχαιραν έν μαχαίρα άπολοΰνται,4). ΊΙ δοκεΐς οτι
ού δύναμαι άρτι παρακαλέσαι τόν πατέρα μου, και παραστήσει
μοι πλείους ή δώδεκα λεγεώνας άγγέλων ; πώς ούν πληρώθώ-

ρείς (έκ τοΰ ύπνου). 15) "Ας κοιμάσθε είς τό έςής καί ας άναπαύεσθε. Τοΰτο είπεν
δ 'Ιησούς μετά τίνος πικράς ειρωνείας. 16) Ό Σωτήρ ομιλών περί έαοτοΰ, εκ τα-
πεινοφροσύνης, έπειδή ήτο καί άνθρωπος, καλεί εαυτόν υίόν τοΰ άνθρώπου ήτοι
ανθρωπον. Τ -

1) Τοΰ Ίησοΰ πρός τούς μαθητάς. 2) Πλήθος. 3) (προερχόμενοι). 4) *Ο δέ

προδότης εδωκεν είς τούς μετ' αύτοΰ σημεΐον, δι' ού θά άνεγνώριζον ποίον επρεπε

νά συλλάβωσι. δ) Συλλάβετε. 6) Διδάσκαλε. 7) 'Εφ* ω (σκοπφ) πάρει;— Φίλε,

πρός τί §ρχεσαι ; 8) Ό Πέτρος. 9) 'Εξέβαλε τής θήκης. 10) Άφοΰ εκτύπησε- 11)

Ό δούλος ώνομάζετο Μάλχος. 12) Άφήρεσεν, άπέκοψεν. 13) 'Επανάφερε. 14) Διό-

τι πάντες οί μεταχειριζόμενοι μάχαιραν κατά τοΰ άλλου δια μαχαίρας θά κατα-



σιν αι γραφαί οτι ούτω δει γενέσθαιΈν εκείνη τη ώρψ είπεν
δ Ίησοϋς τοις δχλοις* ώς έπί ληστήνι6) έξήλθετε μετά μαχαι-
ρών καί ξύλων συλλαβεΐν με; καθ' ήμέραν προς υμάς17) έκαθε-
ζόμην διδάσκων έν τψ ιερψ, καί ούκ έκρατήσατέ με. Τούτο δέ
ολον γέγονεν, £να πληρωθώσιν αί γραφαί των προφητών'8). Τότε
οί μαθηταί πάντες άφέντες αύτδν εφυγον.

49- Ό Ίτ^οους «ρό τοΰ *Άννα χα.1 ή αρνηα&ς
τοΰ Π&τρου.

(Ίωάν. ΙΗ', 12—27).

Ή ούν σπείρα ι) καί ο χιλίαρχος2) καί οίύπηρέται των 'Ιου-
δαίων συνέλαβον τδν Ίησοΰν καί έδησαν 3) αύτόν, καί άπή-
γαγον αύτδν προς "Ανναν4) πρώτον* ήν γαρ πενθερδς τοΰ Κα-
ϊάφα, δς ήν άρχιερεύς τοΰ ένιαυτοΰ έκείνου. Ήν δέ Καϊάφας
ό συμβουλεύσας τοις Ίουδαίοις οτι συμφέρει έ'να άνθρωπον άπο-
λέσθαι ύπερ τοΰ λαοΰ. Ήκολούθει δέ τψ Ίησοΰ Σίμων Πέτρος
και δ άλλος μαθητής0). Ό δέ μαθητής έκεΐνος ήν γνωστδς τψ
άρχιερεΐ, καί συνεισήλθε τψ Ίησοΰ είς τήν αύλήν τοΰ άρχιε-
ρέως. Ό δέ Πέτρος ειστήκει πρδς τή θύρα έξω.'Έξήλθεν ούν
δ μαθητής δ άλλος, ος ήν γνωστδς τψ άρχιερεΐ, καί είπε τή θυ-
ρωρψ, και εισήγαγε τδν Πέτρον. Λέγει ούν ή παιδίσκη ή θυρω-
ρδς τψ Πέτρφ' μή καί σύ έκ των μαθητών εί τοΰ άνθρωπου
τούτου ; λέγει έκεϊνος ούκ είμί. Είστήκεισαν δέ οί δούλοι καί οί
ύπηρέται άνθρακιάν πεποιηκότες6), οτι φΰχος ήν, καί έθερμαί-
νοντο* ήν δέ μετ5 αύτών δ Πέτρος έστώς καί θερμαινόμενος. Ό

στραφώσι. 1δ) 'Ή νομίζεις οτι δεν δύναμαι να παρακαλέσω τον πατέρα μου καί
να μοΰ παρουσιάση περισσότερα από 12 τάγματα αγγέλων ; Πώς λοιπόν (εάν δέν
συνέβαινον -αΰτα) θά εξεπληροΰντο at έν τή Γραφή προφητεϊαι. αί έποϊαι άνα-

I φέρουσιν οτι οοτω πρέπει và γίνη : 16) "2ς εάν ήμην ληστής. 17) Πλησίον σας.
18) CH σύλληψις όμως εγινεν ώς έγινε, δια và έκπληρωθώσιν οσα προεϊπον οί προ-
οεήται περί τοΰ πάθους τοΰ Σωτήρος.

