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ΔIΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Σ. ΜΠΑΛΑΝΟΥ

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ 1ης
\ " ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1913.

Στοιχειώδης Εκκλησιαστική Ιστορία μετά 5 ολοσέλιδων εικό-
νων. Έκδοσις 1915.

Ιερά Ιστορία της Παλαιάς Δια&ηκης μετά πολλών εικόνων
και χάρτου της Παλαιστίνης. "Εκδοσις 1915.

Ιερά Ιστορία της Καινής Διαθηκης μετά· πολλών εικόνων
ολοσέλιδων και μη και χάρτου της Παλαιστίνης. "Εκδοσις 1915.

Στοιχειώδης "Ορθόδοξος Χριστιανική Κατήχησις. "Εκδο-
σις 1915.

Λειτουργική των Δημοτικών Σχολείων, κατά το πρόγραμμα. "Εκ-
δοσις 1915, μετ' εικόνων.

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

(Εκδόσεις του Συλλόγου προς διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων).

Ή Εκκλησία μας, ήτοι ποϋ, πώς και πότε λατρεύεται ό Θεός,
μετά πλήρους ερμηνείας της θείας λειτουργίας. Έκδοσις 13η (80,000
αντίτυπα). . II

Ιστορία της Εκκλησίας, από της ιδρύσεως αΰτης μέχρι σήμε-
ρον. Έκδοσις νέα.

ΑΙ Θρησκεϊαι, σύντομος ιστορία των διαφόρων Θρησκειών

αγρίων και πεπολιτισμένων εθνωχ -- '· ",

Έκ των Ηοιητικώ^ Ί^ιβ2?ίΐετν τιης Παλα,ι&ς Διαϋ'ήκης Τώβ—Ψαλ-
μοί— Παροιμίαι — ασμάτων^^.Η^σιαστής — Σοφία.Σολομών.^
τος — Σοφία Σειράχτ' '
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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Επειδή οί Εβραίοι δεν έτήρησαν την δοθεΐσαν ύπόσχε-
σιν προς τόν Θεόν νά τηροϋν τάς έντολάς του, έπαυσε νά
ίσχύη ή μεταξύ Θεοί) και Εβραίων συμφωνία, ή παλαιά
διαθήκη, και έγινε νέα συμφωνία, ή καινή διαθήκη, μεταξύ
Θεοϋ και όλθ3ν των ανθρώπων, κατά τήν οποίαν ό θεός
προστατεύει και αμείβει πάντα άνθρωπον, ειλικρινώς πι-
Οτεύονια εις αυτόν και έκτελούντα τό θέλημα του.

Ή ιερά ιστορία της Καινής διαθήκης εξετάζει τόν βίον
και τήν διδασκαλίαν τοΰ Σωτήρος, ό όποιος ήτο ό μεσίτης
της Καινής Διαθήκης μεταξύ θεοϋ και ανθρώπων.



ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΛΙΑΑΣΚΟΝΤΑΣ

Έν τώ παρόνιι βιβλίο) περιέχεται πάσα ή κατά τό νέολ<
πρόγραμμα διδακτέα ΰλη έκ της ιεράς ιστορίας της Καινής
Διαθήκης, μετά του κειμένου και της ερμηνείας των έν
αύτφ οριζομένων τροπαρίων. Εις την διάταξιν της σειράς
των κεφαλαίων ήκολοΰθησα πιστώς τό πρόγραμμα π?^ήν
ελαχίστων τινών επιβαλλομένων μεταβολών.

Έν τέλει έκαστου κεφαλαίου παρατίθεται χωρίον έκ της
Άγιας Γραφής, έν φ περιέχεται ή κυρία έννοια τοϋ κεφα-
λαίου. Έφρόντισα δέ διά την επιτυχή έκλογήν τών χωρίων
τούτων, ώστε νά εύρίσκο3νται έν πραγματική σχέσει πρός τό
ιστό ρ η μα.

Δ. Σ. Μ. χ



Ό Ευαγγελισμός της Θεοτόκου.

την ένάρετον καΐ ταπεινή ν Παρθένον Μαρίαν παρουσιάσθη
ήμέραν ό άγγελος καΐ είπε προς αυτήν : «Χαίρε κεχαριτω-
• ο Κύριος μετά σοϋ· ευλογημένη σύ εν γυναιξί». Δηλαδή :

Α'. ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΘΕ0Τ0Κ0Ν

Ή Γέννηΐϊΐς, τά Εφόδια, ο Ευοιγγελιβμός και ή
Κοίμηδίς της Θ&οτόκου.

'ϋ Γέννηαις της Θεοτόκου. Καιά τήν άρχαίαν παράδο-
σιν της Εκκλησίας ή Θεοτόκος έγεννήθΎ] έξ ευσεβών γονέων, του
Ιωακείμ και της "Αννης. Εορτάζει δ' ή Εκκλησία το γενέθλιον
αυτής κατά τήν 8 Σεπτεμβρίου.

Τα Είσόδια της Θεοτόκου. Οτε ή Θεοτόκος ήτο τριών
ετών ώδηνήθη υπό των γονέων της ε''ς τον ναόν, ένθα έμεινεν
αφιερωμένη εις τον θεόν επί δώδεκα ετη.Είς άνάμνησιν της εισ-
όδου της Θεοτόκου εϋς τον ναδν εορτάζει ή Εκκλησία τήν έορ-
τήν των Εΐσοδίων κατά τήν 21 ην Νοεμβρίου, βραδύτερον έμνη-
στεύθη ή Παρθένος Μαρία, ή οποία κατφκει εις τήν πόλιν της
Γαλιλαίας Ναζαρέτ, τον τέκτονα Ιωσήφ.

Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου (Λουκ. Α', 26 — 38).
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Χαίρε Μαριάμ, ή οποία εχεις τήν χάριν τοΰ Θεοϋ. εΟ θεός εί-
ναι μαζί σου. Μεταξύ των γυναικών σύ είσαι ή εόλογημένη. Ή]
Παρθένος έταράχθη, δταν ήκουσε τους λόγους τούτους τοΰ αγγέ-
λου, και εμεινε σκεπτική. Ό άγγελος τότε ειπεν ε£ς τήν Παρθέ-
νον, δια νά τήν καθησύχαση: Μή φοβου, Μαριάμ, διότι εδρες χά-
ριν παρά τοΰ Θεοΰ' θά γέννησης υίόν, ό οποίος θα όνομασθη Ίη- |
σοΰς' ούτος θά είναι μέγας και Γιος τοΰ θεοΰ και θά είναι ό αιώ-
νιος βασιλεύς της άνθρωπότητος. ΓΗ Παρθένος ήρώτησε τότε τόν
άγγελον πώς θά συμβη τοΰτο, ό δ' άγγελος άπήντησεν δτι τοϋτο
θά γίνη με τήν βοήθειαν τοΰ αγίου Πνεύματος, διότι ουδέν πράγμα ;
είναι αδύνατον διά τόν θεόν. Είπε δε τότε ή Μαριάμ : Έγώ είμαι |
ή δούλη τοΰ Κυρίου, άς συμβη δπως είπες. Και άπηλθεν ό άγ-
γελος.

"Η Εκκλησία πανηγυρίζει κατά τήν 15ην Αυγούστου τήν
μνήμην της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

«Ονκ αδύνατη α ευ σταρά τω Θ εφ παν ρήμα» (Α ουκ. α', 37).

Β'. ΤΑ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΤΟΝ ΠΡ0ΔΡ0Μ0Ν

2. Ή γένν^β&ς το\> Ιωάννου το\> Προδρόνκοο.

(Λουκ. Α', 5-25 και 57-80).

Εϋς μίαν μικράν πόλιν της Ιουδαίας εζη ιερεύς τις, Ονομαζό-
μενος Ζαχαρίας, και είχε σύζυγον τήν Ελισάβετ" ήσαν δ' άμφό- |
τεροι ευσεβείς και δίκαιοι* ειχον δμως μίαν μεγάλην λύπην δτι
δεν εΤχον τέκνα, και διαρκώς παρεκάλουν τόν Θεόν ν5 αποκτή-
σουν. Έπι τέλους ό Θεός ε£σήκουσε τήν προσευχήν των, και
μίαν ήμέραν, ένψ ό Ζαχαρίας εθυμία εις τόν ναόν τοΰ Σολομών- |
τος, αίφνης παρουσιάσθη εϋς αυτόν ό άγγελος. Ό Ζαχαρίας έτα-
ράχθη, δταν τόν ειδεν, άλλ3 ό άγγελος αμέσως τόν καθησύχασε )
λέγων : Μή φοβείσαι, Ζαχαρία, διότι ο Θεός ήκουσε τήν παρά-
κλησίν σου, και ή σύζυγος σου Ελισάβετ θά γέννηση υίόν, τόν
όποιον νά όνομάσης Ίωάννην. Ε0 Ζαχαρίας δεν εδειξε πίστιν
δσην επρεπεν, άλλ' έφανέρωσε δυσπιστίαν τινά είς τους λόγοος
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II

αγγέλου, &ιά τοϋτο ό άγγελος είπε προς αύτόν. Έγώ είμαι
ί άγγελος Γαβριήλ και έστάλην οπό του θεοΰ δια νά σου άναγ-
'είλω οσα σου ειπον έπειδή δμως δεν έπίστευσας, θα μείνης κω-
'.Ιϋός και άφωνος, μέχρις δτου έκπληρωθοΰν δσα ειπον. Και πρά-
| γ·ματι αμέσως ό Ζαχαρίας κατέστη κωφός καΐ άφωνος, μετ' όλί-
ας δ' ημέρας έπανήλθεν ε£ς τήν πατρίδα του.

Όταν ήλθεν ο ώρισμένος καιρός, ή Ελισάβετ έγέννησεν υίόν
«.αϊ ήρχοντο οί συγγενείς και φίλοι νά τήν συγχαροΰν. "Οταν δέ
τεαρήλθον οκτώ ήμέραι μετά τήν γέννησιν και έπρόκειτο νά δοθή
':ό όνομα εις τό παιδίον, δπως συνήθιζον οί Εβραίοι, οί συγγενείς
ίί,αΐ φίλοι ελεγον νά όνομασθή τοΰτο με τό δνομα τοϋ πατρός του,
Ζαχαρίας, άλλ' ή μήτηρ άντέτεινε και είπε νά όνομασθή Ίωάν-

ίί

■

Ό Ζαχαρίας γράψει έπί πινακίου τό δνομα Ιωάννης.

Η ΊΎ\ς. Οί παριστάμενοι δμως ήπόρησαν, επειδή κανείς έκ των συγ-
| γενών δεν εφερε τό δνομα τούτο και έζήτουν νά μάθουν ποία
^το ή γνώμη του πατρός με νοήματα, έπειδή δεν ήκουε. Τότε
β Ζαχαρίας έζήτησεν ενα μικρόν πίνακα, έπειδή ήτο άλαλος,
καΐ εγραψε τό -δνομα Ιωάννης. "Ολοι έθαύμασαν, ή δέ γλώσσα



τοΰ Ζαχαρίου άμέσως έλύθη και ήρχισε νά εύλογη τόν θεόν
καΐ νά προλέγη δια τό μέλλον τοΰ παιδίου δτι. θά γίνη προφήτης»;

«'Οφ&αλμοι Κνρίου έπΐ δικαίους, και ά>τα αντοϋ εις δέησιν
αυτών» (Ψαλ. λγ', 16).

«Πασα παράβασις και παρακοή ελαβεν ενδικον μισ&αποδο-
αίαν» (Έβρ. β', 2).

3. Τό /ήρογμ-α τοϋ Προδρόμου.

(Ματθ. Γ', 1-12.—Λουκ. Γ', 1-17).

"Οταν δ Ιωάννης ήτο ε£ς ήλικίαν 30 ετών περίπου, ήρχισε
νά κηρύττε ε£ς τήν ερημον της Ιουδαίας. Συνεβούλευε δε τους
άνθρώπους νά μετανοήσουν, διότι άλλως θά τιμωρηθοΰν ύπό τοΰ=1
θεοΰ, έβάπτιζε τους μετανοοΰντας, και προανήγγελλεν ότι μετν
ολίγον θά έμφανισθη ό Σωτήρ, διά νά σώση τόν κόσμον. Γ0·
Ιωάννης εζη απλούστατα· ήτο ένδεδυμένος με ένδυμα από τρί-
χας καμήλου και έφόρει ζώνην δερματίνην ε£ς τήν μέσην" έτρέ-
φετο δέ μέ έντομα, με ακρίδας και με μέλι τών δένδρων.

«Μετανοείτε' ηγγικε γαρ η βασιλεία τών ουρανών» (Ματθ-

>''2)· , ,

4. Ή α,πο/εφάλιβ&ς τοΰ Προδρόμου.

(Ματθ. ΙΔ', 1-13.—Μάρκ. <Γ, 14-29).

Ό Ιωάννης μέ μέγα Θάρρος έπέπληττε πάντα άνθρωπον, ο
όποιος ήμάρτανε, διά νά τον διορθώση. Επειδή δέ ήλεγχε τόν
ηγεμόνα της Γαλιλαίας Ήρώδην τόν Άντίπαν και τήν σύζυγόν
του Ήρωδιάδα, διότι ειχον παραβή τόν νόμον τοΰ θεοΰ, Ιρρίφθη,
κατά διαταγήν τοΰ ήγεμόνος είς τήν φυλακήν. "Οταν μίαν ήμέραν
ό ήγεμών έώρταζε τήν έορτήν τών γενεθλίων του και ειχε δεϊ.·
πνον προς τους μεγιστάνας της χώρας, έχόρευσεν ή κόρη της
συζύγου του εκ τοΰ πρώτου γάμου της, και~τόσον ήρεσεν ε£ς τόν
ηγεμόνα, ώστε ύπεσχέθη μεθ' δρκου ε£ς αυτήν νά της δώση δ,τι,;
ήθελε ζητήση. Ή κόρη ήλθε και έζήτησε τήν συμβουλήν της;
μητρός της, ή οποία έπειδή έμίσει πολύ τόν Ίωάννην, της ειπέ
νά ζητήση τήν κεφαλήν αύτοΰ από τόν ηγεμόνα. Ό Ηρώδης
έλυπήθη μεν, άλλ' έπειδή είχεν όρκισθη και εντρέπετο τούς προσ-
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κεκλημένους, ένόμισεν δτι ήτο υποχρεωμένος νά έκπληρώση
τόν άνόητον δρκον του, και εδωκεν άμέσως διαταγήν νά άποκε-
φαλίσουν τόν Ίωάννην. Ή διαταγή έξετελέσθη εύθύς, καΐ εφεραν
είς τήν κόρην τήν κεφαλήν τοΰ Προδρόμου έπί ενός πινακίου, ή
Εέ κόρη τήν εδωκεν εις τήν μητέρα της Ήρωδιάδα. Τότε ήλθον
οί μαθηταί τοΰ Προδρόμου καΐ έζήτησαν τό πτώμα του, τό όποιον
ελαβον και έθαψαν.

Ή Εκκλησία ήμών -τελεί τήν μνήμην της άποκεφαλίσεως
τοΰ Ιωάννου τοΰ Προδρόμου τήν 29 Αύγουστου, δτε είναι κα<·
ήμερα νηστείας.

«Ον λήψη τό δνομα Κνρίον τον Θεοϋ σον έτιϊ ματαίω»

(Λευτερ. κ', 7.— Ή.τρίτη εντολή).

ί . - .

Γ' 0 ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ

5. '11 γένννισ&ς τοΰ Ίηυοΰ

, . (Αουκ. Β', ί —21).

"Οταν ήτο αυτοκράτωρ της 'Ρώμης ό Όκταβιανός Αύγουστος,
διέταξε νά άπογραφοΰν δλοι οί κάτοικοι τοΰ ρωμαϊκοΰ κράτους,
επομένως καΐ της Παλαιστίνης, ή οποία τότε ήτο ύποτεταγμένη
είς τους εΡωμαίους. Τόν καιρόν έκεΐνον, δταν έγίνετο απογραφή,
επρεπεν έκαστος νά ύπάγη νά γραφή είς τό μέρος, άπό τό όποιον
κατήγετο. Έπειδή λοιπόν ό Ιωσήφ, αν και κατφκει είς τήν Να-
ζαρέτ, κατήγετο, ώς απόγονος τοΰ Δαβίδ, άπό τήν Βηθλεέμ, πα-
ρέλαβε και τήν Παρθένον Μαρίαν, ή οποία ήτο ετοιμόγεννος,
και ήλθον μαζί είς τήν Βηθλεέμ, ένθα κατφκησαν είς εν παν-
δοχεΐον. Τήν νύκτα εκείνη ν ήλθεν ή στιγμή τοΰ τοκετοΰ, και
έγεννησεν ή Παρθένος τον υίόν της, και άφοΰ τόν έσπαργάνωσε,
Γι τόν εθεσεν είς μίαν φάτνην (παχνί, τό μέρος άπό τό όποιον τρώ-
!| γουν τά άλογα), διότι είς τό πανδοχεΐον δεν ύπήρχεν άλλο μέ-
ρος νά θέσουν τό παιδίον^

Τήν αυτήν νύκτα είς τους άγρούς πλησίον της Βηθλεέμ διε
νυκτέρευον ποιμένες και έφύλαττον τά πρόβα τά των, δτε αίφνης
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είδον λάμψιν έξαιρετικήν και άγγελον τοϋ θεοΰ ένώπιόν των. Οί
ποιμένες έφοβήθησαν πολύ, αλλ5 ό άγγελος ειπεν εις αυτούς :
Μή φοβεϊσθε, διότι φέρω διά σας και όλον τον λαον μίαν πολύ
εύχάριστον άγγελίαν' σήμερον έγεννήθη ό Σωτήρ είς τήν Βη-
θλεέμ. Υπάγετε είς τήν πόλιν νά τον προσκυνήσετε* είναι βρέ-
φος είς τά σπάργανα, έξηπλωμένον είς τήν φάτνην. Τότε αιφνι-
δίως κατήλθεν έκ των ουρανών πλήθος αγγέλων, οί όποιοι άνύ-
μνουν τον θεόν και έψαλλον : «Δόξα "έν υψίστοις θεφ, και επί
γης ειρήνη· έν άνθρώποις εύδοκία». Δηλαδή: Δόξα άς είναι είς
τους ουρανούς" άς είναι ειρήνη είς τήν γήν και ή χάρις τοϋ
Θεου είς τους άνθρώπους.

