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Προς του κ.Ίγνάτιον Μοσχάκην -

"Εχοντες ύπ' οψιν τον νόμον ΒΤΓ' της 12 Ιουλίου 1895, τό
σχετικον Βασιλικον Διάταγμα της 28'Οκτωβρίου 1895, την ττρο-
κηρυξιν περι διαγωνισμού διδακτικών βιβλίων της στοιχειώδους
εκπαιδεύσεως, και την εκθεσιν της οικείας επιτροπείας, δηλοΰμεν
ύμΓν 'Β'ΐ έγκρίνομεν την ύβ>' ύμών εις τον διαγωνισμον ύποβλη-

θΓϊσαν ΙΕΡΑΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙ ΑΘΗΚΗΣ,όπως
ε'ισαχθη έπΐ πενταετίαν άρχοαένην άπο τοΰ προσεχούς σχολιχου
έτους ώς διδακτικον βιβλίον δια τους μαθητάς της Γ' τάξεως των
?ηα.οτιχών σ/ολείων της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως -δημοσίων,

δημοτυντηρήτων και ιδιωτικών. ^ ν

Καλείστε δέ όπως έχτελεσητε τα ύπο του είρημένου \6μώι χ«1
-ρου Β. Διατάγματος υπαγορ«υάμενα χαί τάς ύπο της επιτροπείας
^ναγράφ*μ«ν*ς παρατηρήσεις. .. :

»Εν Αθήναις τη 23 Ιουλίου 1897.

Ό Ύπουργος
Α. ΕΥΤΑΞΙΑΣ

ΣΤΕφ. Μ. ΠΑΡΙΣΒ£
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Έν ταίς ήμεραις Ήρώδου, βασιλέως· της Ιουδαίας,
,! Ιζη ιερεύς τις όνομα τ ι Ζαχαρίας καΐ ή. γυνή αυτου
"Ελισάβετ. Ήσαν καΐ ο! δύο άνθρωποι εύσεβείς και δί-
; καιόι, φυλάττοντες"" τάς έντολάς και τους λόγους του
[θεου; Εί^ον ήδη γηράσει καΐ βμως ήταν άτεκνοι. "Οτε
*/ήμέραν- -τινά έερούργε/ δ Ζαχαρίας είς τον ναόν, άγγε-
λος θεού έμφανίζετα» είς αύτόν κα? ίσταται δεξιά του
"θυσιαστηρίου..Ό Ζαχαρίας έταράχθη, φόβος δέ μέγας
»έκυρίευσεν αυτόν. Άλλ' ό άγγελος είπε πρός αυτόν.
Μή " φόβου, Ζαχαρία. Ό Θε>>ς ήκουσε την προσευχήν
σου καΐ ή γυνή σου θα γέννηση υίόν καΐ θά τον
μάσης Ίωάννην. Ό υίος σου οότος θά
έσέ και είς πολλούς άλλους· διότι θ'άναδει
διά της θείας βοηθείας καΐ πολλοίς θά
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όδόν του Θεού. Ό Ζαχαρίας δέν έπίστευσεν εις τους
λόγους του ά^έλου* δια τούτο δ άγγελος είπε προς
αδτόν, ότι θά μένη άφωνος Ιως ου πληρωθώσιν οί λό-
γοι του. Κ αϊ τω όντι δ Ζαχαρίας άπ^λθεν ε£ς τον οί-
κον αύτου καΐ δ£ν ήδύνατο νά λαλήστ]- ή δέ γυνή αύ-
του εμεινεν εγγυος, καθώς είττεν ό άγγελος.

«Προσεύξασθε πρός με κα ι είσακούσομαι ϋμών> ( 'Ιερεμ.
χϊ . 12). Γ

2 Ό Ευαγγελισμός

Εις Ναζαρέτ, πόλιν της Γαλιλαίας, ύπήρχε παρ-
θένος έκ του γένους του Δαυίδ, ονόματι Μαριάμ, ήτις
ήτο μεμνηστευμένη με τον Ιωσήφ έπίσης έκ του γέ-
νους του

Δαυίδ. Εις τήν παρθένον ταύτην ήλθεν ό άγ-
γελος καΐ είπε· «Χαίρε κεχαριτωμένη· ό Κύριος μετά
σοϋ* εδλογημένη σύ έν γυνα·.ξίν». 'Η παρθένος έταρά-
χθη έκ των λόγων τούτων. Άλλ δ άγγελος έπανέ-
Λαβε· Μή φοβου Μαριάμ, διότι έδρες χάριν ένώπιον
του θεου" και ίδού, θά συλλάβς,ς καΐ θά γενχήσ^ς υΐ&ν
κα1 θά ονομάσης αύτόν Ίησουν ούτος θά γείν^ μέγας
κα1 θά ονομα-ϊθ^ υίδς Υψίστου και ή βασιλεία αδτου
δΙν θά ενχτβ τέλος. Είπε δέ ή Μαριάμ προς τον αγγελον
ΚαΙ πως θά γείντρ τουτο ; ΚαΙ άποκριθείς δ άγγελος,
είπε προς αύτήν ΠνεΟμα αγιον θά έλθη έπΐ σέ και δύ-
ναμη "Υψίστου θά σε έπισκιάσ-^· διά τουτο και το άγιον

δποιον θά γεννηθώ έκ σου θά ονομοσθ^ υίδς Θεου
Ούδέν εΤνε άδύνα.τον είς τόν Θεόν. Είπε δέ ή Μαριάμ*
Ίδού, ή δούλη^ Κυρίου, ας γείνη καθώς εϊπας. ΚαΙ
άνεχώρησεν άπ' αΟτ^ς δ άγγελος.

ίζατ' έκείνας τάς ήμέρας ή Μαριάμ ύπ-ηγεν είς τήν
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ί! μικράν πόλιν της δρεινής Ιουδαίας, όπου έμενεν 6 Ζαχα-
ρίας* είσελθοϋσα δε είς τον οίκον αύτου έχαιρέτησε την
Ι Ελισάβετ ·κα\ ή Ελισάβετ πλήρης πνεύματος αγίου, είπε
μεγαλοφώνως'Εύλογημένη σύ μεταξύ των γυναικών καΐ
ευλογημένος δ καρπδς της κοιλίας σου'ΚαΙ πόθεν τουτο,
ίνα ή μήτηρ τοϋ Κυρίου μου μέ έπισκιφθη ; Μακαρία
| είνεή πιστεύσασα* διότι θά έκπληρωθώσιν οσα είπε προς
αύτήν 6 Κύριος. Κ αϊ εϊπεν ή Μαριάμ· Μεγαλύνει ή
ί ψυχή μου τόν Κύριον καΐ ήγαλλίασε το πνεΟμά μου
1 ίείς τόν Θεόν τόν Σωτηρά μου* διότι έπέβλεψεν έπΐ τήν
ταπείνωσιν της δούλης αυτου. Άπδ τώρα θά μέ μα-
χαρίζωσι πάσαι αί γεναια! των ανθρώπων, διότι ό θεδς
,ί έποίησε μεγάλα πράγματα είς έμέ καΐ άγιον εϊνε το
ί 'δνομα αύτου. Έμεινε δέ ή Μαριάμ περί τούς τρείς μί)-
νας πλησίον τής Ελισάβετ,καΐ έπειτα έπέστρεψεν είς
τόν οίκον αύτης.
| !| «Τα άόύγατα Λαρ' ά> θρώποις, όυγατά ιστι παρά τω
θεώ 7) (Λονχ. ιη 21).

Ι ν

3ν Γέννηόις Ιωάννου τον ΒαητκΙτοΰ

"Οτε ήλθεν δ διωρισμένος χρόνος, ή Ελισάβετ έγέν-
νησεν υίόν έχάρη δέ πολύ κ αϊ αύτη καΐ δ Ζαχαρίας
' χα\ συνέχαιρον μετ * αυτών οί γείτονες καΐ οί συγγενείς
των. Τήν δγδόην ήμέραν, άφ' οδ έτελέσθησαν τά νό-
υ,ιμα, έκάλουν το παιδίον μέ το ονομα του πατρός του
Ζαχαρίαν. Άλλ' ή μήτηρ εϊπεν δχι, δέν θά ονομασθ^
Ζαχαρίας, αλλ* Ιωάννης.
I ; II Επειδή δ Ζαχαρίας δέν ήδύνατο άκόμη νά λα-
λή<τ$, Ιλαβε πι\ακίδιον καΐ ίγραψεν Ιπ'αύτου ότι Ίω-
; άννης εϊνε το ονομα αύτου.Εύθύς τότε ήρχισε νά λαλη
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και νά ευλογώ τόν Θεόν. ΚαΙ πάντες έξεπλάγησαν "λέ-
γοντες, τί άρα θά γείνη το παιδίον τούτο ; Τότε ό
Ζαχαρίας πλησθείς πνεύματος άγιου, εϊπεν" Ευλογη-
τος δ θεός, διότι Ιπεσκέψατο και £σα>σε τόν λαόν αύτου, ίνα άφόβως καΐ άπδ καρδίας λατρεύοαμεν αύ-
τόν. ΚαΙ σύ, παιδίον, θά ονομασθ^ς προφήτης του
Ύψί στου καΐ θά πρ.οετόιυ.άσης τήν δδον του .Κυρίου, οστις έφάνη, ίνα _σώσή τους καθημένους έν ,σκότεί καΐ
σκια θανάτου καΐ οδηγήση αύτούς είς τήν: οδόν της ει-
ρήνης. Τά δέ παιδίον ηϋξανε και έουναμουτο κατά
πνεύμα χαΐ ήτο είς τάς έρημους, εως της ήμέρας, κατά
τήν οποίαν έμελλε νά έμφανισθ-η είς τους Ίσραηλίτας
διάνα δ'.δάξη αύτούς. - V .

*Καϊ βύ, παιδίον, προφήτης Υψίστου χ.^7\θτ}σγ Λροπο—
ρενστι γαρ προ προσώπου Κυρίου, έτοιριάοαι οδούς αΰτοϋ'»
{ΑονΧ' α 16). -

4. Ή γέννηόις του Ιηόοΰ ΧριΟτοϋ

Κατ' έκείνας τάς ήμέρας έξεόόθη παρά του Καίσα-
ρος Αυγούστου διάταγμα ν' απογραφή οικουμένη-
Και* έπορεύοντ© πάντες ν" άπογράφωνται Εκαστος-είς
τήν ίδίαν πόλιν. 'Ανέβη δέ και δ Ιωσήφ άπδ Ναζαρέτ
μέ τήν Παρθένον Μαρίαν νά άπογραφ-η είς τήν Βηθλεέμ,
-πόλιν του Δαυίδ, διότι κατήγετο έκ της γενεάς του
Δαυίδ. Ένώ δέ ήσαν ένταΟθα, ήλθεν δ καιρδς να. γέν-
νηση ή Μαριάμ, και έγέννησε τόν υίόν αυτής καΐ έσπαρ-
γάνωσε καΐ έθεσεν αύτόν είς τήν φάτνην, διότι δέν ύπήρ-
χεν άλλος τόπος .είς το ξενοδοχεΤον.. ν .

Είς τήν αύτήν- χώραν υπήρχον ποιμένες, .οί οποΤοι
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| Π διότι ίν τη πόλει Δαυίδ έγεννήθη είς υμάς σήμερον Σω-
τήρ, ό 'Ιησους. ΚαΙ ίδού το σημειον, δια του οποίου θά
;| τόν γνωρίσητε' θά εϋρητε βρέφος έσπαργανωμένον έντ&ς
της φάτνης.-- Τότε δέ πλήθος στρατιάς ούρα νιου Ιψαλλε
με τον. άγγελο ν καΐ έλεγε* α Δόξα .".έν ύψίστοις θεφ·
I καΐ έπί γης ειρήνη, έν άνθρώτιοις εύδοκία*. Άφ' ου δέ
οί άγγελοι άνεχώρησαν, οί ποίμένες ήλθον μετά σπου-
δής είς τήν Βηθλεέμ καΐ εύρον τήν Μαρίαν καΐ τ&ν

έφύλαττον τήν νύκτα τά ποίμνια των. Και ίδού, άγ-
γελος Κυρίου έφάνη είς αύτούς και δόξα Κυρίου περι-
| έλαμψεν αύτούς και έφοβήθη σαν π ολύ. ΚαΙ ό άγγελος
ί είπε προς αυτού:,· Μήφοβήσθε' εύαγγελίζομαι είς ύμας
|| ||. χαράν μεγάλην, ήτις θά εϊνε χαρά είς ολον τόν λαόν'
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Ιωσήφ και το βρέφος κείμενον έν τ*^ φάτντβ. Διέδωκαν
τότε το συμβάν, και πάντες οί άνθρωποι έθαύμασαν.
Ή δΐ Μαριάμ διετήρει πάντα ταΟτα έν τ^ καρδ(<£
αυτής.

αΟΰτω γαρ ήγάχησβν ό θεός τον χόσμον, ώστε τον νίόν
αύτον τον μονογενή ίόωχβν, ίνα χάς ό χιβτεύων είς αυτόν
μη άπόΛηται-, άλλ' Ιχ·τ} ζωην αίώνιονψ-( Ίωάν. γ' 16).

25. Ή Υπαπαντή

Τήν δγδόην ήμέραν άπδ της γεννήσεως ό Χριστές
ώνομάσθη Ίησους, καθώς εΐχεν είπει είς την θεοτόκον
6 άγγελος, τήν δΐ τεσσαρακοστήν ήμέραν ή Μαρία
άνέβη εις τα Ιεροσόλυμα δια νά άφιερώσγ) είς τόν ναόν τον πρωτότοκον αύτής υίόν καΐ νά προσφέρε είς θυ—
σίαν, καθώς ώριζεν ό νόμος διά τους πτωχούς, ζεΟγος
τριγόνων ή δύο νεοσσούς περιστερών. "Εζη τότε έν Ιε-
ρουσαλήμ άνθρωπος δίκαιος και εύσεβής, ονόματι Συ-
μεών, είς τόν όποΓον εΤχεν άποκαλύψει τ δ Πνέϋμα τ δ
#γιον ότι δίν θ' άποθάνΐβ πρ\ν ϊδη τόν Σωτήρα. "Οδη-
γούμενος λ'οιπον ύπδ του άγιου Πνεύματος ηλθεν είς
τόν ναόν καΐ Ιλαβεν είς τάς άγκάλας του το παιδίον
καΛ εύχαριστήσας τόν θεόν είπε· «Νϋν άπολύεις τόν δουλόν σου, Δέσποτα, κατά τόν λόγον σου έν είρήνιτ),
&ότι είδον οΐ δφθαλμοί μου τήν σωτηρίαν, τήν όπο(αν
ήτοίμασας ένώπιον ολων των "λαών, το φως, το όποΓον
Οάφωτίσητά έθνη καΐ θά δοξάση τον λαόν σου Ισραήλ.»
Οί γονείς του Ίησοϋ έθαύμαζον διά τούς λόγους του -
τους. Ό δΐ Συμεών ηύλόγησεν αύτούς καΐ είπε προφη-
τικώς προς τήν Μαριάμ· Τδ παιδίον τουτο εΐνε προω-
ρίσμένον είς πτώσιν καΐ,άνάστασιν πολλών έν τώ Ίσ-
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ή} καΐ θά χρησιμεύση ώς σημεϊον άντιλεγόμενον
βά διέλθη τήν ψυχήν σου £ομφαία. ΚαΙ ή "Αννα δΐ
ήΐ προφήτες ύπερογδοηκοντουτις ήτο έκεί παρουσα καΐ
έκήρυξεν είς βλους το παιδίον Ίησουν ώς τόν λύτρω-
ν καΐ Σωτήρα του κόσμου.

ΙΗ"

« Ό Λίστεύσας χαϊ βαπτισθείς σω0ήσεζαι*{Μαρχ. ίστ' 16).

6, Ή προύκυνηΟις τών Μάγων

;; / - ·

Σοφοί τίνες άνδρες, μάγοι καλούμενοι, ήλθον έκτης
" Ανατολής είς τά Ιεροσόλυμα καΐ ήρώτων, που είνε ό
γεννηθείς βασιλεύς τών "Ιουδαίων, διότι είδον τόν ώίχτέρα αύτου έν τή "Ανατολή καΐ ήλθον νά προσκυ-
Κ,ησωσιν αύτόν. Ηρώδης δέ δ βασιλεύς άκουσας τούς
λόγους τούτους έταράχθη καΐ μαθών παρά τών άρχιε-
ρεων ότι έμελλε νά γεννηθή έν Βηθλεέμ της Ιουδαίας
£κάλεσε κρυφίως τούς μάγους καΐ έξηκρίβωσε, πότε
ίφάνη είς αύτούς δ άττήρ. Είπε δέ προς αύτούς·
ιπαγετε, έξετάσατε καλώς περί του παιδίου τού του,καΐ
Φυαν το εύρητε, άναγγειλατέ μοι τουτο, διά νά υπάγω
»αΙ έγώ νά προσκυνήσω αυτό. Οί μάγοι άνεχώρησαν,
»άΙ δ άστήρ, τόν όποίον είδον έν τή "Ανατολή, ώδήγει
οφτούς καΐ έστάθη ύπεράνω του τόπου, ένθα εύρίσκετο
Ι| παιδίον. Είσελθόντες δέ είς τήν οίκίαν εδρον το παι-
ΙΙρν μΐ τήν μητέρα του Μαρίαν και γονυπετήσαντες
ιτρόσεκύνησαν αυτό* άνοιξαντες δ* έπειτα τούς θησαυ-
ρούς αότών προσέφερον είς αύτδ δώρα, χρυσόν καΐ λί-
£άνον κάΐ σμύρναν. Έπειτα δι' όνείρου δδηγηθέντες νά
ϊ]ή έπιστρέψωσιν είς τόν Ήρώδην, άνεχώρησαν δι' άλ-
Μης όδου είς τήν χώραν αότών.

[[ "Αφ* ού οί μάγοι άνεχώρησαν, άγγελος Κυρίου
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φαίνεται κατ* οναρ είς τον Ιωσήφ καΙ "λέγει προς αύ-
τόν νά έγερθ·^, νά "λάβη το παιδίον καΙ τ ή ν μητέρα
αύτοϋ και νά φύγη είς τήν ΑΕγυπτον διότι δ /Ηρώδης
έμελλε νά ζητ ηση να φονευττ) το π αιδίον. Ό 'Ιωσήίφ
εγερθείς παρέλαβε το παιδίον καΙ τήν μητέρα έκ. καιρςο
νυκτός καΙ άνεχώρησεν είς τήν ΑΓγυπτον και έμει\εν
έκει ίως ου δ άγγε7νος έ^άλεσεν αύτόν. Τότε δ Ηρώ-
δης, ιδώ ν ότι ένεπαίχθη ύπδ των μάγων , ώργίσθη-καΙ
διέταξε καΐ έσφάγησαν δ/να τά βρέφη της Βηθλεέμ
χαΐ των πέριξ άπδ δύο έτών ήλικίας καΙ.κατωτέρω.
Αφου δέ δ Ηρώδης άπέθανεν, δ Ιωσήφ κατά διατα-
γήν του αγγέλου παρέλαβε το παιδίον καΐ/τήν μητέρα
αύτου καΙ έπέστρεψεν είς τήν Ναζαρέτ της Γαλιλαίας.

α Ό Θίδί πά» ταί ά*θρά>π<·υς θέ^ίει σωβήναι χαί είς εΛΪ—
γνωοιν <χΑίιθείας εΛθεϊν* (Α' Τίμ. 6' 4) -

Τ. Ό Ίηόοίς δωδεκαετής έν τω ναώ

Οί γονείς του Ίησου έπορεύοντο κατ * έτος είς Ίερουτ
σαλήμ διά τήν έορτήν του Πάσχα, ώς δ νόμος διέτασσε*
και βτε δ Ίησοϋς Ιγε».νε δώδεκα έτών, παρέλαβον καΙ
αύ.τόν οί γονείς αύ~ο0 κάΐ άνέβησαν μετ' αύτου είς Ιε-
ροσόλυμα. Μετά τήν έορτήν άνεχώρησαν νο^ίζοντες βτ.^
δ Ίησους ήτο μέ τή · λοιπήν συνοδείορν. 'Αφου δέ έβά^
οισαν ήμέρας όδόν, τον έζήτησαν μεταξύ των συγγε-τ.
νών καΙ γνωστώνΓ αλλά δέν τόν εδρον* έπέστρεψαν διά
<υοϋτο είς /Ιερουσαλήμ και έζήτουν τόν Ίησουν μετά
τρεις δέ ήμέρας εύρον αύτόν έν τφ ίερω καθήμενον έν
μέσω τών διδασκάλων και άκούοντα καΐ έρωτώντα αό-
τ:ούς. Οί δέ άκούοντες έθαύμαζον διά τήν φρόνησιν καί^
τάς αποκρίσεις του δωδεκαετούς παιδιού.. Τότε ή μη-
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τήρ είπε πρ&ς τον Ίησουν Τί έπραξες,τέκνον μου, καΐ
Μ&Ππατήρ σου και έγώ σέ έζητ,ουμεν; μέ λυπην μεγάλην.
Ό δέ Ίησους άπεκρίθη· Διατί με έζητεϊτε ; δεν είξεύ-
ρ-έτε ότι έπρεπε νά είμαι είς τον ."οίκον του πατρός. μου;.

ί

"Αλλ' αυτοί δέν έννόησαν τους λόγους του Ίησου. Κα-
τ έβη δέ δ Ίησους μετ' αυτών καΐ ήλθεν είς Ναζαρέτ
και ύπετάσσετο είτ αυτούς. Και ή μήτηρ αύτου διετή-
ρε ι τούς λόγους τούτους έν τη καρδία της. Ό δέ Ιη-
σούς* προέκοπτε κατά τήν σοφίαν καΐ ήλικίαν και. χάριν
είχε καΐ παρά τω θεώ και παρά τοις άνθρώτοις.

| ζΕύφράχθην έπι τοΐς είρηχόσι μοι, είς νιχογ Κυρίου πό-
ρευα ομίθαΐ) φ χ α 1).— « Έυ έκχΛησίακ; εύΛογβνϊβ-
τ&Υ Θεόγ» (ι(τα.ίμ. 21).

Ι- {Γ
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Μ

Ή φάπτιΟις τον Χρκίτοΐί

Κατά τάς ήμέρας έκείνας ήλθεν δ Ιωάννης ό
πτιστής εϊς τήν έρημον της Ιουδαίας καΐ έκήρυτΊ|
"βάπτισμα μετανοίας είς άφεσίν αμαρτιών. Είχε δέ;
Ιωάννης το ένδυμα άπ& τρίχας καμήλου καΐ ήτο έζω
σμένος μέ ζώνην δεοματίνην καΐ έτρωγε τροφήν άπλου-·
στάτην.Πάντες ήρχοντο προς αύτ&ν καΐ έβαπτίζοντο ύτΤ·]|
αύτου έν τω ΊορδάνΥ) ποταμώ έξομολογούμενοι τάς άψ|
μαρτίας των. Έκήρυττε δέ δ Ιωάννης καΙ έλεγεν εί
τόν λαο'ν Μετανοείτε καΐ ποιήσατε καρπούς άξϊοϋς τή
μετανοίας. Ό λαδς ήρώτα αύτόν λέγων, τΐ νά πράξ·ηί||
Ό δέ Ιωάννης εϊπεν "Οστις έχει δύο χιτώνας, άς|
δώση τόν ένα είς τόν μή έχοντα, καΐ οστις έχει τροφάς
άς πράξη δμοίως. Τότε δ λαδς διελογίζετο, μήπως δ|
Ιωάννης ήτο ό Χριστός. 'Αλλ' δ Ιωάννης άπεκρίθη
χαί εϊπεν Έγώ μέν σας βαπτίζω μέ ύδωρ- έρχεται δέ
μετ * έμέ άλλος ίσχυρότερός μου, του οποίου δέν εϊ^
μαι ίκανδς νά λύσω τόν ιμάντα τών ύποδημάτωνΐ
αύτδς θά σας βάπτιση μέ πνεΟμα άγιόν.

Κατά τάς ήμέρας έκείνας ήλθεν δ Ίησους άπδ της
Ναζαρέτ τής Γαλιλαίας είς τον. Ιωάννη ν, Γνα βαπτι-
σθώ ύπ' αύτου. ΚαΙ δ μέν Ιωάννης ήρνεΓτο λέγων*!
Έγώ έχω χρείαν νά βαπτισθώ ύπδ σου καΙ σύ έρχεσαι]
πρός με ; Ό δέ Ίησους εϊπεν "Αφες τώρα, διότι πρέ-ι
τεει νά πληρώσωμεν το θέλημα του θεου. 'Αφοό δέ
έβαπτίσθη δ Ίησους καΐ άνέβη άπδ του ύδατος, οί ού-
^ανοί ήνοίχθησαν καΐ το πνεΟμα του Θεου κατέβη ώς|
περιπτερά έπ αύτόν καΐ φωνή έκ τών ουρανών ήκού-1
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^θη λέγουσα* «Οδτός έστιν ό υιός μου ό αγαπητός^
ΐ|γ ω ηύδόκησα. »

• Με τ ανθήσατε και βαπτισθήτω έκαστος υμών εν τώ ονό-
ματι 'Ιησού Χρίστου είς άφεσιγ αμαρτιών \Πράζ. β- 88)-

1% ■ ^

Ο. Ό Ίνκίους πειράζεται έν τΛ ερή^ω

111 ■ χ , -,

Μετά το βάπτισμα ό Ίησους ώδηγήθη ύπο του ά-

Πνεύματος είς τήν έρημον, όπου διέτριψε τεσσα-

|;ι){ίκο.ντα ήμέρας χωρίς \ά φάγη ή νά πίη τίποτε. Άλλά

|ΐ|ετά τεσσαράκοντα ήμέρας έπείνασε, καΐ ό διάβολος

ιλθών πρός αύτόν τψ λέγει* Έάν είσαι υίδς του Θεου,

ί^πέ-είς τούς λίθους τούτους νά γείνωσ'ν άρτοι* ό δέ

Ιησους αποκριθείς είπεν Εϊνε γεγραμμένον ότι ό άν-

(φωπος δέν ζή μόνον μέ άρτον, αλλά καΐ μέ πάντα

λόγον θεου. Τότε δ Σατανάς τόν ίφερεν είς τήν Ίε-

(ίφυσαλήμ και στήσας αύτόν είς το πτερύγιον του ναοϋ,

είΐ|πε.ν· Έάν είσαι υίδς του θεου, ρίψον κάτω τόν έαυ-

τόνσου* διότι εΐνε γεγραμμένον, ότι θά προστάξη τούς

αγγέλους νά σέ φυλάξωσι καΐ νά σε σηκώσωσιν είς τάς

χέϊράς των διά νά μή κτυπήσης είς λίθον τόν πόδα σου·.

()). δέ Ίησους άποκριθείς είπε προς αυτόν, ότι είνε

εγραμμένον καΐ τουτο* Δέν θά έκπειράσης Κύριον τον

Θέόν σου. Πάλιν παραλαμβάνει ό διάβολος τόν Ίησουν

|;Γς δρος ύψηλόν χα\ δείξας εις αύτόν έν μια στιγμή

ατά βασίλεια το0 κόσμου καΐ τήν δόξαν αύτών,είπεν

ταύτα θά δώσω είς σε, έάν πέσης νά μέ προσ-

;};κ,ύνήσης. Ό δέ Ίησους άπεκρίθη, "Υπάγε οπίσω μου

.ΣΙ^α,α* διότι εϊνε γεγραμμένον, Κύριον τόν θεόν σου

Ρ ί ^ροσκυνήσης καΐ αύτόν μόνον θά λατρεύσης. Τότε
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ό διάβολος 'άφήκέ τόν Ίησουν κάΐ άγγελοι ήλθον κάί
ύπηρέτουν αύτόν. " ' ' '

«Γρηγορείτε και προσίύχεσθε, ινα μη Ιμχεσητε ίΐς
ρασμον* (Μοέτβ. χς' .41).