1) Στρατιωτικόν σώμα. 2) Προϊστάμενος χιλίων στρατιωτών. 3) Έδεσαν. 4)
Ήτο άρχιερεύς τοΰ προηγουμένου έτους, δ) Ό 'Ιωάννης. 6) Οί όποιοι είχον άνά-



ούν άρχιερεύς ήρώτησε τόνΊησοΰν περί τών μαθητών αύτοΰ καί
περί της διδαχής αύτοΰ. Άπεκρίθη αύτψ δ Ίησοΰ ς* έγώ παρρη-
σία7) έλάλησα τψ κόσμψ* έγώ πάντοτε έδίδαξα έν τ-ir) συναγω-
γή8) καί έν τψ ίερψ9), 5που πάντοτε οί 'Ιουδαίοι συνέρχονται,
καί έν κρυπτψ έλάλησα ούδέν τί μέ έπερωτας; έπερώτησον τούς
άκηκοότας τί έλάλησα αύτοΐς* ί'δε ούτοι οιδασιν ά είπον έγώ.
Ταΰτα δέ αύτοΰ είπόντοςεις τών υπηρετών παρεστηκώς10) εδωκε
ράπισμα11) τψ Ίησοΰ ειπών ούτως άποκρίνη τψ άρχιερει ; άπε-
κρίθη αύτψ δ Ίησοΰς* εί κακώς έλάλησα, μαρτύρησον περί τοΰ
κακοΰ* εί δέ καλώς, τί με δέρεις ; Άπέστειλεν αύτόν δ
"Αννας δεδεμένον πρός Καϊάφαν τόν άρχιερέα. ΤΗν δε Σίμων
Πέτρος έστώς καί θερμαινόμενος* είπον ούν αύτψ* μή καί σύ
έκ τών μαθητών αύτοΰ εί; ήρνήσατο έκεινος καί είπεν* ούκ ε£μί.
χ\έγει εις έκ τών δούλων τοΰ άρχιερέως, συγγενής ών ού άπέ-
κοψε Πέτρος τό ώτίον* ούκ έγώ σε είδον έν τψ κήπψ μετ' αύτοΰ;
πάλιν ούν ήρνήσατο δ Πέτρος,καί εύθέως άλέκτωρ έφώνησεν 1S).

50. fO Ί^σους «ρό τοΰ Κΐϊάφα -

(Ματθ. 'K<T, 57 —68).

Οί δέ κρατήσαντες !) τόν Ίησοΰν άπήγαγον8) προς Καϊά-
φαν τον άρχιερέα, οπου οί γραμματείς3) καί οί πρεσβύτεροι συν-
ήχθησαν. Ό δέ Πέτρος ήκολούθει αύτψ από μακρόθεν εως
της αύλής τοΰ άρχιερέως, καί εισελθών έσω έκάθητο μετά τών
υπηρετών ίδεΐν τό τέλος. Οί δέ αρχιερείς καί οί πρεσβύτεροι καί
τό συνέδριον όλον '*) έζήτουν ψευδομαρτυρίαν κατά τοΰ Ίησοΰ3),

ψει φωτίάν. 7) Δημοσί?. 8) Συναγωγαί έλέγοντο οί τόποι, ενθα συνηθροίζοντο οί
"Εβραίο·, προς εκτέλεσιν προσευχών καί άκρόασιν της άγιας Γραφής καί έρμηνείας
αυτής. 9) Τοΰ ναοΰ τοΰ Σολομώντος. 10) Παριστάμενος. 11) "Ινα γίνη αρεστός τψ
κυρίψ του. 12) Καθώς είχε προείπει τοΰτο ό Σωτήρ τω Πέτρψ.

1) Οί δέ στρατιώται άφοΰ συνέλαβον. 2) Ώδήγησαν. Β) Ούτως ελέγοντο οί έρμη-
νευταί τοΰ μωσαϊκού νόμου. 4) Τό μέγα συνέδριον τών Ιεροσολύμων άπετελείτο
έξ 71 μελών, αρχιερέων» πρεσβυτέρων καί γραμματέων' τοΰτο άπεφαίνετο περί
τών μεγάλων θρησκευτικών ζητημάτων. 5) Κατά τόν Ιβραϊκόν νόμον, Γνα στηριχθώ