Έ Γέννησις τοϋ Χριστοΰ.

^Οταν έξηφανίσθησαν οί άγγελοι, άπεφάσισαν οί ποιμένες νά
έλθουν είς Βηθλεέμ νά προσκυνήσουν τό γεννηθέν παιδίον. Πρά-
γματι δ5 ήλθον, το προσεκύνησαν, και διηγήθησαν τά συμβάντα,
δλοι δ' έθαύμαζον δι5 αυτά.

Ή Εκκλησία ήμών εορτάζει τήν γέννησιν τοϋ Σωτήρος, τά ]
Χριστούγεννα, τήν 25 Δεκεμβρίου. Κατ5 αυτήν τήν έορτήν ψάλ-
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λεται. μεταξύ άλλων τό εξής τροπάριον : «Χριστός γεννάται* δο-
ξάσατε. Χριστός έξ ουρανών άπαντήσατε. Χριστός έπίγής'ύψώ-
θητε."Ασατε τφ Κυρίω πάσα ή γή και έν ευφροσύνη άνυμνήσατε,
λαοί* δτι δεδόξασται». Δηλαδή : 'Ο Χριστός γεννάται* σεις ώ
άνθρωποι, δοξάσατε τόν Θεόν. Ό Χριστός κατήλθεν έκ τών ου-
ρανών ύποδεχθήτέ τον. Ό Χριστός ζη έπι της γης* μιμηθήτέ
τον διά νά άνυψωθήτε, νά φθάσετε μέχρις αύτοΰ. "Ας ψάλλετε
είς τόν θεόν δλοι οί κάτοικοι της γης και υμνήσατε μέ χαράν
:δλοι οί λαοί* διότι ό Θεός είναι δοξασμένος.

Άπολυτίκιον δέ της εορτής ψάλλεται τό εξής: «Ή γέννησίς
•σου, Χριστέ ό θεός ήμών, ανέτειλε τφ κόσμφ τό φως τό της γνώ-
σεως. Έν αύτη γάρ οί τοις άστροις λατρεύοντες υπό αστέρος έδι-
•δάσκοντο σέ προσκυνείν τον ήλιον της δικαιοσύνης και σέ γινώ-
σκειν έξ ΰψους άνατολήν. Κύριε δόξα σοι». Δηλαδή : Ή γέννη-
σίς σου, ώ Χριστέ θεέ ήμών, έφανέρωσεν είς τόν κόσμον τό φως
της γνώσεως, τήν αληθή γνώσιν. Διότι κατ' αυτήν τήν ήμέραν οί
ιάνθρωποι, οί όποιοι έλάτρευον τά άστρα, δηλ. οί μάγοι, έδιδάχθη-
σαν άπό ενα αστέρα νά προσκυνούν σέ τόν δικαιότατον και_νά
^γνωρίζουν σέ τό Ιξ ουρανού φώς. Και άς είσαι δοξασμένος.

Όκτώ ήμέρας μετά τήν γέννησίν του έλαβεν, ως συνήθιζον
οί Εβραίοι, ο Σωτήρ'τό όνομάτου' ώνομάσθη δ'Ίησοΰς. Ή Εκ-
κλησία ήμών πανηγυρίζει τήν μνήμην τοΰ γεγονότος τούτου
οκτώ ήμέρας μετά τά Χριστούγεννα (1 Ιανουαρίου. Ή περιτομή
| τοΰ Κυρίου). "Οταν δ3 ό Ίησοΰς ήτο 40 ήμερων, ή μήτηρ του
■ έφερεν αυτόν, κατά τά ιουδαϊκά έθιμα, είς τόν ναον τοΰ Σολο-
μώντος, είς τά Ιεροσόλυμα, και προσέφερε ζεΰγος τρυγόνων.
Έκεΐ υπεδέχθη και έλαβεν είς τάς άγκάλας του τό παιδίον ό γέ-
Ι.ρων προφήτης Συμεών, ό όποιος είχε παρακαλέσει τον θεόν νά
μή άποθάνη πριν ιδη τόν Σωτήρα τοΰ κόσμου. Ή Εκκλησία
ιμας εορτάζει τήν μνήμην τοΰ γεγονότος τούτου 40 ήμέρας μετά
-τά Χριστούγεννα, τήν 2αν Φεβρουαρίου. (Ή Υπαπαντή τοΰ Σω-
-τήρος, διότι τόν υπήντησεν ό Συμεών έν τφ ναφ).

«Ούτω γάρ ήγάπησεν ό Θεός τόν κόσμον, ώστε τόν νίόν αν-
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τον τον μονογενή εδωκεν, ίνα σιας ό σζιατεύο>ν είς αυτόν μή άττό-
ληται, άλλ' εχ·η ζωήν αίώνιον» (Ίωάν. γ', 16)~

6. Ίϊ «ροβ/ύνηβ&ς των μάγων.

(Ματθ. Β', 1 —12). ^

'Αφοϋ έγεννήθη ό Ίησοΰς, μάγοι, δηλαδή σοφοί άνδρες από
τήν 'Ανατολήν, ήλθον είς τήν πρωτεύουσαν της Ιουδαίας, τά
Ιεροσόλυμα, και έλεγον ότι άστήρ, δ όποιος έφάνη, άνήγγειλεν
είς αυτούς τήν γέννησιν του βασιλέως των Ιουδαίων, έζήτουν δε
νά μάθουν είς ποίαν πόλιν της Τουδαίας έγεννήθη, διά νά υπά-
γουν νά τον προσκυνήσουν. Ό 'Ηρώδης ό βασιλεύς, όταν ήκου-1
σεν ότι έγεννήθη βασιλεύς, έταράχθη πολύ, διότι έφοβήθη μή-1
πως ήτο βασιλεύς ώς αυτός, ό όποιος θά ήδύνατο νά λάβ'β τήν :
βασιλείαν του. Αμέσως διέταξε νά συνέλθη τό μέγα συνέδριον
των Εβραίων διά νά τοΰ άπαντήση ποίον μέρος ώριζον οί προ-
φήται ώς τόπον γεννήσεως τοΰ Σωτήρος. Τά μέλη τοΰ συνεδρίου
απήντησαν δτι κατά τους προφήτας ό Χριστός θά γεννηθη είς
Βηθλεέμ. Τότε ό Ηρώδης έκάλεσεν ίδιαιτέρως τους μάγους καί
έπληροφορήθη παρ1 αυτών προ πόσου καιρού είδον τον άστέρα,
διά νά γνωρίζη πόσων έτών περίπου ήτο ό Σωτήρ, και εστειλεν
αυτούς είς Βηθλεέμ μέ τήν παραγγελίαν νά πληροφορηθούν ακρι-
βώς διά τό παιδίον καί όταν επιστρέψουν νά ειπούν είς αυτόν
περί αύτοΰ" διότι δήθεν ήθελε νά ελθη καί αυτός νά προσκύνηση
τό παιδίον, ένφ πραγματικώς ήθελε νά μάθη ποΰ κατοικεί διά
νά τό φονεύση.

Τότε οί μάγοι άνεχώρησαν διά τήν Βηθλεέμ, καί οδηγούμε-
νοι ύπό τοΰ άστέρος εύρον τον τόπον της κατοικίας τοϋ Σωτη-
ρος^ 'Αφοΰ δέ έγονυπέτησαν, προσεκύνησαν αυτόν, ύστερον ό*
ήνοιξαν τά θησαυροφυλάκιά των καί προσέφεραν είς αυτόν χρυ-
σόν καί πολύτιμα αρώματα, λίβανον καί σμύρναν.

Ό θεός δμως, ό όποιος ώς παντογνώστης έγνώριζε τάς σκέ-
ψεις τοΰ Ήρώδου, παρήγγειλεν είς τους μάγους νά μή έλθουν
προς τον Ήρώδην, διά νά μή δυνηθή νά έκτελέση τους κακούς
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;ηίοπούς του, και δι5 αυτό έπέστρεψαν είς τήν πατρίδα των δι5
ίλλης όδοΰ.

«Έτάζων καρδίας καϊ νεφρούς ό Θεός» (Ψαλ. ζ', 10).

5% Ό Ηρώδης καί ή φυγή τοΰ Ίηβοΰ Α,Ιγυπτον.

:

(Ματθ Β'. 13 — 23).
II . ·'' ■··-.

Μόλις άνεχώρησαν οί μάγοι, άγγελος έφάνη είς τόν Ιωσήφ,

Ινψ έκοιμάτο, και παρήγγειλεν είς αυτόν νά λάβη μαζί του τήν
Ιαρθένον Μαρίαν και τό παιδίον, και νά φύγη δι' Αϊ'γυπτον,
οπου νά μείνη, έως ότου τοΰ παραγγείλη νά έπισιρέψη, διότι ό
^Ηρώδης θά ζητήση νά φονεύση τόν Ίησοΰν. Ό Ιωσήφ αμέ-
σως έξετέλεσε τήν παραγγελίαν τοΰ άγγέλου.

Ή φυγή τοΰ Ίησοΰ είς τήν Αίγυπτο ν.

Πράγματι ό Ηρώδης, όταν ειδεν ότι τόν περιέπαιζαν οί μάγοι
|καί δεν ήλθον νά τοΰ δώσουν τάς πληροφορίας, τάς όποιας ήθε-
λεν, έθυμωσε πάρα πολύ και διέταξε νά σφαγοΰν όλα τά παιδία
της Βηθλεέμ καΐ τών περιχώρων της κάτω τών δύο ετών, διότι
Ιγνώριζεν άπό τους μάγους, τους οποίους είχεν ερωτήσει, πότε
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ειδον τον άστέρα, ότι ό Ίησοΰς δεν ήτο μεγαλύτερος των δύο
έτών. "Ηλπιζε δέ ότι μεταξύ των φονευθέντων παίδων θά ήτο-
και δ Χριστός, διότι ήγνόει δτι ούτος κατά θείαν παραγγελίαν
είχεν άναχωρήση είς Αιγυπτον.

Ό Ιωσήφ, άφοΰ άπέθανεν ό Ηρώδης, παρέλαβε κατά πα-
ραγγελίαν τοΰ άγγέλου τήν Παρθένον καί τό παιδίον καί ήλθε
καί έγκατεστάθη είς τήν πόλιν Ναζαρέτ της Γαλιλαίας, καί διά
τοΰτο ό Ίησοΰς έλέγετο Ναζωραίος.

«Εί ό Θεός νσιερ ημών χίς κα&' ημών (ΓΡωμ. η', 31).

8. Ό Ίηβοΰ; δωδεκαετής έν τω ναω της Ιερουσαλήμ»

(Λουκ. Β', 41—52).

Ό Ιωσήφ καί ή Παρθένος Μαρία ήρχοντο κατ' ετος είς
Ιεροσόλυμα κατά τήν έορτήν τοΰ Πάσχα, διά νά εορτάσουν^ είς

Ό Ίησοΰς έν τφ ναφ.

τον έκεϊ ναόν τοΰ Σολομώντος. "Οταν ό Ίησοΰς ήτο δώδεκα έτών,
παρέλαβον αυτόν οί γονείς του μαζί των. Μόλις παρήλθον α ι
έπτά ήμέραι, κατά τάς οποίας έωρτάζετο ή εορτή τοΰ Πάσχα,
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άνεχώρησαν ό Ιωσήφ μέ τήν Παρθένον είς τήν πατρίδα των. Ό
Ιησούς όμως Ιμεινεν είς Ιεροσόλυμα, χωρίς νά γνωρίζουν οί
γονείς του, οί όποιοι Ινόμιζον ότι θά ήρχετο και αύτός οπίσω μέ
άλλους συνοδοιπόρους. "Οταν όμως τήν έσπέραν έστάθησαν και
περιέμεναν και τους άλλους συνοδοιπόρους διά νά δειπνήσουν
δλοι μαζί, είδον μέ μεγάλην των έκπληξιν ότι έλειπεν ό Ιη-
σούς. Φοβισμένοι έπέστρεψαν είς τά Ιεροσόλυμα και τόν άνε-
ζήτουν πανταχού, άλλ' ούδαμοΰ ήδύναντο νά τόν εΰρουν. Έπί
τέλους μετά τρεις ήμέρας, τόν εϋρον είς. τό ίερόν νά άκούη και
νά έρωτα τοός διδασκάλους, οί όποιοι έθαύμαζον διά τήν σοφίαν
του, και τάς άπαντήσεις, τάς οποίας έδιδε. Μόλις τόν είδον οί
γονείς του έξεπλάγησαν και ειπε προς αυτόν ή μήτηρ του : Τέ-
κνον, τί μας έκαμες ; Ό πατήρ σου και εγώ σέ έζητοΰμεν μέ
μεγάλην άνησυχίαν. Ό δ' Ιησούς άπήντησε προς αύτούς : Διατί
μέ έζητεΐτε ; Δέν έγνωρίζετε ότι έπρεπε νά είμαι είς τόν οίκον
του πατρός μου ; 'Αλλ' αότοί δέν ένόησαν τους λόγους τούτους.
Τότε ό Τησοΰς ήκολούθησε τους γονείς του, ήλθε δέ μετ' αύτών
είς Ναζαρέτ και ύπήκουεν είς αυτούς.

«Τά τέκνα υπακούετε τοις γονεϋαιν ύμών έν Κυρίω» (Έφεσ.

ς'. ί).

Δ'- Η ΒλΠΤΙΣΙΣ ΚΑΙ Η ΕΚΛΟΓΗ ΤΩΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ

9. Ίϊ Βάϊττ&σ&ς τοΰ Ίν^σοΰ.

(Ματθ. Γ', 13-17).

"Όταν 6 Ίησοΰς ήτο τριάκοντα έτών, ήλθε πρός τόν Ιωάν-
νη ν τόν βαπτιστή ν, ό όποιος έβάπτιζεν είς τόν Ίορδάνην ποτα-
μόν, διά νά βαπτισθη δπ' αύτοΰ. Ό Ιωάννης έζήτει νά τόν έμ-
ποδίση και έλεγε πρός αυτόν : Έγώ έχω άνάγκην νά βαπτισθώ
άπό σέ, και σύ έρχεσαι πρός έμέ ; Τότε ό Ίησους τοΰ άπεκρίθη :
Βάπτισέ με, διότι αυτό είναι τό θέλημα του θεοΰ. Τότε ό Ιωάν-
νης τον έβάπτισεν. Ένφ δ' έξήρχετο ό Ίησοΰς άπό τό υδωρ,
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ήνοίχθησαν οί ούρανοί καί τό Πνεΰμα τοϋ θεοϋ κατήλθεν ώς
περιστερά έπ5 αυτόν, καί ή φωνή τοϋ θεοϋ ήκούσθη έκ τών ού-
ρανών νά λέγη : Ούτος είναι ό υιός μου ό άγαπητός, τον όποιον
έγώ αγαπώ.

Ή μνήμη της βαπτίσεως τοϋ Σωτήρος εορτάζεται είς τάς 6
Ιανουαρίου. Αέγεται δ5 ή έορτή αύτη εορτή τών Θεοφανίων ή
Επιφανίων, διότι κατ5 αυτήν τήν ήμέραν έπεφάνη ή θεό της· λέ-
γεται δέ καί έορτή τών Φώτων, διότι είς τήν άρχαίαν έποχήν
κατ' αυτήν τήν ήμέραν κυρίως έβαπτίζοντο οί άνθρωποι -καί έγί-
νοντο πολλά φώτα, δηλαδή πολλαί βαπτίσεις.

Κατά τήν έορτή ν ταύτην ψάλλεται τό έξης άπολυτίκιον :
«Έν Τορδάνη βαπτιζομένου σου, Κύριε, ή της Τριάδος έφανε-
ρώθη προσκύνησις· τοϋ γαρ γεννήτορος ή φωνή προσεμαρτύρει
σοι, άγαπητόν σε υίον όνομάζουσα' καί τό Πνεϋμα, έν ειδει πε-
ριστεράς, έβεβαίου τοϋ λόγου τό ασφαλές. Γ0 επιφανείς, Χριστέ
ο Θεός, καί τον κόσμον φωιίσας' δόξα σοι». Δηλαδή : Κύριε, ένφ
έβαπτίζεσο είς τον Ίορδάνην, μας έφανερώθη ότι πρέπει νά προ-
σκυνώμεν τήν άγίαν Τριάδα* διότι ή φωνή τοΰ Πατρός έμαρτύρει
διά σε καί σε ώνόμαζε υίόν άγαπητόν· καί τό άγιον Πνεϋμα, τό
όποιον παρουσιάσθη ώς περιστερά, έβεβαίου ασφαλώς ότι συ είσαι
ό Αόγος τοϋ θεοϋ. Δόξα είς σέ, θεέ Χριστέ, ό όποιος έφάνης καί
έφώτισας τον κόσμον.