ΙΟ. Οί «ρώτοι μαθηταντον Ιηίίου

ΜεΤά ταυτά ήλθε πάλιν ό Ίησους είς τά πέραν τοί|
Ιορδανού μέρη, όπου δ Ιωάννης έβάπτιζεν.- "Θ-τε δ)
δ Ιωάννης "είδε τόν Ίησουν έρχόμενον προς-1 αύτον-"είπ|
προς του; μαθητάς αύτου' Ιδε ό άμνδς του Θεου δ αϊ|
ρων'Λην άμαρτίαν του κόσμου. Τήν έπαύριον ϊστάτΐ
πάλιν ό Ιωάννης παρά τόν Ίορδάνην ποταμόν κα1
δύω έκ τών μαθητών του, δ Ανδρέας>καΙ δ Ίωάννης'
"Οτε δέ ό Ιωάννης είδε" τον Ίησουν περιπατουντα^
εϊπεν' Ίδε ό άμνδς του θεου.'Καί οί δύω μαθηταί το»
ήκόλούθησαν τον Ίησουν. Εις έκ τών δύο μαθητών
του Ιωάννου, ο Ανδρέας, ευρίσκει Σίμωνα τον άδελϊ
φδν"αύτου χα'Ι λέγει προς αύτόν Εύρήκαμεν τόν Μεσ?
σίάν-, ήτοι τόν Χρ.στόν, καΐ τόν ώδήγησεν είς τόν Ίη4
σουν. Ό δέ Ίησους-ίδών τόν " Σίμωνα- είπε' Σύ εϊσα
Σιμών ΐδ υίδς'του Ίωνά, θά ονόμάζησαι είς το
Κηφας, ήτοι ίίέτροςν Τήν έπιουσαν ήθέλησεν. δ Ίησου<
νά όπάγη είς τήν Γαλιλαίαν καΐ ευρίσκει τόν Φίλιππό4
καΐ λέγει -προς αυτόν* 'Ακολούθει μοι. Ό 'δέ Φίλιπποι
εύρίσκει τόν Ναθαναήλ και λέγει προς αύτόν' Εύρήκα^
μεν έκεΤνον, τόν όποιον δ Μωϋσης άνήγγειλεν έν τω
νόμψ, ήτοι Ίησουν τόν υίόν του Ιωσήφ τόν άπδ Να·^
ζαρέτ. Ό Ίησους-ίδών τόν Ναθαναήλ έρχόμενον> πρδ<
αύτόν είπε περί αύτου·· Ίδε άληθής Ισραηλίτης, έν τ:ά οποίω δόλος δέν ύπάρχει. Ό Ναθαναήλ θαυμάσας είπε
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τόν Ίησουν' Πόθεν μέ γινώσκεις ; ό δέ Ίησους
!-^πεκρίθη · ΉρΙν © Φίλιππος σέ καλέση, σέ εϊδον κάθή-
ιΐενον ύποκάτω της συκής. Τότε ό' Ναθαναήλ είπε*
διδάσκαλε, σύ εϊσαι δ υίδς" του Θεου, σύ εϊσαι δ βασι-
λεύς του Ισραήλ. ' Ούτοι ήσαν οΓπρώτ;οι μαθηται του
Ίησου."

! « Έγώ. έίμι το . φως, το» χόσμον ό άχοΛουθώκ ψοϊ ού μη
'^ίΛά^σ^χίν σκοτία, ά.ΙΛ' ε&ι το φώς τής ζωής»

1 1 Η ο εν Κ αν α. γά^ιος

^τε δέ· δ οϊν έξέλιπεν, ό Ίησους διέταξε τούς ύπη-
]<ϊτάς νά γεμίσουν ύδατος μέγάλας ύδρίας λιθίνα;,
,χΐέγέμισαν αύτάς έως άνω. 'Αντλήσαντες δέ οί ύπη-
?ται εϊδον ότι'^το ύδωρ εϊχε μεταβληθη είς οϊν όν.
Γοΰτο ύπήρξε το "πρώτον θαόμα, διά του οποίου έ<ρα-
·*έρωσεν δ Ίησους, τήν δόξαν αύτου, καΐ έπίστευσαν
ί;|ς αύτόν οί μαθηταί αύτου.

Ητά έργα, ά βγω ποιώ, μαρτυρεί περί εμοΰ ότι ό
ςχατηρ με άπέσζειΛχεγι> ( Ίώάν. ε'. 36):

ΙΚ · "."·.'.''.■■· Κλ : : ν ' ..' '■>.''·: Λ " ' ■- : V Γ..."

| :γ 19. Ό Ίηίίοΰς ίχοος τους ίχωλονντας κατ
0 αγοράζοντας έν τω ν α <5

Άφ' ού έκαμε το έν Κανα θαΟμα, κατέβη ό Ίησους
μέ τήν μητέρα καΐ τούς άδελφούς του είς Καπερναούμ,
«5που έμεινεν ήμέρας -τινάς. Επειδή δέ έπλησίαζε το
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πάσχα τών Ιουδαίων, άνέβη είς τά Ιεροσόλυμα. Είσ^
ελθών δέ είς τόν ναόν είδε ν έκεϊ πολλούς άνθρώπους^
οί βποΓοι έπώλουν βόας καΐ πρόβατα και περιστεράς
χάριν τών θυσιών, καΐ άργυραμοιβούς προς άλλαγήν
νομισμάτων. Ό Ίησους άγανακτήσας διά τούτο 2καμ6
φραγγέλιον έχ σχοινίων καΐ έξεδίωξεν ολους έκ το€|
ναου' διεσκόρπισε τά νομίσματα τών άργυραμοιβών,Ι
καΐ άνέτρεψε τάς τραπέζας των. Είπε δέ προς τούς πω-)
λουντας τάς περιστεράς· Σηκώσατε ταΟτα άπ* έδώ:!
Μή ποιείτε τόν οίκον τοό πατρός μου οίκον έμπορίο.υ.]||

« Ό οϊχός μου οίκος προσευχές» ( Ήσ. γς'. 7). α Μη
μίζητε πορισμό ν την εύσέόειαν Λ', Τιμ. ζ" . 5).

13. Ή Σαραρεΐττς 1|

Ό Ίησους άνεχώρησεν είς τήν Γαλιλαίαν διά της!
Σαμαρείας. "Ότε δΐ έφθασεν είς τήν πόλιν της Σαμα-
ρε ία ς Σιχάρ, έκάθησε πλησίον της πηγής του Ιακώβ,!;
ίνα ά.απαυθρ έκ του κόπου. Τότε ήλθε γυνή έκ τήςΐ
Σαμαρείας διά νά άντληση ύδωρ, καΐ ό Ίησους έζήΗ
τησε παρ* αύτής νά πίη. Ή Σαμαρεΐτις λέγει προς|
αύτόν πώς σύ δ Ιουδαίος ζητεΓς νά πί^ς ύδωρ παρά·
γυναικδς Σαμαρείτιδος, άφ' ού ούδεμία υπάρχει κοι-;
νωνία μεταξύ Σαμαρειτών καΐ Ιουδαίων ; Ό όέ Ίη-1
σούς άπεκρίθη· "*Αν έγνώριζες, ποΤος εϊναι ό ζητών παρά ]
σου ύδωρ,'θα έζήτεις παρ* αύτου και θά σόϊ έδιδεν ύδωρ ]
ζω ν. Λέγει προς αύτόν ή γυνή· Κύριε, ούτε άντλημα
έχεις καΐ το φρέαρ ε?νε βαθύ, πόθεν λοιπόν Ιχεις το
ύδωρ το ζών; Άπεκρίθη ό Ίησους καΐ είπεν* "Οστις
πίνει έκ του ύδατος τούτου θά διψήση πάλιν, άλλ' οστις
πίη Ι* του ύδατος, το όποΓον έγώ θά δώσω είς αύτόν,



π

ι ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

17

|»^ποτε πλέον θά διψήση. Ή γυνή είπε προς αύτόν
?ς; μοι τούτο το ύδωρ, Ινα μή διψώ, μηδέ έρχωμαι
έο| νά άντ7νώ. Ό Ίησδός έλαβεν έντεΟθεν άφορμήν
Ιέλέγζη τόν άμαρτωλόν αύτής βίον, ή δέ γυνή είπε
προς αύτόν. Κύριε, θεωρώ ότι εΤσαι προφήτης*
ξόν με που πρέπει νά λατρεύηται ό θεός· διότι ήμεις
Σαμαρεΐται λέγομεν ότι πρέπει νά λατρεύηται είς το
Γαρειζίν, οί δέ Ιουδαίοι είς τά Ιεροσόλυμα. Ό
ϊησους είπε προς αύτήν Γύναι, πίστευσόν μοι ότι
ται ώρα, καί έφθασεν ήδη, ότε οί αληθινοί προσκυ-
I θά προσκυνήσωσι το Θεόν έν πνεύματι και άλη-
διότι δ θεδς τοιούτους ζητεί τούς προσκυνουντας
ν. Πνευμά είνε δ θεδς, καί οί προσκυνουντες αύτόν 5πει νά τόν προσκυνώσιν έν πνεύματι καί άληθεία.

τω μεταξύ ήλ.θον οί μαθηταί του Ίησου καί παρε-
λεσαν αύτόν νά φάγΥ}* άλλ' δ Ίησους εΐπεν Ή
!- ή ή ίδική μου .είνε νά πράττω τ δ θέλημα έκείνου,
οϊος μέ έπεμψε καί νά τελειώσω τ δ έργον του .
ολλοι έκ τών Σαμαρειτών έπίστευσαν είς τόν Ίη—
,άφου ήκουσαν οσα ή Σαμαρεΐτις είπε περί αύτου'
ίον δέ καί παρεκάλεσαν τόν Ίησουν νά μείνη είς τήν
^ν των καί Ιμεινέν έκει δύο ήμέρας. Διά τών λόγων:
φτου έπίστευσαν πολλοί περισσότεροι είς αύτόν καί
μολόγησαν αύτόν ώς τόν σωτήρα του κόσμου.

Πνεύμα όθεός'χαϊ τούς προσχννοϋντας αυτόν ρν π*ειί-
ν και^ άΛηβεία όεΖ προσχυνεϊν* ( Ίωάν. ό 2(ι).

14. Οί δώδεκα Απόστολοι.

3.λθε πάλιν, δ Ίησους είς τήν Καπερναούμ, πόλιν
Γάλιλαίας, και έδίδασκε* πάντες δ' έσπευσαν νά
' ' 2

. -ί:
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άκούσωσιν αύτόν καΐ έξεπλήσσοντο Ιπ\ τή διδαχή αύ-^
του.Καί ειδε δύο πλοία είς τήν λίμνην Γεννησαρετ καε
έμβάς είς Ιν τούτων, το όποιον ήτο του Πέτρου, έδί-ί
δασκεν έξ αύτου τόν έν τή ζηρα λαόνί Άφου δέ έπαυσενά]
λαλή, είπε προς τόν Πέτρον* Έπανάγαγε είς το βάθος
το πλοίον καΐ ρίψατε τά δίκτυά σας. Ό δέ Πέτροςί
είπε* Κύριε, ολην τήν νύκτα κοπιάσαντες ούδέν έπιά-|
σαμεν, άλλ' άφου το εϊπες, θά ρίψω τά δίκτυά. ΚαΙ
έρριψαν τά δίκτυα καΐ συνέλαβον πλήθος ίχθύών. Τότε
δ Ίησους ε?πε προς τόν Πέτρον 'Απδ τούδε θά ήσαι
άλιεύς άνθρώπων. ΚαΙ δ Πέτρος δέ και ο! σύντροφοι
αύτου, Ιάκωβος καΐ Ιωάννης, άφήσαντες τά δίκτυα
ήκολούθησαν τόν Ίησουν.

Μετά τινας ήμέρας ήλθε- πάλιν δ Ίησους είς τήν
λίμνην Γεννησαρέτ και έδίδασκε τόν λαάν. Ίδών δε τε-
λώνην τινά ονομαζόμενον Λευιν ή Ματθαίον, καθήμε-
νον είς το τελώνιον, είπε προς αύτόν'Ακολούθει μοΐ*
καΐ δ Ματθαίος άφήκε πάντα καΐ ήκολούθησεν αύτόν.
Έφιλοξένησε δέ δ Ματθαίος τόν Ίησουν έν τχι οίκία
του, όπου ήσαν καί πολλοί άλλοι τελώναι. Έγόγγυ-
ζον δέ οί γραμματείς καΐ ή Φαρισαίοι, ότι δ Τησους
καί οί μαθηταΐ αύτου τρώγουσι μέ ανθρώπους αμαρ-
τωλούς. 'Αλλ' δ Ίησους είπε* Αέν έχουσι χρείαν ία-
τρου οί όγιείς, άλλ' οί άσθενείς. Δεν ήλθον νά καλέσω
είς μετάνοιαν τούς δικαίους, άλλά τούς άμαρτωλού.ς.
Ούτω δ Ίησους έκάλεσε βαθμηδόν πολλούς μαθητάς
καΐ έζ αύτών έξέλεξε δώδεκα κατά τάς δώδεκα φυλάς
του Ισραήλ, τούς οποίους έμελε νά διδάξΐβ και ν * άπο-
στείλη είς το κήρυγμα* ώνόμασε δέ αύτούς Αποστό-
λους, τών οποίων τά ονόματα εΐνε τά έπόμενα · Σίμων
δ λεγόμενος Πέτρος καΐ Ανδρέας δ άδελφδς αύτου,
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άκωβος και Ιωάννης, Φίλιππος καΐ Βαρθολομαίος,
ατθαϊος καΐ Θωμάς, Ιάκωβος δ υίδς του Άλφαίου
,αΐ Ιούδας, δ άδελφδς αύτου, Σίμων δ ζηλωτής καΐ
Ιούδας δ Ισκαριώτης, δ οποΐος έγένετο καΐ προδότης
ου Ίησου.

αΙΤορενβέντβς μαθητεύσατε πάττα τά έθνη, βαπτιζοντες
ψ ντους είς το όνομα του Πατρός χαϊ τον Ύίον χαί του άγιου
^γεύματος» (Ματθ χη'19).

1 ο. Ή έπι τον δρονς ομιλία.

Τόν Ίησουν ήκολούθησαν πολλοί άπδ της Γαλι-

{αίας καΐ τών Ιεροσολύμων καΐ ολης της Ιουδαίας,
ίδών δέ δ Ίησους τ δ πλήθος άνέβη είς το δρος, όπου
ηλθον οί μαθηταΐ αύτου καΐ πολλοί άλλοι, καΐ καθή-
|σας έδίδασκεν αύτούς λέγων * ΕύτυχεΙς εϊνε οί ταπει-
^όφρονες, οί μετανοουντες διά τάς αμαρτίας αύτών, οί
Υπομένοντες αγογγύστως τάς θλίψεις, οί άγάπώντες
ί|ήν άοετήν, οί έλεήμονες, οί καθαροί τήν καρδίαν, οί
ι Ρρηνοποιοί, οί αδίκως διωκόμενοι, διότι θά άνταμει-
'φδώσιν ύπδ του Θεου είς τούς ούρανούς. Εϊπεν-έπειτα
ίείς τούς μαθητάς του, ότι πρέπει νά γίνωνται εις τούς

ίλλους καλόν παράδειγμα διά τών καλών αύτών έρ-
ων' ν* άποφεύγωσι το κ.ακόν, όχι διότι φοβούνται τήν
ίτιμωρίαν, άλλά διότι εϊνε κακόν, νά πράττωσι δέ το
;]οαλόν, δχι διότι θά άνταμειφθώσιν, αλλά διότι εϊνε κα-
Ι λόν* ν* άγαπώσι καί αύτούς τούς έχθρούς των καΐ νά
| εύεργετώσιν αυτούς* νά κάμνωσι τήν έλεημοσύνην δχι
| Ιδιά νά έπαινεθώσιν ύπδ τόν ανθρώπων, άλλά μέ κα-
Ι λήν διάθεσιν νά προσεύχωνται δέ είς τόν θεόν δχι μη-
| χανικώς καΐ προς έπίδειξιν, άλλά μέ καρδίαν καθαρά ν
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νά μή είνε προσηλωμένοι είς τά ύλικά αγαθά, τά όποια
εύκόλως φθείρονται, άλλά νά έπιδιώκωσι πνευματικά
άγαθά, νά πράττωσιν έργα καλά, τά οποΓα δέ ν φθείρον-
ται. Πρέπει νά έλπίζωσιν είς τόν θεόν, τόν έν ούρανοΤς
πατέρα ήμών* διότι δ θεός, δ όποιος φροντίζει διά -τά
πετεινά του ούρανου καί οιά τά κρίνα του άγρου, δέν
εΐνε δυνατόν ν* άφήση είς τήν τύχη ν του το κάλλιστον
τών πλασμάτων αύτου, τόν άνθρωπον. Δέν πρέπει νά
κρίνωσιν αύστηρώς τούς άλλους διά νά μή κριθώσι
καί αύτοί αύστηρώς ύπο του θεου' δέν πρέπει \ά λη-
σμονώσι τάς έλλείψεις των καί νά παρατηρώσι τάς
έλλείψεις τών άλλων δ,τι θέλουσι νά κάμνουν οί ά/.-
λοι προς αύτούς, τούτο πρέπει καί αύτοί νά κάμνωσι
προς τούς άλλους* καί έκεΐνον πιστεύει αληθώς είς τόν Κύριον, οστις άκούει τούς λόγους αύτου καί έφαρμό-
ζει αύτούς είς τόν βίον του.

«Μακάριοι οί άχονογτες τόγ Λόγογ νον Θεον χαϊ φυΛάσ-
σοντες αύτόγ» (^/ουκ. ια' 18)

1 β. Ό ΙιιΟοί-ς θεραπεύει τον παραλντικόν.

Ό Ίησους εύρίσκετο είς τήν αύτήν πόλιν Καπερ-
ναούμ έντδς οίκίας, είς τήν οποίαν συνήχθησαν πολλοί
καί ήκουον τήν διδασκαλίαν αύτου. Συγχόνως δέ £<ρε-
ρον έκει παραλυτικόν, οστις έβαστάζετο ύπδ τεσσάρων,
διά νά θεραπευθή. Επειδή δέ δέν ήδύναντο νά πλησιά-
σωσιν είς τόν Ίησουν Ινεκα του πολλού πλήθους, οί
βαστάζοντες τον~ παραλυτικόν άνέβησαν είς τήν στέ-
γην καί άνοίξαντες μέρος αύτής, κατεβίβασαν τόν κράββατον, έπί του οποίου κατέκειτο ό παραλυτικός.
Ό δέ Ίησους θαυμάσας τήν πίστιν τών άνθρώπων λέγει
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προς τόν παραλυτικών Έχε, θάρρος, τέκνονμου, σου
! Ι έσυγχωρήθησαν αί άμαρτίαι. Έκάθηντο δέ έκεΤ γραμ-
ματείς τίνες, οι όποιοι ήγανάκτησαν άκούσαντες τόν λόγον του Ίησου, διότι τόν έθεώρησαν ώς βλασφημίαν
και ό Ίησους έννοήσας τούς διαλογισμούς αύτών λέγει*
Τί εϊνε εύκ,ολώτερον νά είπω' Σου έσυγχωρήθησαν αί
■; ι" άμαρτίαι, ή σήκωσε τόν κράββατον σου καΐ περιπά-
τει; Διά νά γνωρίσητε δέ ότι ό υίδς του ανθρώπου έχει
ί|ί έξουσίαν νά συγχωρη έπι της γης αμαρτίας, ίδού τί
| | λέγω προς τόν παραλυτικόν Σηκωθείς λάβε τόν κράβ-
βατόν σου καΐ ύπαγε είς τόν οίκόν σου. ΚαΙ ό παρα-
λυτικδς έγερθείς έλαβε τόν κράββατόν του καΐ άνεχώ-
ρησε. Πάντες δέ έθαύμασαν καΐ έδόξαζον τόν θεόν λέ-
γοντες ότι ούδέποτε ούτως εΓδομεν.

«Τά ίργα, ά, εγώ ποιώ, μ,αρτνριϊπερί εμον ότι ό πατήρ
[|; ψ·ε άτίΐστηΛχεγ-ϊ) (Ίωάν ε . 36).

Ι Τ. Ο 'Ιικίοδς θεραπεύει τον δουλον
τοϋ έ*ατοντά^χον.

II . - -

"Οτε δ Ίητους εύρίσκετο είς τήν πόλιν Καπερναούμ,
ήλθε προς αύτόν έκατόνταρχος καΐ είπε-Κύριε- ό δου-
λός μου κείται παραλυτικός καΐ δεινώς βασανίζεται.
Ό δέ Ίησους είπε προς αύτόν Θά έλθω καΐ θά τόν θεραπεύσω* Κα\ ό έκατόνταρχδς άποκριθείς είπε* Κύ-
ριε, δέν είμαι ίκανδς νά είσέλθης είς τήν στέγην μου,
1!! άλλά μόνον είπέ λόγον, διότι καΐ έγώ είμαι άνθρωπος, οστις έχω είς τήν έξουσίαν μου στρατιώτας, καΐ λέγω
είς τουτον. "Υπάγε καΐ ύπάγει* καΐ είς άλλον Έρχου,
11[: καΐ έρχεται* καΐ είς τόν δουλόν μου* Πράξον τοΰτο,
καΐ τ δ πράττει. Ό δέ Ίησους θαυμάσας τήν πίστιν

Γ". I " : «
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του έκατοντάοχου, είπε προς αυτόν "Υπάγε, καί άς
γείνη καθώς έπίστευσας. Καί έθεραπεύθη δ δουλος αύ-
του τήν ώραν έκείνην.

« 'ΕΛίχάΜσαί με εκ ήμερα ΘΛίψεως, χαϊ εζε.ΐοΰμαΐ σε χαϊ
δοξάσεις μετ> (Ψα.ΐμ. ΐ'6 . 4).

1 Ό 'Ιπ€ίονς «ερι 38α66άτο\>.

Κατ' έκεΐνον τόν καιρόν έπορευετο δ Ίησους τήν
ήμέραν του Σαββάτου διά τών σπορίμων, οι δέ μαθη-
ταΐ αύτου έπείνασαν καί ήρχισαν νά κόπτω σι στάχυας
καί νά τρώγωσιν. Οί Φαρισαίοι είπον είς τόν Ίησουν,
οτι οί μαθηταί αύτου πράττουσιν 8,τι δέν συγχωρείται
νά γίνεται το Σάββατον. Ό δέ Ίησους άπεκρίθη· Δέν
άνέγνωτε τί έκαμεν 6 Δαυίδ, ότε έπείνασεν αύτδς καί
οί μετ' αύτου ; Πώς εϊσήλθεν είς τόν ο?κον του θεου
καί έφαγε τούς άρτους της προθέσεως, τούς όποιους
μόνον είς τούς ιερείς ήτο συγχωρημένον νά φάγωσιν ;
Τδ Σάββατον έγεινε διά τόν άνθρωπον καί δχι δ άνθρω-
πος διά το Σάββατον. Δέν θά κατεδικάζετε τούς αθώους,
αν έγνωρίζετε οτι ό Θεδς ζητεί παρ ' ήμών έργα καί
δχι θυσίας· α 'ΕΛεον θέΛω και ον θνσίαν».

Ο Ιησούς ήλθεν έπειτα είς τήν συναγωγήν τών
Ιουδαίων, έκει δέ ύπήρχεν άνθρωπος έχων ξηρά ν τήν
χείρα. Οί Ιουδαίοι ήρώτησαν αύτόν, άν έπιτρέπεται
νά Θεραπεύσωσι το Σάββατον, Γνα λάβωσιν άφορμήν νά
κατηγορήσωσιν αύτόν, Ό δέ Ίησους είπε προς αύτους*
Τίς άπδ σας έχων !ν πρόβατον δέν θά έγειρα αύτό, έάν
τούτο πέση είς λάκκον το-Σάββατον ;. Πόσον δέ άνώ-
τερος του προβάτου είνε ό άνθρωπος ; Πρέπει τις το
Σάββατον νά πράττη καλόν ή κακόν ; νά σώζη ή νά
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ΙΊΙ

φονεύη_άνθρωπον ; Εκείνοι δμως έσιώπων. Έρριψε δέ
ϊπ' αύτούς ό Ίησους βλέμμα άγανακτήσεως καί λύ-
πης διά τήν πεπωρωμένην αυτών καρδίαν καί ίάτρευσε
τήν έξηραμένην χεϊρα του άνθρωπου, Οί δέ Φαρισαίοι
συνήλθον είς συμβούλιον καί έσκέφθησαν πώς νά φο-
νεύσωσι τόν Ίησουν άλλ' ό Ίησους μαθών τούτο άνε-
1II. χώρησεν έκεΐθεν μετά τών μαθητών.; του καί πλήθος
πολύ ήκολούθησεν αύτόν. ·

λ'ΕΜου θίΛω 'χαϊ ού βνσίανη (Ματθ. ιβ , Ί).

ΙΟ. Ό 'ΙηΟοϋς εγείρει τον νιόν τής χιίρας

έν Νααν.

Έπορευετο ο Ίησους είς πόλιν της Γαλιλαίας κα-
λουμένην Ναιν, καί έπορεύοντο μετ' αύτου πολλοί μα-
θηταί του καί λαδς πολύς. "Οτε δ^ έπλησίασεν εις τήν
πύλην τής πόλεως, έφέρετο έκτδς αύτής νεκρδς υίδς
μονογενής χήρας τινδς Γνα ένταφιασθή. Ό Ίησους ίδών
τήν χήραν κλαίουσαν εύσπλαγχνίσθη καί είπε προς αύ-
τήν Μή κλαίε- καί πλησιάσας'ήγγισε τήν νεκροθήκην
καί εϊπε* Νεανίσκε, σέ διατάσσω νά έγερθής. Καί ό νε-
κρός άνέστη, καί ό Ίησους έδωκεν αύτόν είς τήν μητέ-
ρα του. Πάντες δέ έφοβήθησαν καί έδόξαζον τόν θεόν, οστις έπεσκέφθη τόν λαόν αύτου καί ήγειρε μεταξύ αυ-
τών π ροφήτην μέγαν.

« * Εδόθη μοι πάσα εξουσία εΎ ονραγω χαϊ επί γης* (Ματθ
χη' 18)

^Ο. Ό Ίππους Λθλλαπλβ(ίχάζει τονς άρτους.

Ό Ίησους άπήλθε πέραν τής θαλάσσης τής Γαλι-
λαίας, καί λαδς πολύ; ήκολούθει αύτόν άνέβη δέ είς
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το δ'ρος και έκει έκάθητο μέ τούς μαθητάς αύτου. "Οτε
οέ ύψωσε τούς δφθαλμούς του και είδε ν ότι πολύς λαδς
έρχεται προς αύτόν, λέγει προς τόν Φίλιππον Πόθεν
θά άγοράσωμεν άρτους διά νά φάγωσιν οδτοι ; Τουτο
όέ έλεγε διά νά τον πειράξτρ, διότι αύτδς έγνώριζε τί
έμελλε νά πράξη. Ό δέ Φίλιππος άπεκρίθη προς αύτόν*
Διακοσίων δραχμών άρτοι δέν άρκουσιν είς αύτούς διά
νά λάβη έκαστος έξ. αύτών καΐ ολίγον τι. Τότε λέγει
προς αύτόν εις έκ τών μαθητών, δ Ανδρέας δ αδελφός
του Πέτρου* Υπάρχει Εν παιοάριον έδώ, το όποιον έχει
πέντε άρτους κριθίνους καΐ δύο δψάρια άλ?νά τί εϊνε
ταΟτα προς τόσον λαόν ; Ό δε' Ίησους ·εϊπε* Διατάξατε
τούς άνθρώπους νά καθήσωσ'.ν. Έκάθησαν λοιπόν οί
άνδρες, οί όποιοι ήσαν πέντε χιλιάδες* ό δέ Ίησους έ-
λαβε τούς άρτους καΐ εύχαριστήσας τόν Θεόν έδωκεν
είς τούς μαθητάς, οί δε μαθηται είς τούς καθήμενους,
ομοίως δέ έδωκαν καί έκ τών δψαρίων οσον ήθελον?

Αφου όέ έφαγον καί έχόρτασαν πάντες, λέγει δ Ίη-
σους προς τούς μαθητάς του* Συνάξατε τά περισσεύοντα
κομμάτια- καΐ συνήγαγον αύτά καΐ έγέμισαν έξ αύτών
οώοεκα κοφίνους. ΟI δέ άνθρωποι ίδόντες το θαΟμα του
Ίησου έλεγον; Ούτος εϊνε αληθώς δ προφήτης δ Αρχό-
μενος εις τόν κόσμον.