όπως θανατώσωσιν αύτόν, καί ούχ εύρον* καί πολλών ψευδο-
μαρτύρων προσελθόντων, ούχ εύρον. "Υστερον δέ προσελθόντες
δύο ψευδομάρτυρες είπον ούτος έφη, δύναμαι καταλΰσαι τόν
ναόν του θεοΰ καί δια τριών ήμερών οίκοδομήσαι αύτό.ν 6). Καί
άναστάς ό άρχιερεύς είπεν αύτφ' ούδέν άποκρίνη ; τί ούτοί σου
καταμαρτυροΰσιν 7); Ό δέ Ίησοΰς έσιώπα. Καί άποκριθείς ό άρ-
χιερεύς είπεν αύτφ* έξορκίζω σε κατά τοΰ θεοΰ τοΰ ζώντος8), ί'να
ήμιν ειπης εί σύ ει ό Χριστός ό υίός τοΰ θεού. Λέγει αύτφ ο 'Ιη-
σούς* σύ είπας* πλήν λέγω ύμΐν, άπ' άρτι όψεσθε τόν υίον τοΰ
άνθρώπου καθήμενον έκ δεξιών τής δυνάμεως καί έρχόμενον
έπί τών νεφελών τοΰ ούρανοϋ0). Τότε ό άρχιερεύς διέρρηξε τά
ιμάτια αύτοϋ u') λέγων οτι έβλασφήμησε' τί έτι χρείαν έχομεν
μαρτύρων ; ί'δε νΰν ήκούσατε τήν βλασφημίαν αύτοϋ* τί ύμΐν δο-
κεΐη);Οί δέ άποκριθέντες είπον ένοχος θανάτου εστί. Τότε
ένέπτυσαν είς το πρόσωπον αύτοΰ καί έκολάφισαν αύτόν,
οί δε έρράπισαν λέγοντες' προφήτευσον ήμιν, Χριστέ, τίς έστιν
ό παίσας σε'3);

■κατηγορία, ε ττρεπε δύο μάρτυρες νά καταθέσωσι τά αύτά. 6) Ύστερον δέ έλθόν-
τες προτού συνεδρίου δύο ψευδομάρτυρες είπον: ούτος (!j Ίησοΰς) είπε: δύναμαι
νά κρημνίσω τον ναόν τού θεού καί εντός 3 ήμερών νά ανοικοδομήσω αύτόν. Έ
τοιαύτη κατηγορία επέφερε τέν όργήν τοΰ λαού κατά τού Ίησοΰ, διότι 6 ναός ού-
τος, οίκοδομούμενος έπί 46 ετη, ήτο τό ιερόν τών 'Εβραίων, ενθχ κατά τήν άντί-
ληψίν των κατφκει ό θεός. Ό Ίησοΰς λέγων τήν ρήσιν ταύτην ένόει τήν τριήμε"
ρον ταφήν καί άνάστασιν τού σώματος του. τό όποιον ήτο ναός τοΰ θίοΰ, ώς
κατοικητήριον τής θεότητος. "Ωστε οί παρουσιασθέντες μάρτυρες, καίτοι ελε
γον περί τοΰ 'Ιησού λόγους, τούς όποιους πράγματι είπεν, ήσαν ψευδομάρτυ-
ρες, διότι διέστρεφον τήν έννοιαν τών.λόγων του. 7) Τί ούτοι μαρτυρούσαν εναν-
τίον σου ; 8) Σέ έξορκίζω εις τό όνομα τοΰ ζώντος θεοΰ. 9) Σύ είπας=Ναί, έγώ
είμαι (τό «σύ είπας» είναι επιβεβαιωτική Ικφρασις, καθ' έβραϊκόν ίδ:ωτισμόν)'
άλλα σάς λέγω άπό τοΰ νΰν θά ΐδετε έμέ καθήμενον είς τά δεξιά τοΰ θεοΰ καί έρ-
χόμενον έπί τών νεφελών τού ούρανοΰ. 10) "Εσχισε τά ενδύματα του1 Ινδειξις με-
γάλης άγανακτήσεως, διότι τούς λόγους τούτους τοΰ Σωτήρος, οίκειοποιουμένου
θείαν δύναμιν, έθεώρησεν ώς βλασφημίαν. 11) Τί νομίζετε; 12) Έκτύπησαν, 13'
Ποίος σέ έκτύπησε ;



ol. fO Ίγ)βοΰς «pô τοΰ Πιλάτου.

(Ματθ. ΚΖ', 1-2 και 11 — 32).

ΙΙρωΐας δέ γενομένης ') συμβούλιον έλαβον2) πάντες οί αρ-
χιερείς καί οί πρεσβύτεροι τοϋ λαοϋ κατά τοϋ Ίησοΰ ώστε Θα-
νατώσαι αύτόν καί δήσαντες3) αύτόν άπήγαγον καί παρέδω-
καν αύτδν Ποντίω Πιλάτο) τψ ήγεμόνι4).