«Οντω πρέπον έοτϊν ήμΐν σζληρώσαί πασαν δικαιοσύνην»
(Ματθ. γ', 15).

10. Ή έκλογή τών μαθητών τοϋ Ίν^οοΰ.

(Ματθ. Δ', 18-22 καί Γ, 2-4).

"Οταν μίαν ήμέραν ό 'Ιησοϋς περιεπάτει πλησίον της Θαλάσ-
σης της Γαλιλαίας (ή οποία λέγεται άλλως καί Τιβεριάς λίμνη-
ή Γεννησαρέτ) είδε δύο αδελφούς, τόν Σίμωνα, ό όποιος ώνομάσθη
καί Πέτρος, καί τόν άδελφόν του Άνδρέαν, οί όποιοι ήσαν αλιείς
καί ήλίευον είς τήν λίμνην. Είπε δέ προς αυτούς : "Ελθετε μαζί
μου* άφήσατε τά δίκτυά σας καί θά σας κάμω διδασκάλους
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) άνθρώπων ούτοι δ' άμέσως άφήκαν τά δίκτυα των καί τόν
?λούθησαν.

Μόλις έπροχώρησεν ό Ίησοΰς, είδε δυο άλλους άδελφούς, τόν
ακωβον καί τόν Ίωάννην, οί όποιοι ήσαν υιοί τοϋ Ζεβεδαίου,
»ί ήλίευον με αυτόν είς τήν λίμνην έκάλεσεν αυτούς, ούτοι
' άφήκαν τό πλοίον καί τόν πατέρα των καί τόν. ήκολούθησαν.

,1:

8

Ιί

Ε

Ή εκλογή τών πρώτοον μαθητών.

Ό Ίησοΰς έκάλεσεν εντός όλίγου πλησίον του τους δώδεκα
|ρώτους μαθητάς του, οί όποιοι, έπειδή άπεστάλησαν άπό αυτόν
ς τόν κόσμον νά κηρύξουν, ώνομάσθησαν Απόστολοι. ΤΠσαν
" οί δώδεκα Απόστολοι οί έξης : Ανδρέας καί Πέτρος, υιοί τοΰ
»ώνά, Ιάκωβος καί Ιωάννης, υίοί τοΰ Ζεβεδαίου, Ιάκωβος καί
•ββαΐος, υίοί τοΰ Άλφαίου, Φίλιππος καί Βαρθολομαίος ή Να-
Ε,ναήλ, φίλοι, Θωμάς, Ματθαίος ό τελώνης, Σίμων ό Κανανίτης
;ηλ. από τήν Κανά της Γαλιλαίας) καί ό Ιούδας δ Ίσκα-
Ι&της.

«Τά μωρά τον κόσμον έξελέξατο ό Θεός, ϊνα χονς σοφούς
ψαιοχνντ] (Α' Κορινθ. α', 27).

2

; :
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Ε'· ΤΑ 0ΑΥΙΥ1ΑΤΑ ΤΟΥ ΙΩΤΗΡΟΣ

11. Το Ο α \> ίϊ.-/. έν Κανα τ ή ς

('Ιωάν. β', 1 — 11).

Όλίγον χρόνον άφοΰ προσέλαβεν ό Σωτήρ τους δώδεκα μα-
θητχς του, προσεκλήθη μέ αύτους είς ένα γάμον είς τήν πόλιν
Κανά της Γαλιλαίας. "Οταν έτελείωσεν ό οίνος και ανήγγειλε
τοΰτο είς τόν Ίησοΰν ή μήτηρ του, ή οποία παρευρίσκετο και
αυτή είς τόν γάμον, διέταξεν ό Ίησοΰς τους ύπηρέτας νά γεμί-
σουν έξ μεγάλας υδρίας (στάμνας) μέ ύδωρ* τότε δ' ηύλόγησε τό
υδωρ, τό όποιον άμέσως μετεβλήθη είς οίνον έξαίρετον. Τοΰτο
είναι τό πρώτον θαΰμα τοΰ Σωτήρος, διά τοΰ οποίου έδειξε τήν
παντοδυναμίαν του.

«Οίδα δτι πάντα δύνασαι, άδυνατεϊ δέ αοι ούδέν» (Ίώβ μβ',2)-

_ ...

12. Ή άνάαταα&ς τοί5 \>ίο\> τ*}ς χήρας εν Λία&ν.

(Λουκ. Ζ', 11-17).

"Οταν ό Ίησουςέπλησίασεν είς τήν πόλιν της Γαλιλαίας Ναΐν>
είδε τήν κηδείαν ενός νέου" ταύτην παρηκολούθει κλαίουσα καΐ
άπαρηγόρητος ή χήρα μήτηρ τοΰ αποθανόντος νέου, ό όποιος ήτο-
ό μονογενής υιός της, ήκολούθουν δέ και πολλοί άλλοι άνθρωποι
Ό Σωτήρ, όταν είδε τήν δυστυχή μητέρα νά όδύρεται, τήν έλυ-
πήθη πολύ και άφοΰ έπλησίασε, της είπε μέ ύφος παρηγορητικόν :
«Μή κλαίε». Οί βαστάζοντες τότε τόν νεκρόν έστάθησαν, ό δέ
Ίησοΰς άπευθυνόμενος πρός αύτόν είπε : «Νεανίσκε, σοΰ λέγω· |
νά έγερθης». Ό νεκρός άμέσως ήγέρθη και ήρχισε νά όμιλη,-.
τόν παρέδωκε δ' όγιή είς τήν μητέρα του. "Ολοι τότε έθαύ- '
μασαν και έδόξασαν τόν θεόν, ή δ' εί'δησις διεδόθη είς όλην τήν
Ίουδαίαν.

«Οίκτίρμων και ελεήμων ό Κύριος, μακρόΌ'υμος καΐ πολνέ-
λεος» (Ψαλμ. ρβ', 8).
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13. «II άνάοτασ&ς της θογατρόςτοΰ Ίαείρου.

(Λουκ. Η', 41-42 και 49-56).

Ήμέραν τινά ήλθε πρός τόν Ίησοΰν εις άρχισυνάγωγος (δηλ.
Προϊστάμενος της συναγωγής, όπως έλέγοντο οί τόποι, όπου οί
,Γ|Εβραίοι έτέλουν τά θρησκευτικά των καθήκοντα). Ό άρχισυνά-
"'ωγος ούτος,[δ όποιος ώνομάζετο Ίάειρος, προσεκύνησε τόνΊησοΰν
αιαί τόν παρεκάλει νά έ'λθη είς τήν οίκίαν του νά θεραπεύση τήν
μονογενή του δωδεκαετή θυγατέρα, διότι ήτο ετοιμοθάνατος. Ένψ
ό Ίησοΰς έπορεύετο και ώμίλει καθ' όδόν, έρχεται τις άπό τήν
:-Εκίαν τοΰ Ίαείρου και λέγει πρός αυτόν ότι άπέθανεν ή θυγάτηρ
του. Ό Ίησοΰς' ήκουσε τό άγγελμα και είπε: Μή φοβείσαι, μόνον
πίστευε και θά σωθή. "Οταν δ' ήλθεν είς τήν οίκίαν, είς ούδένα
Ιπέτρεψε νά είσέλθη, παρά είς τρεις έκ τών μαθητών του, τόν Πέ-
ρρον, τόν Ίάκωβον και τόν Ίωάννην, · ώς και είς τους γονείς της
άποθανούσης, οί όποιοι έκλαιον, και είπε πρός αύτούς: Μή κλαίετε'
δέν άπέθανεν, άλλα κοιμάται. Τότε έλαβε τήν άποθανοΰσαν άπό
•εήν χείρα και είπε πρός αυτήν : Κόρη, έγέρθητι. Άμέσως δ' αΰτη
έστη και έθαύμασαν οί γονείς της και οί παριστάμενοι.
«Έπικάλεσαί με έν ημέρα Φλίψεως και έξελοϋμαί σε καί δο-
ξάσεις με» (Ψαλμ. μθ', 15).

ί ί

14. Ή Οεραττεέα τών δέκα λετ:ρών.

(Λουκ. ΙΖ', 11-19).

Όταν μίαν ήμέραν ό Σωτήρ είσήρχετο είς μίαν κώμην, άπήν-
ησαν αυτόν δέκα άνδρες, οί όποιοι ύπέφερον άπό φοβερόν δερ-
,ατικόν νόσημα, τήν λέπραν. Μόλις είδον τόν Ίησοΰν άπό μα-
ίράν, ήρχισαν νά φωνάζουν : Ίησοΰ, έλέησον ήμάς. Ό Ίησοΰς
;ούς έλυπήθη καί είπε πρός αύτούς: θά θεραπευθήτε* μόλις
ιίως θεραπευθήτε, πηγαίνετε καί άναγγείλατε τοΰτο είς τούς
ρρεΐς' διότι ό νόμος ώριζεν ό θεραπευόμενος άπό λέπραν νά
ίπιδεικνύεται είς τους ιερείς. Πράγματι δέ μόλις εξεκίνησαν,
Αμέσως"" έθεραπεύθησαν.
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'Από τους δέκα όμως, οί όποιοι έθεραπεύθησαν, μόνον είς
έπέστρεψε προς τόν Τησοΰν, επεσεν είς τους πόδας του και τόν;
ηύχαρίστει' καί αυτός δέ δεν ήτο Ισραηλίτης, άλλα Σαμαρείτης.
Τότε είπεν ό Ίησοΰς : Οί δέκα δεν έκαθαρίσθησαν ; Ποΰ είναι οί
έννέα ; Μόνον αυτός ό ξένος έπέστρεψε διά νά δοξάση τόν θεόν ;
Καί είπε προς αυτόν : Πήγαινε* ή πίστις σου σέ έ'σωσεν.

« Ή πίστις σον σέσωκέ σε» (Αουκ. ιζ', 19).

15. Ή θεραπεία, τοΰ παραλύτου έν Καπερναούμ.

<

(Ματθ. Θ', 1-8.— Μάρκ. Β', 1-12.— Λουκ. Ε', 18-26).

-. . " \

"Οταν μίαν ήμέραν ο Ίησοΰς εύρίσκετο είς μίαν οίκίαν της
Καπερναούμ, είχε συναθροισθή πολύ πλήθος, είς τό όποιον ώμί-
λει ό Ίησοΰς. Τέσσαρες άνθρωποι τότε έφεραν προς τόν Ίησοΰν
ένα παραλυτικόν, διά νά τόν θεραπεύση* άλλ' ήτο τόσον πλήθος
είς τήν οίκίαν και είς τήν έξώθυραν, <ί>στε δεν ήδύναντο νά διέλ-
θουν. Τότε άνήλθον είς τήν στέγην καί άφήρεσαν μερικάς σανί-
δας καί άπο έκεϊ κατεβίβασαν μέ σχοινίον τον παραλυτικόν επί
της κλίνης ένώπιον τοΰ Σωτήρος. Ούτος άμα είδε τήν μεγίστην
πίστιν των, απεν είς τόν παραλυτικόν : «τέκνον, σοΰ συγχωρούν-
ται αί άμαρτίαι σου». Τότε τινές έκ τών γραμματέων, δηλαδή
έκ τών διδασκάλων τοΰ νόμου, ήσαν έκεΐ παρόντες καί έσκέ-
πτοντο ότι ό Ίησοΰς βλασφημεί, διότι μόνον ό θεός έχει διί|
καίωμα νά συγχωρή αμαρτίας. 'Αλλ' ό Ίησοΰς, ό όποιος γνωρίζει
όχι μόνον τάς πράξεις μας, αλλά καί τάς σκέψεις μας, ένόησε
τί έσκέπτοντο οί γραμματείς καί είπεν είς αυτούς : Τί είναι
αυτά ποΰ σκέπτεσθε ; θέλετε νά σας δείξω ότι έχω τήν δύναμη
νά συγχωρώ αμαρτίας καί νά θεραπεύω ασθενείας, αί όποΐαι
προέρχονται από αύτάς; Ιδού : Συ έγέρθητι, λάβε τήν κλίνην
σου καί ϋπαγε είς τόν οίκόν σου. Και ευθύς ό παραλυτικός
ήγέρθη, άφοΰ δ' ένώπιον πάντων έλαβε τήν κλίνην του έξήλθε.
Πάντες δ' έθαύμαζον καί έδόξαζον τόν θεόν.

«"Ισΰ'ί στεποι&ώς έν δλτ] ζτ} καρδία επί Θεω» (Παροιμ. γ', £>)?
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16. Ό έ/ατόνταρχος της Καπερναούμ καί ό Χρίβιός.

(Ματθ. Η', 5-13.—Λουκ. Ζ', 2-10).

"Οταν ήτο ο Ίησοΰς είς Καπερναούμ, ήλθε πρός αυτόν είς
^Ρωμαίος έκατόνταρχος, δηλ. άξιωματικός, ό όποιος έξουσίαζεν
εκατόν άνδρας, καί τοΰ είπε : Κύριε, ό δοΰλός μου βασανίζεται
παρά πολύ είς τήν οίκίαν μου άπό παραλυσίαν. Ό Ίησοΰς άπήν-
τησε : θά έλθω νά τόν θεραπεύσω. Άλλ' ό έκατόνταρχος είπε :
Κυρ ιε, δέν είμαι άξιος νά έλθης συ είς τήν οίκίαν μου* ούδ1 είναι
άνάγκη νά έλθης' είπέ μόνον ένα λόγον καί θά θεραπευθή ο
δοΰλός μου, όπως εγώ μόλις διατάξω τους στρατιώτας μου άμέ-
σως γίνεται ό,τι διατάξω.

Μόλις ήκουσε τους λόγους τούτους ό Ίησοΰς, έθαύμασε καί
ειπεν είς τους πλησίον του ευρισκομένους : Αληθώς σας λέγω,
ούτε μεταξύ τών Ισραηλιτών δέν εύρον τόσον μεγάλη ν πίστιν.
Στραφείς δέ πρός τόν έκατόνταρχον ειπεν : "Υπάγε, καί άς
καθώς έπίστευσας. Ό δέ δοΰλος έθεραπεύθη άμέσως.

«Σν ει ό Θεός ό ποιων Ό'ανμάοια» (Ψαλμ. ος', 15).

17. Ή θεραπεία τοΰ τ\>φλοΰ ττ^ς Ίερι/οΰς.

(Μάρκ. Ι', 46-52. —Λουκ. ΙΗ', 35-43).

"Οταν μίαν ήμέραν ήτο ό Ίησοΰς πλησίον της πόλεως Ίερι-
χοΰς, είς τυφλός έκάθητο είς τήν όδόν καί έζήτει έλεημοσύνην.
Αίφνης δέ ήκουσεν όχλοβοήν καί ήρώτησε τί συμβαίνει, έμαθε δ'
δτι έρχεται ό Ίησοΰς, άκολουθούμενος άπό λαόν. Άμέσως τότε
ήρχισε νά φωνάζη : Ίησοΰ, άπόγονε τοΰ Δαβίδ, έλέησόν με. Πολ-
• λοί άνθρωποι έλεγον είς αύτόν νά σιωπήση, αύιός όμως έφώνα-
ζεν άκόμη περισσότερον : Άπόγονε τοΰ Δαβίδ, έλέησόν με. Τότε
Ιστάθη ό Ίησοΰς καί διέταξε νά φέρουν πλησίον του τόν τυφλόν.
Μόλις δ' ούτος έπλησίασε, τόν ήρώτησε : Τί θέλεις νά σοΰ κάμω ;
Ούτος δ' άπήντησε: Κύριε, θέλω νά βλέπω πάλιν. Ό δ5 Ίησοΰς
ειπεν είς αύτόν : Βλέπε πάλιν, ή πίστις σου σέ έσωσεν. Άμέσως
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δέ ό τυφλός έπανεΰρε τήν δρασίν του καί έδόςαζε τόν Θεόν, όπως:;
όλος ο παριστάμενος λαός.

«Κύριε, τά χείλη μου άνοίξεις και τό στόμα μου άναγγελεϊ την \
αϊνεσίν σου» (Ψαλμ. ν', 17).

18. Ό χορτασμ.ος τών δ&α

πέντε άρτων καί δύο έχΟύων.

(Ματθ. ΙΔ', 14-21).

Οταν ποτέ ό Ίησοΰς ώμίλει πρός τόν όχλον είς έρημον τό- !
πον, ένύκτωσε. Τότε έπλησίασαν τόν Ίησοΰν οί μαθηταί του καί- |
είπον είς αύτόν νά άφήση τους άκροατάς του νά έπιστρέψουν είς
τάς κατοικίας των διά νά φάγουν. Άλλ' ό Ίησοΰς ειπεν είς τους
μαθητάς του : Δέν είναι άνάγκη νά φύγουν δώσατε σεις είς ι

^ Ό χορτασμός τών πέΝ'τακισχιλίων.