«06 οφθαΛμοι πάντων είς σε εΛπίζονσι, σύ δίδεις την
τροφην ανιών εν ευκαιρία* ανοίγεις σύ τάς χεΐ[άς σον χαί
ίμπιπΛας πάν ζώον ευδοκίας» (ΨαΛμ ρμό'. 15,16).

^ 1 · Παραγγελίαι τον Ίηϋοΰ προς τονς
μαθητάς άντον.

Ό Ίησους περιήρχετο τάς πόλεις καΐ τάς κώμας
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διδάσκων καΐ κηρύσσων το Εύαγγέλιον. Ίδών οέ τά
πλήθη εύσπλαγχνίσθη αύτά ώς πρόβατα μη έχοντα
ποιμένα. Διδ στραφείς προς τούς μαθητάς αύτου εϊπεν
Ό μέν θερισμδς εϊνε πολύς, οί δέ έργάται ολίγοι. Πα-
ρακαλέσατε λοιπόν τόν κύριον του θερισμου νά έκβάλη
έργάτας διά τόν θερισμόν αύτου. ΚαΙ προσκαλέσας τούς
δώδεκα μαθητάς του εϊπε προς αυτούς· Πορεύεσθε καΐ
κηρύσσετε το Εύαγγέλιον, λέγοντες ότι έφθασεν ή βα-
σιλεία τών ούρανών. Μή έχετε τίποτε μαζή σας, μήτε
χρυσόν, μήτε άργυρον, μήτε χαλκόν, μήτε πήραν, μήτε
ύποδήματα. Σας άποστέλλω ώς πρόβατα έν μέσω λύ-
κων. Γίνεσθε λοιπόν φρόνιμοι ώς οί όφεις καΐ άκακοι
ώς αί περιστεραί. Προσέχετε δέ άπδ τών άνθρώπων, διότι
θά σας παραδώσωσιν είς συνέδρια καΐ θά σας μαστι-
γώσωσι καΐ θά σάς όδηγήσωσιν ένεκεν έμου ένώπιον
ήγεμόνων καΐ βασιλέων. "Οταν δέ παραδίδεσθε, μή
φροντίσητε πώς ή.τί θά λαλήσητε* διότι ό θεδς θά σας
φωτίση κατ * έκείνην τήν στιγμήν Θά σας μισήσωσι
πάντες διά το ονομά μου- αλλ ' ό ύπομείνας μέχρι τέ-
λους θά σωθη. Μή φοβεϊσθε έκείνους, οί όποιοι φονεύ-
ουσι το σώμα, άλλά δέν δύνανται νά φονεύσωσι καΐ
τήν ψυχήν φοβήθητε μάλλον έκεϊνον, οστις δύναται νά
καταστρέψη καΐ το σώμα καΐ τήν ψυχήν. "Οστις μέ
δμολογήση έμπροσθεν τών άνθρώπων, θά ομολογήσω
καΐ έγώ αύτόν έμπροσθεν του πατρός μου του έν ούρα-
νοΤς. "Οστις άγαπα πατέρα ή μητέρα, υίρν ή θυγατέρα
υπέρ έμέ, δέν εϊνε άξιος μαθητής μου· και όστις δέν Θέ-
λει νά λ.άβη τόν σταυρόν καΐ νά μέ άκολουθήσϊ), δέν
εϊνε άξιος οπαδός μου. Ό θυσιάζων πάντα προς χάριν
μου θά κερδίση πάντα.

«.Τί ωφεΛέϊται άνθρωπος, «αν τοτ κόσμο ν οΚ ου χβοόήσγ,
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τη>· όε ψυχην αυτόν ζημιωθη; η ζί δώσει άνθρωπος άντάλ-
Λαγμα της ψυχής αύτοΰ» [Ματθ. ις'. 26) \

Ή παραβολή τοϋ (ίπορέως.

Έκάθητό ποτέ ό Ίησους πλησίον τής θαλάσσης τής .
Τιβεριάδος, συνήχθησαν δέ πέριξ αύτου τόσον πολλοί,
ώστε ήναγκάσθη νά έμβη εί'ς τι πλοίον καί έκείθεν έδί-
οασκεν έν παραβολαίς τόν λαόν, οστις ιστατο παρά τόν αίγιαλόν. Ειπε δέ τήν εξής παραβολήν.'

"Ανθρωπος τις έξήλθε νά σπείρη.Καί μέρος μέν του
σπόρου έπεσεν είς τήν όδόν καί ήλθον τά πέτεινά καί
κατέφαγον αύτόν. Μέρος δέ έπεσεν. είς γήν πετρώδη,
βπου έβλάστησε μέν, άλλ' άμα άνέτειλεν ό ήλιος έξη-
ράνθη, διότι δέν ειχε ίκμάδα. Μέρος έπεσεν είς τάς ά-
κανθας καί α! άκάνθαι αύξηθείσαι άπέπνιξαν αύτόν. Μέ-
ρος δέ έπεσεν είς γήν άγαθήν καί έδωκε καρπόν έκα-
τονταπλασίονα Οί μαθηταί αύτου ήρώτησαν αύτόν,
τί σημαίνει ή παραβολή αύτη. Ό δέ Ίησους είπε προς
αύτούς· Ό σπόρος είνε δ λόγος του θεου' σπορεύς είνε
β Χριστός, γη είνε αί καρδίαι τών ανθρώπων. ΓΓρδς τήν
όδόν όμοιάζουσιν οί άνθρωποι, οί όποιοι άκούουσι
μέν τόν λόγον του θεου, άλλά δέν δέχονται αύτόν,
ούδέ πόν έννοουσι, διότι ή καρδία αύτών είνε πλήρης
κακιών. Πρδς τήν πετρώδη γήν όμοιάζουσιν οί άνθρω-
ποι, οί όποιοι δέχονται μέν τόν θείον λόγον μετά χα-
ράς, αλλά λησμονουσιν αύτόν εύκόλως, όταν έπέλθωσι
κατ' αύτών θλίψεις ή διωγμοί. Πρδς τήν άκανθώδη
γήν όμοιάζουσιν οί άνθρωποι, οί οποίοι δέχονται μέν
τόν θείον λόγον, άλλ' αί μέριμναι του βίου καί αί-φρον-
τίδες συμπνίγουσι τόν λόγον καί καθιστώσϊν αύτόν ά-



ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

27

καρπον. Πρδς τήν γήν δέ τήν άγαθήν όμοιάζουσιν οί
άνθρωποι, οιτινες δέχονται τόν θείον λόγον καΐ φέρουσι
καρπόν πολύν, ήτοι πράττουσιν έργα καλά.

* Μακάριοι οί άχούοΥτες του Λόγογ τον Θεον χαί <ρνΛάσ-
βογτες αυτο'ί'» (Α ου χ. ι α . 18).

5ί3., Ή -παραβολή τών ζιζανίων.

Καν άλλη ν παραβολήν είπε προς αυτούς-ό Ίησους,
τήν' άκόλουθον Ή βασιλεία του Θεου εϊνε όμοια προς
άνθρωπον, οστις σπείρει σπέρμα καλόν είς τόν άγρόν
αύτου. Έν ω δέ οί άνθρωποι έκάθευδον, ήλθεν ό έχθρδς
αύτου καΐ έσπειρε ζιζάνια ανά μέσον του σίτου και
άπήλθεν. "Οτε έβλάστησεν ό χόρτος καΐ άπέδωκε καρ-
πόν, τότε έφάνησαν καΐ τά ζιζάνια. Προσελθόντες δέ
οί δουλοι 'του οίκοδεσπότου έιπον προς αύτόν Κύριε,δέν
έσπειρας καλόν σπέρμα είς τόν άγρόν σου ; πόθεν προ-
έρχονται τά ζιζάνια ; Ό δέ Κύριος εΐπεν έχθρδς άν-
θρωπος έπραξε τούτο. Οί δούλοι εϊπον προς αύτόν Θέ-
λεις νά ύπάγωμεν καί νά συλλέξωμεν αύτά ; Εκείνος
δέ άπεκρίθη* "Οχι* μήπως συλλέγοντες τά ζιζάνια έκ-
ριζώσητε μέ αύτά και τόν σΐτον. Αφήσατε αύτά τά
αύξήσωσι μέχρι του θερισμου. Καί τότε θά είπω είς
τούς θεριστάς· Συλλέξατε πρώτον τά ζιζάνια καί δέ-
σατε, αύτά, ίνα τά κατακαύσητε,τόν δέ σΐτον συνάξατε
είς τάς άποθήκας. Ειπε δέ ό Ιησούς τήν παραβολήν
ταύτην,Ινα δείξη ότι έν τη μελλούση κρίσει τά ζιζάνια,
ήτοι οί κακοί άνθρωποι, θά χωρισθώσιν άπδ τών καλών,
και οί μέν κακοί θά τιμωρηθώσιν, οί δέ καλοί θ' άντα-
μειφθώσιν.

• Οί δίκαιοι εχΛάμψονσΐΥ ώς ό ήλιος βγ τή βασιλεία τον
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πατρός αύτών» (Ματθ. ιγ' 13). « Ό Θεός άχοόώσει
σζω κατά τα εργα ανζον» ( 'Ρωμ. γ · 6).

Αί πα«α()ολαι του κόκκου τον σινάπεως
κα\ τΛς ζύμης.

Και τάς έξης δύο παραβολάς είπεν ό Ίησους προς
τ&ν λαο'ν. Ή βασίλεια των ούρανών είνε όμοια πρ&ς
κοκκον συνάπεως, ο όποιος, όταν σπαρη, είνε μικρότε-
ρος ολων των σπερμάτων, άλλ' όταν βλάστηση,γίνε-
ται δένδρον καΐ ύπο τους κλάδους αύτου κατοικουσι τά
πετεινά του ούρανου.

Η βασιλεία των ουρανών εινε όμοια πρ&ς ζύμην,
την οποίαν λαβουσα γυνή ανέμιξε μέ άλευρον, £ως ©δ
έζυμώθη ολον.

Δια των δύο τούτων παραβολών ηθέλησε νά δείξη ό
Ίησους ότι Ευαγγέλιον έμελλε νά έξαπλωθη είς ολον
τον κόσμον καΐ νά ηθικοποίηση τους ανθρώπους.

«.Πάς ος αΥ ε*αχα*1εσιιται τό όνομα Κνριον σωβήσεται»

(%Ρωμ. ι .

Αι παραβολατ τοίί απολεβθέντος προβά-
του και της απολεσθείσης δραχμής."^

Πάντες οί τελώναι και οί αμαρτωλοί έπλησίαζον
προθύμως τον Ίησουν δια νά άκούωσι την διδασκαλίαν
του. Οί οέ Φαρισαιοι και οί γραμματείς κατηγορούν τον
Ίησουν καΐ έγο'γγυζον, ότι συναναστρέφεται καΐ συν-
τρώγει μετ ανθρώπων αμαρτωλών και διεφθαρμένων.
Ό Ίησους θέλων νά δείξη ότι έξ αγάπης συναναστρέ-
φεται τους τελώνας καϊ αμαρτωλούς, Γνα σώση οιύτούς
άπο της διαφθορας, ειπε τάς έξης δύο παραβολάς.
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"Ανθρωπος τις είχεν έκατον πρόβατα. Απολέσας δΐ
§ν έζ αυτών, άφήκε τά έννενήκοντα έννέα έν τη έρημα)
καΐ έζήτει το άπολωλός, ?ως ου ευρη αύτό. "Οταν δ£
εύρεν αύτό, το έπέΟεσεν είς τους ώμους του μετα γα-
καΐ έλθω ν είς τ ή ν οίκίαν του συνεκάλεσε τους φί-
κους κα\ τούς γείτονας, λέγων προς αυτούς* Συγχά-
ρρητε με, διότι εδρον το άπολωλδς πρόβατόν μου.

Γυνή τις ειχε δέκα δραχμάς. Άπολέσασα οέ τήν μίαν
έξ αύτών, ήναψε τ&ν λύχνον και έσάρωσε τήν οίκίαν καΐ
έζήτει έπιμελως νά ευρη τήν άπολεσθεισαν δραχμήν.
"Οταν δέ εΰρεν αυτήν, συνεκάλεσε τάς φίλας και τάς
γείτ-.νας, λέγουσα" Συγχάρητέ με, διότι εδρον τήν
δραχμήν, τήν όποίαν απώλεσα. Ούτω καΐ έν τω οΰρανω
γίνεται χαρά μεγαλειτέρα δι' ενα άμαρτωλον μετανο-
ουντα η δι' έννενήκοντα έννε'α, οί όποιοι δίν ϊγουσι
χρείαν . μετανοίας.

« Ό Θεός αγάπη εστί>'. Έκ τούτω εφανερωθη ή αγάπη
ύον θεοϋ ευ ήμΐ* , οτι γοκ νίόν αντον τον μοΥογεν^ άπέστη-
Λιν ό θεός είς τόπ χόσμοΥ, ίνα ζήσωμεν όι' αυτου» (Α'.
Ίωάτ. ό'. 9).

11; ·.

ϋίβ'. Ή «αραβολή του άσωτου νιοΰ.^/

θελων ό Ίησοΰς νά δείξη την άγάπην τοϋ Θεου πρ&ς
τούς μετανοουντας άμαρτωλούς είπε τήν έξης παρα-
ιβολήν.

"Ανθρωπος τις είχε δύο υίούς, εκ των όποιων δ νεώ-
τερος είπε πρ&ς τ&ν πατέρα του* Πάτερ, δός μοι τό α-
νήκον μέρος της περιουσίας σου* καΐ ό πατήρ διεμοίρα-
σεν είς αύτούς τά ύπαρχοντά του. Μετ' ολίγας ήμέρας
ο νεώτερος υ&ς λαβών το μερίδιόν του άνεχώρησεν είς



»
■

30 ΙΕΡΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ι-·

τόπον μακρυνόν, καί έκει διεσκόρπισε τόν πλου τον του
εϊς ασωτία;. 'Αφ 'ου δέ έδαπάνησεν δ, τιείχε, συνέβη λιμδφ
μέγας είς τήν χώραν έκείνην, καί αύτδς ήρχισε νά στε4
ρήται. Τότε προσεκολλήθη ώς μισθωτός είς ενα έκ τών!
πολιτών, ό όποιος τόν έπεμψεν είς τούς άγρούς του νά,
βόσκη χοίρου;. Έπεθύμει δέ δ άσωτος νά γέμιση τήν]
κοιλίαν του από τά ξυλοκέρατα, τά οποιαι έτρωγον οί'|
χοίροι, αλλά κανείς δέν έδιδεν είς αύτόν.Τότε συνήλθεν
είς εαυτόν καί είπε'Πόσοι δούλοι του πατρός μου έχουσινί
αφθονον άρτον, έγώ δέ αποθνήσκω τής πείνης! Αναστάςπ
λοιπόν ήλθε προς τόν πατέρα του, οστις ίδών αύτόν εύσπλαγχνίσθη καί δραμών έπεσεν είς τόν λαιμόν του
καί τόν κατεφίλησεν. Είπε δέ τότε ο άσωτος υίός· Πά-
τερ, ήμαρτον είς τόν ούρανόν καί ένώπιόν σου, καί δέν
είμαι άξιος νά ονομασθώ υίός σου. Καί δ πατήρ είπε ;
προς του; δούλους του* Ενδύσατε τόν υίόν μου τήν
πρώτην αύτου στολήν καί βάλετε είς τήν χείρα δακτύ-
λιον καί είς τούς πόδας ύποδήματα καί θυσιάσατε τόν μόσχον τόν σιτευτόν διά νά φάγωμεν καί εύφρανθώμεν,
οιότι ό υίός μου ήτο νεκρός καί άνέζησε, χαμένος δέ καί
ευρέθη. Έν τούτοις δ πρεσβύτερος υίδς έπιστρέφων άπδ
τόν άγρον ήκουσε μουσικήν καί χορούς* μαθών δέ τήν
αϊτίαν, ώργίσθη καί δέν ήθελε νά είσέλθη. Τότε δ πατήρ
έξελθών παρεκάλει αύτόν νά είσέλθη. Αύτδς δέ άπε-
κρίθη* Τόσα έτη σέ δουλεύω καί ούδέποτε παρέβην τάς
έντολάς σου, καί δμως ποτέ δέν μοι έδωκες έρίφιον διά
νά εύφρανθώ μέ τούς φίλους μου. "Οτε δέ ήλθεν δ
υίός σου ούτος, δ όποιος κατεσώτευσ* τόν πλουτόν του,
έθυσίασες προς χάριν του τόν μόσχον τόν σιτευτόν. Ό
δέ πατήρ είπε προς αύτόν Τέκνον μου, σύ είσαι πάν-
τοτε μαζύ μου, καί ολα οσα έχω εΐνε ιδικά σου* έ-
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-φεπε δέ νά ευφρανθης καΐ νά γαρης, διότι ό άδελφός
«του ητο νεκρός και άνέζησε, καΐ χαμένος καΐ ευρέθη.

«ΜετατοεΐτΒ' ποιήσατε καρπούς ά£ϊονς της μεταγοίας»
\ψατθ.γ. 2),

ίίΤ, θάνατος Ίωάννον του ^απτίΟτοΰ.

I Ό Ηρώδης ειχέ ρίψει εϊς την φυλακήν τόν Ίωάν-
νην, διότι ούτος ή-λεγχεν αύτόν δια τάς κακάς πράξεις
-ρου. "Πλησίον του Ήρώδου *ζη ή σύζυγος του άδελ-
φου του ονόματι Ήρωδιάς, ή οποία έμίσει πολύ τόν
'Ιωάννην δια την μεγάλην αύτου αυστηρότητα. "Οτε
||έ ποτε δ Ηρώδης έώρταζε τά γενέθλια αυτου, ή κόρη
ΐης Ήρωοιάδος έχόρευσε καΐ ήρεσε τόσον πολύ ε?ς τόν
Ήρώδην, ώστε οδτος ύπεσχέθη μεθ' όρκου νά δώση είς
αυτήν δ,τι ζησήση. Αύτη άέ κατά συμβουλήν της μη-
^τρός της έζήτησεν έπΐ πίνακι τήν κεφαλήν του Ιωάν-
νου του. βαπτιστου.. ΚαΙ έλυπήθη μεν ό Ηρώδης, αλλά
δια τον δρκον του καΐ διά τούς συνδαιτυμόνας, ένώπιον
των οποίων ώρκίσθη, δεν ήθέλησε ν' άρνηβ-7) τήν ύπό-
σχεσίν του. Διά τούτο πέμψας άπεκεφάλισε τόν Ίωάν-
'^ην έν ττ| φυλακή· καΐ £φερον τήν κεφαλήν αυτου ίτΛ
πίνακι καΐ Ιο.ωκαν αύτήν είς τό κοράσιον, τό όποιον
?τήν έφερεν ε?ς τήν μητέρα του. Τούτο άκούσαντες οι
μαθηταΐ του Ιωάννου προσηλθον καΐ £λαβον τ6 πτώμα
αύτου καΐ τό έθαψαν.

«.Μακάριοι οι όεόιωγμέτοι ενεχεγ όιχαιοσύνης, οτι αν(ών
εοτιγ ή βασιλεία των ουραγών (Ματθ. έ. 10).

Ό Ίη<ίους θεραπεύει τον έκ γενετής
τυφλόν.

Εξερχόμενος ό Ίησους έν ήμέρα Σαββάτου έκ του

II* ■



32

ΙΕΡΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ι-·

ναοΰ, εϊδεν άνθρωπον τυφλόν έκ γενετής* καΐ ήρώτη-
σαν αύτόν οί μαθηταί αύτου λέγοντες* Διδάσκαλε, τις
ήμαρτεν, ούτος ή οί γονείς αύτου, ίνα τυφλός γεννηθη *

Ο δέ Ίησους άπεκρίθη· Ούτε ούτος ήμαρτεν ούτε οι
γονείς αύτου, άλλ ' έγεννήθη τυφλός διά νά φανερω-)
θώσι τά έργα του Θεού είς αύτόν. Και τουτο είπών I-
πτύσε χαμαί, καί έκαμε πηλόν έκ* του πτύσματος καε
έχρισε τόν πηλόν έπί τούς όφθαλμούς του τυφλου καί
είπε προς αύτόν "Υπάγε νά νιφθης είς τήν κ ολ υ μβ_ήθ ρ αν
του Σιλωάμ. Καί ό τυφλός ύπήγε καί ένίφθη και έπέ-';
στρεψε βλέπων* οί γείτονες καί οί γνωρίζοντες αύτόν έλεγον* Δέν εϊνε ούτος δ πρότερον τυφλός : Εκείνος δει
έλεγε ν* Έγώ είμαι. Ήρώτων λοιπόν αύτόν, πώς ήνοί-
χθησαν οί οφθαλμοί του, έκείνος δέ άπεκρίθη ότι δ Ιη-
σούς έθεράπευσεν αύτόν. Τόν έκ,γενετής τυφλόν έθερά-
πευσεν δ Ιησούς τήν ήμέραν του Σαββάτου. Οί όέ Φα-^
ρισαϊοί εύρόντες τον πρότερον τυφλόν ήρώτησαν αύτόν πώς άνέβλεψεν. Εκείνος δέ έπανέλαβεν ότι δ Ίησους 1
έθεράπευσεν αύτόν. Τότε οί Φαρισαΐοι έλεγον. Ήμεϊς
γνωρίζομεν ότι ό άνθρωπος ούτος εϊνε αμαρτωλός, διότι
δέν φυλάτ'τει το Σάββατον* καί ήρώτων τόν θεραπευ^
θέντα* Σύ τί λέγεις περί αύτου ; Εκείνος δέ άπεκρίθη*
Ημεϊς γνωρίζομεν ότι άμαρτωλ.ούς άνθρώπους δ θεδς
δέν ακούει* άλλ' έάν τις εϊνε θεοσεβής καΐ κάμνη το θέ-
λημα αύτου, τουτον ακούει. Τότε οί Φαρισαΐοι έξεδίω-
ξαν αύτόν. Εύρε δέ ό Ίησους τόν θεραπευθέντα τυφλόν καί εϊιτε προς αύτόν* Σύ πιστεύεις είς τόν υίόν του Θεου;
Καί έκείνος εϊπε* Πιστεύω, Κύριε. ΚαΙ προσεκύνησεν
αύτόν.

ζΠορευθίντες άναγγείΛατε τω Ίωάτϊ τ} α άχονετε και {3λβ-
Χΐΐ&' Ένφλοι άγαβλέκονσι χαί χ<ύΛοϊ- χερυζστοΰσι, Λεπροί
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καθαρίζονται χαι χωφοϊ άχονουσι' νεκροί εγείρονται και πτω-
χοί εναγγε.1ίζοιταΐϊ> {Ματθ. ιά. 5)

29. Ό ΪΙέτοος «ερι τον ΊηΟοϋ.

Ήρώτησέ ποτε ό Ίησους τους μαθητάς του, τί λέ-
γουσιν οι άνθρωποι περί αύτου. Οί δέ μαθηταϊ άπεκρί-
θησαν "Αλλοι μεν λέγουσιν, ότι είσαι Ιωάννης δ βα-
πτιστής, άλλοι δέ. ότι ό Ηλίας, και άλλοι δ Ιερεμίας
|'ί εις έκ των προφητών. Αέγει προς αυτούς δ Ίησους·
; ΣεΓς δε τί λέγετε ότι εϊμαι ; Τότε ό Σίμων Πέτρος άπε-
]|ί κρίθη έξ όνόματος πάντων καΐ είπε* Συ είσαι δ Χρίστος
Γ -ο υίδς του θεου του ζώντος. Και δ Ίητους είπε προς
||| αύτόν* Αληθώς ειπας, Πέτρε, και έπί της δμολογίας
σου ταύτης θά οίκοδομήσω τήν έκκλησίαν μου και
: 11| αύται αί πύλαι του "Αδου δεν θά ίσχύσωσιν έναντίον αύ-
: 1|| τής.'Απδ τότε. ήοχισεν ό Ίησους νά προλέγη είς τουςμα-
\ 1, θητάς του, δτ». πρέπει νά ύπάγη είς τά Ιεροσόλυμα και
| νά πάθη πολλά άπδ τους Ιουδαίους καΐ ότι θά φονευθη
;; "και μετά τρεις ήμέρας-θά άναστηθη. Τότε ό Πέτρος
|| είπε πρΙ>ς τον Ίησουν Κύριε, λυπήθητι τήν ζωήν σου.
: I |Ι Ό δέ Ίησους στραφείς προς αύτόν είπεν* "Υπάγε οπίσω
Ι : : μου. Σατανα' σκάνδαλο ν μου είσαι, διότι σκέπτεσαι
Ι 11| άνθρωπίνως καΐ δχι ως δ θεδς θέλει. ΕΓπε δέ προς τους
μαθητάς του δ Ίησους, ότι πρέπει νά φροντίζωσι πρό
πάντων περί της ψυχής αύτών. Διότι τί ώφελεΐται δ
άνθρωπος, έάν "κερδήση τόν κόσμον ολον και ζημιωθη

( : τήν ψυχήν του ; ή τι αντάλλαγμα τής ψυχής του δυ-
ί ναται νά δώση δ άνθρωπος ; Μέλλει δξ νά έλθη δ υίος

ι- ' ' 3

. |ί| - . ' ;

| ί · , ·'

! 3 !
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του άνθρώπου έν τ ή δόςη αύτου καί τότε θά άποδώσΐβ

είς έκαστον κατά τά Γογα του.

1 1

« Και ήμεΐς ττεπιστεύκσμεν, και εγνώχσμεν, ότι σν είό Χρι~ ί
στης ο νϊός τον Θεοΰ τον ζώντος (Ίωάν. ς. 68, 69).

' . # ' ~ ~ ' . * * * ■ I

30 Ή μετα^ιόρ^ωότς τον Ίηαοΰ.

Παρέλαβε ποτε ό Ίησους τρεις έκ τών μαθητών του,
τόν Πέτρον, τόν Ίάκωβον καί τόν Ίωάννην, καί άνέβη
μέ αύτούς είς δρος ύψηλόν διά νά προσευχήθή. Έκει
δέ μετεμορφώθη έμπροσθεν αύτών, καί το μέν πρόσω-
πον του έλαμψεν ώς δ ήλιος, τά δέ φορέματά του έγι- ]
ναν λευκά ώς το φώς. Πάραυτα δέ ενεφανίσθησαν δύο ]
άνδρες συλλαλουντες μετ' αύτου, δ ΜωΟσής. καί δ Η-
λίας. Τότε ό Πέτρος λέγει προς τόν Ίησουν Κύριε,
καλόν είναι νά μείνωμεν έδώ. 'Ας κάμωμεν έδώ τρεις
σκηνάς, μίαν διά σέ, μίαν διά τόν Μωυσήν καί μίαν διά
τόν Ήλίαν. Ένώ δέ ό Πέτρος έλεγε ταύτα, νεφέλη φω-
τεινή έπεσκίασεν αύτούς, καί φωνή έξήλθεν έκ τής νε-
φέλης λέγουσα* Ούτος εινε δ υίός μου ό αγαπητός, είς
τόν όποιον ηύδόκησα· αύτου άκούετε. Οί μαθηταί άκού-
σαντες τήν φωνήν ταύτην. έφοβήθησαν πολύ καί έπεσαν
πρηνεις είς τήν γήν. Άλλ' δ Ίησους πλησιάσας τούς
ήγγισε καί είπε προς αύτούς* Σηκωθήτε καί μή φοβε£-
σθε. Τότε ύψωσαν τούς δφθαλμούς των καί κανένα άλ-
λον δέν είδον είμή μόνον τόν Ίησουν. "Οτε δέ κατέβαι-
νον άπδ το βρος, ό Ίησους παρήγγειλαν είς αύτούς νά
μή είπωσιν είς κανένα δ,τι είδον, έως ού ό υίδς το& .|
ανθρώπου άναστηθή έκ νεκρών. ..· .!

τ'Εθεασάμεθα την δό£αν αντον (τον 'ίησον), όόξαν ώστ
μονογενούς παρά πατρός π (Ίωάν. ά. 14).
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Ό Ίτκίονς και τα παιδία

Ήρώτησάν ποτέ τόν Ίησουν οί μαθηταΐ αύτου^τίς
αύτών θά είνε ό μεγαλήτερος είς τήν βασιλείαν τ&ν
| ούρανών. Ό δέ Ίησους λαβών παιδίον καΐ στήσας α.ύτό
]! έν τω μέσω των μαθητών του είπε πρός αυτούς· Αν
Π δ^ν μετανοήσητε καΐ γίνετε αθώοι κςιΐ ταπεινοί ώς τά
Ι; παιδία, δέν θά ε?σέλθητε είς τήν βασιλείαν των ούρα-
Η νών. "Οστις λοιπόν ταπεινώση έαυτόν ώς τό παιδίον
|! του το, οδτος είνε ό μεγαλήτερος ε?ς τήν βασιλείαν των
ουρανών.