Ό δε Ίησοϋς έ'στη έμπροσθεν τοΰ ήγεμόνος* καί έπηρώτη-
σεν αύτόν ό ήγεμών λέγων σύ ει ό βασιλεύς τών Ιουδαίων;
ο δέ Ίησοΰς έφη αύτψ* σύ λέγεις. Καί έν τψ κατηγορείσθαι
αύτόν'') ύτ*ό τών αρχιερέων καί τών πρεσβυτέρων ούδένάπεκρί-
νατο. Τότε λέγει αύτψ ό Πιλάτος* ούκ άκούεις πόσα σοΰ κα-
ταμαρτυροΰσι ; καί ουκ άπεκρίθη αύτψ πρός ούδέ εν ρήμα, ώστε
θαυμάζειν τον ηγεμόνα λίαν. Κατά δέ έορτήν είώθει ό ήγεμών
άπολύειν ένα τψ όχλψ δεσμιον, δν ήθελον 6). Είχον δέ τότε δέ-
σμιον έπίσημον7) λεγομενον Βαραββάν. Συνηγμένων ούν αύ-
τών 8) είπεν αύτοΐς ό Πιλάτος' τίνα θέλετε απολύσω ύμΐν ; Βα-
ραββάν ή Ίησοΰν τον λεγόμενον Χριστόν; ήδει γαρ οτι δια φθό-
νων παρέδωκαν αύτόν9). Καθήμενου δέ αύτοΰ έπί τοΰ βήμα-
τος '") απέστειλε προς αύτόν ή γυνή αύτοΰ λέγουσα* μηδέν σοι
καί τψ δικαίψ έκείνψ 11 )'πολλά γαρ έπαθον σήμερον κατ" δναρ
οι' αύτόν. Οί δέ αρχιερείς καί οί πρεσβύτεροι έπεισαν τούς

1) Τής Παρασκευής. 2) Συνεσκέφθησαν. 3) Άφοΰ εδεσαν. 1) Τήν περί του
Ίησοΰ καταδικαστικήν άπόφασιν τοΰ Καϊάφα εδει νά επικύρωση ή πολιτική εξου-
σία. 'Αντιπρόσωπος όΙ τής ρωμαϊκής αρχής εν Παλαιστίνη ήτο τότε 6 επίτροπος
ή ήγεμών Πόντιος Πιλάτος, έδρεύων συνήθως εν Καισαρεία, αλλ' Ενεκα τής έορ-
τής κατ' έκείνας τάς ήμέρας έν Ιερουσαλήμ, δ) 'Ενώ κατηγορείτο οΰτος. 6) Καθ'
Ικάστην δ* έορτήν του Πάσχα συνήθιζεν ό ήγεμών ν' άπολύη εν α δέσμιον είς τόν
όχλον, Ικεϊνον τόν όποιον ήθελεν ούτος (ό όχλος). 7) Διάσημον. S) Ένψ δ' ό όχλος
ήτο συνηθροισμένος. 9) Διότι εγνώριζεν ότι παρέδωκαν αυτόν έκ φθόνου, καί δια
τοΰτο ήλπιζεν ότι μεταξύ τών δύο ό λαός θά προετίμα τήν άθφωσιν τοΰ Ίησοΰ,
καθ' ού δέν είχε σοβαρούς λόγους, ή τοΰ Βαρραβά, τοΰ διαβοήτου έκείνου κακούρ-
γου- 10) 'Επί τής δικαστικής καθέδρας. 11) (γενέσθω)="Ας μή συμβή μηδέν
μεταξύ σοΰ καί τοΰ δικαίου εκείνου. Μή κάμης, δηλαδή είς αύτόν, ούδέν κακόν.



όχλους, ινα αίτήσωνται τόν Βαραββάν, τόν δέ Ίησοΰν άπολέσω-
σιν. 'Αποκριθείς δέ ό ήγεμών ειπεν αυτοΐς* τίνα θέλετε από
τών δύο απολύσω ύμιν ; οί δέ είπον Βαραββάν. Αέγει αύτοΐς
ο Πιλάτος* τί ούν ποιήσω Ίησοΰν τόν λεγόμενον Χριστόν; λέγου-
σιν αύτψ πάντες' σταυρωθήτω. Ό δέ ήγεμών έφη' τί γαρ κα-
κόν έποίησεν ; οί δέ περισσώς εκραζον λέγοντες· σταυρωθήτω.
Ίδών δέ ό Πιλάτος οτι ούδέν ωφελεί, άλλα μάλλον θύρυβος γί-
νεται, λαβών ύδωρ άπενίψατο τάς χείρας άπέναντι τοΰ όχλου2)
λέγων άθψός είμι άπό τοΰ αίματος 13) τοΰ δικαίου τούτου'ύμεΐς
: οψεσθε Μ). Καί αποκριθείς πάς ό λαός είπε' τό αίμα αύτοΰ έφ'
ημάς καί έπί τα τέκνα ήμών 13). Τότε άπέλυσεν αύτοΐς τόν
Βαραββάν, τόν δέ Ίησοΰν φραγελλώσας ,6) παρέδωκεν ίνα
σταυρωθή.

ο2. *Μ βτΐ*.ύρωσ&ς vccti θανή τοΰ

(Ματθ. ΚΖ', 33—56).