αυτούς νά φάγουν. Οί μαθηταί όμως ειπον είς τον Ίησοΰν ότι δεν
έχουν παρά πέντε άρτους καί δύο ίχθΰς, ούτος δ' έζήτησε νά ;
τά φέρουν πρό αύτοΰ, καί παρήγγειλεν είς τόν λαόν νά καθίσχ],
κατά γης. Τότε έλαβε τους πέντε άρτους καί τούς δύο ίχθΰς
καί τους ηύλόγησεν. Άμέσως δέ έπολλαπλασιάσθησαν καί έδω-
κεν είς τους μαθητάς, οί όποιοι έμοίρασαν τάς τροφάς είς τόν
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λαόν. "Εφαγαν δέ καί έχόρτασαν πέντε χιλιάδες άνδρες εκτός
από τάς γυναίκας καί τά παιδία, καί από τά περισσεύματα έγέ-
μισαν δώδεκα κοφίνους πλήρεις.

«Οί όφ&αλμοϊ στάντχον είς Σε έλπίζουσι, καί σύ δίδως τήν

χροψήν αυτών έν ευκαιρία» (Ψαλμ. ρμδ', 15).

■

19. Ή θεραπεία τοΰ παραλύτου έν ΒηΟεβΠα.

(Ίωάν. Ε', 1 — 15).

Τά Ιεροσόλυμα είχον πολλάς πύλας, μία τών οποίων ώνομά-
ζετο Προβατική, διότι δι' αυτής οι ποιμένες έφερον' τά πρόβατα
ε?ς τήν πόλιν. Πλησίον της πύλης ταύτης υπήρχε μία κολυμβή-
θρα, δηλαδή δεξαμενή, ή οποία έλέγετο ύπό τών Εβραίων Βη-
θεσδά. Εκεί κατέβαινεν άπό καιρού είς καιρόν άγγελος καί έκίνει
τό ύδωρ, εκείνος δ' ό οποίος ήθελεν είσέλθη πρώτος είς τό ύδωρ
μετά τοΰτο, έθεραπεύετο άπό οιανδήποτε άσθένειαν καί έάν έπα-
σχε. Πλήθος διαφόρων άσθενών εύρίσκετο πλησίον της δεξαμενής
καί περιέμενε νά κινηθή το ύδωρ διά νά εισέλθουν. Μεταξύ τών
άσθενών τούτων ήτο καί εις παράλυτος έπί 38 ολόκληρα έτη.
Μόλις ειδε τοΰτον ό Ίησοΰς, ό όποιος τότε εύρίσκετο είς τά Ιερο-
σόλυμα, τόν έλυπήθη, καί τοΰ είπε : θέλεις νά γίνης υγιής ;
Ούτος τοΰ απήντησε : Κύριε, δεν έχω κανένα νά μέ βάλη είς
τήν δεξαμενήν, μόλις κινηθή τό ύδωρ- ένψ δέ έρχομαι έγώ, προ-
λαμβάνει άλλος καί καταβαίνει πρό έμοΰ. Τότε λέγει πρός αυτόν
ό Ίησοΰς : Έγέρθητι, λάβε τήν κλίνην σου καί περιπάτει. Αμέ-
σως δ' εγινεν ό παραλυτικός ύγιής, έλαβε τήν κλίνην του καί
,περιεπάτει.

«'Ως έμεγαλύνΌ'η τά εργα σου, Κύριε» (Ψαλμ. 91,6).

20. -ΓΙ κατάπαυδίς τής τρ&κυί-ΡΛας.

(Ματθ. Η', 23-27.— Μάρκ. Δ', 35-41. —Λουκ. Η', 22-25).

Μίαν ήμέραν, ένψ ό Ίησοΰς ήτο μέ τους μαθητάς του είς τό
πλοϊον έντός της θαλάσσης της Γαλιλαίας, αίφνιδίως έγινε με-
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γάλη τρικυμία καί τό πλοίον έκαλύπτετο άπό κύματα. Ό Ίή
σους έκοιμάτο, άλλ' οί μαθηταί του ήλθον έντρομοι, τόν έξύπνι
σαν, καί παρεκάλουν αυτόν, λέγοντες : Κύριε, σώσον ήμάς* κατα
στρεφόμεθα* Ούτος δ' είπεν είς αυτούς : Διατί είσθε δειλοί, όλιΐ
γόπιστοι; αμέσως δ' ήγέρθη καί διέταξε τήν θάλασσαν καί τού£-
άνέμους νά ήσυχάσουν, πράγματι δ' έγινεν ευθύς μεγάλη γά ί
λήνη. Τότε δλοι έθαύμαζον καί έλεγον : Ποίος είνε αυτός, εί; [
τον όποιον υπακούουν καί οί άνεμοι καί ή θάλασσα ; £

«Έπϊ αοϊ ήλπυσαν οί πατέρες ημών, ήλσιισαν καϊ έρρύσω αν[.

τον ς» (Ψαλμ. κα', 5).

ο^ ' !ΙΝ

21. ""II θεραπεία τοΰ εκ γενετής τ\>φλοΰ.

! ι

(Τωάν. Θ', 1-41).

" ίΐ! -1

Μίαν ήμέραν Σαββάτου ό Ίησους είδε καθ' όδόν άνθρωπόν μ
τινα, ό οποίος ήτο τυφλός άπό της γεννήσεο>ς του. Οί μαθηταί ι(
ήρώτησαν τότε τόν Σωτήρα διατί ούτος έγεννήθη" τυφλός, μήπως |]
ήμάρτησεν αυτός ή οί γονείς του. Ό Σωτήρ άπήντησεν : ούτε
αύτός ούτε οί γονείς του, άλλ' έγεννήθη τυφλός, ίνα φανερωθή ή ]
δύναμις τοϋ θεοϋ. Μόλις δ' είπε ταϋτα, έπτυσε κατά γής, άφοϋ ;
δ' έλαβεν άπό τόν πηλόν, ήλειψε μέ αυτόν τούς όφθαλμούς του
τυφλοϋ καί τοϋ είπεν : "Γπαγε νά νιφθής είς τήν κολυμβήθραν
τοϋ Σιλωάμ. Ούτος δ' άπήλθε, ένίφθη καί επέστρεφε βλέπων. Οί
γείτονες καί οί γνωστοί του ήπόρουν μέ τό συμβάν καί τόν έφε-
ραν είς τούς Φαρισαίους, οί όποιοι κατηγορούν τόν Ίησοϋν καί
έλεγον δτι ούτος είναι αμαρτωλός, άφοϋ έκαμε θαϋμα καθ' ήμέ'Ι
ραν Σαββάτου. Οί Φαρισαίοι δηλαδή, έπειδή ή τετάρτη έντολή
έλεγε νά τηρήται το Σάββατον άγιον, 'ένόμιζον ότι κατ' αυτό
δεν επιτρέπεται καμμία έργασία, ένψ ό Ίησοϋς μας έδίδαξεν ότι
δεν είναι αμαρτία νά έργαζώμεθα, όταν πρόκειται διά φιλανθρω-Μ
πικήν έργασίαν ή δι" έργασίαν, ή οποία δέν δύναται νά άναβληθή-
Έπειδή δμως ό θεραπευθείς τυφλός έπέμενεν ότι ό Χριστός δέν
είναι αμαρτωλός, αλλά προφήτης, ό όποιος έστάλη παρά τοϋ-
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θεοΰ, τον έξεδίωξαν. "Οταν ό Ίησοΰς έμαθε τοΰτο, τόν εύρε καί
τοΰ είπε : Σύ πιστεύεις είς τόν υίόν τοΰ θεοΰ ; άπεκρίθη έκεινος :
Ποίος είναι, Κύριε, διά νά πιστεύσω είς αύτόν* δ δ' Ίησοΰς τοϋ
άπήντησεν.Αυτός είναι, τον όποιον βλέπεις και μετά τοΰ οποίου ομι-
λείς. Ό δέ τυφλός είπε : Πιστεύω Κύριε, καί προσεκύνησεν αύτόν.

«!Γό Σάββατον διά τόν αν&ρωσιον έγένετο, ούχ ό άνθρωπος
διά τό Σάββατον» (Μάρκ. 27).

22. Ό Ίησοΰς καί ό Λάζαρος. Ό θάνατος καί
ή άνάδτασις τοΰ Λαζάρου.

(Ίωάν. ΙΑ', 1 — 14).

"Οταν φίλος τις τοΰ Ίησοΰ, ό Αάζαρος, ό όποιος κατφκει είς
κ,ώμην τινά πλησίον τών Ιεροσολύμων, τήν Βηθανίαν, ήσθένησεν,
αί άδελφαί του Μαρία καί Μάρθα έμήνυσαν είς αύτόν τοΰτο. Ό·
Ίησοΰς, μόλις έμαθε τήν άσθένειαν τοΰ φίλου :ου, είπεν είς τους
μαθητάς του, ότι δι' αύτής θά δοξασθή. "Εμεινε δέ δύο ήμέρας
ακόμη είς τόν τόπον, όπου ήτο, τήν δέ τρίτην ήμέραν είπεν είς
τους μαθητάς του : ό φίλος μου Αάζαρος έκοιμήθη, ύπάγω νά
τόν έξυπνίσω. Οί μα θηταί του ένόμισαν ότι ό Σωτήρ ώμίλει περί
υπνου, ένψ έκεϊνος ένόει ότι απέθανε. Μόλις όμως ειδεν ότι δέν
τόν ένόησαν, είπε καθαρά : ό Αάζαρος άπέθανεν* άς ύπάγωμεν
πρός αύτόν.

"Οταν έφθασεν ό Ίησοΰς είς Βηθανίαν, ό Αάζαρος είχεν ήδη
ταφή πρό τεσσάρων ήμερών. Ή Μάρθα μόλις έμαθεν ότι ήρχετο
ό Ίησοΰς, έξήλθεν είς προϋπάντησιν αύτοΰ, ή δέ Μαρία έκάθισεν
είς τήν οίκίαν, όπου ήσαν συνηθροισμένοι πολλοί συγγενείς καί
φίλοι πρός παρηγορίαν. Μόλις συνήντησεν ή Μάρθα τόν Ίησοΰν,
είπε πρός αυτόν : Κύριε, έάν ήσο εδώ, ό άδελφός μου δέν θά
άπέθνησκεν* αλλά καί τώρα γνωρίζω ότι ό θεός θά σοΰ δώση
·'- ό,τι τοΰ ζητήσης. Ό Ίησοΰς ειπεν είς τήν Μάρθαν : ό άδελφός
σου θά άναστηθή. Μετ' όλίγον ή Μάρθα έτρεξεν είς τήν οίκίαν
καί άνήγγειλεν ιδιαιτέρως είς τήν Μαρίαν τήν έλευσιν τοΰ Σω-
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πήρος. Αύτη εξήλθε ν αμέσως είς συνάντησίν του, οί δέ συγγενείς
καί φίλοι, οί οποίοι ήσαν είς τήν οίκίαν, ένόμισαν ότι διηυθύ-
νετο είς τό μνημεΐον διά νά κλαύση καί τήν ήκολούθησαν. Μόλις
ή Μαρία άπήντησε τόν Ίησοΰν, είπε προς αυτόν γονυπετής ύ
Κύριε, εάν ήσο έδώ, δέν θά άπέθνησκεν ό αδελφός μου. Ό Ίη-|
σοϋς συνεκινήθη, δταν είδε τούς θρήνους αυτής καί τών παρίτ|
σταμένων, καί ήρώτησε ποΰ ήτο τό μνημεΐον τοΰ Ααζάρου. Ειπον
δ' είς αυτόν : Κύριε, έρχου καί ΐδε* ό δ' Ίησοΰς έδάκρυσεν. "Ελεί

Ή άνάστασις τοϋ Λαζάρου.

γον δ' οί Ιουδαίοι μεταξύ των. Πόσον τόν ήγάπα ! Τινές δ'
έλεγον : Δέν ήδύνατο αυτός, ό όποιος ήνοιξε τούς οφθαλμούς τοΰ;
τυφλοΰ, νά κάμη ώστε νά μή άποθάνη ούτος : "Οταν ό Ίησοΰς
ήλθεν είς τό μνημεΐον, διέταξε νά σηκώσουν τόν λίθον, ο όποιος
έσκέπαζε τόν τάφον. Ή Μάρθα τότε είπε προς αυτόν : Κύριε»
ετάφη προ τεσσάρων ημερών* φοβούμαι μήπως μυρίζη. Άλλ' δ
Ίησοΰς έπέμενε καί άφοΰ προσηυχήθη έφώναξε μεγαλοφώνωζ : ||
Αάζαρε, έξελθε. Αμέσως δ' ό Αάζαρος ανέστη καί έξήλθεν έκ
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του τάφου. Τότε πολλοί τών Ιουδαίων, έξ δσων εΠον τό συμ-
βάν, έπίστευσαν εις τον Ίησοΰν.

Τήν μνήμην της αναστάσεως τοΰ Λαζάρου εορτάζει ή Εκ-
κλησία ήμών έν Σάββατον προ τοΰ Μεγάλου Σαββάτου, τήν
προηγουμένην ήμέραν της Κυριακής τών Βαΐων. Κατά τήν έορ-
τήν ταύτην ψάλλεται τό έξης τροπάριον : «Τήν κοινήν άνάστασιν
προ τοΰ σοΰ πάθους πιστούμενος, εκ νεκρών ήγειρας τόν Αάζαρον,
Χριστέ ό Θεός* όθεν καί ήμεϊς, ώς οί παίδες, τά της νίκης σύμ-
βολα φέροντες, σοι τφ νικγ^τή τοϋ θανάτου βοώμεν : "Ωσαννά έν
τοις ύψίστοις, ευλογημένος ό ερχόμενος έν ονόματι Κυρίου». Δη-
λαδή : Σύ, ώ Χριστέ Θεέ μας, έπειδή πρίν άποθάνης ήθελες νά
βεβαιώσης δτι πάντες θά άναστώμεν έκ νεκρών, άνέστησας τόν
Αάζαρον. Διά τοΰτο καί ήμεις, καθώς οί παίδες τότε, όταν είσήρ-
χεσο είς τά Ιεροσόλυμα, κρατοΰμεν είς τάς χείρας βάι'α, τά όποια
συμβολίζουν τήν νίκην, καί βοώμεν πρός σέ τόν νικητήν τοΰ
θανάτου : θεέ, ο οποίος κατοικείς είς τόν ούρανόν, σώσον αυτόν
ό:ς είναι ευλογημένος όκατ' έντολήν τοΰ θεοΰ έρχόμενος Χριστός.

«*Έγώ είμι ?] α.νάαχααις καί ή ζωή» (Ίωάν. ιχ', 25).

23. τοί» ^ωτηρος.

(Ματθ. ΙΖ', 1-9. —Μάρκ. Θ', 2-10. —Λουκ. Θ', 28-36).

Ό Ίησοΰς μίαν ήμέραν ανήλθε μετά τοΰ Πέτρου, τοΰ Ιακώ-
βου καί τοΰ Ιωάννου είς όρος ύψηλόν διάνά προσευχηθή. Έκεΐ
δε άμέσως μετεμορφώθη έμπροσθεν αύτών καί έλαμψε το πρόσ-
ωπον του, καθώς ό ήλιος, τά δέ ένδύματά του έγιναν λευκά, όπως
τό φώς. Άμέσως τότε παρουσιάσθησαν ο Μωϋσής καί ό προφήτης
Ηλίας καί ήρχισαν νά ομιλούν μέ τον Ίησοΰν. Τότε είπεν ό Πέ-
τρος είς τόν Ίησοΰν : Κύριε, καλόν είναι νά μείνωμεν έδώ. Έάν
θέλης, άς κάμωμεν τρεις σκηνάς, μίαν δι' έσέ, μίαν διά τον Μωϋ-
σήν καί μίαν διά τόν Ήλίαν. Ένψ όμως ώμίλει έτι ό Πέτρος, φω-
τεινή νεφέλη έσκίασεν αύτούς καί ήκούσθη φωνή άπό τήν νεφέ-
λην, ή οποία έλεγεν: Ούτος είναι ο υιός μου ό αγαπητός, τόν
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οποίον εγώ αγαπώ. Άκούετε είς αύτόν. Μόλις ήκουσαν ταΰτοί
οί μαθηταί, έφοβήθησαν πολύ καί έπεσαν πρηνεις. Τότε ήλθε
πρός αύτούς ό Ίησοΰς καί τούς ειπεν : Σηκωθήτε καί μή φο-
βεΐσθε. "Αμα ό1 ύψωσαν τούς οφθαλμούς των δέν είδον κανένα:
παρά μόνον τόν Τησοϋν. Ένψ δέ κατέβαινον άπό τό όρος, παρήγ-;
γειλεν ό Ίησοΰς είς τούς μαθητάς του νά μή ειπούν ούδέν έζ:
όσων είδον προ της άναστάσεώς του.

Ή Εκκλησία ήμών πανηγυρίζει τήν μνήμην της Μεταμορ-
φώσεως τοΰ Σωτήρος τήν 6ην Αύγούστου. Κατά τήν έορτήν-
ταύτην ψάλλεται τό έξης άπολυτίκιον : «Μετεμορφώθης έν τφ
όρει, Χριστέ ό θεός, δείξας τοις μαθηταΐς σου τήν δόξαν σου,
καθώς ήδύναντο. Λάμψον καί ήμΐν τοις άμαρτωλοΐς τό φώς σου-
τό αΐδιον πρεσβείαις της Θεοτόκου. Φωτοδότα δόξα σοι». Δη-,
λαδή : Ώ Χριστέ Θεέ μας, μετεμορφώθης είς τό όρος καί έδει-
ξας είς τούς μαθητάς σου τήν δόξαν σου, ώς ήδύναντο νά τήν
ίδουν. Φανέρωσε καί είς ήμάς τούς αμαρτωλούς μέ τήν βοή-
θειαν της Θεοτόκου τό αίώνιόν σου φώς. Δόξα είς σέ τόν Χρι-
στόν. ό όποιος μας δίδεις το φώς.