I - "Αλλοτε £φερόν τίνες είς τόν Ίησουν μικρά παιδία διά
|| νά τά εύλογήσην οί δέ.μαθηταί του έπέπληξαν αύτούς
καΐ έζήτουν νά τους έμποδίσωσι. Τούτοίδών ό Ίησους
Η ήγανάκτησε καΐ ειπε προς αυτούς* Αφήσατε τά παιδία
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νά έλθωσι προς με καί μή τά έμποδίζετε* διότι τών!
τοιούτων εϊνε ή βασιλεία τών ούρανών. ΤαΟτα δέ είπών
ένηγκαλίσθη τά παιδία και έθεσεν έπ' αύτά τήν χεΓρά;
του καί τά ηύλόγησε.

(ί"Αφετε τά παιδία ϋρχεσθαι προς με και μη χω.Ιύετε αν-
τά' τών γαρ τοιούτων εστί»* ή βασιλεία τον θεοϋ (Μάρχ.
ιθ' . ί4).

3ίί. Ή ηα^αβολιι του πονη^οΰ δονλον

~ "Ότε ήτο ό Ίησους είς τήν Καπερναούμ, ό Πέτρος
προσήλθε προς αύτόν καί τον ήρώτησε* Κύριε, ποσάκις
άν άμαρτήση είς έμέ ό άοελφός μου δφείλω νά τον;
συγχωρήσω ; έως έπτάκις ; Ό δέ Ίησους άπεκρίθη,;
όχι μόνον έως έπτάκις, άλλ ' έως έβδομηκοντάκις- έπτά.
Πρδς τουτο δέ ειπε τήν έξης παραβολήν. *Η βασιλεία;
τών ούρανών εϊνε δμοία προς βασιλέα, οστις ήθέλησε νά
έξετάστ) τούς λογαριασμούς του μέ τούς δούλους του.
"Οτε δέ ήρχισε νά έξετάζη, είς έκ τών δούλων του ευ-
ρέθη ότι έχρεώστει είς αύτόν δέκα χιλιάδας τάλαντα,
και έπειδή δέν είχε νά τά πληρώση, δ βασιλεύς διέταξε <
νά πωληθή καί αύτδς καΐ ή σύζυγος του καΐ τά τέκνα ί
του καί όλα οσα είχε διά νά λάβη τά δφειλόμενα προς ;
αύτο'ν. Τότε δ δουλος έπεσεν είς τούς πόδας ,του βασι-
λέως καί τόν παρεκάλει λέγων* Κύριε, λάβε ύπομονήν
καί θά πληρώσω το χρέος μου. Ό δέ βασιλεύς σπλαγ-
χνισθείς καΐ αύτόν ήλευθέρωσε καΐ το χρέος του τω έ- :
χάρισεν. Έξελθών δέ δ δούλος εύρεν Ινα έκ τών συν-
δούλων του, ό όποιος έχρεώστει είς αύτόν έκατόν δραχ-,
μας (δηνάρια), _καΙ κρατήσας . αύτόν έπνιγε λέγων "
Πλήρωσόν μοι ο,τι μοί χρεωστεΐς. Τότε δ σύνδουλος
αύτου έπεσεν είς τούς πόδας του καί τόν παοεκάλει νά, :
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μίβη ύπομονήν καί θά πληρώση είς αύτόν το χρέος,
[«ύ.' Εκείνος δμως δέν ήθελεν, άλλ' έρριψε το σύν-
£>υλόν του είς τήν φυλακήν, έως ού πληρώση το χρέος
ί«;υ. ΤαΟτα μαθών δ κύριος προσεκάλεσε τόν δουλον, ο-
ποίος έχρεώστει είς αύτόν τάς δέκα. χιλιάδας τάλαν—
καί τω εΐπε* Δούλε πονηρέ, ολον σου το χρέος σοΙ
ίόίέχάρισα, έπειδή μέ παρεκάλεσας. Δέν έπρεπεν λοιπόν μ} σύ νά σπλαγχνισθής τόν σύνδουλόν σου, καθώς
μχΐ έγώ σέ εύσπλαγχνίσθην ; ΌργισθεΙς δέ δ κύριος του-
ιαρέδωκεν αύτόν είς τούς βασανιστάς ίνα τόν βασανί-
'ώσιν, Εως ού πληρώση ολον το χρέος του. Ούτω καί 6-
ϋράνιος πατήρ μου θά πράξη προς σας, έάν έκαστος δέν
ι/γχωρήση άπδ καρδίας τά αμαρτήματα του άλλου.

« Έάν άψητε τοΓς άνθρώποις τα παραπτώματα αυτών,
*ρήσει χαϊ υμϊν δ πατήρ υμών ό ουράνιος. Έάν όε μη ά—
Λΐϊτε τοις ά*θρώποις τα παραπτώματα αυτών, ούόε ό πα-
ϊφί ύμών ο ουράνιος αφήσει, τά παραπτώματα υμών»
φτθ. ς* 44, 15).

33. Ή παραβολή του ^ιλανθρώπου
Χαμαρείτον.

; Νομικο'ς τις προσήλθεν είς τόν Ίησουν καί ήρώτη-
Γ·εν αύτόν λέγων Διδάσκαλε, τί νά πράζω διά νά κλη—
κώομήσω τήν αίώνιον ζωήν ; Ό δέ Ίησους είπε προς
ίύ^όν Τί είνε γεγραμμένον είς τόν νο'μον ; Ούτος δέ
ώκρίθη' Νά άγαπήσης Κύριον τόν θεο'ν σου έξ ολης
"ής καρδίας σου καϊ τόν πλησίον σου ώς σεαυτο'ν. Εϊ-
οεΐδέ'προς αύτόν δ Ίησους' Όρθώς άπεκρίθης· τουτο
δράττε και θά κληρονομήσης τήν αίώνιον ζωήν. Άλλ'
>ί δομικός θέλων νά δικαιώση έαυτόν διά τήν έρώτησιν-

Ι.~ ;·ί .
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ε,Τπε προς τον Ίησουνν ΚαΙ τίς- ε^νε πλησίον μο)
Τότε δ Ίησους δια νά δείξη ότι πλησίον ήμών $
-πας άνθρωπος κα* ότι πάντα άνθρωπον πρέπει ν" ά|
πώμεν κ αϊ νά τον βοηθώμεν, όταν πάσχη,. είπε τ
^άκόλουθον παραβολήν.

"Ανθρωπος τις κατέοαινεν άπδ τήν Ιερουσαλήμ]
τήν Ιεριχώ καΙ περιέπεσεν είς ληστάς, οί οποϊοι άφ|
τον έγύμνωσαν καΙ τον έπλήγωσαν άνεχώρησαν ά<|
σαντες αυτόν ήμιθανη. Κατά τύχην δέ ιερεύς τις <
'^αινεν έκειθεν, και ίδών αύτόν άπήλθε χωρίς νά [
βοηθήση. Όμοίως έπραξε καΙ Αευΐτης' Σαμαρείτης
■διερχόμενος εκείθεν και ίδών αύτόν εύσπλαγχνίσθη* <ι
πλησιάσας έδεσε τάς πληγάς αύτου, έβαλεν αό|
£πί το κτήνος αύτου και έφερεν είς ττδ ξενοδοχειον :
τον περιεποιήθη. Τήν έπιουσαν δέ άναχωρών £όο
■δύο δηνάρια είς τόν ξενοδόχον και είπε προς αύ|
ίίεριποιήσου τον άσθενή, και δ,τι περιπλέον έξοδεύ^
-δι' αύτόν θά σο\ το πληρώσω όταν έπιστρέψω. [
έκ των τριών τούτων σοι φαίνεται οτι είνε πλησίον'{
.-έμπεσόντος είς τούς ληστάς"; Ό δέ νομικδς άπεκριΐ
Εκείνος οστις έσπλαγχνίσθη αυτόν. Τότε είπε ΤΓ|
-αύτόν δ Ίησους· "Υπάγε, και πράττε καΐ σύ δμοίί
«Μακάριοι οί βΛεήμονες, οτί αντοι β Ιεηθησονταιν /Ματθ.ε
··, "· ' . - * ' Λ '.. ·' Ι

34, Ή παραβολή τον
άφρονος ηλονόίον-

Ό Ίησους θέλων νά δείξη οτι ή πλεονεξία εϊνε
χιστον πραγμα ,ειπε τήν έξης παραβολήν. Άνθρώτ
τινδς πλουσίου εύφόρησεν ή χώρα' . καΐ έσκέπτετο τί]
αάμτζΐ, διότι δέ ν είχε που νά συνάξτ4| τους .καρπούς
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ε?πε, τουτο θά κάμω* θά κρημνίσω τάς άιτοθήκας
ί, θά οίκοδδμήσώ μεγαλήτέρας, θά συνάξω έκεΐ τά
νήματα μου καί τά άγαθά μου, καΐ θά είπω τότε είς
ήV ψυχήν μόυ* Ψυχή, έχεις πολλά άγαθά ταμιευμένα:
Ι': έτη πολλά* άναπαύου, φάγε, πίε, εύφραίνόυ. Έν φ
I δ πλούσιος -έσκέπτετο ταΟτα, δ Θεός είπε προς
Ιί4ον* "Αφρον, ταύτήν τήν νύκτα άποθνήσκεις, καΐ
||· έσύναξες είς ποιον θά μείνουν ; Ούτ ω συμβαίνει
4!τόν άνθρωπον έκεΐνον, δ όποιος εϊνε άφωσιωμένος είς
"υλικά άγαθά, καί δέν υπακούει είς το θέλημα του
ίο, δέν πράττει καλά έργα.

Κ, Ι:> , '· ....

&Τί ωφεΛεΐται άνθρωπος, εάν τον χόσμον οίον χερόήβτί^
δέ ψνχήν αΰτον ζημιωθϊ) , ή τί όώσει άνθρωπος άντάλ-
ϊίγμα της ψυχής αντοϋν (Ματθ. ιζ . 26).

31» Ή παραβολή του ίϊλονΰίου
και τοϋ Λαζάρου·

[Ό Ίησους θέλων νά διδάξη ότι ό άνθρωπος δέν πρέ-
ϋ νά παραδίδεται ολος είς τάς ύλικάς απολαύσεις καΐ
α λησμονη τά καθήκοντα αύτου καί προς τόν Θεόν καΐ
'&ς τον' πλησίον είπε τήν-έξης παραβολήν* Έζη ποτέ
θρωπός τις πλούσιος, οστις ένεδύετο ένδύματα πολυ-
·;λή καΐ ηύφραίνετο καθ* ήμέραν λαμπρώς. "Εζη δέ
1 πτωχός τις ονομαζόμενος Λάζαρος, όστις έκειτο κα-
πληγωμένος είς τήν θύραν του πλουσίου, έπιθυμών
χορτασθη άπδ τά ψιχία, τά όποΓα έπιπτον άπδ τήν
"ράπεζαν αύτου* άλλά 'κ'ανείς δέν έδιδεν είς αύτόν τί-
εοτε,' καί .οί κύνες δέ έρχόμένόι άπέλειχον τάς πληγάς.
«ύτου.Καί δ μέν πτώχδς' άπέθ'ανε, καΐ οί άγγελοι έφερον-
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αυτόν είς τόν κόλπον τοϋ "Αβραάμ* άπέθανε δέ καί
-πλούσιος καΐ έτάφη. Έν δέ τφ "Αδη, όπου ό πλούσ'^
Ιβασανίζετο, ύψώσας τούς δφθαλμούς βλέπει μακροί
τόν Αβραάμ καΐ τόν Αάζαρον είς . τούς κόλπους το!
Τότε ό πλούσιος έφώνησε* Πάτερ Αβραάμ, έλέησόν |
καΐ πέμψοντόν Αάζαρον νά βάψη τό άκρον του δακτ:;
λου του είς τό ύδωρ καΐ νά δροσίση τήν γλώσσάν μό\
διότι βασανίζομαι είς τήν φλόγα ταύτην. Ό δε 'Αβραά
άπεκρίθη- Τέκνον, ένθυμήσου ότι άπήλαυσες συ |
άγαθά είς τήν ζωήν σου καΐ ό Αάζαρος τά κακΙ)
Τώρα λοιπόν ό μέν Αάζαρος παρηγορείται ένταΟθα, ό
δέ βασανίζεσαι. Έκτος δέ τούτου υπάρχει μεταξύ ήμό!
ααΐ υμών χάσμα μέγα, ώστε μήτε άπό ημάς πρ&ς σδ'
μήτε άπό σας πρός ημάς δύναταί τις νά μεταβη Ό πλοί!
σιος είπε* Πάτερ, σέ παρακαλώ νά πέμψης τόν Αάζί
ρον είς τόν πατρικόν μου οίκον, διότι £χω πέντε άδε},
^φούς, διά νά βεβαιωθώσιν ότι βασανίζομαι καΐ νά μ
Ιλθωσι και αυτοί είς τόν τόπον τούτον της βασάνοίί
Ό δέ Αβραάμ άπεκρίθη* Έχουσι τόν ΜωΟσήν κίί
τούς προφήτας, άς άκούσωσιν αύτούς. Όχι, π άτι;
Αβραάμ, λέγει δ πλούσιος· αλλ' έάν τις έκ των ν|
κρών ύπάγη πρός αύτούς, θά μετανοήσωσι. Και ό 'Α
€ραάμ αποκρίνεται* Έάν δέν άκούωσι τόν Μωϋσήν κιί
τούς προφήτας, ούδέ έκ των νεκρών άν άναστηθη τ
"θά πεισθώσιν. !]

€'ΟναΙ νμΐκ, οτι ετρνφήσατε επί της γης χαι εσΛα.τα.Χϊ
<τατε, εΰρέψτατε τάς καρόΐας νμών ώς λυ ήμερα σ<ραγήςι
£ Ία*, ε Ιί).

36. Ή παραβολή τον τελώνον
κ αϊ Φαρτσαίον.

"Επειδή ο! Φαρισαιοι νομίζοντες ότι ήσαν δίκαιοι κ«
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^όνουν τούς άλλους ώς αδίκους και αμαρτωλού;, δ
σους είπε προς αύτούς τήν έξης παραβολήν. "Ανθρω-
;δύο άνέβησαν είς το Ιερόν δια νά προσευχηθώσιν' δ
Φαρισαΐος κα\ δ άλλος τελώνης. Ό Φαρισαΐος στα-
δρθιος προσηύχετο λέγων Εύχαριστώ σε, Θεέ μου,
δέν είμαι καθώς οί λοιποί άνθρωποι, άρπαγες, άδι-
άσωτοι ή και ώς ούτος δ τελώ\ης. Νηστεύω "δις
εβδομάδος και δίδω έλεημοσύνην τ δ δέκατον έξ:
[!>ν άποκτώ. Ό δέ τελώνης σταθείς μακρόθεν ούδέ
1>ς δφθαλμούς του ήθελε νά ύψωση είς τον ούρανόν*
"Λ' έτυπτε το στήθος του και έλεγε· θεέ μου, έλέη-
ν με τον άμαρτωλόν. Σας λέγω, παρετήρησε τότε δ
Κσους, ότι δ τελώνης κατέβη δεδικαιωμένος 'εϊς τον·
ιον του, δχι δέ και δ Φαρισαιος, διότι δ μέν ύπερή—
Κος θά ταπεινωθ-η, δ δέ ταπείνδς θά ύψωθτ|.

λ Πάς ό υψών έαυτόν ταπεινωθησεται, ό άε ταπεινών
ντον νψωθήσεται» (Λονχ. χι . 14/

1 ' * \ν.';- ". ; , ν . ;; ' '' *

3Τ. Ό Ίηόοΰς περί άνεξιΟρηόκείας

III · ._·- _ ' ·. - :, ν . >.·. ■-■ ν · ~ ·.-.:. .-

·: Μετέβαινε ποτε δ Ίησους άπδ της Γαλιλαίας είς τά.
ε^οσόλυμα διά νά έορτάση τήν έορτήν της σκηνοπη-
ας. Διερχόμενος δέ διά της Σαμαρείας έστειλέ τινας.
. των μαθητών του είς μίαν κώμην τών Σαμαρειτών
ά νά εύρωσι τόπον νά διανυκτερεύσουν. 'Αλλ ' οί κά—
Η-κοι της κώμης ταύτης δέν τούς έδέχθησαν, διότι
Ιουδαίοι, τούς οποίους οί Σαμαρεΐται έμίσόυν.
ΪΪΗ τουτο άγανακτήσαντες οί μαθηταί του Ίησου Ία-
μβος και Ιωάννης εΐπον προς αύτόν Κύριε, θέλεις:
Ι παρακαλέσωμεν τόν θεόν νά £ίψη πΟρ έκ του ού-
ίνρΟ και νά καταστ.ρέψη αύτούς ; 'Αλλ' δ Ίησους:
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τούς έπέπληξε και είπε* Δέν έννοεΐτε τήν δίδασκα}^
-μου, δέν γνωρίζετε ότι κύριον γνώρισμα τών μαθητ
μου είνε ή άγάπη καί ή άνεξιθρησκεία ; Δέν ήλθον
καταστρέψω τάς ψυχάς τών άνθρώπων, άλλά νά τ
σώσω. Καί έπορεύθησαν είς άλλην κώμην.- Η

«Μακάριοι οί Λραεΐς' οτι αυτοί χ.Ιηρονομησονσι την γή
/Ματ θ. ε,5).

Αί ονο ιιεγάλαι εντολάΐ και τά .]!
δύο λεπτά τής χήρας.

Διδάσκαλος τις του μωσαϊκού νόμου, θέλων νά π
£άξη τόν Ίησουν ήρώτησεν αύτόν* Ποία εινε έντο|
μεγάλη έν τώ νόμφ. Ο δέ Ίησους είπε προς αύτ|
«Αγαπήσεις Κύριον τόν Θεόν σου έν ολη τή καρ<
σου, καί έν όλη τή ψυχή σου, καί έν ολη τή διαν<
σου. Αύτη είνε ή πρώτη καί μεγάλη έντολή* δευτώ
-δέ δμοία προς αύτήν εΤνε* « "Αγαπήσεις τόν πλησί
σου ώς σεαυτόν.» Είς ταύτας τάς δύο έντολάς συνίστ
ται ολος δ νόμος καί οί προφήται* ήτοι δ έκπληρ)
τάς δύο ταύτας έντολάς έκπληροι τόν ήθικόν νόμ^
εινε αληθής χριστιανός* διότι οστις άγαπφ τόν θί
καί τόν πλησίον δέν είνε δυνατόν παρά νά έκπληροι ?
στώς ολα τά καθήκοντα αύτου καί προς τόν θεόν >
προς τόν πλησίον. _ „■·■·".

Είδέ ποτε δ Ίησους πλουσίους τινας, οί όποιοι £β«
λον πλούσια δώρα είς το ταμεϊον .του ναου, συγχρ
νως δέ είδε καί πτωχήν τινα χήραν, ή οποία έβα?
είς αύτδ δύο λεπτά καί ειπεν Αληθώς ή πτωχή αυ
χήρα έβαλε περισσότερα άπδ τούς πλουσίους* διότι β
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ίϊν Ιβαλον έκ του περισσεύματος αύτών, αυτη δέ.
ου υστερήματος αύτής έδωκε παν δ,τι εΐχεν.

Ή αγάπη ζω πΛηοίον χαχόν ονχ έργάζεζαΐ' πλήρωμα
ν ν αγάπη» ('Ρωμ. ιγ' 10). ·Ό άνθρωπος δψεταε
πρόσωπον, ό όε ©ίός ογεται εις χαρόίαν» (Α'. Βασ. ιη' 7/·„.

39. Ό Ίη(ίο(}ς προλέγει
τά πάθη. αντοΰ.

0 >Ιησ ους άναβαίνων είς Ιεροσόλυμα παρέλαβε
'.)ς δώδεκα μαθητάς κατ' ιδίαν και είπε πρός αύτούς'
ού, άναβαίνομεν είς Ιεροσόλυμα, και θά τελεσθ^
; δ,τι οί προφήται έγραψαν περί του υίου του άνθρώ-
I; Διότι ό υιός του άνθρώπου θά παραδοθη είς τούς.
ιερείς κα\ γραμματείς και θά καταδικάσωσιν αυτόν
, θάνατον και θά έμπαίξωσι καΐ θά ύβρίσωσι καΐ θά
ϊίτύσωσιν. αύτον και θά τόν φονεύσωσι κ αϊ τήν τρί-
•-ϊήμέραν θά άναστηθη. Άλλ * αυτοί τίποτε δέν ένόη-
ί|ί έξ όσων ειπε πρός αύτούς ό Ίησους. Τότε προσήλ-
|ίε?ς τόν Ίησουν ή μήτηρ των υίών Ζεβεδαίου μέ:
^ υιούς αύτ-ής Ίωάννην καΐ Ίάκωβον, καΐ προσε-
·|ήσεν αυτόν καΐ έζήτει τι παρ' αύτου. Ό δέ Ίησους
πρός αυτήν Τ£ θέλεις ; Θέλω, ε?πεν αύτη, ίνα οί
:·||οδτοι υιοί μου καθήσωσιν έν τη βασιλεία σου είς.
δεξιών καΐ εις έξ αριστερών. ΚαΙ ό Ίησους άπε-
Λην Δέν ήξεύρετε τί ζητείτε· Γνωρίζετε ότι οί άρ-

[{|ων- καΐ όστις'θίλει νά γείνη - πρώτος, άς γείνη
ί^υταιοί άπό ολους* διότι δέν ήλθον νά ύπηρετηθώ,.
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ν

, ·Έν ώ

άλλά νά Υπηρετήσω και νά δώσω -τήν ζωήν μου υ
-τών άνθρώπων.

«%0 νιος τον άνθρωπου ονχ ήλθε όιαχονηθήναι,
όιαχονήσοα, χαϊ όονναι την ψνχήν αντον Λντρον αντί
λών» (Ματθ. χ 28).

40. Ή άνά<ίτα<*ις τον Ααζάρον.

ω ό Ίησους εύρίσκετο είς τήν πέραν του \,
δάνου χώραν, ήσθένησε βαρέως έν τη κώμη Βηθανί;
Αάζαρος, δ άδελφδς της Μαρίας καΐ Μάρθας, :]'
όποιον ήγάπα ό Ίητους. Αί άδελφαΐ του
Απέστειλαν προς τόν Ίησουν λέγουσαι* Κύριε, έκείν ί
-τόν όποιον άγαπας, ασθενεί. 'Ακούσας δέ τουτο ό ;ί
•σους εϊπεν· Αύτη ή άσθένεια δέν εϊνε διά θάνατον, ά}
διά νά δοξασθη δι' αύτής ό υίδς του Θεου. Έμεινε
άκόμη δύο ήμέρας έκεΐ, καί έπειτα λέγει προς τούς |ι
6ητάς του" Αάζαρος ό φίλος μου έκοιμήθη καί ύπσ
νά τόν ξυπνήσω. Επειδή δέ οί μαθηταί αύτου Ινό
σαν ότι περί ύπνου λαλεί, εϊπε προς αύτούς δ Ίησ
παρρησία· Ό Λάζαρος άπέθανεν ας ύπάγωμεν π
-αύτον. Ώς ήκουσεν ή Μάρθα ότι δ Ίησους έρχε^ρ
έδραμεν είς προυπάντησιν αύτου καί εϊπε προς αύΤ>
Κύριε, έάν ήσο έδώ, δέν θά άπέθνησκεν δ άδελφός μ:
άλλά καί τώρα είξεύρω, ότι οσα ζητήσης παρά ]ΐ
θεοΌ θά σοί δώση. Λέγε'. προς αύτήν δ Ίησους Ί
άδελφο'ς σου θά άναστηθή· Είξεύρω, λέγει ή ΜάρΙ
-ότι θά άναστηθη είς τήν κοινήν τών νεκρών άνάσταΓ
Τότε λέγει προς αύτήν ό Ίησους · Έγώ εϊμαι ή ά
στασις καί ή ζωή. Ό πιστεύων είς έμέ, καΐ αν ά|
6άνή θά ζήστρ, καί πάς δ ζών καί πιστεύων είς έμέ
;θ' άποθάνη είς τόν αίώνα' πιστεύεις τούτο ; Ναί, ί

Η £
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ριε, λέγει ή Μάρθα, έγώ πιστεύω οτι σύ είσαι δ Χρι-
στός, ό υίδς του θεου ό έρχόμενος είς τον κόσμονχ"
Ταύτα δέ είπουσα άνεχώρησε καί καλέσασα κρυφίως
τήν άδελφήν της Μαρίαν είπ ε ν Ό Διδάσκαλος ήλθε
^αί σέ κράζει. Ώς ήκουσε τουτο ή Μαρία, ήλθε τα-
χέως προς αύτόν διότι δ Ίησους δέν είχεν έλθει ακόμη
είς τήν κώμην. Καί ο! Ιουδαίοι, οί όποιοι ήσαν είς τήν
οίκίαν αύτής καί τήν έπαρηγόρουν, ήκολούθησαν αυτήν
νομίζοντες ότι υπάγει είς τόν τάφον του Λαζάρου διά
νά κλαύση. Ή Μαρία ίδουσα τόν Ίησουν έπεσεν είς
τούς πόδας αύτου καί είπε* Κύριε, έάν ήσο έδώ, 6
άδελφός μου δέν θά άπέθνησκεν. Ώς είδεν δ Ίησους
ότι ή Μαρία καί οί συνοδεύοντες αύτήν έκλαιόν, συνε-
χινήθη καί ήρώτησε; που ένεταφίασαν τόν Λάζαρον. Λέ-
γουσι προς αύτόν Κύριε, έρχου καί Ιδε. ΤαΟτα άκού-
σας δ Ίησους έδάκρυσεν. "Ελεγον δέ οί Ιουδαίοι*"Ιδε,
πώς ήγάπα αύτόν τινές δέ είπον Δέν ήδύνατο δ Ίη-
σους, δ οποίος έθεράπευσε πολλούς, νά θεραπεύση καί
"τόν φίλον του Λάζαρον ; Τότε ήλθεν δ Ίησους είς το
μνημείον ήτο δέ το μνημείον σπήλαιον, του οποίου ή όπή
ήτο κλεισμένη μέ λίθον. Λέγει δ Ίησους* Σηκώσατε τόν λίθον. Κύριε, άποκρίνεται ή Μάρθα, δ νεκρός δζει, διότι
άπέθανε πρδ τεσσάρων ήμερών.Έν τούτοις έσήκωσαν
τόν λίθον. Ό δέ Ίησους ύψώσας τότε τούς όφθαλμούς καί
προσευχηθείς είς τόν ούράνιον αύτου πατέρα, έκραξε με-
γαλοφώνως' Λάζαρε, δεΟρο έξω.Καί δ Λάζαρος ανέστη

καί έξηλθεν έκ του τάφου.

ι ■ · ' . ; ".. .: .·'■ /·.

« Έγώ ειμί ή άνάστασις χαϊ ή ζωή. [Ο πιστεύω ν εις εμβ,
κ&ν άποθάνη ζήσεταιυ (Ίωάν. ια'.
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41. Το (ίυνέδριον καϊά

τόΟ Ίη<$οΰ.