Καί έλθόντες είς τόπον λεγόμενον Γολγοθά, δ έστι λεγόμε-
νος1) κρανίου τόπος2), έδωκαν αύτψ πιει ν όξος μετά χολής
μεμιγμένον καί γευσάμενος ούκ ήθελε πιειν3). Σταυρψσαν-
τες δέ αύτόν διεμερίσαντο τά ιμάτια αύτοΰ βαλόντες κλήρον4),
καί καθγ'|μενοι έτήρουν αύτόν έκεΐ. Καί έπέθηκαν έπάνω της κε-
|| φαλής αύτοΰ τήν αίτίαν s) αύτοΰ γεγραμμένην' ούτος έστιν Ίη-
σοΰς ό βασιλεύς τών Ιουδαίων. Τότε σταυροΰνται συν αύτψ
! δύο λησταί, είς έκ δεξιών καί είς έξ εύωνύμων. Οί δέ παραπο-
ρευόμενοι έβλασφήμουν αύτόν κινοΰντες τάς κεφαλας αυτών

12) Συμβολική παράστασις, κατ' Εουδαϊκήν συνήθειαν, είς ενδειξιν άθωοτητος. 18)
: Δια τό χονόμενον αίμα. 14) Σεις θα ΐδετε (τάς συνεπείας τής πράξεως σχςΥ δηλ.

σεις θά λάβετε τά αντίποινα τής πράξεως σας. 15) Ή ευθύνη δια τό χονόμενον
I; αίμα αύτου άς πέση εφ' ήμών καί επί τών τέκνων μας. 16) Άφοδ εμαστΐγωσε*
δηλ. διέταξε νά μαστιγώσωσιν.

1) Τό οποϊον έρμηνεύεται. 2) Πιθανώς διότι δ τόπος είχε σχήμα κρανίου" έκεΐ
έξετελουντο αί θανατικαί εκτελέσεις. 3) "Ενεκα τής κακής του γεύσεως. 4) Διε-
μοιράσθησαν., (οί στρατιώται) τά ένδύματά του δια κλήρο». 5) Τής καταδίκης.
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καί λέγοντες* ο καταλύων6) τον ναδν καί έν τρισίν ήμέραις οι-
κοδομών, σώσον σεαυτόν εί υίδς εί τοΰ θεοΰ, κατάβηθι άπο
τοΰ σταυροΰ. Όμοίως δέ καί οί άρχιερεΐς έμπαίζοντες μετά των
γραμματέων καί πρεσβυτέρων έλεγον* άλλους έσωσεν, έίχυτδν ού
δύναται σώσαι* εί βασιλεύς 'Ισραήλ έστι, καταβάτω νυν άπο
τοΰ σταυροΰ καί πιστεύσομεν έπ' αύτψ· πέποιθεν έπί τδν θεό ν,
ρυσάσθω νΰν αύτόν, εί θέλει αύτόν είπε γαρ οτι θεοΰ είμι υιός7)
τδ δ' αύτδ καί οί λησταί οί συσταυρωθέντες αύτψ ώνείδιζον
αύτόν.

. Άπδ δέ έκτης ώρας8) σκότος έγένετο έπί πάσαν τήν γήν
εως ώρας ένατης9)· περί δέ τήν ένατη ν ώραν άνεβόησεν δ Ίη-
σοΰς φωνή μεγάλη λέγων10)* 37ΛΙ λαμά σαβαχ&ανί ;
τοΰτ' έστι, Θεέ f*ov, Θεέ μον, ίνα τί με έγκατέλισιες ; Τι-
νές δέ των έκεΐ έστώτων") άκούσαντες έλεγον οτι 'Ηλία ν φω-
νεΐ ούτος. Καί εύθέως δραμών είς έξ αύτών καί λαβών σπόγγο ν,
πλήσας τε δξους ι'2) καί περιθείς καλάμφ ,3) έπότιζεν αύτόν 14)·
Οί δέ λοιποί έλεγον άφες ί'δωμεν εί έρχεται 'Ηλίας σώσων αυ-
τόν δ δε Ίησοΰς πάλιν κράξας φωνή μεγάλη άφήκε το πνεύ-
μα13). Καί ίδού τδ καταπέτασμα 16) τοΰ ναοΰ εσχισθη είς δύο
άπδ άνωθεν έως κάτω, καί ή γή έσείσθη καί αί πέτραι έσχί-
σθησαν, καί τά μνημεία άνεώχθησαν καί πολλά σώματα των
κεκοιμημένων αγίων17) ήγερθη, καί εξελθόντες έκ τών μνη-
μείων μετά τήν έγερσιν αύτοΰ είσήλθον εις τήν άγιαν πόλιν 4δ)

6) Ό λέγων ότι δύνασαι να καχαλύσης (κρημνίσης). 7) (Λέγει οτι) έχει πεποίθησιν

είς τόν θΐόν' ας σώση λοιπόν αύτόν (ό θεός), εάν τόν αγαπά· διότι είπεν (ό Ιη-

σούς) ότι είμαι θεοΰ υίός. 8) Μεσημβρία' διότι ή αρχή της έβραϊκής ημέρας ήτο

ή έκτη πρωινή. 9) Τρίτη μ. μ. 10) Είς τήν τότε έμιλουμένην ύπό τών Εβραίων

άραμαϊκήν γλώσσχν. 11) Έκ παρεξηγήσεως. 12) "Οξος ένταΰθα εννοείται δ υπό

τών 'Ρωμαίων στρατιωτών πινόμενος οίνος (πόσκα). 18) Καί άφοΰ προσεδεσεν

αύτόν είς κάλαμον, ίνα φθάση μέχρι τοΰ εσταυρωμένου. 14) Έποτισαν δ' αύτόν»