«Έσημειώΰ'η έφ' ήμας τό φώς τοϋ σιροσώτιον σον, Κύριε*
(Ψαλμ. δ', 7).

γ'· Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ

24. 'Ο 'ϊηδοΰς χαί ό Ζα/χαΐ'ος.

(Λουκ. ΙΘ', 1—20).

•

"Οταν μίαν φοράν ήλθεν ό Ίησοΰς είς τήν Ιεριχώ, συνη-
θροίσθη πολύς λαός διά νά τον Γ δη, έπειδή είχε διαδοθή ή φήμ"*]
του άπό τά πολλά θαύματα, τά όποια έκαμε. Μεταξύ εκείνων,., ί
οί όποιοι έξήλθον διά νά τόν ϊ'όουν, ήτο καί είς προϊστάμενος τοΰ-,
τελωνείου, ό πλούσιος άρχιτελώνης Ζακχαίος. Έπειδή όμως
ήτο μικρός τό άνάστημα, δέν ήδύνατο νά 'ίδη ένεκα τοΰ πλή-
θους καί διά τοΰτο άνήλθεν είς μίαν συκομωρέαν. "Οταν ό Ίη-
σοΰς διήλθεν άπ' έκεΐ καί είδε τόν Ζακχαϊον, είπε πρός αύτόν :
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ϊ δακχαΐε, νά καταβής ταχέως, διότι σήμερον θά μείνω είς τήν
οίκίαν σου. Ούτος δ' άμέσως κατέβη καί τόν ύπεδέχθη είς τήν
είκίαν του μέ χαράν. Πολλοί, όταν εΤδον ότι ό Ίησοΰς είσήλθε
νά μείνη είς τήν οίκίαν τοΰ Ζακχαίου, έθεώρουν τοΰτο άξιον
| &»;ατακρίσεως, έπειδή ούτος ήτο αμαρτωλός. Ό Ζακχαΐος δμως,
16 όποιος έφιλοτιμήθη άπό τήν τιμήν, τήν οποίαν τοΰ έκαμεν ό
,Σωτήρ, είπε προς αυτόν : Κύριε, το ήμισυ τής περιουσίας μου
Βίδω είς τούς πτωχούς· έάν έζημίωσα κανένα, είμαι πρόθυμος
νά τοΰ δώσω τετραπλάσιον άπό ό,τι τον έζημίωσα. Τότε ό Σω-

'Ο Ζακχαΐος.

ί ■ --.·.

τήρ ειπε προς αυτόν : Σήμερον είσήλθεν ή σωτηρία είς αυτήν
[τήν οίκίαν έγώ ήλθον διά νά σώσω τούς αμαρτωλούς.

«.^ΗΧΌέ γάρ ό υιός τον άν&ρώπον ζητηααι κάί αώΰαι τό άπο-
λωλός» (Ματθ. ιθ', 10).

25. Ό 'ΪΥΐ<5θ\>ς καί ή

(Ίωάν. Δ', 1-42).
Ό Ίησοΰς, ό όποιος εύρίσκετο είς τήν Ίουδαίαν, ήθελε νά
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πανέλθη είς τήν Γαλιλαίαν καί δι' αυτό έπρεπε νά διέλθη διά
;ής Σαμαρείας, οί κάτοικοι της οποίας δέν εδρίσκοντο είς
ριλικάς σχέσεις μέ τούς Ιουδαίους. "Οταν ό Ίησους έφθασεν είς
ιίαν πόλιν της Σαμαρείας, τήν Σιχάρ, έκάθισε πλησίον είς μίαν
.τηγήν, ή οποία έλέγετο πηγή τοΰ Ιακώβ. Τότε ήλθε μία γυνή
|:Ικ Σαμαρείας, διά νά άντλήση υδωρ, καί ό Ίησοΰς ήρχισε νά
όμιλή πρός αυτήν. Άπό τάς ομιλίας ή Σαμαρεΐτις ένόησεν ότι
ίίχε πρό αυτής προφήτην, καί διά τοΰτο τόν ήρώτησε ποΰ πρέ-
πει νά λατρεύεται ό θεός, είς τό όρος Γαριζίν, όπου τόν προσε-
κύνουν οί Σαμαρεϊται, ή είς τον ναόν τοΰ Σολομώντος, όπου τόν
προσεκύνουν οί Ιουδαίοι. Τότε ό Ίησοΰς της άπήντησε : Γύναι,-
πίστευσόν με, θά έλθη ώρα, κατά τήν οποίαν ό θεός δέν θά
προσκυνήται ούτε είς τό όρος τούτο ούτε είς τά Ιεροσόλυμα,-
άλλ' οί αληθείς προσκυνηταί θά προσκυνούν τόν Θεόν, ό όποιος
είναι πνεΰμα, πνευματικώς καί κατ* άληθή τρόπον πανταχού,,
διότι είναι πανταχού παρών. Τότε είπεν ή Σαμαρεϊτις : "Οταν
έ'λθη ό Χριστός, εκείνος θά μας είπη δι' αύτά τά πράγματα. Ό
δ' Ίησοΰς της άπήντησεν : Έγώ είμαι ό Χριστός, εγώ, ό οποίος
σοΰ ομιλώ.Έν τφ μεταξύ ήλθον οί Απόστολοι, οί όποιοι είχον
υπάγη νά φέρουν τροφάς, καί παρεκάλεσαν τον Ίησοΰν νά
φάγη, άλλ' ό Ίησοΰς είπε : Τροφή ίδική μου είναι νά πράττω-
τό θέλημα τοΰ θεοΰ. Ή Σαμαρεΐτις ήλθεν είς τήν πόλιν καί
είπεν είς τούς συμπατριώτας της περί τοΰ Χριστού, καί πολλοί
έξ αυτών έπίστευσαν. ~Ηλθον δέ τίνες έξ αύτών καί τόν παρεκά-
λεσαν νά μείνη είς τήν πόλιν των καί έμεινε έκεί δύο ήμέρας·
κατά τό διάστημα αύτό έγιναν πολλοί έτι Σαμαρείται μαθη-
ταί του.

^Πνεύμα ό Θεός' καί τονς σιροακννονντας αύτόν έν πνεύματι
και άληΌ'εία δει στροακννεΐν» (Ίωάν. δ', 24).

26. Ή «αρα,βολή το\> άφρονος πλουβίου.

(Λουκ. ΙΒ', 13-21).

Μίαν ήμέραν ήλθε πρός τόν Ίησοΰν είς άνθρωπος καί είπε-
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προς αύτόν; Διδάσκαλε, είπέ είς τόν άδελφόν μου νά μου δώστβ
τό ήμισυ της κληρονομιάς τών γονέων μας, διότι άρνειται νά
πράξη τούτο. Ό δ' Ίησοΰς τοΰ άπήντησεν : Άνθρωπε, ποιος
μέ διώρισε δικαστήν σας ; Τοΰτο μόνον λέγω είς σέ καί τόν άδελ-
φόν σου : Προσέχετε άπό τήν πλεονεξίαν.

Διά νά έννοήσουν δέ καλύτερον οί άδελφοί τό κακόν της 1
πλεονεξίας, ειπεν είς αύτούς μίαν παραβολήν, δηλαδή μίαν διή-
γησιν, έκ της οποίας έξάγεται θρησκευτικόν ή ηθικόν συμπέ-
ρασμα : Ανθρώπου τινός πλουσίου ηύφόρησεν ή χώρα καί δέν
έγνώριζε τί νά κάμη τούς καρπούς. Άντί λοιπόν νά άποφασίση
νά προσφέρη έξ αύτών είς τούς πτωχούς, έσκέπτετο νά κρη-
μνίση τάς άποθήκας του καί νά οίκοδομήση μεγαλυτέρας καί
έκεΐ νά συναθροίση τούς καρπούς του διά νά δύναται νά λέγη :
Έχω πολλά άγαθά διά πολλά έτη, άς άναπαύωμαι, άς τρώγω,
άς πίνω, άς χαίρωμαι. Ένφ όμως ό πλούσιος έσκέπτετο ταΰτα,
ό θεός είπε πρός αύτόν : Ανόητε, ταύτην τήν νύκτα θά άπο-
θάνης καί όσα έσύναξες είς ποίον θά μείνουν ; Ούτω θά συμβη,
είπεν ό Ίησοΰς, είς πάντα, ό όποιος φροντίζει μόνον διά τόν
εαυτόν του καί δέν πράττει καλά έργα καί έλεημοσύνην, ώς θέ-
λει ό θεός.

« βΟράτε χαϊ φυλάσσεστε άπό της πλεονεξίας» (Αουκ. ιβ', 10).

27) Ή παραβολή το$ τελώνου καί το\>

(Αουκ. ΙΗ', 9 14).

Έπειδή οί Φαρισαΐοι ήσαν υπερήφανοι καί έκαυχώντο διά
τήν δικαιοσύνην των, περιεφρόνουν δέ τούς. άλλους άνθρώπους,
.είπεν ό Ίησοΰς τήν έξης παραβολήν :

Δύο άνθρωποι άνήλθον είς τό ^ερόν διά νά προσευχηθούν*
ό είς ήτο Φαρισαΐος, ό δ' έ'τερος τελώνης. Ό Φαρισαΐος προσ -
ηυχήθη ώς έξης πρός τόν θεόν : Σέ εύχαριστώ, ώ θεέ μου,
-ότι δέν είμαι, όπως οί άλλοι άνθρωποι, κλέπτης, άδικος, άμαρτω
λός, ή καί καθώς αύτός ό τελώνης· νηστεύω δύο φοράς τήν έβδο
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άδα (οι Φαρισαΐοι συνήθιζαν νά νηστεύουν την Δευτέραν και
[έμπτην εκάστης εβδομάδος), καΐ δίδω το εν δέκατον από την
ριουσίαν μου εις- ιερούς σκοπούς. Ό τελώνης τουναντίον
στατο μακράν καΐ δεν έτόλμα οϋτε τους όφθαλμούς του νά
ί,ώση προς τον ούρανόν, έντρεπόμενος τον θεόν δια τάς άμαρ-
"ας του, άλλ' έκτύπα τάς χείρας εις τό στηθός του και παρε-
άλει τόν θεόν λέγων : Ω Θεέ, συγχώρησον εμέ τον άμαρτω-

* Ό Τελ.ώνης κ ιί ό Φαρισαϊος.

ζ ν. Ό Ίησοΰς τότε απευθυνόμενος προς τους μαθητάς του είπε:
ι|ς λέγω δτι αυτόν τόν τελώνην έδικαίωσεν δ Θεό:, διότι συν-
(ίθάνθη το σφάλμα του, και οχ ι τόν Φαρισαΐον, ό όποιος έκαυ-
$ΐτο δια την άρετήν, την οποίαν δεν είχε" διότι εκείνος, ο όποιος
Λυχαται και υπερηφανεύεται, θά ταπεινωθη άπό τόν θεόν, ένψ
Ιεΐνος, ό όποιος είναι ταπεινός, αναγνωρίζει τά σφάλματα του
Μ μετανοεί, θά άνυψωθη και θά άνταμειφθη άπό τόν Θεόν.

«Ό ντμών έαντόν τατιεινωΌ^ηαεται, ό δέ ταπεινών εαυτόν
ύψωΰ"ήσεται>> (Αουκ. ιη', 14).
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28. Ή παραβολή των δέκα παρθένων.

(Ματθ. ΚΕ', 1—13).

ι

Ό Σωτήρ θέλων νά μας δείξη δτι πρέπει νά είμεθα πάν-
τοτε έτοιμοι, διότι δεν γνωρίζομεν πότε θά γίνη ή μέλλουσα:
κρίσις, είπε την έξης παραβολήν :

Δέκα παρθένοι ελαβον τάς λυχνίας των και περιέμενον νά
υποδεχθούν τον νυμφίον. Έκ των παρθένων τούτων αί πέντε ήσαν
φρόνιμοι, αί δε πέντε μωραί. Αι πέντε φρόνιμοι ήσαν προνοη-
τικαί και ελαβον μαζί των ελαιον δια τάς λυχνίας των, ένφ αϊ
μωραί δεν ελαβον. Ό νυμφίος όμως έβράδυνε νά έλθη καί, έπειδή
δλαι ένύσταξαν, άπεκοιμήθησαν. Ένφ έκοιμώντο, κατά τό μεσο>
νύκτιον ήκούσθη μία φωνή : Ιδού δ νυμφίος έ'ρχεται* έξέλθετέί
ε£ς άπάντησίν του. Αμέσως έξύπνησαν δλαι αί παρθένοι καί
ήρχισαν νά ετοιμάζουν τάς λυχνίας των. 'Αλλά τότε παρετή-
ρησαν αί μωραί παρθένοι δτι δεν ειχον ελαιον διά νά τάς ανά-
ψουν καί έζήτησαν από τάς φρονίμους. Αύται δμως ήρνήθησαν
νά δώσουν καί ειπον : Δεν σας δίδομεν, διότι, άν σ&ς δώσωμ-ν>
δεν θά φθάση ούτε εις ήμάς οΰτε είς σας* πηγαίνετε νά αγορά-
σετε από τους πωλοΰντας ελαιον. Πράγματι έξήλθον αί μωραι
παρθένοι διά ν' αγοράσουν ελαιον, άλλ' εν τφ μεταξύ εέσήλθεν
εις την οικίαν ό νυμφίος καί έκλείσθη ή θύρα. Όλίγον βραδυ?
τερον ήλθον και αί μωραί παρθένοι καί έκρουσαν τήν θύραν λε|
γουσαι : Κύριε, Κύριε άνοιξέ μας. Άλλ' ούτος άπήντησεν
αύτάς : Αληθώς σας λέγω, δεν σας γνωρίζω.

ΕΩς συμπέρασμα της παραβολής ταύτης είπεν ό Σωτήρ πρδζ
τους άκροατάς του : ,λΑς προσέχετε νά είσθε πάντοτε έτοιμα»
διότι δεν γνωρίζετε πότε θά ελθω διά νά κρίνω τον κόσμον.

«Γρηγορείτε οϋν, δτι ονκ οΐδατε τήν ήμέραν ονδε τήν
έν ή ό νιος τοϋ άν&ρώπον ερχεται» (Ματ?. ν.ε' 13).
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29. Ή πίχραβολή τοΰ ελεήμονος ϊαμαρείτου.

(Λουκ. Γ, 25 — 37).

Μίαν ήμέραν ήλθε προς τόν Ίησοϋν είς νομικός καί τόν
ήρώτησε : Διδάσκαλε, τί πρέπει νά πράξω διά νά εισέλθω είς τόν
παράδεισον ; "Ο δ' Ίησοϋς τοϋ είπε : Τί γράφει ό νόμος ; Ό
/ομικός απήντησε : Νά άγαπώμεν τόν Θεόν μέ δλην τήν δύνα-
α,ίν μας καί τόν πλησίον μας ώς ημάς αυτούς. Ό δέ Ίησοΰς τοΰ
ΐίπεν : Όρθώς άπεκρίθης* πράττε τοΰ το καί θά είσέλθης είς τον
ηαράδεισον. Ό νομικός τότε ήρώτησε : Καί ποιος είναι ό πλη-
σίον, τον οποίον πρέπει νά αγαπώ ;

Π ελεήμων Σαμαρείτης περιποιείται τόν πληγοοϋέντα όδοιπόρον.

Τότε ό Ίησοΰς είς άπάντησιν είπε τήν έξης παραβολήν :
Άνθρωπος τις έπήγαινεν άπό τήν Ιερουσαλήμ είς τήν Ιεριχώ
:<αί επεσεν είς χείρας ληστών, οί όποιοι τοΰ άφήρεσαν τά ένδυ-
μα τα, τόν έπλήγωσαν καί, άφοϋ τόν άφήκαν είς έλεεινήν κατά-
3τασιν, άπήλθον.Κατά τύχην διήλθε τότε έκ τοΰ μέρους έκείνου
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είς ιερεύς, ό όποιος είδε μεν τόν τραυματίαν, άλλα χωρίς νά
δώση καμμίαν προσοχήν, έξηκολούθησε τόν δρόμον του* ομοίως
έπραξε καί είς διάκονος. Άλλ' επί τέλους είς Σαμαρείτης, ο
όποιος διήρχετο άπ' έκει, είδε τόν τραυματίαν, καί άν καί οί
Σαμαρείται ήσαν έχθροί πρός τούς Εβραίους, τον έλυπήθη, έπλη-
σίασεν, έδεσε τά τραύματά του καί έφρόντισε διά τήν θεραπείαν
αύτών' άφοΰ δέ τον έβαλεν είς το κτήνος του, τόν ώδήγησεν είς
εν πανδοχείον καί τον περιεποιήθη. Τήν δ' έπομένν^ν ήμέραν ,
έδωκεν είς τον πανδοχέα δύο δραχμάς καί τοΰ παρήγγειλε
νά φροντίση διά τόν τραυματίαν μέ τήν ύπόσχεσιν νά πλη-
ρώση είς τον πανδοχέα, όταν έπανελθη, ο,τι ούτος έξοδεύση
περισσότερον. Τότε ήρώτησεν ό Ίησοΰς τόν νομικόν : Τίς εκ τών
τριών τούτων είναι ο πλησίον ; Ό δέ νομικός άπήντησεν : Εκεί-
νος, ό όποιος τόν ήλέησε. Τότε είπεν είς αυτόν ο Ίησοΰς: Πή-
γαινε καί πράττε καί συ ομοίως.