- ' ' --ν:·.·· · •·:;.·:··;* ·,·. :'·· · -;-·'.·.··· ν^νί'τ" ·:

Πολλοί έκ τών Ιουδαίων ίδόντες. τήν άνάστασιν του*
Λαζάρου έπίστευσάν είς τον Ίησουν, άλλοι δέ ήλθον
καΐ άνήγγειλαν είς τούς Φαρισαίους το θαύμα. Τότε ©Ι;
αρχιερείς καΐ οι Φαρισαΐοι συνεκάλεσαν συνέδριον λέ-
γοντες* Τί νά πράξωμεν ; διότι ό άνθρωπος οδτος κάμνει
πολλά θαύματα. Έάν άφήσωμεν αύτόν, ολοι θά πι-
στεύσωσιν είς αύτόν, καΐ θά έλθωσιν οί Ρωμαίοι καΐ θά
κυριεύσωσι καί τόν τόπον καί το έθνος ήμων. Εις δέ
έξ αύτών, ρ Καϊάφας, ό άρχιερεύς του. έτους έκείνου,
είπεπρδς αύτούς·· Δέν σκέπτεσθε ότι συμφέρει νά άπο-
θάνη είς άνθρωπος ύπέρ του λαου, διά νά μή χαθγί ολον
το έθνος ; Άπ' έκείνης λοιπόν της ήμέρας απεφάσισαν
νά θανατώσωσιν αύτόν. Ό δέ Ίησους δέν έμεινε πλέον |
μεταξύ τών Ιουδαίων, άλλ* άπήλθεν είς τήν £ρημον
καΐ έκεΐ διέτριβε μέ τούς μαθητάς του. Επειδή δέ το
πάσχα έπλησίαζε, πολλοΓάνέβησαν είς τά .Ιεροσόλυμα.
Ίσταντο λοιπόν είς το ιερόν καί έζήτουν τόν Ίησουν.
Έδωκαν δέ οί γραμματείς καί οί Φαρ.σαίοι έντολήν,
ίνα, έάν τις τον γνωρίση, συλλάβωσιν αύτον.

« "Οτΐον ζή.ίος'■ χαί ερίθεια, έχει ακαταστασία χαί παν
φανΛον πράγμα» [Ίαχ. γ' 16). *Μη χαΐρζ επί χαχοϊςΎ
μηδεζήΛού άμαρτω.Ιονς» {Παροιμ. κδ' -ί).

42. Ε'ίόοδος τοΰ Ίικίοΐί
εις Ίεροόόλνμα. ,

Έξ ήμέρας πρδ του πάσχα δ Ίησους ήλθεν εΐς τήν
Βηθανίαν, όπου ήτο καί δ Λάζαρος, τόν οποίον άνέστη-
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:<τεν έκ νεκρών. Έγεινε δέ γνωστόν ότι 6 Ίησους ήτο
Ηέκεΐ καΙ ήλθον πολλοί διά νά ί'δωσ». καί αύτόν και τόν [Α-άζαρον. Διά τουτο δργισθέντες ο! αρχιερείς έσκέφθη-
|σαν νά φονεύσωσι και τόν Λάζαρον, διότι πολλοί έπί-
ιβ-τευσαν εΙς τόν Ίησουν δι' αυτόν. Τήν έπιουσαν λαδς

πολύς, δ όποιος ήλθε διά τήν έορτήν,. άκούσαντες ότι
ό Ίησους έρχεται έπΐ ονου καθήμενος, έλαβον βα?α φοι-
!| νίκων καΙ έξήλθον είς προϋπάντησιν αύτου. ΚαΙ άλλοι
|| μίν έστρωναν τά φορέματά των είς τήν όδόν, διά τής
οποίας δμελλε νά διέλθη, άλλοι δέ έκοπτον κλάδους άπδ
των δένδρων κα\ έστρωναν. "Ολοι δέ καΙ ο! προπορευό-
!! μενοι κα\ οί άκολουθουντες ίκραζον λέγοντες· Δόξα είς
Ι| τόν Μεσσίαντόν υίόν Δαυίδ* εύλογημένος ό έρχόμενος
I έν ονόματι κυρίου, δ Βασιλεύς του Ισραήλ. Ούτως
||· είσηλθεν δ Ίήσους είς Ιερουσαλήμ, καΙ ή πόλις πάσα
£σείσθη λέγουσα* Τίς εΤνε ούτος ; Ό δέ λαδς άπεκρί-
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νατο· Οδτος είνε δ Ίησους δ προφήτης, ό από Ναζα-
ρέτ της Γαλιλαίας.

« Ωσαννά τω νίω /Ιαυιό, ευλογημένος ό ερχόμενος 2ι>
ονόματι Κνρίου, ωσαννά εν τοις νψίστοις» (Μα,τθ. χα .9

43. Ή παραβολή τον ^αόιλικου
γά|ΐον-

θέλων νά δείξγ) ό Ίησους ότι οι άνθρωποι παραδί-
δονται πολλάκις είς τάς ύλικάς φροντίδας καΐ τά υλι-
κά αγαθά καΐ παραμελουσι τά καθήκοντα αύτών, είπε
τήν έξής παραβολήν. Ή βασιλεία τών οδρανών είνε
όμοία πρός βασιλέα, ό όποιος έποίησε γάμους είς τόν υίόν
του. Απέστειλε δέ τούς δούλους του νά καλέση τούς
κεκλημένους είς τούς γάμους, αλλά δέν ήθελον νά έλ-
θωσι. Πά?νΐν άπέστειλεν άλλους δούλους λέγων ΕΓπατε
είς τούς κεκλημένους, ίδού. ήτοίμασα τό γεΟμά μου, οί
ταΟροί μου και τά σιτευτά μου έσφάγησαν, κοιί πάντα
εινε Ιτοιμα* έλθετε είς τ«ύς γάμους. Άλλ* έκεϊνοι ά-
μελήσαντες άπήλθον, άλλοι είς τον Γδιον άγρόν, άλλοι
δέ είς τό έμπόριον αύτών,οί δέ λοιποί κρατήσαντες τοδς
δούλους αύτου ύβρισαν και έφόν.ευσαν αυτούς. Άκού-
σας δέ ό βασιλεύς ώργίσθη, και πέμψας τά στρατεύ-
ματά του άπώλεσε τούς φονεϊς έκείνους καΐ τήν πόλιν.
των κατέκαυσε. Τότε λέγει πρός τούς δούλους του. Ό
μεν γάμος εϊνε έτοιμος, οί δέ κεκλημένοι - δέν ήσοον ά-
ξιοι. Υπάγετε λοιπόν είς τάς όδούς καΐ οσους εύρετε
καλέσατε είς τούς γάμους. ΚαΙ έξελθόντες οί δουλοι
- έκεϊνοι είς τάς όδούς, - συνήγαγον οσους εδρον κακούς
κα\ καλούς- καΐ έπληρώθη δ γάμος άνακειμένων^ Εί-
σελθών δέ δ βασιλεύς νά Εδη τους άνακειμένους;·1 είδεν
έκεΐ άνθρωπον, ό οποϊος δέν είχεν ένδυμα γάμου, καΐ
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λέγει προς αύτόν* Φίλε, πώς εισήλθες έδώ, μή έχων
ένδυμα γάμου ; Άλλ' ούτος έσιώπησε* Το'τε δ βασι-
λεύς είπε προς τούς ύπηρέτας· Δέσατε τάς χείρας καί
τούς πόδας αύτου, καί λαβόντες ρίψατε αύτον είς τόν τόπον τής βασάνου.

.« Έτδύσασβε ώς ΙχΛεχτοΧ τον θεοϋ άγιοι και ήγαπημε—
υοι, σπΑαγχνα οίχτιρμώχ, χρηστότητα, ταπεινοφροσύτην Υ
πραόζιμα, μακροί >μίαν, επί πάνι δε τούτοις τήν άγάπηγΎ
ήτις εστι σύνδεσμος της τε.Ιειότητος » (ΚοΑ. γ . 12/.°

ί Ή παραβολή τών δέχα παρθένων.

^ - - · :' " : - ν > . ■ - ·; , ■ ίν

θέλων νά δείξη δ Ίησους ότι οί άνθρωποι πρέπει
|[νά ε?νε πάντοτε Ετοιμοι, διότι άβεβαία χϊνε ή στιγμή
]| του θανάτου, μετά τόν όποιον θά δώσωσι λόγον τών
||| πράξεων αύτών είς τόν θεόν., είπε τήν εξής παραβολήν.

Ή βασιλεία τών ούρανών ομοιάζει προς δέκα παρ-
θένους, αί οποϊαι λαβουσαι τάς λαμπάδας των έξήλ-
θον είς προυπάντησιν του νυμφίου. Πέντε δέ έξ αύτών
ήσαν φρόνιμοι καί πέντε μωραί. Καί αί αέν φρόνιμοι
έλαβον έλαιον μέ τάς λαμπάδας των, αί οέ μωραί δέν
έλαβον. Επειδή δέ δ νυμφίος έβράδυνε νά έλθτρ, ένύ-
||! σταξαν βλαι καί έκοιμώντο. Έν τφ μέσω δέ τής νυ-
κτδς ήκούσθη φωνή λέγουσα* Ιδού δ νυμφίος έρχεται-
έξέρχεσθε είς προϋπάντησιν αύτου. Τότε έσηκώθησαν
! ι! ολαι αί παρθένοι έκεΓναι καί ήτοίμασαν τάς λαμπάδας
των. Αί δέ μωραί ε?πον εις τάς φρονίμους· Δότε μας
άπδ το έλαιόν σας, διότι αί λαμπάδες μας σβύννουν.
Άλλ' αί φρόνιμοι άπεκρίθησαν καί είπον "Οχι, δέν
σας δίδομεν, μήπως δέν άρκέση το έλαιον ούτε είς ήμας
ούτε είς σας. Καλλίτερα εινε νά ύπάγητε εις τούς
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πωλουντας καί νά άγοράσητε. Ένφ δέ αύται έπήγαι-
' νον νά άγοράσωσιν έλαιον, Ιφθασεν ο νυμφίος, καί αί;
έτοιμοι παρθένοι είσήλθον μέ αύτόν ε£ς τούς γάμους;
καί έκλείσθη ή θύρα. "Υστερον δέ ήλθον καί αϊ λοιπαΐ
παρθένοι λέγουσάι* Κύριε, Κύριε, άνοιξον .είς ήμας.
Εκείνος δέ άπεκρίθη· Δέν σας γνωρίζω. Γρηγορείτε
λοιπόν, διότι δέν γνωρίζετε ούτε τήν ήμέραν οΰτε τήν
ώραν, κατά τήν οποίαν ό υιός το Ο άνθρωπου έρχεται.; ;

«.Γρηγορεί!τε, ότι ον* οϊόατε την ήμέραν ονόε τήν ώραν^
εν η ό υιός τον ανθρώπου άρχεται.» (Ματθ. χέ. 13).

. - :,·..·· - ■ - - , ·. - ρ :]

45. Ή παραβολή, τών ταλάντων-

-——-"Ινα δείξη ό Ίησους ότι όφείλομεν νά καλλιεργώμεν;
""τά δώρα, τά όπ£ΐα έλάβομεν παρά του Θεου, διότι θά;
δώσώμεν περί αύτου λόγον έν.τΥ) μελούση χρίσει, είπε
τήν έξης παραβολήν.

"Ανθρωπος τις άναχωρών είς ξένην γήν έκάλεσε τους
δούλους του και παρέδωκεν είς αύτούς τά υπάρχοντα:
του. ΚαΙ είς άλλον μέν έδωκε πέντε τάλαντα, εϊς άλ-
λον δέ.δύο, και είς άλλον έν, και έπειτα άνεχώρησε.
Και ό μέν λαβών τά πέντε τάλαντα είργάσθη καΐ έκέρ-
δησεν άλλα πέντε* ώσαύτως οέ και ό λαβών τ.ά δύο
έκέρδησεν άλλα δύο. Ό δέ λαβών τό Εν έκρυψεν αύτό ίίς,
τήν γήν. Μετά χρόνον πολύν έπιστρέφει ό κύριος τών
δούλων εκείνων, και ζητεί παρ* αύτών λογαριασμόν.
Καί προσελθών ό λαβών τά πέντε τάλαντα είπε, Κύ-|
ριε, πέντε τάλαντα μοί έδωκες, ίδού σοΙ δίδω άλλα
πέντε, τά οποία έκέρδησα. Τότε λέγει πρός αύτόν · δ
Κύριος· Εύγε, δουλε άγαθέ καί πιστέ, είς όλίγα έφά-
νης πιστός, θά. σοι έμπιστευθώ περισσότερα; εΓσελθε είς
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τήν χαράν του κυρίου σου. *Η.λθε καΙ ό λαβών τά δύο
τάλαντα καϊ είπε, Κύριε, δύο τάλαντα μοί έδωκες,
Ιδού έχεις άλλα δύο, τά οποϊα έκέρδησα. Τότε λέγει
προς αύτόν δ Κύριος* Εύγε, δούλε άγαΟέ και πιστέ, είς ολίγα Ιφάνης πιστός, θά σοΙ έμπιστευθώ περισσότερα·
;ε?σελθε είς τήν χαράν του κυρίου σου. έπειτα

|καΙ δ λαβών το ϊν τάλαντον καΙ εϊπε. Κύριε, έγνώρι-
;ζον βτι είσαι σκληρδς καΙ άδικος άνθρωπος καΙ φοβη-
;θείς έκρυψα το τάλαντον σου είς τήν γην. Άπεκρίθη
δέ ο κύριος καΙ είπε προς αύτόν Πονηρέ δούλε και δκνη-
ρέ, άφου έγνώριζες ότι είμαι σκληρδς και άδικος άνθρω-
πος, έπρεπε τούλάχιστον νά βάλιρς τά χρήματα μου
είς τούς τραπεζίτας κα\ νά έλθω έγώ νά τά λάβω μέ
τόν τόκον τω». Αφαιρέσατε λοιπόν άπ' αύτόν το τά-
λαντον καϊ δότε αύτδ είς τόν έχοντα τά δέκα* τόν δέ
άχρεϊον δουλον ρίψατε είς τόν τόπον τής βασάνου νά
|! τιμωρηθώ.

«Εν, άοΰΛε αγαθέ καϊ πιστέ, επί ο.Ιίγα ης πιοτός, επί
: πολλών σε καταστήσω* εϊσε.Ιθε εις την χαράν τον κνρίον
σου» (Ματθ. χέ. 21)*, ,

46. Ή παραβολή της ^ελλοιί(ίης
κρίσεως.

"Ινα δείξΐβ δ Ίησους βτι πάντες ανεξαιρέτως οί άν-
θρωποι θά δώσωσι λόγον των πράξεών των έν τ^ μελ-
ί λούστρ χρίσει, είπε τήν έξης παραβολήν. "Οταν έλθη
έ Κύριος μετά πάντων των άγγέλων καϊ καθήση είς
τόν θρόνον τής δόξης του, θά συναχθώσιν έμπροσθέν του
Γ ολοι οί άνθρωποι καϊ θά χωρίση τούς δικαίους άπδ τφν
I αδίκων, καθώς δ ποιμήν διαχωρίζει τά πρόβατα άπδ
Ι τά έρίφια* καΐ τούς μέν δικαίους θά στήση έκ δεξιών,
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τούς δέ αδίκους έξ αριστερών. Τότε ό βασιλεύς θά. ε?πτρ;
είς τούς έκ δεξιών; Έλθετε, οί εύλογημένοι του πα-'
τρός μου, κληρονομήσατε τήν βασιλείαν τήν ήτοιμα-
σμένην είς σας άπδ καταβολής κόσμου· διότι έπείνασα
καΐ μοί έδώκατε νά φάγω, έδίψησα καΐ μέ έποτίσατε, |
ξένος ήμην καί μέ έφιλοξενήσατε, γυμνός καΐ μέ ένεδύ-
σατε, άσθενής και έν φυλακή καΐ μέ έπεσκέφθητε. Τότε
θά άποκριθώσιν είς αύτόν οί δίκαιοι .λέγοντες, Κύριε,
πότε σέ ε Γδομεν πεινώντα καΐ έθρέψαμεν, ή διψώντα καΐ
έποτίσαμεν, ή ξένον καί έφιλοξενήσαμεν, ή γυμνόν καΐ
ένεδύσαμεν, ή άσθενή καί έν φυλακή καί ήλθομεν προς
σέ ; Ό δέ βασιλεύς θά ειπη είς αύτούς "Ο,τι έκάμετε
είς τούς πτωχούς, είς έμέ τό έκάμετε. Έπειτα θά είπΥ]
είς τούς έξ άριστερών Πορεύεσθε μακράν άπ' έμου είς
τήν αίώνιον καταδίκην. Διότι έπείνασα καί δέν μοι έδώ-|
κατε νά φάγω, έδίψησα καί δέν μοί έδώκατε νά πίω,
ξένος ήμην καί δέν μέ έφιλοξενήσατε, γυμνός καί δέν
μέ ένεδύσατε, άσθενής καί έν φυλακή καΐ δέν ήλθετε
πρός έμέ. Θά άποκριθώσι δέ καί αύτοί λέγοντες, Κύριε,
πότε .σέ εϊδομεν πεινώντα, ή διψώντα, ή ξένον,Λή άσ.θε-
νή, ή έν φυλακή καί δέν σέ έπεριποιήθημε^ ; Ό δέ
Βασιλεύς θά άποκριθη λέγων "Ο,τι δέν έκάμετε είς
τούς πτωχούς ούδέ είς Ιμέ τό έκάμετε. Καί τότε οί
μέν άδικοι θά ύπάγωσιν είς τήν αίώνιον κόλασιν, οί δέ
δίκαιοι είς τήν αίώνιον ζωήν.

• - ϊ

θεος'άποδώιτει εχάστω χ ατά τά εργα αντον» ('Ρωμ. I
β . 6). «Μακάριοι οί Μεήμονες, ότι αντοϊ έΛεηβήσονταιΙ-·»
(Ματθ. ε . 1). ,. .· |

4Τ. Ιούδας ό προδότης. - |

Έπλησίασεν ή εορτή τών άζύμων, ή λεγομένη Πά-
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τχα,. ότε,δ Ίησους .είπε προς τούς μαθητάς του· Εί-
;εύρετε ότι.μετά δύο. ήμέρας γίνεται, το πάσχα. καί δ
υίδς του άνθρωπου παραδίδεται διά νά σταυρωθώ). Συ-
νήχθησαν δέ οί άρχιερείς καί οί γραμματείς καί οί πρε-
σβύτεροι του λαου είς τήν αύλήν του άρχιερέως Καϊά-
φα καί άπεφάσισαν νά συλλάβωσι τόν Ίησουν διά δό-
λου καί νά τον* φόνεύσωσιν άλλ' έλεγον ότι δέν πρέ-
πει νά τόν συλΧάβωσι κατά τήν έορτήν διά νά μή γείνη
θόρυβος είς τόν λαόν. Τότε είς έκ τών δώδεκα μαθητών,
^Ιούδας δ Ισκαριώτης, ήλθε προς τούς άρχιερεΐς καί
ειπε· Τί θέλετε νά μοί δώσητε, καί νά σας τόν παρα-
δώσω ; Εκείνοι δέ τφ έδωκαν τριάκοντα αργύρια· καί
ίάπδ τότε δ Ιούδας έζήτει εύκαιρίαν νά παραδώση τον

διδάσκαλον αύτου.

.. ? . $ _ ή
«Ρίζα Λατχωγ ιών χαχώτ βστίΥ ή φιλαργυρία »
Τψ. σζ'. 10).

49. Ό Ηνϋτικδς δβΐπνος.

Ιί' Έφθασεν ή πρώτη ή μέρα του πάσχα, ήτοι ή πέμ-
|| πτη τής έβδομάδος, καί δ Ίησους απέστειλε τόν Πέ-
|ί τρον καί Ίωάννην νά έτοιμάσωσιν αύτδ καί νά φάγω-
: σιν. Ούτοι δέ απελθόντες ήτόίμασαν το πάσχα είς άνώ-
|ί γεων μέγά έστρωμένον. "Οτε δέ ήρχισαν νά τρώγωσιν,
||-δ Ίησους είπε προς τούς μαθητάς του* Πολύ έπεθύ-
ί1 μησα ν ά φάγω μαζύ σας το πάσχα. τουτο, πρίν χωρι-
| σθώ άπδ σας. Επειδή δέ μεταξύ τών μαθητών του
ήγέρθη φιλονεικία περί πρωτείων, δ Ίησους θέλών νά
διδάξη αύτούς τήν ταπεινοφροσύνήν, έσηκώθη έκ του
δείπνου καί έκδυθείς.'το φόρεμά του έζώσθη μέ λέντιον.
Έπειτα έβαλεν ύδωρ είς τόν νιπτήρα , καί ήρχισε νά νί-
πτή τούς πόδας τών" μαθητών του καί νά τούς σπογγίζη
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μέ το λέντιον. Μετά ταΟτα καθήσας καϊ πάλιν είς τήν
τράπεζαν είπε προς τούς μαθητάς του* Γνωρίζετε διατν
έκαμα τουτο ; Μέ καλείτε διδάσκαλον καϊ κύριον, κα£
καλώς λέγετε, διότι είμαι. Έάν λοιπόν έγώ 6 κύριος
καϊ διδάσκαλός σας ένιψα τούς πόδας σας, καϊ σεις δφει'—

λετε νά νίπτετε τους πόδας άλ.λήλων. Ηθέλησα νά
σας" διδάξω τήν ταπεινοφροσύνην.

Ενψ δέ έξηκολούθουν νά τρώγωσι το πώσχα, ο Ιη-
σούς είπε τεταραγμένος πρδ<: τους μαθητάς του* Εις.
άπδ σας θά μέ προδώση·' ήπόρουν δέ καί έλυπουντο οε
μαθηταϊ μή γνωρίζοντες περί τίνος λέγει. Τότε δ Ιωάν-
νης δ ήγαπημένος μαθητής τοϋ Ίησου έρωτόΐ αυτόν,,
ποίος είνε ό προδότης; Ό δέ Ίησους άπεκρίθη* Είνε.
έκέϊνος, εΐς τόν οποΓον θά δώσω ψωμίον, άφου το Ιμ-
βάψω είς το τρυβλίον. Και έμβάψας έδωκεν αύτδ είς
τόν Ίουδαν τόν Ίσκαριώτην και είπε προς αυτόν-"Ο, τ
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6ά κάμης, κάμε το ταχέως. Κανείς δέ δέν έννόησε προς
τί 6 Ίησους εϊπε ταΟτα. Τινές δέ ένόμιζον ότι τόν έ-
στειλε νά άγοράστρ τά χρειώδη *διά τήν έορτήν, διότι ό
Ιούδας εΤχε το ταμεΐον. Ό Ιούδας λαβών το ψωμίον
έξήλθεν* ο δέ ·νύξ. -Τότε ό Ίήσους λέγει προς τούς
μαθητάς του* Τώρα έδοξάσθη δ υίδς το.Ο άνθρωπου, καί
δ θεός έδοξάσθη διΤ αύτου. Τεκνία, ολίγον ακόμη θά
με.ίνω μαζύ σας. Αγαπάτε άλλήλους, καθώς έγώ σας
ήγάπησα. Έκ τούτου θά γνωρίσωσιν ολοι ότι είσθε μα-
θηταί μου, έάν έχετε' αγάπη ν μεταξύ-σας. Τότε δέ λα-
βών τόν „άρτον ηύλόγησεν αύτόν καί κόψας. τόν έδωκεν
είς τούς μαθητάς του καί εϊπε* Λάβετε, φάγετε, τουτο
εϊνε το σώμά μου. Έπειτα δέ λαβών τ δ ποτήρι ο ν καί
εύχαριστήσας Εδωκεν είς αύτούς καί εϊπε* Πίετε έξ αύτου
πάντες, τουτο ε'νε το αϊμά μου το ύπέρ.ύμών έκχυνό-
μενόν είς άφεσιν άμαρτιών. Τουτο. ποιείτε είς τήν έμήν
άνάμνησιν. Όλίγον άκόμη καΐ δ κόσμος δέν θά μέ βλέπη
πλέον* άλλά σεις θά μέ βλέπετε, διότι καί. έγώ ζώ καί
[ σεις θά ζήτε. Μή λυπεΤσθε* δέν θά σας αφήσω δρφανούς.
ΊΓπάγω προς τόν πατέρα μου καί θά παρακαλέσω αύτόν χα\ θά σας πέμψη άλλον παράκλητον,. το ΠνεΟμα το
| άγιον, το δ ποίον θά μείνϊ) μέ σας είς τόν αίώνα καί θά
| σας διδάξη πάντα καί θά σας οδηγήσΥ) είς ολην τήν άλή-
| θειαν. Έγώ εϊμαι ή άμπελος, σεις τά κλήματα. Έάν
| μείνετε έν έμοί, θά φέρετε καρπόν πολύν* διότι χωρίς
| έμου δέν δύνασθε νά πράξετε τίποτε. Καθώς μέ ήγά-
πησεν - ο πατήρ, ούτω καί έγώ σας ήγάπησα. Θά μέ-
| νετε έν -τή άγάπημου, έάν φυλάττετε τάς . έντολάς μου.

«Μάθετε άκ' εμον ότι πράος ειμί χχι τακειγος τγ καρ-
όΐα« (Ματ θ. ι<ί. 29). % * Οσάκις ο>υ εσθίητε τ ου άρτογ ?ον-
ϊου, και το ποτηριογ τοντο πίγητβί τόγ θάγατογ τον Κνρίον

\
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χαταγγέ-ί.ίετε αχ ρις ού ά»" εΛθη. » (Α'. Κορ. ι .
« 'Έίγ ιούνω γνώσονται πάντες, ότι έμυΐ μαθηταί εοτε, έαν\
άγάπην εχητε έν άλΛηΛοις( Ίωάν. ιγ. 35).

49. Ό Ίη^ιΙΙΪΠΙ γι Γ«0<ίι^ιανΛ.

ί Μετά ταΟτα ήλθεν δ Ίησους μέ τούς μαθητάς τοί
πέραν του χειμάρρου τών κέδρων, είς τόπον λεγόμεν
Γεθσημανή, όπου ήτο κήπος. Τότε είπε: πρός τούς μ
θητάς του* Καθήσατε έδώ, Ιως οδ οπάγω νά προσε
χηθώ. Παραλαβών δέ τόν ΙΙέτρον καί Ίάκωβόν καί
Ίωάννην ήρχισε νά λυπήται καί νά άδημον^. Είπε δε
πρός αύτούς' Περίλυπος είνε ή ψυχή μου μέχρι
νάτου. Μείνατε έδώ καί αγρυπνείτε μέ έμέ. "Απομα-4
κρυνθείς δέ όλίγόν έπεσε πρηνής καί προσηύχετο λέ-]
γων, Πάτερ μου, εάν είνε δυνατόν, άς παρέλθγ) άπ]

έμοϋ τό ποτήριον τουτο. Πλήν άς γείνΤ) δχι ώς έγά
θέλω, αλλ* ώς σύ. Έρχεται έπειτα ό Ίησους είς τούς|
μαθητάς του καί εύρίσκει αύτούς κοιμωμένους καί λέ-|
γει είς αύτούς· Δέν ήδυνήθητε λοιπόν ν' άγρυπνήσητει
μέ έμέ μίαν μόνην ώραν * "Αγρυπνείτε καί προσεύχε-:
σθε διά νά μή πέσητε είς πειρασμόν. Τό μέν πνεΟμ«|
πρόθυμον, ή δέ σαρξ ασθενής. Άπελθε πάλιν δ Ίησους
καί προσηύχετο λέγων* Πάτερ, έάν δέν είνε δυνατόν·!
νά παρέλθη τό ποτήριον τουτο απ* έμου, ας γείνη τ&
τό θέλημα σου. Έφάνη δέ είς αδτόν άγγελος άπ' ©δ-ί
ρανου καί ένίσχυσεν αύτόν. Καί ήτο είς μεγάλην άγω-
ν ίαν καί προσηύχετο θερμότερον. Έγεινε δέ δ ίδρώς
αύτου ώς θρόμβοι αίματος καί Ιπιπτεν είς τήν_γήν·-|
καί έλθών πρός τούς μαθητάς εδρεν αδτόύς κοιμωμέ- |
νους. 'Αφήσας δέ αδτούς καί απομακρυνθείς προσηύ-
έκ τρίτου. Έπειτα έρχεται πρός τούς μαθητάς
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■ου χαΐ λέγει προς αύτούς· Κοιμδσθε λοιπόν καϊ άνα-
εαόεσθε' Ιδού, έπλησίασεν ή ώρα καϊ παραδίδομαι είς
τείρας των έχθρων μου. Σηκωθήτε νά ύπάγωμεν, ίδού,
φθασεν δ προδότης.

«Πάτερ. ει όυτατνν εστι, παρε.ΙΘΙτω άπ' ψον το πο·
νριον τοντο' π.Ιηγ ονχ ' ώς «7"ώ θέλω. ά.Ί,ν ώς σύ ».
*Ματθ. χς' - 29).