διότι» ώς φαίνεται έκ τοΰ Εύαγγελιστοΰ 'Ιωάννου, & 2 ωτήρ είπε διψώ (Ίω>10',28)

15) Οί τελευταίοι λόγοι τοΰ Σωτήρος ήσαν : «Πάτερ, είς χείρας σου παραθήσομα·.-

?τό πνεΰμά μου» (Λουκ. ΚΓ', 46) καί κατόπιν «Τετέλεσται» ("Ιω· 1θ', 30). 16) Τό

προτΰ Λγίου τών άγίων. 17) Ευσεβών. 18) Ή Ιερουσαλήμ, ένεκα τοΰ εκεί υπάρ-
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καί ενεφανίσθησαν πολλοίς. Ό δέ έκατόνταρχος καί οί μετ'
αύτοϋ τηροΰντες τόν Ίησοΰν, ίδόντες τόν σεισμόν καί τα γενό-
μενα έφοβήθησαν σφόδρα λέγοντες' άληθώς θεοΰ υίός ήν ούτος.
Ήσαν δέ έκεϊ γυναίκες πολλαί άπό μακρόθεν θεωροΰσαι, ακτί-
νες ήκολούθησαν τψ Ίησοΰ άπό τής Γαλιλαίας διακονοϋσαι
αύτψ' έν αίς ή ν Μαρία ή Μαγδαληνή ,9), καί Μαρία ή τοϋ 'Ια-
κώβου καί Ίωση μήτηρ20) καί ή μήτγ]ρ τών υιών Ζεβεδαίου<2').

ί>3. Ή ταφή xai η τον τάφου τοΰ Σωτ^ρος

(Ματθ. ΚΖ', 57 — 66).

Όψίας δέ γενομένης1) ήλθεν άνθρωπος πλούσιος άπό Άρι-
μαθαίας8), τουνομα Ιωσήφ, δς καί αύτός έμαθήτευσε τψ Ίησοϋ'
ούτος προσελθών τψ Πιλάτψ ήτήσατο τό σώμα τοΰ Ίησοΰ 3)·
Τότε ό Πιλάτος έκέλευσε άποδοθήναι τό σώμα. Καί λαβών τό
σώμα ό Ιωσήφ ένετύλιξεν αύτό σινδόνι καθαρά, καί έθηκ3ν
αύτό έν τψ καινψ αύτοΰ μνημείψ, δ έλατόμησεν έν τή πέτρα4),
καί προσκυλίσας λίθον μέγαν τή θύρα τοϋ μνημείου άπήλθεν.
Ήν δέ έκεϊ Μαρία ή Μαγδαληνή καί ή άλλη Μαρία3), καθή-
μεναι άπέναντι τοΰ τάφου.

Τή δέ επαύριον, ήτις έστί μετά τήν Παρασκευήν6), συνή-
χθησαν οί άρχιερεΐς καί οί Φαρισαΐοι πρός Πιλάτον λεγοντες*
κύριε, έμνήσθημεν οτι εκείνος ό πλάνος7) είπεν έτι ζών, μετά
τρεις ήμέρας εγείρομαι. Κέλευσον ούν άσφαλισθήναι τόν τάφον
εως τής τρίτης ήμέρας, μήποτε έλθόντες οί μαθηταί αύτοΰ νυ-
κτός, κλέψωσιν αύτόν καί ειπωσι τψ λαψ, ήγέρθη άπό τών νε-

! - ■ .

χοντος ναου του Σολομώντος. 19) Ή εκ τής κώμης τών Μαγδάλων καταγόμενη.

20) Αυτή ήτο σύζυγος τοϋ Κλωπά. 21) Ή Σαλώμη, μήτηρ 'Ιακώβου καί 'Ιωάννου.

1) Μόλις δε έβράδυσε. 2) Πόλις τής Παλαιστίνης. 3) Πρός ταφήν. 4) Είς τόν
βράχον. 5) Ή ανωτέρω αναφερομένη μήτηρ 'Ιακώβου καί Ίωση. 6) "Ητοι τό σάβ-
βατον. 7) Ό άπατεών. 8) Καί αύτό τό πάθημα (νά άναστηθή) θά είναι φοβερώ-
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κρών* καί έσται ή έσχατη πλάνη χείρων τής πρώτης8). "Εφη
αύτοΐς ό Πιλάτος* έχετε κουστωδίαν* ύπάγετε, άσφαλισασθε ώς
ο'ίδατεy). Οι δέ πορευθέντες ήσφαλίσαντο τόν τάφον, σφραγίσαν-
τες τόν λίθον μετά τής κουστωδίας.