Διά της παραβολής ταύτης διδασκόμεθα, ότι πλησίον είναι |
πάς άνθρωπος έκτελών τό θέλημα τοΰ Θεοΰ.

«Μακάριοι οί ελεήμονες, δτι αντοι έλεη&ήσονται» (Ματθ. ε', 7).

30. Ή παραβολή το\> άσώτοο υίοΰ.

(Λουκ. ΙΕ', 11 — 32).

Έπειδή οί Φαρισαΐοι καί οί γραμματείς κατηγορούν τόν
Ίησοΰν ότι συναναστρέφεται μέ τελώνας καί αμαρτωλούς, είπεν
ούτος μεταξύ άλλων τήν παραβολήν τοΰ άσώτου υίοΰ, διά νά
δείξη ότι συναναστρέφεται μέ τοιούτους διά νά τούς διορθώση,
διότι πολύ χαίρει ό θεός διά τήν σωτηρίαν ενός αμαρτωλού
μετανοοΰντος.

Είς πατήρ είχε δύο υιούς. Ό νεώτερος έξ αύτών είπεν είς
τόν πατέρα του : Πάτερ, δός είς έμέ τό μέρος της περιουσίας
σου, τό όποιον μοΰ άνήκει. Ό πατήρ τότε έμοίρασεν είς τους,
υιούς του τήν περιουσίαν. Μετ' ολίγας ήμέρας ό νεώτερος υιός
έλαβε τά χρήματά του καί έφυγε διά μακρινήν χώραν, έκεί δε,
ταχέως διεσκόρπισε τήν περιουσίαν του, έπειδή εζη άσώτως.
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\Αφοΰ δ' έδαπάνησεν δλην τήν περιουσίαν του, έγινε μέγας
λιμός (πεϊνα). Διά τοΰτο ήναγκάσθη νά γίνη χοιροβοσκός ενός
άνθρώπου, ό οποίος τον έκακομεταχειρίζετο τόσον, ώστε δεν τ&ϋ
επέτρεπε νά τρώγγ] ούδ' από τά ξυλοκέρατα, τά όποια ετρο^γον
οί χοίροι.

Τότε συνησθάνθη τό σφάλμα του καί έσκέφθη : Πόσοι ύπη-
ρέται τοϋ πατρός μου έχουν άφθονίαν τροφής, εγώ δε αποθνήσκω
σχεδόν της πείνης ! θά σηκωθώ και θά υπάγω εις τον πατέρα
μου καί θά τοϋ ειπώ : Πάτερ, ήμάρτησα προ του Θεοϋ καί
ένώπιόν σου καί δεν αξίζω πλέον νά λέγωμαι υιός σου, κάμε με
ώς ένα έκ των υπηρετών σου. Πράγματι ήλθε προς τον πατέρα
-ου, ό όποιος μόλις τον είδεν από μακράν, τον έλυπήθη, επεσεν
εις τάς άγκάλας του καί τον κατεφίλησε. Τότε ειπεν ό υιός μέ
δάκρυα είς τους οφθαλμούς πρός τον πατέρα του : Πάτερ, ήμάρ-
τησα προ τοϋ θεοϋ καί ένώπιόνί σου καί δεν αξίζω πλέον νά
δνομασθώ υιός σου. Αμέσως ό πατήρ του τον συνεχώρησε καί
ΞΟϊώναξε τους δούλους του, εις τους οποίους είπε : Φέρετε τήν
Ινδυμασίαν, τήν οποίαν έφόρει πρίν. καί ενδύσατε αυτόν θέ-
σατε δακτυλίδιον είς τάς χεΐράς του καί υποδήματα είς τους
πόδας του* φέρετε δέ καί τον παχύν μόσχον διά νά φάγωμεν καί
ζά χαρώμεν, διότι ό υιός μου ούτος ήτο νεκρός καί άνέζησεν,
ίϊΐχε χαθή καί ευρέθη. Καί έπανηγύριζον όλοι.

Ό υιός ό πρεσβύτερος ήτο είς τους αγρούς καί όταν επέ-
στρεφε καί έπλησίαζεν είς τήν οίκίαν, ήκουσε μουσικήν καί
^ορόν έφώναξεν ενα παϊδα καί τον ήρώτησε τί συμβαίνει* όταν
έ'μαθε παρ' αυτού ότι όλα αυτά γίνονται διά τήν έπάνοδον τοΰ
άδελφοΰ του, έθύμωσε καί δεν ήθελε νά είσέλθη εις τήν οίκίαν.
Τότε ήλθεν ό πατήρ του πρός αυτόν καί τον παρεκάλει νά
5Εσέλθ*(]· ούτος όμως έπέμενε καί ειπε πρός τόν πατέρα του :
'ίΕγώ τόσα ετη σέ υπηρετώ καί ουδέποτε μοΰ εδωκες εν έρίφιον
|ν|χ διασκεδάσω μέ τους φίλους μου* όταν δ5 ήλθεν αυτός ό άσωτος
οίός σου, ό όποιος έδαπάνησε τήν περιουσίαν του είς διασκεδά-
ζεις, έσφαξες πρός χάριν του τον παχύν μόσχον. Ό δέ πατήρ
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του απήντησε : Τέκνον μου, συ ησο πάντοτε μαζί μου και δλα
τά ιδικά μου πράγματα είναι και ιδικά σου' επρεπε δέ και συ
νά χάρης, διότι ό νεκρός αδελφός σου ζη πάλιν και διότι αυτός,
ο όποιος είχε χαθη, ευρέθη.

«Χαρά γίνεται ένώηιον των αγγέλων τον Θεοϋ έττι ένϊ άμαρ-
τωλω μετανοοϋντι» (Αουκ. ιε', 10).

Ζ' Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΘΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ

31. 'II εϊυοδο; του Ίηςοΰ εί; Ίεροοόλυμα.

(Ματθ. ΙνΑ', 1-11.— Μάρκ. ΙΑ', 1-11.—Λου/.. ΙΘ', 29-44.—
Τω α. ν. ΙΒ', 12-19).

Ό Τησοΰς, άφοΰ άνέστησε τόν Αάζαρον ε£ς την Βηθανίαν,
ηθέλησε νά έλθη εις "Ιεροσόλυμα δια νά έορτάση το Πάσχα.
Καθ' οδόν, όταν εφθασεν είς το χωρίον Βηθφαγή, πλησίον τοΰ

Θριαιιβευτική εΐσοδοί τοΰ Ίησοϋ εία Ιεροσόλυμα.

, I

όρους των έλαιών, έφώναξε δύο μαθητάς του και είπεν εις
τους : Πηγαίνετε είς τήν άπέναντι κώμην καΐ φέρετέ
μίαν όνον, τήν οποίαν θά εΰρετε δεδεμένην, και ενα πώλον (το
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μικρόν της όνου). Τοΰτο έπραξαν οί μαθηυαί καί έφεραν τήν
ίόνον καί τόν πώλον, έθεσαν τά ένδύματά των έπ' αύτοΰ καί
ίέκάθισεν ό Ίησοΰς, τοιουτοτρόπως δ' είσήλθεν είς τά Ιεροσό-
λυμα. Ό λαός, ό όποιος είχε μάθει ότι ό Ίησοΰς άνέστησε τόν
Άάζαρον, έξήλθεν είς τάς οδούς νά τόν ύποδεχθή, προς τιμήν
του δ' έστρωνε τά ένδύματά του είς τάς οδούς, καί έπέστρωνε
]ζήν όδον μέ κλάδους φοινίκων, όπως ύπεδέχοντο τούς νικητάς,
διότι καί ο Τησοΰς ειχε νικήσει τόν θάνατον. Μόλις ενεφανίσθη
ό ίΊησοΰς, ό όχλος, ό όποιος έκράτει είς τάς χείρας βάϊα, ήϋοι
κλάδους φοινίκων, έψαλλεν : «Ωσαννά τψ υίψ Δαβίδ* εύλογη-
μένος ο έρχόμενος έν ονόματι Κυρίου* ωσαννά έν τοις ύψίστοις».
Δ.ηλαδή : θεέ, σώσον τόν άπόγονον τοΰ Δαβίδ* άς είναι ευλογη-
μένος αύτός, ό όποιος έρχεται κατ' έντολήν τοΰ θεοΰ. θεέ, σώ-
σον αύτόν, σύ ό όποιος κατοικείς είς τούς ούρανούς.

Τήν μνήμην της θριαμβευτικής είσόδου τοΰ Ίησοΰ είς Ιε-
ροσόλυμα πανηγυρίζει ή Εκκλησία κατά τήν Κυριακήν τών
Ρ*ΐων, μίαν Κυριακήν προ της Κυριακής τοΰ Πάσχα, δτε δια-
νέμονται βάϊα είς τούς πιστούς.

«Ό έμέ δεχόμενος δέχεται τόν άττοοτείλαντά με» (Ματθ. ι'. 40).

:|] Ι

32. Ό Ίηοοΰς κατά τών Ί»αρ&<5α£ων.

(Ματθ. ΚΓ', 1—39).

Οί Φαρισαΐοι ήσαν ύποκριταί, οί όποιοι προσεποιοΰντο τούς
•ύσεβείς, ένψ ήσαν άσεβέστατοι· ο^μίλουν διά τήν ήθικήν, έ'πρατ-
Φν όμως άνηθίκους πράξεις· έτήρουν όλας τάς έξωτερικάς δια-
τάξεις, παρημέλουν όμως τά καθήκοντα προς τόν θεόν καί τόν
Ελησίον.

Διά τοΰτο ό Σωτήρ, ό όποιος άπηχθάνετο τήν ύποκρισίαν,
)λεγχε σφοδρότατα τούς Φαρισαίους. Είπε δε περί αυτών είς
όν. λαόν : Πράττετε όσα λέγουν οί Φαρισαΐοι καί οί γραμμα-
ίε"ίς, ό,τι όμως πράττουν, μή πράττετε, διότι λέγουν καλούς λό-
"οιυς, άλλά πράττουν κακά έργα. "Ό,τι πράττουν, πράττουν



40 ΙΕΡΑ ΙΣΤΟΡΙΑ Π

μόνον διά νά φάνουν καί έπιζητουν τιμάς καί δόξας έφημέρου
διότι είναι υπερήφανοι.

Άλλοίμονόν σας, γραμματείς καί Φαρισαΐοι ύποκριταί,
όποιοι δολιεύεσθε τάς χήρας καί τους απροστάτευτους ανθρώ-
πους. Σεις είσθε οδηγοί τυφλοί, οι όποιοι φροντίζετε διά τά μ
κρά πράγματα, αδιαφορείτε δέ διά τά μεγάλα. Άλλοίμονόν σα :
γραμματείς καί Φαρισαΐοι ύποκριταί, οί όποιοι φροντίζετε νά φα
νεσθε μόνον καλοί, αδιαφορείτε δ' αν είσθε· ομοιάζετε αληθώς μ
τάφους, οί όποιοι έξωτερικώς είναι κεκοσμημένοι. έσωτερικώς
είναι πλήρεις ακαθαρσίας* ούτω καί σεις έξωτερικώς μέν φα
νεαθε είς τους ανθρώπους δίκαιοι, έσωτερικώς δέ είσθε πλήρε
υποκρισίας καί αμαρτίας, .Σεις είσθε έκείνοι, οί όποιοι φονεύει
τους προφήτας, αλλά τέλος θά τιμωρηΟήτε.

«Ού πας ό λέγων μοι Κύριε, Κύριε, είσελενσεται είς τήν βο·<*ί
λείζν των ουρανών, άλλ' ό ποιών το Φίλημα τον πατρός μον τ&
εν ονρανοϊς (Ματθ. ζ', 21).

33. Το άνώτατον «υμ^ούλιον και η «ροΠοβία
τοί> Ιούδα.

(Ματθ Κς', 3-5 και 14-16.— Μάρκ. ΙΔ\ 1-2 και 10-14. —
Αουκ. ΚΒ', 1-6).

Οί αρχιερείς καί οί γραμματείς καί οί πρεσβύτεροι εφθόνού
τον Ίησούν, επειδή.εβλεπον τά θαύματά του,καί ώργίζοντο, έπειο"
ούτος ήλεγχε τήν ύποκρισίαν καί τάς αμαρτίας των διά τοϋτ
έζήτουν εύκαιρίαν νά τον θανατώσουν. Συνήλθον λοιπόν όλοι
τοί, οί όποιοι άπετέλουν τό άνώτατον συνέδριον των Έβραίω
είς τήν οίκίαν του άρχιερέως Καϊάφα -/αί άπεφάσισαν νά συ>
λάβουν τον Ίησοΰν διά δόλου καί νά τον φονεύσουν, ουχί 0μ<ι
κατά τήν διάρκειαν της εορτής του Πάσχα, διά νά μή έγερθ
θόρυβος μεταξύ τοϋ λαοΰ, ό όποιος ήγάπα καί έτίμα αυτόν.

Τότε ήλθε πρός αυτούς εις έκ των δώδεκα μαθητών, ό Ί°<
δας ο Ισκαριώτης, καί ειπε : Τί μου δίδετε διά νά σας τον ποφα
δώσω ; Ούτοι δέ του ύπεσχέθησαν τριάκοντα άργυρα νομίσμ^ί*
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Ό Μυστικός δείπνος.

Τότε είπεν ο Ίησοΰς είς τον Πέτρον καί τον Ίωάννην : 1
υπάγετε είς Ιερουσαλήμ καί θά εΰρετε καθ" όδόν άνθρωπον
όποιος θά φέρη ύδρίαν πλήρη υδατος' άκολουθήσατέ τον, ;
είς τήν οίκίαν, είς τήν οποίαν θά είσέλθη, εισέλθετε και σεις :
είπατε είς τόν οίκοδεσπότην ότι θέλω νά σας όρίση τό μέρ
όπου θά φάγωμεν τόν άμνόν τοΰ Πάσχα, αυτός δέ θά σας δε:
μίαν μεγάλην αΐθουσαν έκεΐ ετοιμάσατε το δεΐπνον. Οί μάθη-
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Άπό- τότε έζήτει ό Ιούδας εύκαιρίαν νά παραδώση τόν Ίη-
σοΰν είς μέρος άπόκεντρον, διά νά μή τοΰ φέρουν άντίπραξιν οί
οπαδοί του.

«Έξόλλνσιν εαυτόν ό δωρολήσιτης» (Παροιμ. ιε', 27).

•54. Ό δείπνος.

(Ματθ. Κ<Τ, 17 κ. ε. — Μάρκ. ΙΔ', 12 κ. ε. — Λουκ. ΚΒ', 7 κ. ε.

Ίωάν. ΙΓ', 1 κ. ε).

"Οταν έφθασεν ή πρώτη ήμέρα της εορτής τοΰ Πάσχα, ήμερα
Πέμπτη της εβδομάδος, κατά τήν οποίαν οί Εβραίοι έτρωγον τόν
άμνόν τοΰ Πάσχα, ειπον οί μαθηταί είς τόν Ίησοΰν, δ οποίος
I εύρίσκετο είς τήν Βηθανίαν : Ποΰ θέλεις νά φάγωμεν τόν άμνόν ;.



42 ΙΕΡΑ ΙΣΤΟΡΙΑ Π

ήλθον καί εύρον όλα, όπως είπεν είς αυτούς ό Ίησοΰς, καί ήτοί-
μασαν τόν δείπνον. Τήν έσπέραν, όταν ήλθεν ή ώρα τοΰ δεί-
πνου, ήλθεν δ Ίησοΰς άπό τήν Βηθανίαν είς τήν Ιερουσαλήμ:
καί έκάθισεν είς τήν τράπεζαν μέ τούς δώδεκα μαθητάς του.
Τότε είπεν είς αυτούς : Είχον μεγάλην έπιθυμίαν νά φάγω μαζί
σας τον άμν^ν τοΰ Πάσχα, πριν αποθάνω. Κατόπιν ό Ίησοΰς διά'
νά δώση είς τούς μαθητάς του παράδειγμα ταπεινοφροσύνης, τήν;
οποίαν έθεώρει ώς τήν μεγίστην άρετήν, έσηκώθη άπό τήν τρά-
πεζαν καί ένιψε τούς πόδας των.

"Υστερον ό Ίησοΰς έταράχθη πολύ καί είπεν : Αληθώς σας
λέγω ότι είς άπό σας θά μέ παραδώση. Οί μαθηταί έκπληκτοι
καί λυπημένοι έβλεπον αλλήλους καί δέν εννοούν περί τίνος
έλεγε ταΰτα ό Ίησοΰς καί όλοι ήρώτων αύτόν : Μήπο>ς είμαι
έγώ ; Τότε ό Ιωάννης, ό ήγαπημένος μαθητής τοΰ Ίησοΰ, έρωτα;
αύτόν ποιος είναι ό προδότης, ό δ' είπεν : Εκείνος είναι, είς τόν|
όποιον έγώ θά δώσω τεμάχιον άρτου. "Εδωκε δ' άμέσως είς τόν
Ίούδαν καί τοΰ είπεν : "Ο,τι θέλεις νά κάμης, κάμε το ταχέως.
Ό δ' Ιούδας έξήλθε. Τότε ό Ίησοΰς έλαβεν άρτον, τόν ηύλό-|
γησε, τόν έκοψεν είς τεμάχια καί έδωκεν είς τούς μαθητάς νά,
φάγουν λέγων : Λάβετε, φάγετε* τοΰτό έστι τό σώμά μου. "Υστε- ι
ρον έλαβε τό ποτήριον καί, άφοΰ ηύχαρίστησε τον θεόν, έδωκεν;
είς αύτούς καί είπε : Πίετε έξ αύτοΰ πάντες* τοΰτό έστι το αίμά
μου. Συνέστησε δέ νά κάμουν τοΰτο πάντοτε είς άνάμνησίν του.:
Τέλος ό Ίησοΰς έδωκε διαφόρους συμβουλάς είς τούς μαθητάς;
του καί κυρίως συνέστησεν είς αύτούς νά άγαπώνται μεταξύ των,
όπως αυτός τούς άγαπα.