25Ο- Ό 'ΙιιϋΒτΟς βυλλα^ιβανετοι.

| Ένφ έλεγε ταΟτα δ 3ησους, έρχεται δ Ιούδας
ία\ μετ * αύτου πολλοί στρατιώται καϊ ύπηρέται των
Αρχιερέων φέροντες μαχαίρας καϊ ξύλα και φανούς καϊ
λαμπάδας. Είχε δέ δώσει είς αύτούς δ προδότης σημεΤον,
$τι δ Ίησους είνε έκεΐνος, τόν οποίον θά έφίλει. Καϊ
ίύθύς πλησιάσας τόν Ίησουν καϊ είπών, Χαϊρε διδά-
σκαλε, έφίλησεν αύτόν. Τότε δ Ίησους λέγει προς
( λύτόν* Φίλε,. 'προς τί ήλθες ; Μέ φίλημα προδίδεις τόν ·&όν τοδ άνθρώπου, Ιούδα ; Πρδς δέ τούς στρατιώτας
Λέγει, Ποιον ζητεϊτε ; Ίησουν τόν Ναζωραΐον, άπε-
κρίθησαν. Τότε οί περί τόν Ίούδαν συνέλαβον αύτόν.
£ίμων δέ δ Πέτρος ίδών τουτο έσυρε ^ τήν μάχαφαν
χαΐ έκοψε το αύτίον του Μάλχου, του δούλου του άρ-
χιερέως. 'Αλλ' δ Ίησους έπέπληξεν αύτόν καΓείπε·
Ρέτρε, βάλε τήν μάχαιράν σου είς τήν θήΧην. Πώς
Ε|νε δυνατόν νά μή πίω το ποτήριον, το όποιον δ πα-
τήρ- μου έδωκε νά πίω ; Πρ&ζ δέ τούς συλλαβόντας
ψύτόν είπε· Μέ μαχαίρας και ξύλα έξήλθετε νά μέ
Συλλάβετε ώς νά ήμην ληστής. Καθ.' ήμέραν μ
ΙΙτε είς το ίερόν διδάσκοντα καϊ δέν μέ συνε^αμβάνεΐ*.
Άλλα τουτο έγινε διά νά πληρωθώσιν αί γραφα»;.
!| Εταίρε, έφ'ώ ήάρηχοτ νΐ6ντοϋ α^„οχχ
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Οί στρατιώται συλλαβόντες τόν Ίησουν έφεραν αύ-
τόν είς τόν άρχιερέα 'Ανναν, όπου συνήχθησαν οί αρχιε-
ρείς καί οί γραμματείς καί οί πρεσβύτεροι του λάου. Οί
μαθηταί του Ίησου άφήσαντες αύτόν έφυγονν μόνον
δέ ό Πέτρος καί ό Ιωάννης ήκολούθουν μακρόθεν. ΚαΙ
δ μέν Ιωάννης, έπειδή ήτο γνωστδς είς τόν αρχιερέα,,
είσήλθε μετά του Ίησου είς τήν αύλήν του άρχιερέως,
δ δέ Πέτρος έστεκεν έξω, 2ως οδ δ Ιωάννης είπεν είς
τήν θυρωρόν καί άφήκε τόν Πέτρον νά είσέλθη. Η θυ-
ρωρδς λέγει προς τόν Πέτρος, Μήπως είσαι καί σύ μα-
θητής του άνθρωπου τούτου ; \Αλλ' ό -Πέτρος ήρνήθτ^
είπών ότι δέν είνε. Καί έκ δευτέρου ήρώτήθη ό Πέτρος,.
μήπως είνε μαθητής του Ίησου, άλλα καί πάλιν,
ήρνήθη είπών ότι δέν γνωρίζει τόν άνθρωπον. Μετ * ολίγο'ν δέ έλθόντες τινές προς τόν Πέτρον είπον* Καί
είσαι μαθητής του Ίησου* διότι ή προφορά σου δει-
κνύει ότι είσαι Γαλιλαίος. Ό δέ Πέτρος ήρχισε νά δια^
μαρτύρεται καί . νά βεβαιώνΥ) μεθ* δρκου, ότι δέν γνω-
ρίζει τόν άνθρωπον. Αμέσως δέ έκραξεν ό άλέκτωρ.
Τότε ό Πέτρος ένθυμηθείς, ότι ό Ίησους εϊπε προς αύ-
τόν έν τω δείπνφ ότι θά τόν άρνηθί). τρίς πρίν δ άλέκ-
τωρ κράξη, έξήλθε καί έκλαυσε πικρώς.

« Μετανοείτε χαϊ πιστεύετε ίγ τω εναγγεΛίω » (Μάρχ.
α . 15). «7ο /ίεν λγ νεύμα πρό&νμον,. ή, άΐ σαρξ. ασθενής»
( Ίωαν. χς .Λΐ).
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παραόώως;» (Ματθ. στ . 50). *ΪΙάγτ*ς οί Λαβοντες μά^ I
χάιραν εν μαχαίρα αΛοΛοννζαι.τ» (Ματθ. χς-' . 52).

ΚΙ. Ό Ι¥γ·|ι*ι_ αρνείται τον ΊνκΙοΰν.
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«Ο 'ίκκϊοίίς Ινώ«ιον τών ά^ιβρέων.

Ό άρχϊερεύς "Αννας ίδών τόν Ίησουν ήρώτησεν
ί*χ&τόν περί των μαθητών καί τής διδαχής του. Ό δέ
Έησους άπεκρίθη· Έγώ έλάλησα παρρησία είς τόν κόσμον. Έγώ πάντοτε έδίδαξα είς τήν συναγωγήν και
ίίείς το Ιερόν, βπου οί Ιουδαίοι συνέρχονται πανταχόθεν,
τίποτε δέν έλάλησα κρυφίως. Τί με έρωτας ; Έρώ-
ί>τησον έκείνους, οί οποΐοι μέ ήκουσαν. Ούτοι γνωρίζουσι
τί εϊπον. Τότε εις έκ των όπηρετών Ιρράπισε τόν Ίη-
Ισουν είπών Ούτως αποκρίνεσαι είς τόν αρχιερέα ; Καί
β Ίησους άπεκρίθη" "Αν κακώς έλάλησα, μαρτύρησον
^ρΐ του *ακου, &ν δέ καλώς, τί με δέρεις; Οί δέ άρχιε-
ρείς καί οί πρεσβύτεροι καί το συνέδριον ολον έζήτουν
&ευδομαρτυρίαν κατά του Ίησου διά νά τόν φονεύσωσι.
|ζ.αί ήλθον μέν πολλοί ψευδομάρτυρες,άλλά ψευδομαρ-
τ'&ρίαν δέν εύρον. "Ήλθον έπί τέλους δύο ψευδομάρτυρες
ηφ εϊπον ΉμεΤς ήκούσαμεν τόν Ίησουν λέγοντα, ότι
δύναται νά κρημνίσ-ρ τόν ναόν καί είς τρείς ήμέρας νά
τόν οίκόδομήστβ. Τότε σηκωθείς δ άρχιερεύς είπε προς
ί'τόν Ίησουν Τί αποκρίνεσαι είς οσα ούτοι μαρτυρουσιν
[ |νάντίόν σου; Ό δέ: Ίησους έσιώπα. Τότε^ δ άρχιερεύς
Iρπ^' Σ> έξορκίζω είς τόν θεόν τόν ζώντα νά μας εϊπτρς,
!&ν.σύ είσαι 6 Χριστδς δ υίδς του Θεου. Αέγει προς αύτόν ;Κ Ίησους· Ναί, £γώ είμαι. ΤαΟτα ακούσας δ άρχιερεύς
ϊΐσχισε τά φορέματά του λέγων, Έβλασφήμησε, δέν
; ίχομεν πλέον χρε^αν μαρτύρων. Ηχούσατε σείς αύτοί
βλασφημ-ίαν του. Τί φρονείτε; Εκείνοι δέ άπεκρίθη-

Γαν· Εϊνε ένοχος θανάτου. Τότε ήρχισαν νά έμπτύωσι
•ον Ίησουν είς το πρόσωπον χαί νά £απίζωσι καί νά
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κολαφίζωσιν αύτόν. Ό δέ Ίησους τά ύπέμενεν άγογ-
γύστως καί έσιώπα.

« Έζήτονν ψευόομαρζυρίαγ χατά τον Ίησοϋ, χαι ονχ ' εν-
ροπ> (Ματθ. χζ . 59).

- ' .. .. : ·. . " I

253. Ό 'ΙΐΜίους ενώπιον τον Πιλάτο ν ν

και Έρώδου. |

Τήν πρω&χν δέσαντες τόν Ίησουν έφερον αυτόν είς
τό πραιτώριον πρός τόν ήγεμόνα Πόντιον Πιλάτον. Τότε ;
ίδών ό Ιούδας ότι κατεδικάσθη ό Ίησους, μετενόησε
καί έπέστρεψε τά τριάκοντα αργύρια εϊς τούς αρχιερείς I
καί τούς πρεσβυτέρους λέγων "Ήμαρτον, ότι παρέ- ί.
δωκα αίμα άθώον,. Ούτοι δέ είπον Τί μας μέλει; κάμει
καλά. 'Αλλ' ό Ιούδας ρίψας τά αργύρια είς τόν ναόν
άνεχώρησε καί έπήγε και άπηγχονίσθη. Ό Πιλάτος
έξελθών ήρώτησε τούς Ιουδαίους λέγων* Ποίαν κατη- |
γορίαν φέρετε κατά του άνθρωπου τούτου ; Εκείνοι δέ
άποκριθέντες είπον* Έάν οδτος δέν ήτο κακοποιός, δέν
θά τόν παρεδίδομεν είς σέ.ΛΤότε λέγει πρός αύτούς ο
Πιλάτος* Αάβετέ τον σείς καί κρίνατέ τον κατά τόν
νόμον σας. Οί δέ Ιουδαίοι είπον Ημείς δέν έχομεν
τήν άδειαν νά καταδικάσωμέν τινα είς θάνατον. Τότε
ήρχισαν νά κατηγορώσι τόν Ίησουν καί νά λέγωσιν
ότι έξεγείρει τόν λαόν είς στάσιν καί έμποδίζει νά δί-
δωσι φόρους είς τόν Καίσαρα καί όνομάζει έαυτόν Χρι-
στόν βασιλέα. Τότε ό Πιλάτος είσήλθε πάλιν είς τό
πραιτώριον καί ή ρώτησε τόν Ίησουν Σύ είσαι ό βα-1
σιλεύς τών Ιουδαίων; Ό δέ Ίησους άπεκρίθη καΐ είπεν-
'Αν ή βασιλεία μου ήτο έκ του κόσμου τούτου, οί ύπ-π- ]
ρέται μου θά ήγωνίζοντο νά μή παραδοθώ είς τούς I
Ιουδαίους. Ή βασιλεία μου δέν είνε έκ του κόσμου-
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τούτου. Άοιπόν είσαι βασιλεύς, ήρώτησεν δ Πιλάτος.
Σύ 'ρδ λέγεις, άπεκρίθη ό Ίησους. Έγώ διά τουτο
ήλθον έίς τόν κόσμόν διά νά κηρύςω τήν άλήθειαν.
"Οστις είνε έκ τής άληθείας άκούει τήν φωνήν μου.
Τότε ήρώτησεν ό Πιλάτος τί είνε αλήθεια* χωρίς δέ νά
; περιμείντρ άπάντησιν, έξήλθε πάλιν και λέγει προς τούς
Ιουδαίους* Έγώ δέν ευρίσκω καμμίαν ένοχήν είς τόν άνθρωπον τουτον.Άλλ'οί "Ιουδαίοι έπέμενον λέγοντες
| ο%* κινεί είς έπανάστασιν τόν λαόν άρχίσας άπδ τήν
Ι^λφαίαν καί φθάσας μέχρι τής Ιουδαίας. Ό Πι-
λάτος άκουσας Γαλιλαίαν, ήρώτησεν, άν δ Ίησους
ήτο Γαλιλαίος. Μαθών δέ ότι ήτο πράγματι Γαλι-
λαίος έπεμψεν αύτόν είς τόν τετράρχην Ήρώδην,
: δ όποιος διέτριβε τότε είς τήν Ιερουσαλήμ χαΐ είς του
οποίου τήν έξουσίαν ύπήγετο δ Ίησους. Ό Ηρώδης
ϊδών τόν Ίησουν έχάρη πολύ, διότι ήκουε πολλά περί
αύτοό και έπεθύμει προ πολλου νά τόν ίδη. Έκαμε
λοιπόν είς αύτόν πολλάς 1ρ6>τήσεις, άλλ' ό Ίησους δέν
άπεκρίθη τίποτε. Οί άρχιερείς καϊ οί γραμματείς κατη-
γορούν τόν Ίησουν σφοδρώς. Έπί τέλους ό Ηρώδης,
περιφρονήσας αύτόν και έμπαίξας τόν ένέδυσε λαμπρόν φόρεμα καϊ τόν έπεμψε πάλιν είς τόν Πιλάτον. ^

: « Ήμ,αρτοτ παραδούς αίμα άθώον » (Ματθ. χζ" .
« *Έγώ ε ες τον το γεγέντημαι και είς τοϋτο εΛήλνθα. είς τον
κόσμον, Ινα μαρτυρήσω τη άΛηθείαδ-Χ 'ίωάν. ικ' . 36).

Ό Ιηϋονς καταδικάζεται εις θάνατον.

- Έν φ δέ δ Πιλάτος έκαθητο έπί του βήματος,έστειλε
. προς αύτόν ή σύζυγος του καϊ είπε* Νά μή άδικησης-
.Τον δίκαιον τουτον, διότι πολλά έπαθον σήμερον είς το
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δνειρόν μου δι' αύτο'ν. Τότε ο Πιλάτος λέγει πρός τους
Ιουδαίους- Έφέρατε είς έμέ τον άνθρωπον τουτον ώς
στασιαστήν* έξετάσαντες όμως αύτόν έγώ καί δ Ηρώ-
δης δέν τόν ευρομεν άξιον θανάτου. 'Αλλ'ύπάρχει συ-
νήθεια κατά τήν έορτήν του Πάσχα νά σας απολύω
£να άπό τούς καταδίκους. Ποίον λοιπόν θέλετε νά σας
άπολύσω, τόν Ίησουν ή τόν φονένα Βαρραβαν ; Τόν
Βαρραβαν, άπεκρίθη ό λαός. Τι δέ νά κάμω τόν Ίη-
σουν, ήρώτησεν ό Πιλάτος. "Ολοι άπεκρίθησαν,Νά σταυ-
ρωθή Καί τί κακόν έκαμεν, ήρώτησε πάλιν δ Πιλάτος ί
Άλλ' έκεϊνοι έφώναζον έτι περισσότερον, νά σταυρω-
Τότε έλαβεν ό Πιλάτος τόν Ίησουν καί τόν Ι^,α-
^τίγωσεν, οί δέ στρατιώται πλέξαντες άκάνθινον στέφα-
νον τόν έβαλον είς τήν κεφαλήν του και τόν ένέδυσαν
χλαμύδα κοκκίνην καί τφ έδωκαν κάλαμον είς τήν δεξιάν
χείρα και γονυπετήσαντες ένώπιόν του έλεγον, ΧαΓρε δ
βασιλεύς τών Ιουδαίων. Έμπτύσαντες δέ αύτόν έλαβον
"τόν κάλαμον και έκτύπων τήν κεφαλήν του. Ουτω πά-
σχοντα έφερεν δ Πιλάτος τόν Ίησουν ένώπιον του λαου,
καί έλπίζων ότι θά κινήσΥ) αύτόν είς οίκτον είπεν Ιδού
ό άνθρωπος. Άλλ' ό λαός έκραζε* Σταύρωσον, σταύ-
ρωσον αύτόν. Λέγει πρός αύτούς δ Πιλάτος* Λάβετέ
τον σείς καί σταυρώσατέ τον. Έγώ δέν εύρίσκω είς αύ-
τόν καμμίαν ένοχη ν. Οί δέ Ιουδαίοι άπεκρίθησαν'Ημείς
έχομεν νόμον καί κατά τόν νόμος μας πρέπει νά φονευ-
θή, διότι είπεν ότι είνε υίός θεου.

ΤαΟτα άκούσας ό Πιλάτος έρωτα τόν Ίησουν "Πόθεν
είσαι σύ; Ό δέ Ίησους δέν άπεκρίθη. Είς έμέ δέν άπο-
κρίνεσαι; λέγει ό Πιλάτος. Δέν γνωρίζεις ότι έχω έξου-
σίαν νά σε σταυρώσω καί έξουσίαν νά σέ άπολύσω ;
Απεκρίθη δ Ίησους * Δέν θά είχες έξουσίαν κατ" έμου,
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αν δέν σοί ήτο δεδομένόν άνωθεν. Μετά ταΟτα ό Πι-
λάτος έζήτει πάλιν ν' άπολύσϊ) τόν Ίήσοδν. Άλλ οί
Ιουδαίοι έκραζόν λέγοντες· Έάν τ-οδτον άτϊολύσης,
δεν είσαι φίλος του Καίσαρος. Ό Πιλάτος άκόύσας
Γ; ταΟτα έλαβε" τόν Ίησουν καί έκάθησέν αύτόν έπί του
|| βήματος είς -"%όπον καλούμενον λιθόστρωτον και είπε
I}] προς τούς Ιουδαίους· Ιδού δ βασιλεύς σας. Άλλ ' ούτοι
< έκράύγασάν · Άρον, άρον, σταύρωσον αύτόν. Λέγει
11; προς αύτούς ο Πιλάτος^ Τόν βασιλέα σας νά σταυρώ-
|:|| σω ; Οί δέ άρχιερείς άπεχρίθησαν Δέν ίχομεν βασιλέα
εϊμή Καίσαρα. Ίδών τότε δ Πιλάτος ότι δέν κατορ--
Ρ θώνει νά σώστρ τόν Ίησουν, άλλα μάλλον γίνεται θό-
;" ρυβος, έλαβεν ύδωρ καί νίψας τάς χείρας του ένώπιον
του λαου είπεν Αθώος είμαι άπδ του αίματος του δι-
| καίου τούτου1 σεις δψεσθε. Καί ολος 6 λαδς άπεκρίθη*
.1 Τδ αΐμα αύτου ας πέση είς ήμάς καί εϊς τά τέκνα μας.
Πί Τότε δ Πιλάτος τόν μέν Βαρραβάν απέλυσε, τόν δέ
Ίησουν παρέδωκε διά νά σταυρωθή.

« Ό Χριστός άμαρτίαν ονκ έποίηβεν, ονόε ενρέ&η όόλο§
εν τω θτόματι αντον» (Α . Πετρ. 6' . 22) «"Ιδε ό άμνός
!ϊ τοϋ ®εοϋ δ αίρω>· την άμαρτίαν του κόσμου» (Ίωάν.ά. 29).

|Ι / ϋτανρω<ίις τον ϊη<ίο€'.

Οί στρατιώται του ήγεμόνος παραλαβόντες τόν Ίη-
σουν έξεδυσαν αύτόν τήν πορφύραν, καί τόν ένέδυσαν
τά φορέματα του, καί;θέσαντες είς τούς ώμους του τόν !| σταυρόν, τόν ώδήγησαν έξω τής πόλεως είς τόπον λε-
γόμενον Γολγοθάν, διά νά σταυρώσωσιν αύτόν. Καθ*
δδδνίδέ απήντησαν Σίμωνα τινα-Κυρηναΐον χαί ήγγά-
}| ^ΐΟσίτ/ γ·Η'γ;/ νά σηκώσΤ) τόν σγαυρόν. Ήκολούθει δέ
λαδς πολύς καί γυναίκες, αί όποιαι έκλ'αιον καί έθρή-
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νουν. Ό δέ Ίησους στραφείς είπε* θυγατέρες- Ιερου-
σαλήμ, μή χλαίετε δι' έμέ, άλλα διά σας καί δια τά
τέκνα σας./ Φθάσαντες δέ οί στρατιώται είς τον Γολ-
γοθαν έσταύρωσαν τόν Ίησουν καί δύο κακούργους, τόν
£να έκ δεξιών καί τόν άλλον έξ αριστερών. ΤΗτο δέ
ήμ-έρα Παρασκευή, καί ώρα περίπου δωδέκατη. Ό Πι-
λάτος έγραψεν έπί του σταυρου του Ίησου έπιγραφήν
γεγραμμένην έβραΓστί, ελληνιστί καί £ωμαϊστί, τήν
εξής· « Ίησους ό Ναζωραίος ό βασιλεύς τών Ιουδαίων.»
Σταυρώσαντες δέ αυτόν οί στρατιώται έλαβον τά φο-
ρέματά του καί τά διεμοιράσθησαν. Οί δέ διαβαίνοντες /)
έκειθεν υβριζον τόν Ίησουν καί κινουντες τάς κεφαλάς
των έλεγον Σύ, ό όποιος κρημνίζεις τόν ναόν καί είς
τρεις ήαέοας τόν άνοικοδομείς, σώσον τόν έαυτόν σου.

είσαι υίός του θεου, κατάβα -άπό τόν σταυρόν.
Όμοίως δέ καί οί άρχιερεϊς καί οί γραμματείς καί ο!
πρεσβύτεροι έμπαίζοντες αυτόν έλεγον "Αλλους έσωσε,
τόν έαυτόν του δέν δύναται νά σώση. Άν είναι βασι-
λεύς του Ισραήλ, άς καταβή τώρα άπό τόν σταυρόν,καί
θά πιστεύσωμεν είς αύτόν. 'Αφου είνε υίός του Θεου, άς
τόν σώση ό θεός. Ό δέ Ίησους έλεγε* Πάτερ, συγ-
χώρησον αύτούς, διότι δέν γνωρίζουσι τί κάμνουσιν.
Είς δέ τών κρεμασθέντων κακούργων έβλασφήμει τόν
\Ίησουν λέγων^ 'Αν ήσαι ό Χριστός, σώσον τόν έαυ-
τόν σου καί ημάς. Ό δέ άλλος έπέπληττεν αύτόν καί
έλεγε* Δέν φοβείσαι τόν θεόν; Καί ήμεΐς μέν πάσχομε^
δικαίως, διότι άπολαμβάνομε^ άξια όσων έπράξοψ^εν,
άλλ'.ούτος δέν έπραξε κανέν άτοπον. Καί έλεγεν είς
τόν Ίησουν* Ένθυμήσου με, Κύριε, όταν £λθιρς είς τήν
βασιλείαν σου. Καί είπε πρός αύτόν ό Ίησους* Αλη-
θώς σοι λέγω ότι σήμερον θά ήσαι μέ έμέ εϊς. τόν παρά-
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! δείϊτον. "Ιφταντο. δέ πλησίον του σταυρου του Ίησου ή
ί |μήτηρ αύτοβ καϊ ή άδελφή τής μητρός του Σαλώμη καϊ
I Μαρία ή γυνή του Κλωπά καϊ Μαρία ή Μαγδαληνή.
| Ό δέ Ίησους ίδών τήν μητέρα του καϊ τόν ήγαπημένον
! Ιτου μ&θητήν λέγει προς τήν μητέρα- του. Γύναι, ίδού δ
υίος σου. "Επειτα λέγει προς τόν μαθητή ν του* Ίδού
-ή^χήτηρ σου. Καϊ άπ' έκείνης τής ώρας παρέλαβεν δ
| "Ιωάννης τήν μητέρα του Ίησου είς τήν*οίκίαν του.

«Μείζονα ταύτης άγάηητ ουδείς £χει, ίνα τις τήν ψνχήν
αντον θη νιτερ των φιΛων αντοϋ» ('ίωάν. ιβ'. 13).

*ΊΙάτερ, ά<ρες αντοΤς' ον γαρ οίδασι τι ποιονσι® (Λουχ.

[256, Ό Ί«<ίοίίς άποθνή<)κΕΐ.

Ι., Άπδ της μεσημβρίας μέχρι τής τρίτης ώρας σκό-
' :^ος έγεινεν εϊς ολην τήν γήν. Τήν οέ τρίτην ώραν
ίκραξεν δ Ίησους μεγαλοφώνως* θεέ^τ^ύ, θεέ μου,
: Ιδιατί μέ έγκατέλιπες ; Μετά ταΟτα λέγει δ Ίησους "
I Διψώ. Οί δέ στρατιωται γεμίσαντες σπόγγον άπδ δξους
Ιθεσαν αύτόν είς κάλαμον καϊ τόν έπλησίασαν είς το
•στόμα του. Λαβών δ Ίησους το οξος λέγει τετέλεσται.
Άφήσας δέ φωνήν μεγάλην είπε* Πάτερ, είς χεΓράς
Γ σου παραδίδω το πνεΟμά μου. Καϊ κλίνας τήν κεφαλήν
^Ίέξέπνευσεν. '&ίψ'
|! Εύθύς δέ μετά ταΟτα τϊ^αραπέτασμα του ναου
Ισχίσθη είς δύο άπδ άνω έως κάτω \ ή γή έσείσθη, αί
ϊ | πέτραι έσχίσθησαν, οί τάφοι ήνοίχθησαν καϊ πολλά
σώματα των κεκοιμημένων άγίων ήγέρθησαν. Τότε δ
Ικατόνταρχος καϊ οί μετ' αύτου ί££ντες τά γενόμενα
έφοβήθησαν πολύ καϊ εΐπον Αληθώς θεού υίδς ήτο
] ούτος. Καϊ ολοι δέ οί παρόντες έκτύπων τά στήθη των

5



66

ΙΕΡΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ι-·

καί μετενόουν. Διά να μή μείνωσι δ£ τά σώματα έπΐ '
του σταυρου τήν μεγάλήν έκείνην ήμέραν του Σαββά-

του, οί Ιουδαίοι πα^εκάλεσαν τόν Πιλάτον νά συντρι-
φθώσι τά σκέλη το>ν καί νά καταβιβασθώσιν άπο τοί>
σταυρου οί έσταυρωμένοι. Τότε ήλθον οί στρατιώται,
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καί τών μέν δύο ληστών τά σκέλη συνέτριψαν, τόν δέ
; Ίησουν άφήκαν, διότι είχε ν άποθάνει. Άλλ'εΤς έκ τών
στρατιωτών έκέντησε μέ τήν λόγχην τήν πλευράν του
I ||χαΙ εύθύς έξήλθεν αίμα καί ύδωρ.

1α ' Αληθώς θεον νιος ηγ ούτος-» (Ματθ. . 54) «Χρι-
ίττός $ καθ ε γ ΰπερ νμώτ, νμϊγ ϋτίολψηαΥ(ύΥ ύπογραμμόγ,
1 &·α επαχολονθήσητε τοις Ιχνβσιν α ν τον» (Λ'. Πετρ. 6'. 21).

] Η . ' . .......· ·: ν .,-.. -

Ταφη το0 Ίηόον.

Ι" Τήν έσπέραν ήλθεν προς τόν Πιλάτον δ Ιωσήφ, δ άπδ
Άριμαθείας, βουλευτής, άνθρωπος πλούσιος καί δίκαιος
κεχρυμμένος μαθητής του Ίησου, καί έζήτησετδ σώμα
Ιί Λαβών δέ αύτδ κατά διαταγήν του Πιλάτου

το έτύλιξεν είς σινδόνα χαθαράν καί το ήλειψε μέ άρώ-
ματα, τά οποϊα έφερεν δ Νικόδημος. *Ητο δέ πλησίον
του τόπου τής σταυρώσεως μνημείον λίθινον λαξευτόν,
το οποϊον δέν είχε ν ακόμη ταφή άλλος· ένταΰθα
2θαψ&ν το σώμα του Ίησου καί έφραζαν τήν θύραν
του μνημείου μέ λίθον μέγαν. Ήκολούθουν δέ γυναί-
κες, αϊ οποϊα ι εϊχον έλθει μέ τόν Ίησουν άπδ τήν Γαλι-
λαίαν καί έθεώρουν που τίθεται το σώμα αύτου. Έπι-
στρέψασαι δέ παρεσκεύασαν άρώματα καί μΟρα. Άλλά
ΠΙτδ σάββατον ήσύχασαν, καθώς ό νόμος διέτασσε.
Ιί Τήν έπιουσαν συνήχθησαν οί αρχιερείς καί οί Φαρι-
;Π|σαϊαι προς τόν Πιλάτον καί είπον Κύριε, ένθυμήθη-
ί -μεν . ότι έκεΐνος δ πλάνος είπεν, ότε άκόμη έζη, ότι μετά
I ρ τρεϊς ήμέρας θά άναστηθη. Διέταξε λοιπόν νά φυλαχθή
|| δ τάφος του έως τής τρίτης ήμέρας, μήπως οί μαθη-
Η| του έλθωσι τήν νύκτα καί κλέψωσι το σώμά του
ί || χαϊ είπωσι είς τόν λαόν ότι ανέστη έκ τών νεκρών. Ή
έσχατη αύτη πλάνη θά είνε χειροτέρα άπδ τήν πρώ-
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την. Είπε δέ προς αύτούς ό Πιλάτος· Έχετε φρουράν, ;
ύπάγετε καί ασφαλίσατε τόν τάφον, καθώς είξεύρετε. |
Εκείνοι δέ πορευθέντες έσφράγισαν 'τόν λίθο ν άσφαλί-
σαντες τόν τάφον μέ φρουράν.