οί. ΊΧ άνάβταβις του £ωτήρος.

(Ματθ. ΚΗ', 1 — 10).

Όψέ δέ σαββάτων, τή έπιφωσκούση είς μίαν σαββάτων '),
ήλθε Μαρία ή Μαγδαληνή καί ή άλλη Μαρία θεωρήσαι τόν τά-
φον. Καί ίδού σεισμός έγένεΐο μέγας* άγγελος γάρ Κυρίου κα-
ταβάς έξ ούρανοϋ προσελθών άπεκύλισε τόν λίθο ν άπό τής θύρας
καί έκάθητο έπάνω αύτοΰ. Ήν δέ ή ίδέα*) αύτοΰ ώς άστραπή
καί τό ένδυμα αύτοΰ λευκόν ώσεί χιών. Άπό δέ τοΰ φόβου αύ-
τοΰ έσείσθησαν οί τηροΰντες3) καί έγένοντο ώσεί νεκροί. Απο-
κριθείς δέ ό άγγελος είπε ταΐς γυναιξί* μή φοβεΐσθε ύμεΐς* οίδα
γαρ ότι Ίησοΰν τόν έσταυρωμένον ζητείτε' ούκ Ιστιν ώδε* ήγέρ-
θη γάρ καθώς είπε. Δεΰτε ί'δετε τόν τόπον, οπου έ'κειτοό Κύριος·
Καί ταχύ πορευθεΐσαι είπατε τοΐς μαθηταΐς αύτοΰ οτι ήγέρθη
άπό τών νεκρών, καί ίδού προάγει ύμάς είς τήν Γαλιλαίαν 4)*
έκει αύτόν όψεσθε· ίδού είπον ύμΐν. Καί έξελθοΰσαι ταχύ άπό
τοΰ μνημείου μετά φόβου καί χαράς μεγάλης έδραμον άπαγγεΐ-
λαι τοις μαθηταΐς αύτοΰ. 'Ως δέ έπορεύοντο άπαγγεΐλαι τοΐς

τερον τοΰ πρώτου (τοΰ οτι δηλ. ό Ίησοΰς έπιστεύθη ώς δ Μεσσίας). 9) "Εχετε
φρουράν' υπάγετε Ασφαλίσατε (τόν τάφον), οπως γνωρίζετε.

1) Ή λέξις σάββατον σημαίνει ού μόνον τήν ήμέραν τοΰ σαββάτου, άλλα καί
τήν έβδομάδα' μία σαββάτων είναι ή πρώτη ήμέρα τής έβδομάδος, ή καθ' ήμάς
Κυριακή. Δηλ. 'Αργά τό σάββατον, οταν έξημέρωνεν ή Κυριακή. 2) "Οψις. 3) 'Εκ
τού φόβου των δέ έταράχθησαν οί φύλακες. 4) Προπορεύεται υμών είς τήν
Γαλιλαίαν.
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μαθηταΐς αύτοϋ, καί ίδού ό Ίησοΰς άπήντησεν αύταΐς λέγων
χαίρετε. At δέ προσελθοΰσαι -έκράτησαν αύτοΰ τούς πόδας καί
προσεκύνησαν αύτφ. Τότε λέγει αύταΐς ό Ίησοΰς· μήφοβεΐσθε*
ύπάγετε άπαγγείλατε τοΐς άδελφοΐς μου, tva άπέλθωσιν είς τήν
Γαλιλαίαν, κάκεΐ με όψονται.

ΤΕΛΟΣ
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Ε1ΙΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑΓΕΡΓΑΣΙΑΙ Δ. ΜΠΑΛΑΝΟΥ

1) Είναι ή ορθόδοξος ελληνική Εκκλησία μόνον κοινωνία λα-

τρείας ; ('Αθήναι 1904).

2) eH περί Δικαιώσεως διδασκαλία της ορθοδόξου ελληνικής Εκ-

κλησίας έπί τή βάσει τών πηγών ('Αθήναι 1904).
Γ>) fH περί υπάρξεως τοΰ Θεοϋ επιστημονική γνώσις (Διατριβή
έπί υφηγεσία. 'Αθήναι 190Ô).

4) Είναι ή Θεολογία Επιστήμη ; (Αόγος εναρκτήριος. 'Αθήναι

1906. Μετεφράσθη είς τήν σερβικήν υπό Γ. Δόζιτς καί
έδημοσιεύθη έν τω περιοδικω «Εέοχσεις τής σερβικής Εκ-
κλησίας» ^έν τω τεύχει του Μαΐου™906).

5) eH ομολογία Κυρίλλου τοΰ Αουκάρεως ('Αθήναι 1906).
(>) Ή Αουκάρειος ομολογία ('Αθήναι 1907).

7) Κρίσις τής Δογματικής τοΰ κ. 'Ανδρούτσου (Ιεροσόλυμα

1907).

8) 'Εκκλησία καί θέατρον ('Αθήναι 1909).