«Έν τούτω γνώσονται πάντες δτι έμοϊ μαΌ^ηταί έατε, εάν άγά-
πην εχητε έν άλλήλοις» (Ίωάν. ιγ', 35).

!

35. Ή οόλληψ&ς το\> Ί^δοΰ έν Γεθβημανίι.

(Ματθ. Κς', 36—56. —Μάρκ. ΙΔ', 32—52.—Λουκ. ΚΒ', 39-53).

Άφοΰ ό Ίησοΰς έδωκεν είς τούς μαθητάς του τάς τελευιαίαζ
οδηγίας καί παρηγόρησεν αύτούς, ύποσχεθείς ότι θά τούς στείλη
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τό αγιον Πνεύμα προς παρηγορίαν και βοήθειαν, ήγέρθη κατά
μ το μεσονύκτιον της Πέμπτης άπό τήν τράπεζαν δια νά έλθη μετά
των μαθητών του ε£ς τους πρόποοας του όρους των έλαιών, εις ένα
ο οποίος ώνομάζετο Γεθσημανή, όπου υπήρχε και κήπος.
Καθ" όδόν προεΐπεν εις τους μαθητάς του δτι κατ' αυτήν τήν
^ύκτα θά δοκιμασθη ή πίστις των. Ό Πέτρος τότε διεβεβαίωσεν
2τι τουλάχιστον αυτός θά μείνη ακλόνητος ε£ς τήν πίστιν του,

I ί

Β '

'11 σύλ?νηψις τοϋ ΊησοΟ.

I

εχλλ' ό ΤησοΟς τοΰ άπήντησεν : "Αληθώς σου λέγω, πριν φωναξη
η. αλέκτωρ θά μέ άπαρνηθι^ς τρεις φοράς. Ό Πέτρος όμως τόν
Κιεβεβαίωσεν δτι, και αν πρέπη νά άποθάνη, δεν θά τον άρνηθή.
"Ρμοίως δ' ελεγον καΐ οι άλλοι μαθηταί.

Τέλος έφθασαν εις Γεθσημανή, και άφοΰ άφήκεν ε£ς τήν εί'-
σοδον τοΰ κήπου τους άλλους μαθητάς του, ελαβε μαζί του τους
τρείς προφιλεστέρους μαθητάς του, τ.όν Πέτρον, τον Τάκωβον και
;τόν Ίωάννην, και ήρχισε νά λυπήται και νά ταράσσεται, διότι
Είβλεττε τήν άχαριστίαν και τήν κακίαν τών άνθρώπων. Τότε ειπε
1 προς τους τρεις μαθητάς του : Ή ψυχή μου είναι παρά πολύ
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λυπημένη· μείνατε μαζί μου.Άφήκε δ"* αυτούς, καί άφοϋ άπεμα-
κρύνθη ολίγον, έπεσε κατά γης πρηνής καΝήρχισε νά προσεύ·]
χεται καί νά λέγη : Πάτερ μου, αν είναι δυνατόν, άς αποφύγω
τό μαρτύριον άλλΛ άς μή γίνη, ώς θέλω έγώ, άλλ' όπως
θέλεις σύ. Μόλις είπε ταΰτα, επέστρεψε πρός τους μαθητάς του,
αλλά τους εύρε νά κοιμώνται καί τους Ιπέπληξε, διότι δεν
ήδυνήθησαν όλίγην ώραν ν' αγρυπνήσουν μαζί του· ήλθε δε
δευτέραν φοράν νά προσευχηθή καί, όταν επέστρεψε, τους εύρε
πάλιν νά κοιμώνται καί έπανέλαβεν είς αυτούς τους ιδίους λό-
γους. Ήλθε δέ καί διά τρίτην φοράν νά προσευχηθή, όταν δ*
επέστρεψε καί είδε τους μαθητάς του νά κοιμώνται, είπεν είς
αυτούς : Άφοΰ θέλετε νά κοιμάσθε, άς κοιμασθε* ίδού όμως
έφθασεν ή ώρα, ότε θά παραδοθώ είς χείρας αμαρτωλών. Σηκω-
θήτε, έφθασεν ο προδότης.

3Ενώ δ' έλεγε ταΰτα ό Ίησοϋς, έπλησίασεν ό Ιούδας, συνο*
. δευόμενος από όχλον πολύν μέ λυχνίας, μαχαίρας καί ξύλα. Ό
Τησοΰς τότε λέγει πρός αυτούς : Τίνα ζητείτε ; Εκείνοι άπήν-
τησαν : Τον Τησοϋν τον εκ Ναζαρέτ. Ό Τησοΰς άπαντα : Έγώ|
είμαι. Αμέσως δ' έπλησίασεν ό Τούδας καί έφίλησε τον Τησοΰνί
διά νά εννοήσουν οί ύπηρέται τών άρχιερέων καί οί στρατιώται
ότι αυτός ήτο διά νά τον συλλάβουν, όπως είχον συμφωνήσει.
Τότε συνελήφθη ό Ίησοϋς.

Οί μαθηταί ήθέλησαν ν' άντιστοΰν, ό Πέτρος μάλιστα έκοψδ|
μέ τήν μάχαιράν του τό ους δούλου τινός τοϋ άρχιερέως. Ό Ιη-
σούς όμως τοΰ είπε νά θέση τήν μάχαιραν είς τήν Οήκην της, καί!
έθεράπευσε τό ους τοΰ δούλου. Είπε δ' είς τούς μαθητάς ότι οφεί-
λει νά μαρτυρήση, διά νά σώση τον κόσμον.

«Γενηϋ>ήτω τό Φέλημά σον» (Ματθ.^', 10).

36. 'Ο Ίηΐϊοϋς προ τοί> "Αννα ίίρνηβι;

τοΰ Πέτρου.

(Τωάν. ΙΗ', 12-27).

"Οταν συνέλαβον τον Τησοΰν, τον έφεραν δεδεμένον πρός τον.
πρώην αρχιερέα Άνναν, ό οποίος έτιμάτο πολύ άπό τον λαόν και
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'Λο πενθερός τοΰ άρχιερέως του έτους έκείνου,τοΰ Καϊάφα.ΌΆν-
ήρώτησε τόν Ίησοΰν ποία είναι ή διδασκαλία του καί ποιοι οί
αθηταί του.Ό Ίησοΰς άπήντησεν : Έγώ έδίδαξα πάντοτε δημο·
„ :ία, ουχί δέ κρυφίως· τί μέ έρωτας; 'Ερώτησόν τινα άπό όσους μέ
ηχούσαν. Τότε είς έκ τών ύπηρετών τοΰ Άννα έρράπισε τον Ίη-
σοΰν καί είπε : Τοιουτοτρόπως αποκρίνεσαι είς τον αρχιερέα ;
Ο δ' Τησοΰς άπήντησεν : Έάν ειπόν τι κακόν, είπέ αυτό είς
έ, εάν δ' ώμίλησα καλώς, διατί μέ δέρεις; Τότε ό "Αννας
Εστειλε τον Τησοΰν δέσμιον προς τόν αρχιερέα Καϊάφαν. Τόν
μ|ησοΰν είχον ακολουθήσει είς τήν οίκίαν τοΰ Άννα δύο μαθη-
ταί του, ό Πέτρος καί ο Ιωάννης, καί ό μέν Ιωάννης, ό οποίος
γτο γνωστός είς τον άρχιερέα, κατώρθωσε νά είσέλθη εντός της
οικίας* ο Πέτρος όμως Τστατο έξω πλησίον της θύρας τήςοί-
κίας. Ό Ιωάννης είπε τότε είς τήν θυρωρόν νά είσαγάγη τον
Πέτρον έντος της οικίας· ένψ δ' αύτη είσήγεν αύτόν, τόν
Ερώτησε μήπως είναι μαθητής τοΰ Ίησοΰ, ο δέ Πέτρος ήρ-
νήθη τοΰτο. "Οτε δ' ό Ιησούς ώδηγεΐτο προς τόν Καϊάφαν. ό
Πέτρος εύρίσκετο ακόμη είς τήν αύλήν τοΰ Άννα μέ τούς
|·πηρέτας του καί έθερμαίνετο πλησίον της πυράς, διότι ήτο
|.ΰχος. Τότε ήρωτήθη ύιτό τών ύπηρετών ο Πέτρος διά δευτέ-
5αν καί διά τρίτην φοράν, έάν είναι καί αύτος μαθητής τοΰ Ίη-
5θΰ, άλλ' ό Πέτρος καί πάλιν ήρνήθη. Μετά δέ τήν τρίτην
Ερνησιν άμέσως έφώνησεν ό άλέκτωρ, ώς είχε προείπη ό
Χριστός. Τότε ένεθυμήθη ό Πέτρος τούς λόγους τοΰ Ίησοΰ καί,
^φοΰ έξήλθεν έξω άπό τήν οίκίαν, έκλαυσε πικρώς.

«Έν ττ} υπομονή υμών κτήσασ&ε τάς -ψυχάς υμών» (Λουκ.
Ιο', 19). —«"Οστις αν άρνήσηταί με εμσιροσ&εν τών άν&ρώπων,
ρνήαομαι αύτόν κάγώ εμπροσ&εν τοϋ Πατρός μου τοϋ έν ούρα-

οΐς» (Ματθ. ι', 33).

11

37. Ό Ίν^βοΟς προ τοΰ οονεδρίοο χαΐτό τέλος

το\> Ιούδα.

(Ματθ. Κς', 57-68 καί ΚΖ', 3.10).
'Ο Ίησοΰς άπό τοΰ Άννα φέρεται δεδεμένος είς τήν οί-
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κίαν τοΰ Καϊάφα, όπου είχον συναθροισθή οί αρχιερείς, ο\
γραμματείς, και οί πρεσβύτεροι, οί οποίοι άπετέλουν τό μέγ<
συνέδριον τών Ιουδαίων.

Άφοΰ παρουσιάσθησαν διάφοροι ψευδομάρτυρες κατά τοΰ Ίητ
σοΰ, χωρίς νά φέρουν σοβαράς κατηγορίας, τέλος παρουσιάσθη-
σαν δύο, οί οποίοι είπον.ότι ήκουσαν τόν Ίησοΰν νά λέγη, ότι
δύναται νά κρημνίση τόν ναόν τοΰ θεοΰ και είς τρείς ήμέρας
νά τόν οίκοδομήση. Ό Ίησοΰς είχεν είπή πράγματι τοΰτο έννοών
τήν ταφήν καί τήν μετά τρεις ήμέρας άνάστασιν τοΰ σώματος του,
τό όποιον ήτο ναός τοΰ θεοΰ. Οί Εβραίοι όμως τόν παρεξήγη-
σαν καί ένόμιζον ότι έλεγε ταΰτα διά τόν ναόν τοΰ Σολομώντος;.
είς τον οποίον έπίστευον ότι κατοικεί αύτος ό θεός.

Τότε ό Καϊάφας είπε πρός τον Ίησοΰν ι Άκούεις, τί σε;
κατηγορούν ούτοι; Τί έχεις νά άπαντήσης ; ό δ' Ίησοΰς έσιώπαί.
Τότε ειπεν ό Καϊάφας : Σέ εξορκίζω είς τό όνομα τοΰ θεοΰ να
μας ειπης είσαι σύ ό Χριστός, ό υιός τοΰ θεοΰ : ό δ' Ίησοΰέ;;
απήντησε : Ναί, εγώ είμαι.Ό άρχιερεύς, μόλις ήκουσε τήν όμοΚ'
λογίαν τοΰ Ιησού, «ίοργίσθη παρά πολύ, καί είπεν ; Ούτος Ιβλα-
σφήμησε'δέν έχομεν πλέον ανάγκην άπό μάρτυρας.Ήκούσατε τή>:
βλασφημίαν του. Σείς τί νομίζετε ; "Ολοι δ' απήντησαν ότι πρέπει
νά θανατωθή. Τότε ήρχισαν οί παριστάμενοι νά πτύουν τον Σω>]:
τήρα, νά τόν ραπίζουν καί νά τόν περιπαίζουν λέγοντες : Πρ^τ
φήτευσον. Χρισεέ, ποίος σέ έκτύπησεν ! Ό Ιούδας, όταν είδεί
ότι ό Ίησοΰς κατεδικάσθγ) είς θάνατον, μετενόησε διά τήν πράξί.!
του καί έπέστρεψεν είς τούς άρχιερείς τά τριάκοντα άργύρια,
οποία είχε λάβει διά τήν προδοσίαν καί κατόπιν έξελθών άπηγ··
χονίσθη. ' % [<

«Ου ψ ευ δ ο μαρτυρήσεις πατά τοΰ πλησίον σου μαρτυρά
ψευδή» (Έξόό. χ', 16). — «Τά όψώνια της αμαρτίας Ό-άνατος-
(Τωμ. ς*', 23).

38. Ό Ίησοϋς τζρό το\> Πιλάτοο.

(Ματθ. ΚΖ', 11-32. —Μάρκ. ΙΕ', 1-21.—Αουκ. ΚΓ', 1-32."

Ίωάν. ΙΗ', 28-ΙΘ', 16).
Τό πλήθος παρέλαβε κατά τά έξημερώματα τής Παρασκευή

; I
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■:όν Ίησοΰν άπό τής οίκίας τοΰ άρχιερέως Καϊάφα καί έφερεν
αυτόν πρό τοΰ ΊΡωμαίου ήγεμόνος τής χώρας Ποντίου Πιλάτου,.
$ιά νά έπικυρώσ^ ούτος τήν άπόφασιν τής καταδίκης τοΰ Ιη-
σού είς θάνατον. Ό Πιλάτος ήρώτησε τίνα κατηγορίαν φέρουν
;ν.ατά τοΰ Ίησοϋ. Τό πλήθος άπήντησεν : Έάν δεν ήτο κακο-
ποιός, δεν θά τον ώδηγοΰμεν ένώπιόν σου. Ό Πιλάτος είπε: Αά-
3ετέ τον καί δικάσατε τον, όπως ορίζει ό μωσαϊκός νόμος. Ό
■Ααός τότε άπήντησεν : Ήμεΐς δεν έχομεν δικαίωμα νά τόν θα-
νατώσωμεν' τόν κατηγοροϋμεν όμως, ότι λέγει πώς είναι βασι-
λεύς, ένφ ήμεΐς ε να μόνον γνωρίζομεν βασιλέα τής 'Ρώμης. Ό
Ίησοϋς δεν έλεγεν ουδέ λέξιν καθ' όλον τοΰτο τό διάστημα διά
ν' άπολογηθή, τόσον ώστε ό Πιλάτος ήρώτησε τόν Ίησοΰν: Είσαι
ό βασιλεύς των Ιουδαίων ; Ό Τησοΰς άπήντησεν : Έγώ δεν
«ϊΐμαι βασιλεύς, ώς οί βασιλείς τής γης* έάν ήμην τοιούτος βα- ·
!«7ΐλεύς, οί ύπηρέται μου θά μέ ήλευθέρωνον άπό τάς χείρας των
εχθρών μου. Γ0 Πιλάτος είπε: Λοιπόν είσαι βασιλεύς; Ό Ίησοΰς
άπήντησεν : Σύ λέγεις ότι είμαι βασιλεύς. Έγώ ήλθον είς τόν
-ϊόσμον διά νά διδάξω τήν άλήθειαν Ό δέ Πιλάτος τότε είπε πρός
■τους Ιουδαίους: Έγώ δεν εύρίσκω καμμίαν κατηγορίαν δι' αυτόν.
Επειδή δ' εβλεπε τήν άθφότητα τοΰΤησοΰ, έσκέπτετο πώς νά τόν
ίελευθερώση.Κατά τήν συνήθειαν λοιπόν, ή οποία ύπήρχεν, είς τήν
εορτήν τοϋ Πάσχα νά έλευθερώνεται είς έκ τών Εβραίων κατα-
δίκων, άφοϋ ήρωτάτο ή γνώμη τοΰ ίουδαϊκοΰ λαοΰ, ήρώτησεν ό
ΪΕιλάτος τόν λαόν ποίον θέλει νά έλευθερώση τόν Ίησοΰν ή τόν
"Βαραββάν, μέ τήν έλπίδα ότι, έπειδή ό Βαραββάς ήτο φοβερος.
κακούργος, ό λαός θά προετίμα τόν Ίησοΰν. Ό λαός όμως
ίίρεθιζόμενος άπό τους αρχιερείς καί γραμματείς έφώναζε : τόν
Βαραββάν. Γ0 Πιλάτος ήρώτησε : Καί τί νά κάμω τόν Ίη-
3οϋν ; Ό δέ λαός άπήντα : Σταύρωσον, σταύρωσαν αυτόν. Ό
Πιλάτος τότε διέταξε νά μαστιγώσουν τόν Ίησοΰν, νά τόν έν-
δύσουν μέ πορφυροϋν ένδυμα καί νά θέσουν είς τήν κεφαλήν
φυ στέφανον έξ άκανθών οΰτο) δέ ένδεδυμένον παρουσίασεν αύ
τόν είς τόν όχλον καί εΐπεν : Ίδε ό άνθρωπος* δηλαδή, νά ό
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άνθρωπος που θέλετε νά σταυρώσετε* αξίζει νά γίνεται τόσος
θόρυβος δι' αυτόν ; Αξίζει νά καταδικασθή αυτός ό άνθρωπος
εις θάνατον ;

'Αλλ' οοτε με αυτό ησύχασαν ο\ Ιουδαίοι, οί όποιοι εξη-
κολούθουν νά φωνάζουν : Σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν. Επειδή
δ' έβλεπον δτι έδίσταζεν ό Πιλάτος, ήρχισαν νά τον άπειλοΰν
δτι, εάν άθφώση. τόν Τησοΰν, ό οποίος λέγει τον εαυτόν του βα-
σιλέα, σημαίνει δτι δεν είναι φίλος τοΰ άληθοΰς βασιλέως, τοΰ
Καίσαρος τής 'Ρώμης. Τότε ό Πιλάτος, μόλις ειδεν δτι ήδύνατο
νά παρεξηγηθή άπό τον Καίσαρα, παρέδωκε τον Τησοΰν είς τόν
όχλον διά νά σταυρώσουν αυτόν.