«Συ> ειάφηιιεγ αύτώ διά τον βαπτίσματος «ς το^" θά-
Υατογ, £να ώσπερ ήγ/ρθη Χριστός έχ γεχρώ* διά της δό-
£ης τον Πατρός, οντω χαί ημείς ε>- χα ό^ητι ζωής περιπα-
τήυωμεν» ('Ρωμ. ς'. ■· · '

Άνά<ίτα<ης τον Ίπόον.

Τήν Κυριακήν πολύ πρωι ήρχοντο εϊς τόν τάφον'Μα- |
ρία ή Μαγδαληνή καί Μαρία ή μήτηρ του Ιακώβου καΐ
ή Σαλώμη φέρουσαι αρώματα διά νά άλείψωσι τόν Τη- |
σουν. Καί διελογίζοντο, ποίος θά άποκυλίστ) τόν λίθον
άπδ τήν θύραν του μνημείου, διότι ήτο τολύ μέγας. !

Άλλ'

ένφ διελογίζοντο ταύτα, σεισμός μέγας έγεινε καΐ
άγγελος Κυρίου καταβάς έξ όύρανου άπεκύλισε τόν λί-
θον άπδ τήν θύραν του τάφου καί έκάθησεν έπάνω είς
αύτόν. *Ητο το πρόσωπόν του ώς αστραπή καί τά έν-
δύματά του λευκά ώς χιών, Οί δέ φύλακες οί φυλάτ-
τοντες τόν τάφον έφοβήθησαν πολύ καί έγεινοςν ώς νεκροί.

Ήλθον δέ αί γυναίκες είς τό μνημειον καί βλέπουσιν |
ότι δ λίθος είχεν άποκυλισθή άπδ τήν θύραν- αύτου. Τρέ-
χει λοιπόν ή Μαρία ή Μαγδαληνή καί έρχεται προς τόν |
Σίμωνα Πέτρον καί τόν Ίωάννην καί λέγει προς αύτούς·
Έσήκώσαν τόν Κύριον άπδ τόν τάφον καί δέν γνωρί--
ζομεν που έθεσαν αύτόν. Αί δέ άλλαι γυναίκες είσελ- ;]
θουσαι είς τό μνημειον εϊδον νεανίσκον καθήμενον είς τά |ί
δεξιά ένδεδυμένον στολήν λευκήν καί έφοβήθησαν. Ό δέ <
νεανίσκος εϊπε προς αύτάς· Μή φοβήσθε. Ζητείτε Ίη-
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σουν τόν Ναζαρήνόν τόν έσταυρωμένον ; Τί ζητείτε τόν
ζώντα μετά τών νεκρών; Ήγέρθη, δέν είνε έδώ' ίδετε
τόν τόπον όπου έκειτο ό Κύριος, Άλλ' υπάγετε ταχέως
καί είπατε είς τούς μαθητάς του .ότι άνέστη έκ νεκρών.
Καί έξήλθον ταχέως άπό τό μνημειον μέ φόβον καί χαράν
μεγάλην καί έτρεξαν ν' άναγγείλωσιν εϊς τούς μαθητάς
τήν άνάστασιν του Κυρίου. Ό δέ Πέτρόζ καί Ιωάννης
ήλθο>0 μετά σπουδής είς τό μνημειον, καί ίδόντες ότι
ό Ίησους άνέστη τφ όντι, έπίστεύσαν. Ή δέ Μαρία
ή Μαγδαληνή ήλθε πάλιν είς τοντάφον καί έκλαιεν
έξω. Κύψασα δέ νά ίδη είς τό μνημειον βλέπει δύο άγ-
; γέλους οΕ όποιοι λέγουσι πρός αυτήν * Γύναι, τί κλαί-
; εις;-Ά^γει πρός αύτούς ή Μαρία· Κλαίω, διότι έσήκω-
σαν τόν Κύριόν μου άπό τόν τάφον καί δέν γνωρίζω που
έθεσαν αύτόν. Καί ταΟτα είπουσα έστράφη είς τά όπίσω
καί βλέπει Εστάμενον τόν Ίησουν, ό όποιος λέγει πρ&ς
αύτήν Γύναι, διατί κλαίεις ; Ποιον ζητείς; Εκείνη
νομίζουσα ότι είνε ό κηπουρός, λέγει πρ&ς αυτόν Κύ-
ριε, αν σύ έσήκωσας αύτόν, είπέ μοι που τ&ν έθεσας
διά νά τόν σηκώσω. Λέγει πρός αύτήν ό Ίησους·
Μαρία. Στραφεΐσα Εκείνη λέγει πρός αύτόν Διδάσκαλε.
Μή μέ έγγίζγ)ς, έπαναλαμβάνει ό Ίησους, διότι δέν
^ άνέβην άκόμη είς τόν πατέρα μου. Τπαγε δέ πρός
τούς άδελφούς μου καί είπέ πρός αύτούς, ότι άναβαίνω
πρός τόν πατέρα μου καί πατέρα σας, καί θεόν μου
καί Θεόν σας/Ηλθεν ή Μαρία ή Μαγδαληνή καί άνήγ-
γειλεν είς τούς μαθητάς, ότι είδε τόν Κύριον καί τί
είπε πρός αύτήν.

Έν τφ μεταξύ στρατιώται τίνες έκ της φρουράς, ή
οποία έφύλαττε τόν τάφον του Ίησου, ήλθον είς τήν
πόλιν. καί ανήγγειλαν είς τούς άρχιερείς τά γενόμενα.
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Οί δέ αρχιερείς συνελθόντες είς συμβοώλιον μέ τούς
πρεσβυτέρους, έδωκαν χρήματα πολλά είς τούς στρα-
τιώτας καϊ είπον. προς αύτούς νά διακγιρύξωσιν βτι οί
|*αθητα1 του Ίησου ήλθον τήν νύκτα καϊ τόν έκλεψαν,
■ένφ αύτοί έκοιμώντο. Προσέθηκαν δέ, ότι, άν δ ήγεμών
άκούσϊ} τουτο, αύτοί θά τόν πείσωσι νά μή τούς τιμω-
ρήσ·/). Οί στρατιώται λαβόντες τά χρήματα έπραξαν
ώς έδιδάχθησαν καϊ έκτοτε δ λόγος ούτος διεδόθη είς
τούς Ιουδαίους καϊ σώζεται μέχρι σήμερον.

« Έγώ είμι ή άϊάσνασις χαϊ ή ζωή' χαϊ πας ό ίων χαϊ

πιστεύωτ είς εμί, κ&ν αποθάνη ζήνβται, χαϊ πας δ ζώτ χα\

πιστβύων είς εμί ον μή άιτοίάνη είς τον αιώνα (Ίωάν.

*α'. 25, 26). \ -—"

¥

Κ9. Ό 'Κη<?ο€?ς ^ανε^οΰται βίς
τοιτ ^ιαθητ&ς τον.

Μετά τήν άνάστασιν αύτου δ Ίησους έφανερώθη
πολλάκις είς τούς μαθητάς του. Κατά τήν ήμέραν τής
άναστάσεως αύτου έφανερώθη δ Ίησους είς δύο έκ των
μαθητών του, οί οποίοι μετέβαΐνον είς τήν κώμην Εμ-
μαούς* ούτοι δέ φθάσαντες εϊς Ιερουσαλήμ άνήγγειλαν
είς τούς Ινδεκα καϊ τούς μετ* αύτών, ότι εΐδον καθ"
ίδόν τόν Κύριον.

Τήν έσπέραν τής αύτής ήμέρας, ένφ οί ένδεκα μα-
θηταΐ ήσαν συνηγμένοι καϊ διά τόν φόβον των Ιουδαίων
έίχον τάς θύρας τής οίκίας κεκλεισμένας, ήλθεν δ Ιη-
σούς καϊ έσταθη είς το μέσον καϊ είπε προς αύτούς \
Είρήνη ύμίν. Καϊ ταΟτα είπών, έδειξεν είς αύτούς τάς
χείρας καϊ τήν πλευράν αύτου. Έχάρησαν λοιπόν οί
μαθητα(, Ιδόντες τόν Κύριον* είπε δέ προς αύτούς δ
Ίησους· Είρήνη ύμίν, καθώς άπέστειλεν έμέ ό πατήρ,
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1 Ιΐουτω καί έγώ πέμπω Ομάς είς τόν κόσμον. Καί τουτο
ειπών ένεφύσησε.καΐ λέγει πρός αύτούς· Λάβετε πνεΟμα
< άγιον. Θωμάς δέ, εις έκ τών δώδεκα, 6 λεγόμενος Δί-
δυμος, δέν ήτο μετ'αύτών, ότε ήλθεν ό Ίησους.Έλε-
γον λοιπόν είς αύτόν οι άλλοι μαθηταί* Είδομεν τόν
Κύριον. Ούτος δέ είπε πρός αύτούς· Έάν μή Γδω είς
ί|ίτάς χεϊράς του. τόν τύπον τών ήλων καί βάλω τόν
; δάκτυλο ν μου είς τόν τύπον τών ήλων, καί βάλω τήν
χεΓρά μου εϊς τήν πλευράν αύτου, δέν θά πιστεύσω.
Καί μετά δκτώ ήμέρας ήσαν πάλιν συνηθροισμένοι οί
μαθηταί, ήτο δέ καί ό Θωμάς μετ' αύτών. Ένφ δέ
πάλιν α! θ£ραι ήσαν κεκλεισμέναι, "έρχεται ό Ίησοδς
καί λέγει^ρός αύτούς·.. Ειρήνη ύμίνΤ" "Έπειτα λέγει
πρός τόν £&)μάν* Φέρε τόν δάκτυλόν σου έδώ καί ί'δε
τάς χείραδ; μου* και φέρε τήν χεΐρά σου έδώ, καί βά^ε
ί^Ιείς τήν πλευράν μου, καί μή γίνου άπιστος, άλλα πι-
στός. Θωμάς άπε*ρίθη· Κύριέ μου, καί θεέ μου.
Ό δέ Ίησους λέγει πρός αύτόν Έπίστευσες, διότι μέ
είδες- Μακάριοι ε?νε έκεΐνοι, οί όποιοι χωρίς-νά ϊδωσιν
έπίστευσαν

Μετά ταΟτα έφανερώθη ό Ίησους εϊς τούς ένδεκα
είς τό όρος της Γαλιλαίας καί είπε πρός αύτούς· ΜοΙ·
έδόθη πάσα έξουσία είς τόν ούρανόν καί είς τήν γήν.
Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τά έθνη βα-
Π| πτίζοντες τούς άνθρώπους είς τό όνομα του Πατρός καί
του Υίου καί του αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αύ-
τούς νά φυλάττωσι πάντα όσα σας παρήγγειλα. Καί
ιδού έγώ είμαι μαζύ σας μέχρι της συντελείας τών
αιώνας.

!ίί

«Μακάριοι οι μη ίόόγζες χαι Λΐστεύσαγτες»( Ίωάν.χ' 29).

Λ
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60, Ή ΆνάληιΙ'ΐς τον Ίικίον.

Τήν τεσσαρακοστήν ήμέραν άπδ τής Αναστάσεως,

Μ\ ■'//

δ Ίησους έξήγαγε τούς μαθητάς του είς τήν ΒηΘα-
νίαν έπΐ τού δρους του Έλαιώνος, καΐ παρήγγειλεν

\ \
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είς αύτούς νά μή άπομακρυνθώσιν άπδ τήν Ιερουσα-
λήμ, άλλά να περιμένωσιν έκει, έως ού πληρωθή β,τι
ύπεσχέθή είς αύτούς έκ μέρους του πατρός του· διότι
ό μέν Ιωάννης έβάπτισε μέ ύδωρ, άλλά σεΐς μετ' ολί-
! γας ήμέρας θά βαπτισθήτε μέ ΠνεΟμα άγιον καί θά
λάβητε δύναμιν έξ ύψους, έπελθόντος είς σας του αγίου
Πνεύματος, καί θά γίνετε μάρτυρές μου είς τήν Ιε-
ρουσαλήμ καί είς πάσαν τήν γήν. Ταύτα είπών ύψωσε
τάς χεϊρας καί ηύλόγησε τούς μαθητάς του. Ένφ δέ
! ηύλόγει αύτούς, άνελήφ()η ένώπιόν των είς τόν ούρα-
νόν καί νεφέλη φωτεινή άπέκρυψεν αύτόν άπδ τούς δφ-
θαλμούς των. Έν ω δέ οί μαθηταί έβλεπον είς τόν ού-
| ρανόν, δύο άνδρες μέ ένδύματα λευκά ένεφανίσθησαν είς
| αύτούς καί εΐπον Ανδρες Γαλιλαίοι, τί στεκετε καί
! βλέπετε είς τόν ούρανόν ; Ό Ίησους ούτος δ αναλη-
φθείς άπδ σας είς τον ούρανόν θά έλθη. πάλιν 8πως τόν ^ είδετε άναλαμβανόμ£νον. Τότε οί μαθηταί προσκυνή-
I | σαντες ύπέστρεψαν είς Ιερουσαλήμ μετά χαράς μεγά-
; }!" λης.. Καί ήσαν διά παντδς είς το ιερόν, αίνουντες και
[ εύλόγουντες τόν θεόν.

α. Και Μου εγώ μεΰ' υμών είμι -κάσας τάς ήμίρας, εως
τής συντεΛείας τοϋ αιώνος». (Ματθ. χι/ .20). V

ΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ

61. Έπι^οίττκίις τον άγίον Πνεύματος.

- Μετά τήν άνάληψιν του Ίησου όί απόστολοι διέ-
ϊ τρίβον δμου είς τά Ιεροσόλυμα καί περιέμενον νά έκ
πληρωθή ή ύπόσχεσις του διδασκάλου των. θέλοντες
δέ νά έκλέξωσιν άλλον 'Απόστολον άντί του Ιούδα,
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έστησαν είς το μέσον δύο, Ιωσήφ τόν κοςλούμενον Βαρ- ;
σαβαν καϊ τόν Ματθίαν. Προσευχηθέντες δέ είπον, Σύ
Κύριε, όστις γνωρίζεις τάς καρδίας βλων, άνάδειξον έκ
τούτων των δύο ένα, τόν οποίον έξέλεξας νά λάβη. τήν |
&ακονίαν ταύτην καϊ αποστολή ν, τήν οποίαν ό /Ιούδας |
παρέβη. Καϊ έλαβον κλήρους καϊ ,έπεσεν δ κλήρος έπί |
τόν Ματθίαν καϊ συγκατηριθμήθη μέ τούς Ινδεκα Άπο- |
στόλους.

Τήν·- πεντηκοστήν δέ ήμέραν άπδ του πάσχα, τήν ί οποίαν οί Ιουδαίοι έώρταζον είς άνάμνησιν του μωσαΐ- |
κοϋ νόμου, ήσαν βλ ο ι οί Απόστολοι συνηγμέν,οι είς !
τόν ίδιον τόπον. Αίφνης ήχος μέγας ήκούσθη έκ του |
ούρανου καϊ έγέμισεν ολον τόν οίκον, όπου έκάθηντο. I
Καϊ έφάνησαν πύριναι γλώσσαι καϊ. έκάθησαν είς Ινα ]|
£καστον έξ αύτών καϊ έπληρώθησαν ολοι άπδ ΠνεΟμα !
άγιον καϊ ήρχισαν νά κηρύττωσι τά μεγαλεία του Θεο.Ο
είς διαφόρους γλώσσας. Ήσαν δέ είς τήν Ιερουσαλήμ
διά τήν έορτήν πολλοί εύλαβείς Ιουδαίοι άπδ παν .έθνος. 1
Άκούσαντες δέ τόν ήχον τουτον συνέρρευσαν καϊ ή- ί
κουον έκαστος έκ των "Αποστόλων νά λαλγι τήν Ιδίαν
αύτών γλώσσαν. Έθαύμαζον δέ πάντες διά τοϋτο καϊ ·
ήπόρουν, καί τίνες χλευάζοντες, έλεγον οτι είνε με- ;
θυσμένοι.

Τότε σηκωθείς δ Πέτρος μέ τούς ένδεκα ύψωσε τήν |
φωνήν του καϊ έκήρυξε τόν θάνατον κάΐ τήν άνάστασιν ί
του Ίησου. Προέτρεπε δέ αύτούς νά μετανοήσωσι κ«1 ]
νά βαπτισθώσιν είς το ονομα του Ίησου· Χριστου. Οίδέ
Ιουδαίοι προθύμως άποδεχθέντες τόν λόγον του Πέτρο α
έβαπτίσθησαν τήν ήμέραν έκείνην τρισχίλιοι περίπου. ν

«*Οταν όε εκείνος* τ ό Πνεύμα τής άΛ-ηθύας^ δόη- \
γήσει ύμας εις Λάσαν τήν αΑήθειαντ* (Ίωάν* ις , 13).
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β^. Ή πρώτη χριστιανική
Εκκλησία.

Μετά τήν έπιφοίτησιν του άγίου Πνεύματος οί Από-
στολοι έχήρυττον μετά θάρρους τό Εύαγγέλιον, πολλοί
δέ έπίστευον καθ' έκάστην είς Χριστόν καί έβαπτί-
ζοντο καί ούτω συνέστη ή πρώτη χριστιανική Εκ-
κλησία. "Ολοι δέ οί πιστεύοντες έζων όμου καί εΐχον
βλ α κοινά καί κανείς έξ αύτών δέν ήτο ένδεής. Οί έχον-
; |τες κτήματα έπώλουν αύτά καί έφερον τά χρήματα
: είς τούς Αποστόλους, οί όποιοι τά διεμοίραζον είς έκα-
;στον κατά τήν χρείαν αύτου. Καθ'ήμέραν δέ ήρχοντο

• είς τό ίερόν καί ήκουον τήν διδαχήν τών Αποστόλων
καί έτέλουν τήν θείαν εύχαριστίαν κατ' οίκον είς άνά-
μνησιν του Ίησου καί προσηύχοντο. "Ολων τών πι-
στευόντων ήτο μία ή καρδία καί ή ψυχή. Διά τής θείας

συνεργείας ή χριστιανική Εκκλησία ηΰξανε καθ*
? έκάστην. Επειδή δέ οί μαθηταί έπληθύνοντο, οί έλ-
ληνισταί ίγόγγυζον κατά τών έβραίων, ότι αί χήραι
αύτών παρεβλέποντο είς τήν καθημερ»νήν διακονίαν.
'Τότε οί Απόστολοι καλέσαντες τούς μαθητάς «ίπον, δτ*
δέν είνε πρέπον νά άφήσωσι τό κήρυγμα του θείου λόγου
καί νά ύπηρετώσιν είς τραπέζας. Είνε λοιπόν ανάγκη
νά έκλεχθώσιν έπτά άνδρες άγιοι καί εύσεβεις, είς τούς
όποιους νά άνατεθη ή διαχείρησις τών χρημάτων καί
ή διανομή τών έλεημοσυνών. Καί έξελέχθησαν έπτά

• ίΐανδρες, ό Στέφανος καί άλλοι 6ξ μετ' αύτου, έπί τών
! οποίων οί Απόστολοι προσευχηθέντες έθεσαν τάς χεί-
ρας των. Οί άνδρες δέ ούτοι ώνομάσθησαν διάκονοι.

| | « 'Εν τούτω γνώσονται χάνζες 6ζι εμοϊ μαθηταί εστε,
*άν άγάΛην Ίχηζε εν άλλήλοις» ( Ίωάν. ϊγ'. 35).

ί
!
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63. Ό Πέτρος ιίά^ο Ιωάννης.

ί*. ]

Όλίγψ ύστερον δ Πέτρος καί δ Ία>άννης άναβαίνον-
τες είς το ίερόν δια νά προσευχηθωσιν απήντησαν χω- |
λόν τινά, τόν όποιον έθεράπευσαν. Ό λαδς 'έξεπλαγη ;
διά , τούτο"· ό δέ Πέτρος λαβών έντευθέν. άφορμήν ;έκή-
ρυξε μετά θάρρους το Εύαγγέλιον. Έπίστευσαν δέ πολ— |
λοί είς το Εύαγγέλιον και ό άριθμδς των πιστευσάντων ί
άνήλθεν είς πέντε χιλιάδας. Άλλ*. οί άρχιερεϊς δργι- |
σθέντες συνέλαβον αύτούς καί τούς έ<ρυλάκισαν.Έπειτα
συνήλθε το συνέδριον καί άπηγόρευσεν είς αύτούς νά
κηρύττωσι το Εύαγγέλιον, 'Αλλ' δ Πέτρος μετά παρ- .
ρησίας έκήρυξεν ένώπισν πάντων τόν Ίησουν ειπών οτι ί
δέν δύναται νά παύση νά κηρύτττ) οσα είδε καϊ ήκουσε.
Πρέπει, λέγει ν * άκούση τις τόν Θεόν μάλλον παρά
τούς άνθρώπους. Οί Ιουδαίοι άπειλήσαντες τόν Πέ-
τρον καϊ Ίωάννην άπέλυσαν αύτούς, διότι δέν εδρον
αίτίαν νά τούς τιμωρήσωσιν. Έν τούτοις έκεΐ^οι έλά-
λουν τόν θείον λόγον μετά θάρρους καί πολλοί όσημέ-, ί
ραι προσετίθοντο είς .τούς πιστεύοντας. Ταύτα βλέπ.ον- 1
τες οί άρχιερεΐς συνεκάλεσαν_ συνέδριον και έσκέπτοντο ί
νά θανατώσωσιν αύτούς. Τότε Φαρισαΐος τις ονόματι ]
Γαμαλιήλ, είπε προς αύτούς· "Ανδρες Ίσραηλϊτάι^
προσέξατε τί μέλλετε νά κάμετε είς ,τούς ανθρώπους
τούτους.Άν Τδ (έργον των είνε.. έξ.ανθρώπων, θά κατα- |
στραφώ μόνον του, αν δέ είνε. έκ θεου, δέν δύνασθε σεις
νά τό καταστρέψητε. Καί οί .μέν ΊουδαΓοι έπείσθησαν
καί προσκαλέσαντες τούς Αποστόλους τούς έδειραν και.
τούς άπέλυσαν, άφου παρήγγειλαν είς αύτούς νά μή
κηρύττωσι τόν Ίησουν. Οί δέ Απόστολοι, άπήλθον
χαίροντες ότι ήξιώθησαν νά πάθωσι διά το ονομα του
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ί ■ .

ΙΊησου. Δέν έπαυσαν δέ νά διδάσκωσι καθ 'έκάστην καί
|νά κηρύττωσι τόν Ίησουν Χριστόν. V,

I ·. \« Φόβος ονχ Μσπν εντη αγάπη, αλλ' ή τελεία. αγάπη
ιεζω βάλλει τον ρόόον» ( Α'. 'ίωάν. ό' . 28. «,Πειθαρχεϊν
Δει θεώ μάλλον η άνθρώκοις ( Πρά£. έ. 29).

64- 'Ο «ρωτο^ιάρτνς Στέφανος.

ί . Ό Στέφανος, εις έκ τώ.ν'έπτά διακόνων, ήτο άνήρ
{πλήρης πίστεως καί δυνάμεως, καί. έκαμνεν έκτακτα
2ργα είς τόν λαόν. Διά τουτο έκάλεσαν αύτόν ένώπιον
του συνεδρίου καί παρουσίασαν κατ' αύτου ψευδομάρ-
ιτυρας, οί όποιοι είπον.- ότι ήκουσαν τον Στέφανον νά
βλασφημά κατά του Θεου καί του Μωϋσέως καί νά
λέγΥ) ότι ό Ίησους ό Ναζωραΐος θά καταστρέψγ) τόν
[τόπον τόν άγιον καί θά μεταβάλη τά έθιμα, τά όποια
παρέδωκεν ό Μωυτής. Ό Στέφανος έμπνευσθείς ύπό
ίτου άγίου Πνεύματος άπελογήθη λαμπρώς ύπέρ του
Ίηαου Χρίστου έπιπλήξας τους Ιουδαίους, ότι καθώς
άλλοτε έφόνευσαν τούς προφήτας, ούτω τώρα άντιπράτ-
τουσιν είς τό θέλημα του θεου. Οί Ιουδαίοι άγανα-
κτήσαντες ήρπασαν τόν Στέφανον καί τόν έφερον.έξω
:.τγ)ς πόλεως καί τόν έλιθοβόλουν, Ό δέ Στέφανος έλεγε*
Κύριε Ίησου, δέξαι τό πνεΟμά μου. Γονυπετήσα; δέ
•έκραξε μεγαλοφώνως· Κύριε, συγχώρησον είς αύτούς
Ιΐτήν άμαρτίαν ταύτην. Καί ταΟτα εΙπών έξέπνευσε.

[ €Μή ηροβεΐσθε αττο τών άχοχτεινόντωντο σώμα, την $6
χίτνχη* μη ό αναμένων βλάψαι» (Ματβ. Ι' . 28). « Κύριε,
μη στνσγς αντοϊς την άμαρτίαν ταύτην» Πρά£. £ .. §0).

β Σί^ιων ό μβγο<ν

Τό Εύαγγέλιον είχε διαδοθ^ είς πλείστα μέρη τής
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Παλαιστίνης, διεδόθη δέ καΐ είς τήν Σαμάρειαν, όπου·
δ Φίλιππος έκήρυττε τόν Χριστόν καΐ πλήθος πολύ·
έπίστευσεν είς τόν λόγον αύτου καί έβαπτίζετο. Με-
ταξύ τών βαπτισθέντων ήτο καΐ άνήρ τις ονόματι Σί-
μων, μάγος διάσημος. Άκούσαντες δέ οί έν Ίεροσο-
λύμοις Απόστολοι ότι ή Σαμάρεια έδέχθη τόν θείον λό-
γον, έστειλαν έκεί τόν Πέτρον καί τόν Ίωάννην, οί
οποίοι έπέθετον τάς χείρας έπί τούς πιστούς διά νά λά-
βωσι πνεΟμα άγιον. Ίδών δέ ό Σίμων ότι οί. Από-
στολοι μετέδιδον το άγιον ΠνεΟμα διά τής έπιθέσεως
τών χειρών, προσέφερεν δίς τούς Αποστόλους χρήματα
διά νά δώσωσιν είς αύτόν έξουσίαν νά μεταδίδτ} το άγιον
ΠνεΟμα είς οσους έπιθέτει τάς χείρας. Άλλ* δ Πέτρος
άγανακτήσας είπε προς αύτόν · Μακράν απ * έμου καΐ
σύ καί το άργύριόν σου, διότι ένόμισες ότι ή θεία χάρις
αγοράζεται μέ χρήματα.

«Τό άργύριόν σου συν σοι εΐη είς απώλεια ν, ότι τήν δω-
ρεάν τοϋ θεον ένόμισας διά χρημάτων χτό.σθαπ* (Πρ. τ,.20

66 'Επκίτρο^η του Πανλον.