9) eH θέσις τής Γυναικός έν ταΐς Θρησκείαις καί ιδίως έν τω

Χριστιανισμό)- ('Αθήναι 1910).

10) Τό δόγμα τής Εκκλησίας περί "Αγίας Τριάδος (1911).

11) Ή καΰσις τών νεκρών, ύπό θρησκευΐικήν έποψιν (1912).

12) Ή κρίσις τών κατηχήσεων (1915). -



ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ LI. ΜΠΑΛΑΝΟΥ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΐ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

(Έκδόβεις ΙΩ. ΣΙΔΕΡΗ)

Στοιχειώδης 'Εκκλησιαστική 'Ιστορία μετά 5 όλο-
σελίδων εικόνων. Έκδοσις δευτέρα 1915.

'Ιερά "Ιστορία της Παλαιάς Δια&ήκης, μετά πολλών
εικόνων καί χάρτου της Παλαιστίνης. Έκδοσις 1914.

Ιερά Ιστορία της Καινής Δια&ήκης, μετά πο?^λών
εικόνων όλοσελιδο^ν και μή και χάρτου της Παλαιστίνης.
Έκδοσις 1914.

Στοιχειώδης 'Ορθόδοξος Χριστιανική Κατήχησις.

Έκδοσις 1914.

Λειτουργική πρός χρήσιν τών Δημοτικών Σχολείων
κατά το πρόγραμμα. "Εκδοσις 1914, μετ' εικόνων. -

Εύαγγελικαϊ Περικοπαι Ε' καί ΣΤ' τάξεως κατά τό
νέον πρόγραμμα. "Β^δοσις 1916.

Περικοπαι έκ τών βιβλίων της Παλ. ΔιαΦτ^κης,

πρός χρήσιν. τών διδασκαλείων αμφοτέρων τών φ όλων
κατά τό νέον πρόγραμμα*(6 Όκτο^βρίου 1914).

Ερμηνεία Περικοπών τον Ευαγγελίου, αναφερομέ-
νων είς τον βίον, τα θαύματα καί τήν διδασκαλίαν τοΰ Σω-
τήρος.-

TOT Α Τ Τ Ο Τ

(Έκόόίίεις τον Σνλλόγον τ:οός διάδοόιν ώξ>ε3.ί|ΐων ^ιβλίον)·

Ή 'Εκκλησία μας, ήτοι που, πώς και πότε λατρεύεται
ό Θεός, μετά πλήρους ερμηνείας της θείας λειτουργίας.
Έκδοσις 13η (80.000 αντίτυπα).

'Ιστορία της 'Εκκλησίας, από της ιδρύσεως αυτής μέ-
χρι σήμερον. "Εκδοσις νέα.

Ai Θρησκεϊαι, σύντομος ιστορία τών διαφόρων Θρη-
σκειών αγρίων και πεπολιτισμένων εθνών.

3Εκ τών Ποιητικών βιβλίων της Παλαιάς Διαθή-
κης.—Ψαλμοί.—Παροιμίαι. — "Ασμα ασμάτων.—'Εκκλη-
σιαστής.—Σοφία Σο?νθμώντος. — Σοφία Σειράχ.



ΔΩΡΕΑ
Ι4ΘΗΓΗΤ0Υ &ΗΜ. ΜΠΑΛΑΝΟΥ

4.ΩΡΕ Α ·
ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΑΗΜ. ΜΠΑΛΑΝΟΥ




	14261 - 0001
	14261 - 0002
	14261 - 0003
	14261 - 0004
	14261 - 0005
	14261 - 0006
	14261 - 0007
	14261 - 0008
	14261 - 0009
	14261 - 0010
	14261 - 0011
	14261 - 0012
	14261 - 0013
	14261 - 0014
	14261 - 0015
	14261 - 0016
	14261 - 0017
	14261 - 0018
	14261 - 0019
	14261 - 0020
	14261 - 0021
	14261 - 0022
	14261 - 0023
	14261 - 0024
	14261 - 0025
	14261 - 0026
	14261 - 0027
	14261 - 0028
	14261 - 0029
	14261 - 0030
	14261 - 0031
	14261 - 0032
	14261 - 0033
	14261 - 0034
	14261 - 0035
	14261 - 0036
	14261 - 0037
	14261 - 0038
	14261 - 0039
	14261 - 0040
	14261 - 0041
	14261 - 0042
	14261 - 0043
	14261 - 0044
	14261 - 0045
	14261 - 0046
	14261 - 0047
	14261 - 0048
	14261 - 0049
	14261 - 0050
	14261 - 0051
	14261 - 0052
	14261 - 0053
	14261 - 0054
	14261 - 0055
	14261 - 0056
	14261 - 0057
	14261 - 0058
	14261 - 0059
	14261 - 0060
	14261 - 0061
	14261 - 0062
	14261 - 0063
	14261 - 0064
	14261 - 0065
	14261 - 0066
	14261 - 0067
	14261 - 0068
	14261 - 0069
	14261 - 0070