Είς τήν λιθοβολίαν του πρωτομάρτυρος Στεφάνου
-ήτο παρών νεανίας τις ονόματι Σαούλ ή ΣαΟλος, χαί- :
ρων διά τόν θάνατον αύτοΰ. Ό ΣαΟλος ούτος έ δίωκε
σφοδρότατα τήν Έκκλησίαν. ϊν'σήρχετο είς τάς οικίας
τών χριστιανών καί έσυρεν άνδρας καί γυναίκας κα&
τούς παρέδιδεν είς τήν φυλακήν. Τρέφων μίσος άσπον-
δον κατά τών μαθητών του Ίησου προσήλθε ν είς' τον.
αρχιερέα καί έλαβε παρ* αύτου έπιστολάς είς Δαμασκόν προς τάς συναγωγάς διά νά φέργ) είς τήν Ιερουσαλήμ
δεσμίους οσους εύρη έκεί χριστιανούς. *Οτε έπλησίαζεν
Δαμασκόν, αίφνης περιήστραψεν αύτόν φώς μέγα-
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ίΧΙεσών δέ κατά γης ήκουσε φωνήν λέγουσαν'. Σαούλ,
Σαούλ, τί με διώκεις; Λέγει δ Σαΰλος· Τίς.είσαι, Κύ-
ριε; Ό δέ Κύριος άπεκρίθη* Έγώ είμαι ο Ίησους, τόν όποιον σύ καταδιώκεις. Είνε σκλήρόν νά λακτίζίρς είς
κέντρα. Έγέρθητι καί εΓσελθε είς τήν πόλιν καΐ έκεΐ

σοΙ είπωσι τί πρέπει νά κάμης.
. Ό ΣαΟλος έσηκώθη,- άλλά τίποτε δέν έβλεπεν, άν
ίίκαϊ εΐχεν ανοικτούς τούς δφθαλμούς, Χειραγωγούμενος
ύπδ τών συνοδοιπόρων του είσήλθεν είς Δαμασκόν.
■.Έκεΐ δέ εύρε μαθητήν τινα ονόματι Άνανίαν, δ όποιος
διετάχθη έν δράματι παρά του Κυρίου νά έπιθέσΤ) τάς
χείρας έπΐ τόν ΣαΟλον* διότι εϊνε σκεύος έκλογής καί
θά κήρυξη το Εύαγγέλιον είς ολον τόν κόσμον. Ό Άνα-
νίας ίδών τόν Σαυλον έθεσεν έκ ' αύτόν τάς χεΐράς του
καΐ τόν έβάπτισεν. .Ό' ΣαΟλος έμεινεν ήμέρας τινάς
έν Δαιχασκφ μέ τούς ^θητάς καί έκήρυσσεν είς τάς
<7*£>αγωγάς τόν -Ίησουν Χριστόν ώς υίόν του Θεου προς
μεγάλην έκπληξιν ολων. Ό ΣαΟλος ήλθεν έπειτα είς
.τήν Ιερουσαλήμ καΐ παρουσιάσθη είς τούς μαθητάς
καΐ συγκαταριθμήθη μεταξύ αύτών.

ί ,· ■· ' ~ , ■ '"·'.-
«Σχενος βχΛογής μοι εστίν ούτος, τοϋ βαστάσαι το όνο-

μά μου ενώπιον εθνών χαϊ βασιλέων, νίών τε ΊσραήΛ, »

(Πρ. θ . 15). υ;

β^· θάνατος Ίακώβον τόϋ πρεσβυτέρου.
Ό Πέτρος έν τΛ φυλακή.

Κατ" έκεΐνον τόν καιρόν δ βασιλεύς Ηρώδης δ
Άγρίππας ήρχισε νά καταδιώκΥ) τούς χριστιανούς.
;Έφδνευσε πολλούς έξ αύτών, μεταξύ δέ άλλων καί
ί Ίάκωβον τόν άδελφόν το0 Εύαγγέλιστου Ιωάννου.
Ι Ίδών δέ ότι ήρεσεν είς τούς Ιουδαίους συνέλαβε καί



80

ΙΕΡΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ι-·

τέν Πέτρον καί τόν έρριψεν είς τήν φυλακήν. Διέταξε-
δέ στρατιώτας νά φυλάττωσιν αύτόν διά νά τόν παρα—
δώσγ) μετά το Πάσχα «ίς τόν λαόν νά τόν φονεύσωσι.
Καί ό μέν Πέτρος έφυλάττετο έν τή φυλακή, ή δέ
Εκκλησία προσηύχετο διηνεκώς προς τόν θεόν ύπέμ
αύτου. Κατά τήν νύκτα δέ έκείνην, μετά τήν οποίαν
δ Ηρώδης έμελλε νά φονεύση τόν Πέτρον, άγγελος
Κυρίου έθραυσε τάς άλύσεις τοΰ Πέτρου καί τον έξή-
γαγεν έκ τής φυλακής. Ό Ηρώδης άπέθανεν εύθύς
μετ* ολίγον οίκτρόν θάνατον, ή δέ Εκκλησία ηύξανε.
καθ" έκάστην καί έπληθύνετο.

« Τοις άγηπώοί τόν θεόν πάντα συνεργεί είς αγαθόν »
('Ρωμ. ι,'. 28).

68. Ενέργεια τον Ϊ^Λνλοιτ ίτπέρ τον
Ευαγγεΐέον.

Ό Παύλος είργάσθη περισσο'τερον όλων τών άλλων»
υπέρ τής έξαπλώσεως του Εύαγγελίου. Κατά πρώτον
έκήρυξε μετά του Βαρνάβα το Εύαγγέλιον είς τήν μι-
κράν 'Ασίαν. Ήλθον είς τήν Σελεύκειαν καί έπειτα
είς τήν Κύπρον, όπου έπέστρεψαν είς Χριστόν τόν Σέρ-
γιο ν ΠαΟλον. Έκτοτε ό Σαϋλος μετωνομάσθη ΠαΟ—
λος. Έκ τής Κύπρου άπήλθον είς πολλάς άλλας πό-
λεις, βπου έκήρυττον το Εύαγγέλιον καί έπέστρεφον
πολλούς είς Χριστον. *Ηλθον καί είς τήν Άντιο-
χειαν τής Πισιδίας, όπου πολλοί έθνικοί έπίστευσαν
είς Χριστον. Έλθόντες έπειτα είς το Ίκδνιον, έλά-
λησαν τόσον καλώς, ώστε πολλοί Ιουδαίοι καί Έλλη-
νες έγειναν χριστιανοί. Διά τουτο ηθέλησαν νά λίθο-
βολήσωσιν αύτούς οί άρχοντες. Άλλ' έξέφυγον καί
έπήγαν είς τήν Αύστραν, όπου δ ΠαΟλος έκαμεν έργα
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έκτακτα διά τής θείας χάριτος. Ταύτα δέ ίδών ό Λαδς
έλεγεν Οί θεοί έγειναν άνθρωποι καί κατέβησαν είς
ήμας. Καί τόν μέν Βαρνάβαν έκάλουν Διά, τόν οέ
ΠαΟλον Έρμήν. Ό δέ ιερεύς του Διδς και δ λαδς ή-
θελον νά προσφέρωσι θυσίαν. 'Αλλ' βτε οί Απόστο-
λοι ήκουσαν ταύτα, έξέσχισαν τά φορέματα των καί
είπον Άνδρες, διατί κάμνετε ταύτα ; Καί ήμεις είμεθα
άνθρωποι ώς σεις καί κηρύττομεν τό Εύαγγέλιον. Ά-
! φήσατε λοιπόν τά είδωλα καί τ&ν διεφθαρμένον βίον
καί πιστεύσατε είς τόν ζώντα καί άληθινόν θεόν, δ
όποιος έδημιούργησε τά πάντα καί προνοεί ώς πατήρ
περί πάντων. -

α Ό θεός ονχ. άμάρτνρον εαυτοί άφήκεν άγαβοποφγ,
ονρανόθε ν ήμΐν νετούς όΐόονς και καιρούς καρποφόρους, ε μ-
ι πιπΛών τροφής και ευφροσύνης τάς χαρόΐας ήμώ>» (Πράζ.
^17).

Ο Ο. ϊυνοδος έν Ίε^ονόαλή^ι, ο ΪΙαΰλος εις
τήν μικράν Αόίαν καί τινν Μακεδονίαν.

■ Ι - · ·.- . -

Επειδή μεταξύ των πρώτων χριστιανών ήγέρΟη ζή-
] τημα, άν πρέπει νά φυλάττωσι το έθιμα του μωσαϊκού
; ί νόμου, συνήλθον οί Απόστολοι εις "Ιεροσόλυμα, βπου
έκλήθησαν δ Παύλος καί ό Βαρνάβας1 έκεΐ δέ μετά μα-
κράν συζήτησιν απεφάσισαν νά μή θεωρήται υποχρεωτική
είς τούς χριστιανούς ή τήρησις των. τιλετών του μωσαϊ-
κού νόμου. Αύτη είνε ή ^τρώτη σύνοδος έν τη χριστια-
νική έκκλησία, γενομένη τό 50 έτος μ. Χ.

Έκ τής Ιερουσαλήμ έπιστρέψας ό ΠαΟλος είς Αν-
τιόχειαν παρέλαβεν ώς βοηθόν τόν Σίλαν χαί διήλθε
μετ' αύτου τήν Φρυγίαν καί Γαλατίαν, τήν Μυσίαν
καί Παμφυλίαν καί έπέστρεψε πολλούς είς το Εύαγγέ-

_ 6

Λ
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λιον. "Επειτα ήλθϊν είς Φιλίππους τής Μακεδονίας.
Ενταύθα ήγειρα ν στάσιν έναντίον αύτών καί έρράβδι-
σαν αύτούς καί του; έφυλάκισαν. Άλλα κατά το με-
σονύκτιον" έγεινε σεισμός μέγας καί αί θύραι του δε-
σμωτηρίου ήνοίχθησ-αν καί τά δεσμά ολων έλύθησαν.
Ό δεσμοφύλαξ έντρομος γενόμενος έβαπτίσθη καί αύ-
τος καί ολος ό ο!κός του. Τήν έπιουσαν δέ οί στρατη-
γοί έστειλαν τούς ραβδούχους διά νά άπολύσωσι τούς
ανθρώπους έκείνους, Άλλ' ό Παύλος είπε προς αύ-
τούς· Μας έδείρατε δημοσία καί αδίκως καί μας έρ-
ρίψατε είς τάς φύλακας άνεξετάστως, ένώ εΓμεθα 'Ρω-
μαίοι, καί τώρα μας άπολύετε κρυφίως ; "Οχι, ας
έλθωσι τώρα αύτοί νά μας έκβάλωσιν. Οί ραβδούχοι ]
άνήγγειλαν τούτο είς τούς στρατηγούς, οί όποιοι έφο—
βήθησαν άκούσαντες ότι είνε 'Ρωμαϊοι. Έλθόντες δέ
παρεκίνουν αύτούς καί τούς παρεκάλουν νά έξέλθωσιν <
έκ τής πόλεως. Αύτοί δέ έξελθόντες έκ τής φυλακής;
υπήγαν εϊς τήν Αυδίανκαί είς πολλάς άλλας πόλεις!
καί έπί τέλους είς τάς Αθήνας.

«Πίσχευσον επί τον Κύριον ' Ιησουν Χριστόν χαι σωΟήση»
(ίΐράζ. ις 31).

ΤΟ. Ό Παύλος έν Αθήναις.

Έν Αθήναις δ ΠαΟλος έδίδασκε καθ' έκάστην έν
τή συναγωγή καί έν τή άγορα. Καί τίνες μέν τών φιλοπ
σόφων ήρχισαν νά συζητώσι μετ' αύτοϋ, άλλοι δέ έλε-|
γον Τί θέλει νά εΕπη ό σπερματολόγος ούτος ; άλλοι
δέ, ότι κηρύσσει νέους θεούς. Ααβόντες δέ αύτόν έφε4
ραν είς τόν Άρείον 1Ιάγον„ λέγοντες* Δυνάμεθα νά
γνωρίσωμεν, ποία είνε ή νέα διδασκαλία σου ; Τότε ϊ

ι1

■ίί
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ΠαΟλος σταθείς έν τφ μέσω του Αρείου Πάγου εϊπεν ·
"Ανδρες Αθηναίοι, βλέπω ότι είς ολα σέβεσθε καΐ φο-
βεισθε τούς θεούς. Διερχόμενος και παρατηρών τούς
ναούς σας, εύρον και βωμόν μέ τήν έπιγραφήν, είς
τόν άγνωστον θεόν. Έγώ λοιπόν κηρύττω είς σας τόν θεό ν τούτον, τόν οποΐον λατρεύετε χωρίς νά γνωρί-
ζετε. Ό θεός δ ποιήσας τόν κόσμον εϊνε κύριος βλης
τής κτίσεως καί δέν κατοικεί είς ναούς χειροποιήτους.
Δέν λατρεύεται άπδ χείρας άνθρώπων ωσάν εϊχε χρείαν
τινδς αύτός, ό όποιος δίδει είς ολα τήν ζωήν καΐ τήν
πνοήν. Εκαμεν ολον το άνθρωπινον γένος έξ ένδς ζεύ-
γους καΐ ώρισε που καΐ πόσον θα κατοική έκαστος άν-
θρωπος έπϊ τής γης. Πάντες -οί άνθρωποι ζητουσι
νά εύρωσι τόν Θεόν, καΐ δμως δ Θεός δέν εϊνε μα-
κράν άπδ έκαστον έξ ήμών. Διότι έν αύτω ζώμεν καΐ
κινούμεθα και ύπάρχομεν. Αύτου είμεθα γένος. Ε-
πειδή δέ είμεθα γένος Θεου, δέν πρέπει νά νομίζωμεν
ότι δ θεδς εϊνε όμοιος μέ χρυσόν ή άργυρον ή λίθον.
Μετανοήσατε καΐ πιστεύσατε είς τόν άληθινόν Θεόν καΐ είς τόν Ίησουν Χριστόν, τόν όποιον δ Θεδς άνέ-
στησεν έκ. νεκρών. 'Ακούσαντες δέ άνάστασιν νεκρών
άλλοι μέν έχλεύαζον, άλλοι δέ εϊπον. ότι θά άκού-
σωσι πάλιν τόν ΠαΟλον περί τούτου ■ τινές δέ έπίστευ-
σαν είς τόν Χριστόν, μεταξύ τφν όποιων ήτο και δ
Διονύσιος δ Αρεοπαγίτης.

«Έν αν ι ώ ζώμεν χαί κινούμεθα κ «ι εσμεν» (Πράζ,
ιζ 28).

Ύ1 - Ό Παϋλος δέσμιος έν
Ί βρ οό ολύμ οις.

Ό ΠαΟλος ίδρυσε καΐ πολλάς άλλας Εκκλησίας
είς τήν Κόρινθον, είς τήν Έφεσον καί άλλαχου. Έ-
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πειτα ύπήγεν είς τά Ίεροσόλυμ.α καί διηγεΐτο είς τούς
πιστούς οσα δ Θεός έκαμε δι* αύτου είς τά έθνη. Ταύτα
δέ άκούσαντες ούτοι έδόξασαν τόν Θεόν. Αλλ ότε 1
είσήλθον είς τό ίερόν, οί Τουδαΐοι ίδόντες αύτόν έξη- )
γειραν όλον τόν λαόν καί έπετέθησαν έναντίον αύτου
κράζοντες,' "Ανδρες Ίσραηλιται, βοηθεΐτε, ούτος" είνε
δ άνθρωπος έκεΐνος, ό όποιος διδάσκει πανταχού τούς
ανθρώπους έναντίον του λαου, έναντίον του νόμου,
έναντίον του αγίου τούτου τόπου. "Ολη δέ ή πόλις
συνεκινήθη, και μεγάλη συρροή του λαου έγεινε και \
έλαοον τόν Παυλον καί τόν έξεδίωξαν έχ του ίερου. 4
Επειδή δέ έζήτουν νά φονεύσουν αυτόν, όλη ή Ιερου-
σαλήμ έταράχθη. Τούτο άκούσας ό χιλίαρχος ήλθέ μέ
στρατιώτας, τούς οποίους οί Ιουδαίοι ίδόντες έπαυσαν 1
νά κτυπώσι τόν Παυλον. Τότε ό χιλίαρχος συνέλαβεν |
αύτόν καί διέταξε νά τόν δέσωσι μέ δύο άλύσεις* ή-
ρο>τα δέ αύτόν, ποίος ήτο και τί έπραξεν. Επειδή δέ.
διά τόν θόρυβον δέν ήδύνατο νά γνωρίση τι βέβαιον, 'ίι
διέταξε νά τόν φέρωσιν είς τό φρούριον. Ήκολούθησαν ]
δέ πολλοί απαιτούντες νά φονευθή ό Παύλος. Ό ΠαΟ~
Λος μέλλων νά είσέλθη είς τό φρούριον έλαβε τήν ά-
δειαν και ώμίλησεν είς τόν λαόν. Καί ήκουε μέν ο
λαός "μετά προσοχής, άλλ' ότε ό ΠαΟλος είπεν ότι
χριστιανός γενόμενος διετάχθη ύπό του θεού νά κη- |
ρύττη τό Εύαγγέλιον είς τά έθνη, ό λαός ήρχισε νά
κάμνη θόρυβον καί νά ζητ^ τόν θάνατον του Παύλου. |
Τότε ό χιλίαρχος διέταξε νά τόν φέρωσιν είς τό φρού- '
ρ^ον καί νά τον μαστιγώσωσι διά νά μάθη τί έπραξεν. {
Άλλ' δ:ε δ χιλίαρχος ήκουσεν ότι ό ΠαΟλος ήτο Ρω-· )
ααϊος, έφοβήθη καί διέταξεν αμέσως νά παύσωσι νά |
άνακρίνωσι καί νά μαστίζωσιν αύτόν. Τήν έπιουσαν ό :
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χιλίαρχος ώδήγησε τόν ΠαΟλον ένωπιον τών άρχιερ^ν
καί ολου του συνεδρίου διά νά άνακριθή. Ενταύθα
,δ Παύλος έλάλησε τόσον καλώς, ώστε το συνέδριον
διηρέθη καί πολλοί έξ αύτών έλεγον ότι δέν εύρίσκουσι
Χανέν κακόν είς τόν άνθρωπον τουτον. Τότε έφεραν πά-
λιν οί στρατιώται τόν ΠαΟλον είς το φρούριον. Ενφ
δέ ό Παύλος έφυλάττετο έκει, ΊουδαΓοί τίνες συνώμο-
σαν μεθ' δρκου νά μή φάγωσι καί νά μή πίωσιν έως
οδ φονεύσωσιν αύτόν. Συνεφώνησαν δέ μέ τούς αρχιε-
ρείς καί τούς πρεσβυτέρους νά τόν έξετάσωσί δήθεν ά-
κριβέστερον, αύτοί δέ νά τόν φονεύσωσι πρΙν έλθη είς
■το συνέδρων. "Αλλ' ό ΠαΟλος μαθών τήν συνωμοσίαν
ανήγγειλε τούτο είς τόν χιλίαρχον, 6 δέ χιλίαρχος διά
νά σώση τόν ΠαΟλον τόν έστειλε μέ φρουράν είς τήν
Καισάρειαν προς τόν ήγεμόνα Φήλικα, προς τόν όποιον
έγραψε καί έπιστολήν.

«ΤΥς υμάς χωρίσει από της αγάπης τον Χρίστου ; ΘΜ-
ψις, η στενοχώρια, η διωγμός, ν λιμός, η γνμνότης, η χίν~
όν

νος, η μάχα·.ρα\ Καθώς γίγραπιαι δη ενεχα σου θανα-
τοΰμέθα όΛην τήν ήμέραν, ε.ΐογίσθημεν ώς πρόβατα σφαγής
(Ρωμ. ή 35).

Ό ΠαΟλος ενώπιον του Φήλικος
καί τον Φή<ίτον.

Ό ήγεμών άνέκρινε τόν ΠαΟλον ένώπιον τών κα-
τηγο'ρων του, άλλά καμμίαν ένοχήν δέν εδρεν είς αύ
τον "Οτε δμως μετά δύο έτη ό Φηστο'ς διεδέχθη τόν Φήλικα, δ Φήλιξ άφήκε τόν ΠαΟλον δεδεμένον διά νά
εύχαριστήση τούς Ιουδαίους. "Αμα ό Φηστος άνέλαβε
,τήν άρχήν, οί πρώτοι έκ τών Ιουδαίων καί οί άρχιε-
ρεϊς ένεφανίσθησαν είς αύτόν καί κατηγορούν τόν Πάθ-
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λον. Ό δέ Φήστος θέλων νά χαρισθ^ είς τούς Ιου-
δαίους είπε προς τόν Παυλον' θέλεις ν' άναβες είς τά
Ιεροσόλυμα καί έκεϊ νά σέ κρίνω; Άλλ* ό Παϋλος
άπεκρίθη· Παρίσταμαι έπι του βήματος του Καίσαρος,"
όπου πρέπει νά κριθώ. Τούς Ιουδαίους δέν ήδίκησα,
όπως καί συ κάλλιστα γνωρίζεις. *Αν δέ αδικώ καί
έπραξά τι άξιον θανάτου, είμαι έτοιμος νά αποθάνω
'Αλλ' άν κατηγορούμαι ψευδώς, κανείς δέν ημπορεί
νά μέ παραδώση είς αύτούς. Επικαλούμαι τον Καίσα-
ρα. Τότε είπεν δ Φήστος· Τόν Καίσαρα έπικαλεΤσαι,
είς τόν Καίσαρα θά ύπάγης. Μετ' ολίγάς ήμέρας δ Φή-
στος άνέκρινεπάλιν τόν Παυλον, παρόντος καΙτου βα-
σιλέων 'Αγρίππα, δ οποϊος ήλθε τότε είς τήν Καισά-
ρειαν. Ό 'Αγρίππας έπέτρεψεν είς τόν ΙΙαΟλον νά άπο-
λογηθη, δ δέ Παύλος έλάλησε τόσον καλώς, ώστε δ
'Αγρίππας είπε προς αύτόν* Όλίγον άκόμη καί μέ πεί-
θεις νά γείνω χριστιανός. Εύχομαι είς τόν θεόν, άπέ·^
κρίθη δ Παύλος, κα\ σύ καί βλοι οι άκούοντές με νά
γείνωσι τοιούτοι, οποΓος έγώ είμαι. Μετά ταύτα άνε-
χώρησαν πάντες λέγοντες βτι δ άνθρωπος ούτος δέν
πράττει τίποτε άξιον θανάτου ;η δεσμών.

.« Το ΕναγγέΛιοΥ του Αριστου όύκαμις Θεοϋ 6στι»(Ρωμ-
α. 15).

73, Ό Παύλος πέμπεται δέσμιος
είς ττιν * Ρώμτιν .

Απεφασίσθη λοιπόν νά σταλη δ Παύλος καί άλλοι*
τινές δεσμώται είς Ίταλίαν. Παραδοθέντες δέ είς έκα-
τόνταρχόν τι να έπεβιβάσθησαν είς πλοΐον καί άνεχώρη-:
σαν. Οι άνεμοι ήσαν έναντίοι καί διά τούτο έμειναν πολ-
λάς ήμέρας είς τήν Κρήιην. Ό ΠαΟλος προέτρεπε νά
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δ^αχειμάσωσιν έκεΐ, άλλά δέν είσηκούσθη καΐ άνεχώρη-
σαν. Μετ' ολίγον άνεμος σφοδρότατος ήγέρθη'
ήλιος ούτε άστέρες έφαίνοντο έπ\ πολλάς ήμέρας·
έΧπίς σωτηρίας άπωλέσθη, άπδ πολλού δέ ούτε έφα-
^ον ούτε έπιον. Τότε δ ΠαΟλος σηκωθείς προέτρεψα
αύτούς νά μή λυπώνται,. διότι άγγελος του Θεου είπε
Ηατ* οναρ είς αύτόν; ότι κανείς έκ των πλεόντων ^δέν
βά χαθή· θά ναυαγη^τωσι δέ είς νήσόν τινα. ΚαΙ τφ όντι
[*ετά δεκατέσσαρας ήμέρας τ δ πλοίο ν έναυάγησεν είς
τήν νήσον Μελίτην και βλοι οί πλέοντες έσώθησαν.
•Μετά ταΟτα έφθασαν είς τήν Τώμην, βπου οί χριστια-
ίν^Ι έδέχθησαν τόν ΠαΟλον μετά χαράς. Ό έκατόνταρ-
χος παρέδωκε τότε τού; δέσμιους είς τόν στρατοπεδάρ-
χην* είς δέ τόν Παυλον έπετράπη νά μείνη βπου ήθελε
||μέ Ινα. στρατιώτην φυλάττοντα αύτόν. Έμεινε δέ δύο
||έτη έν ίδια -κατοικία κηρύττων μεθ' ολης της παρρη-
Ησίας καί ζνεμποδίστως τόν Ίησουν Χριστόν.

Μετά ταΟτα δ ΠαΟλος έλευθερωθείς μετέβη είς πο)^-
λάς άλλας πόλεις καί έκήρυξε το -Εύαγγέλιον "καί έκα-
|| με πολλούς χριστιανούς καί έγεινε τφ όντι σκεύος έκλο-
Ιγής του Κυρίου. Διά τουτο δ Παύλος ήδύνατσ νά εϊπη
|ί διά τόν έαυτόν του* Ώδοιπόρησα πολλάκις, έκινδύνευ-
σα έν θαλάσση, έκινδύνευσα μεταξύ ληστών, έκινδύ-
]| νευσα μεταξύ Ιουδαίων καΐ έθνικών, έκινδύνευσα έν
πόλει, έν έρημία, μεταξύ ψευδαδέλφων. Έκοπίασα καΐ
έμόχθησα, ήγρύπνησα πολλάκις, έπείνασα Χαί έδίψησα,
ύπέμεινα ψύχος καί γυμνότητα. Άλλά χαίρω βτι ύπέ-
[ μεινα ταύτα διά τόν Ίησουν Χριστόν τόν Σωτήρά μου.

Ό ΠαΟλος συλληφθείς καί πάλιν άπήχθη δέσμιος είς
| τήν Τώμην , όπου άπέθανε τόν μαρτυρικόν θάνατον
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κατά τόν διωγμόν, τόν οποίον ό αύτοκράτωρ Νέρων
ήγειρε κατά ^ών χριστιανών τό 67 έτος.

((Τον αγώνα, τόν καλόν ηγώνισμαι, τόν όρόμον τετελε-
χα, την πίστιν τετήρηχα· λοιπόν απόκειται μοι ό ζήι όι
χαιοσνιης στέφανος, ον αποδώσει μοι ό Κύριος έν εκείνη τγ
ημέρα, ό δίκαιος κριτής» (Β. Τιμ. $ .Ί).

74, Οι λοιποί 'Απόότολοι·
Έκ τών γρίπων άποστόλων δ Πέτρος έκήρυξεν έπί
μακρόν τό Εύαγγέλιον ■ είς τά Ιεροσόλυμα, εϊς τήν
Άντιόχειαν καί είς τά ένδότερα. της Ασίας. Έλ-
θών δέ είς τήν 'Ρώμην έμαρτύρησε καί αύτός ώς
ό ΠαΟλος έπι Νέρωνος. Έν Παλαιστίνη Ιλιθοβόλησαν
τόν συγγενή του Ίησου Ίάκωβον τόν νεώτερον, δ
όποιος λέγεται ότι αποθνήσκων είπεν ώς ό θεΓος αυτου
διδάσκαλος, θεέ μου, συγχώρησε τους, διότι δέν ήξεύ-'
ρουσι τί κάμνουσιν. Οί λοιποί απόστολοι έκήρυξαν το
Εύαγγέλιον είς τά έθνη καί άπέθανον ολοι σχεδόν μαρ-
τυρικόν θάνατον. Κατά τήν παράδοσιν ό Ανδρέας
έκήρυξεν είς τήν Σκυθίαν καί Κ$ίς τήν Αχαία ν δ Φί-
λιππος είς τήν Φρυγίαν ό Ματθίας είς τήν Καπαδο-
κίαν' Σίμων ό Κανανίτης είς τήν Μεσοποταμίαν ό
Βαρθολομαίος είς τήν Μεγάλην 'Αρμενίαν ό θώμδς
είς τήν Περσίαν καί είς τάς Ινδίας" ό Ματθαίος ό Ευαγ-
γελιστής είς τήν Αίθιοπίαν ό Ιούδας ή θαδδαίός, ό
αδελφός Ιακώβου τοΰ νεωτέρου, είς τήν Αραβίας Εις
μόνος Απόστολος έζη ακόμη, ό εύαγγέλιστής Ιωάν-
νης, ό όποιος άπέθανεν έκατοντούτης, κηρύττουν μέχρι
τών τελευταίων στιγμών του τήν χριστιανικήν άγάπην.

λ Είς πάσαν ζην γήν εζήίθεν ό φθόγγος αυτών, και είς
τά πέρατα της οικουμένης τά ρήματα αύτών» (Ρωμ.ι .28).
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