«Έγώ εις χονχο γεγέννημαι και εις χονχο έλ'ήλνΌ'α εις χόν
κόσμον, ίνα μαρχνρήσω χτ\ άλη&εία» (Ίωάν. ιη', 37).

39. Μϊ οταύρωδίς -καΐ ό θάνατος τον> Ίη^οϋ.

(Ματθ. ΚΖ', 33-56. — Μάρκ. ΙΕ', 20-41. — Λουκ. ΚΓ', 26-49.—

Τωάν. ΙΘ', .17-37).

Οι στρατιώται τοΰ ήγεμόνος παρέλαβον τόν Τησοΰν διά νά
τόν οδηγήσουν εϋς τόν Γολγοθάν, εξω των Ιεροσολύμων, δπου
έξετελοΰντο αί θανατικαΐ έκτελέσεις. Έβάσταζε δ' αυτός ό Σω-
τήρ τον σταυρόν, έπειδή δμως έκουράσθη καθ' όδόν, διέταξαν
άνθρωπόν τινα, καλούμενον Σίμωνα, άπό τήν Κυρήνην τής 'Αφρ1-*
κής νά σηκώση τόν σταυρόν. "Οταν έφθασαν είς τον Γολγοθάν,
τήν πρωίαν τής Παρασκευής, έσταύρωσαν τόν Τησοΰν και δυο
κακούργους, ενα εκ δεξιών του και άλλον εξ άριστερών του./Επί
τοΰ σταυροΰ τοϋ Τησοΰ έτέθη ή έπιγραφή ε£ς τρεις γλώσσας,"
έβραϊκήν, έλληνικήν και λατινικήν, διά τής οποίας έδηλοΰτο ό λό-
γος τής καταδίκης τοΰ Τησοΰ : Τησοΰς Ναζωραϊος βασιλεύς τα>ν
Τουδαίων. 'Αφοΰ δ' έσταύρωσαν τόν Τησοΰν, οί στρατιώται διε ·
μοιράσθησαν τά ένδύματά του. Πολλοί έπλησίαζον εις τόν σταυ-
ρόν και ΰβριζον και περιέπαιζον τον Τησοΰν. Ούτος δ' ελεγε '·

Ε,

____ν^ν--ί --, ν. „Γ-------
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!©' άπό τους κρεμάμενους εις τόν σταυρόν κακούργους περιέπαιζε
1 και αυτός τόν Ίησοΰν καΐ ελεγεν : αν εΐσαι δ Χριστός, σώσον
τόν εαυτόν σου και ήμάς. Ό άλλος δμως κακούργος έπέπλητ-
| τεν αυτόν καΐ ελεγε : Δεν φοβείσαι τόν Θεόν ; ήμεΐς μεν δι-
καίως τιμωρούμεθα, ούτος δμως δεν επραξεν ουδέν κακόν και

Ή σταύοωβκ:.

άφοϋ έστράφη προς τόν Τησοΰν, είπε : Κύριε, ας με ένθυμηθής
είς τήν βασιλείαν σου. Ό δ' Τησοΰς τοΰ άπήντησεν : Αληθώς
σοΰ λέγω, σήμερον θά είσαι μαζί μου ε£ς τόν παράδεισον.

Ό Τησοΰς, δταν ειδε πλησίον τοΰ σταυρού, τήν μητέρα του
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καί τόν άγαπητόν του μαθητήν Ίωάννην, είπε προς τήν μητέρα:|
του: Μήτερ, ίδού ό υίός σου* προς δέ τόν Ίωάννην : Ιωάννη,,
ίδού ή μήτηρ σου. Ό δ' Ιωάννης παρέλαβεν άπό τότε τήν παρ^:
θένον Μαρίαν είς τήν οίκίαν του καί τήν έφρόντιζεν ώς μη-
τέρα του.

Άπό της μεσημβρίας της Παρασκευής μέχρι της τρίτης
ώρας τοϋ απογεύματος έγινε σκότος βαθύ είς όλην τήν γήν. Τήν
δέ τρίτην ώραν ό Ίησοΰς έφώναξε : θεέ μου, θεέ μου, διατί μέ.
έγκατέλιπες ; Μετά τοΰτο είπε : Διψώ. Οι δε στρατιώται, άφοΰ ]
Ιπότισαν ένα σπόγγον είς όξος, έθεσαν αυτόν είς κάλαμον καί ;|
τόν έπλησίασαν είς τό στόμα του. Τότε ό Ίησοϋς λαβών τό όξος !
είπε : Τετέλεσται, δηλαδή συνεπληρώθη τό έργον, διά τό όποιον
άπεστάλην. 'Αφοΰ δ'" άνεστένάξε βαθέως, είπε : Πάτερ είς σέ
παραδίδω τό πνεϋμα μου. Αμέσως δ' έκλινε τήν κεφαλήν του
καί άπέθανε.

Μόλις άπέθανεν ό Ίησοΰς, έσείσθη ή γη, αί πέτραι έσχί-
σθησαν, οί τάφοι ήνοίχθησαν καί πολλοί ανέστη σαν έκ νεκρών _
Τότε τινές τών Ιουδαίων έφοβήθησαν καί ένόησαν ότι άληθώς ό
σταυρωθείς ήτο υιός θεοϋ. Έπειδή ή επομένη ήμερα ήτο Σάβ-
βατον, καί μάλιστα Σάββατον της εβδομάδος τοϋ Πάσχα, ήλθον-
οί Ιουδαίοι καί πάρεκάλουν τόν Πιλάτον νά μή μείνουν τά σώ-
ματα τών σταυρωθέντων τό Σάββατον επί τοϋ σταυροί), διότι,
άπηγορεύετο τοΰτο άπό τόν μωσαϊκόν νόμον. Τότε οί στρατιώται
κατά διαταγήν τοϋ Πιλάτου ήλθον καί τούς μεν δυο κακούρ-
γους, οί όποιοι δέν είχον έτι άποθάνει, έφόνευσαν έπί τοϋ σταυ-
ροϋ, τόν δ' Ίησοϋν δέν ήγγισαν, έπειδή είχε πλέον άποθάνει..
Είς στρατιώτης ομως, διά νά βεβαιωθή, .έκέντησε τήν πλευράν
του μέ λόγχην καί εύθύς έξήλθεν αίμα καί ύδωρ.

Κατά τήν έσπέραν της μεγάλης Πέμπτης, όταν τελήται δ-
όρθρος τής μεγάλης Παρασκευής, άναγινώσκονται 12 περικοπαΐ
άπό τά 4 ευαγγέλια σχετικαί μέ τά πάθη τοΰ Σωτήρος' (τά 12'
ευαγγέλια). Μεταξύ τής άναγνώσεως τοΰ πέμπτου καί τοϋ έκτου-

;
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I

ευαγγελίου, ότε ύψοΰται ό Εσταυρωμένος προς προσκυνεί
ψάλλεται τό εξής κατανυκτικον άντίφωνον :

'< Σήμερον κρεμάται έπί ξύλου ό έν ύδασι τήν γήν κρε
σας. Στέφανον έξ άκανθών περιτίθεται ο τών άγγέλων βασιλ;
Ψευδή πορφύραν περιβάλλεται ό περιβάλλων τόν ούρανόν έν
φέλαις. "Ράπισμα κατεδέξατο ό έν Ιορδάνη έλευθερώσας '
Αδάμ. "Ήλοις προσηλώθη ο νυμφίος τής Εκκλησίας. Αόγ
έκεντήθη ό υίός τής -Παρθένου. Προσκυνοΰμέν σου τά π(
Χριστέ. Δείξον ήμΐν καί τήν ένδοξόν σου άνάστασιν».

Δηλαδή : Σήμερον κρεμάται έπί ξυλίνου σταυροΰ ό δημι£
γός της γης καί τής θαλάσσης. Έφόρεσαν στέφανον έξ άκί
θών είς τόν βασιλέα τών άγγέλων. ■"Ραπίσματα έδέχετο, ένφ ^
έπί του σταυροΰ, αύτός, δ όποιος βαπτισθείς είς τόν Ίορδάν
ήλευθέρωσε τούς άνθρώπους άπό τήν άμαρτίαν. Μέ ήλους (κο
φιά) προσηλώθη έπί τοΰ σταυροΰ δ νυμφίος τής Έκκλησ
Μέ λόγχην έκεντήθη ύπό στρατιώτου ό υίός τής Παρθεν
Χριστέ, προσκυνοΰμέν τά πάθη σου* δεΐξον καί τήν ένδοξον ά
στασίν σου.

«Μείζονα ταύτης άγάπην ούδεϊς έ'χει, ίνα τήν ψνχήν ολ)
'&'ή υπέρ τών φίλων αύτοΰ» (Ίωάν. ιε', 13).

4Ο. Ή ταφή τοΟ ΊνιβοΟ.

(Ματθ. ΚΖ', 57-66. — Μάρκ. ΙΕ', 42-47. — Λουκ. ΚΓ', 50-56.

Ίωάν. ΙΘ', 38-42).

Γ 3,

Τήν έσπέραν τής Παρασκευής ήλθε πρός τόν Πιλάτον ο
σήφ, δ καταγόμενος άπό τήν πόλιν Άριμαθαίαν, βουλευτής5
λαδή μέλος τοΰ μεγάλου συνεδρίου, άνήρ δίκαιος καί πλοι>σ|
πολύ, μαθητής τοΰ Ίησοΰ είς τό κρυπτόν, καί έζήτησε τό σω
τοΰ Ίησοΰ. Ό Πιλάτος διέταξε νά τοΰ δοθή, άφοΰ δ' ούτος
έλαβε μετά τοΰ Νικοδήμου, ό όποιος έφερεν άρώματα, τό η ή
φαν, ώς συνήθιζον οί "Εβραίοι, μέ αύτά καί τό έτύλιξαν είς α
δόνα καθαράν. "Υστερον δ' έθαψαν τό σώμα τοΰ Ίησοΰ καί ^^
ξαν μέ λίθον τήν θύραν τοΰ μνημείου, είς τό όποιον δέν είχε τ*!
προηγουμένως άλλος τις.
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Τήν επομένης ήμέραν οί άρχιερεϊς καΐ οί Φαρισαίοι, έπΙι ί
έφοβουντο μή έλθουν οί μαθηταί τοΰ Τησοΰ καΐ κλέψουν τό σω
τοΰ Ίησοΰ και εί'πουν ΰατερον δτι άνέστη, έζήτησαν άπό ■
Πιλάτον νά κλείση καλώς τόν τάφον και νά θέση φρουράν π
φύλαξίν του. Ό Πιλάτος έδέχθη, και εγινε κατά τήν έπι
μίαν των.

Τήν άγίαν και μεγάλην Παρασκευήν τήν πρωίαν, δτε τελ
ται ή μνήμη τών παθών τοΰ Σωτήρος, ψάλλεται τό εξής άτ
λυτίκιον : «Ό ευσχήμων Τωσήφ άπό τοΰ ξύλου καθελών

Ή άποκαθήλωσις τοΰ Ίησοϋ.

άχραντόν σου σώμα, σινδόνι καθαρά* εέλύσας και άρώμασιν,
μνήματι καινψ κηδεύσας άπέθετο». Δηλαδή : Ό ευγενής Τωσ*
άφοΰ κατεβίβασεν άπό τόν σταυρόν τό άγιόν σου σώμα και
έτύλιξεν ε£ς καθαράν σινδόνα και τό" ήλειψε με άρώματα,
έκήδευσε και τό άπέθεσεν εις μνημείον, ε£ς τό οποίον κανείς §
είχε ταφή.

Επίσης δε τό έξης στιχηρόν : «'Ότε έκ τοΰ ξύλου σε νεκ
6 'Αριμαθαίας καθείλε, τήν τών απάντων ζωή ν, σμύρνη και σινδί
σε, Χριστέ, έκήδευσε, και τφ πόθψ ήπείγετο, καρδία και χείλ
σώμα τό άκήρατον σοΰ περιπτύξασθαι* δμως συστελλόμενος

Ρ* 1
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χαίρων άνεβόα σοι : Δόξα τή συγκαταβάσει σου φιλάνθρωπε».
Δηλαδή : "Οταν ό Ιωσήφ ό άπό Άριμαθαίας σέ, ώ Χριστέ, ό
οποίος δίδεις είς δλα, τά δντα τήν ζωήν, κατεβίβασε νεκρόν άπα
τοΰ σταυρού, άφοΰ σέ ήλειψε με άρωμα, τήν σμύρναν, και σέ έτύ-
λιξε με σινδόνα, σέ έκήδευσεν. Έπόθει δ' δ Ιωσήφ μέ τήν καρ-
δίαν και τά χείλη του νά έναγκαλισθη το άμόλυντον σώμά
σου* δμως μέ φόβον και μέ χαράν σου ελεγε δυνατά : 5 Ω φι-
λάνθρωπε, δοξάζω τήν συγκατάβασίν σου (νά δεχθής συ ό
Θεός νά σε θάψω εγώ).

« 'Η ζωή έν χάφω κατετέ&ης, Χζίατέ, χαϊ αγγέλων ατρατιαϊ
έξεπλήττοντο, συγκατάβασιν δοξάζονααι τήν αήν». (Έκ τοΰ επι-
ταφίου θρήνου).

Η Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΗΨΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ

41. '11 Άνάσταα&ς τοΟ Χωτνίρος.

(Ματθ. ΚΗ', 1-20.—Μάρκ. Κ', 1-18.— Λουκ. ΚΔ', 1-49.—
Ίωάν. Κ', 1 —ΚΑ', 25).

Τήν Κυριακήν το πρωΐ, μόλις έξημέρωσεν, ήλθον εις τ°ν
τάφον του Ίησοϋ ή Μαρία ή Μαγδαληνή, ή Μαρία, ή μήτηρ
τοΰ Ιακώβου, καΐ ή Σαλώμη μέ άρώματα, διά νά άλείψωσι το
σώμα του Ίησοϋ. Μόλις δμως έφθασαν εις το μνημεϊον, είδον
μέ μεγάλην των έκπληξιν, δτι δ λίθος" δέν Ισκέπαζε πλέον
αυτό* διότι άγγελος Ιξ ούρανοΰ κατήλθε και τον άπεκύλισεν,
οί δέ φύλακες τοϋ τάφου, μόλις είδον τον άγγελον και ήκου-
σαν τον σεισμόν, δ όποιος συνέβη ταυτοχρόνως, έφοβήθησαν
και έγιναν ως νεκροί.

Ένψ αί γυναίκες πλήρεις άπό φόβον και έκπληξιν εβλε-
πον τον τάφον άνοικτόν, ό άγγελος, ό όποιος έκάθητο ε£ς τήν
ε'ίσοδον τοΰ μνημείου, ειπεν εις αότάς : Μή φοβέΐσθε' γνωρίζω
δτι ζητείτε τόν Ίησοΰν, ό όποιος έσταυρώθη· δέν είναι εδώ*
άνέστη· Ιλάτε, Γδετε τον τόπον, δπου ήτο ό Σωτήρ, καΐ πηγαί-
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εις τους μαθητάς του.
και χαράν νά άναγ-
ε£ς τους μαθητάς τήν άνάστασιν τοΰ Ίησοΰ.. Ένψ δ'
έπήγαινον ν' αναγγείλουν ταΰτα είς τους μαθητάς, άπήν-
καθ' όδόν τον Ίησοΰν, ό όποιος είπεν είς αύτάς : Χαί-

Ή 'Ανάστασις του Ίη<τοϋ.

Ρε- Αύται δ' έπλησίασαν, εκράτησαν τους πόδας του και τον·
οσεκύνησαν. Ό δ' Ίησοΰς ειπε προς αύτάς : Μή φοβεϊσθε*
;άγετε άναγγείλετε εις τους μαθητάς μου τό συμβάν.
Τήν αυτήν ήμέραν ό Ίησοΰς ένεαανίσθη και εϋς τόν Άπό-
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στολον Πέτρον καί είς τούς άλλους μαθητάς του, είς τούς οποίοι
έφανερώθη πολλάκις έπί 40 ήμέρας καί έδίδασκεν αύτούς.

Κατά τήν άγίαν καί μεγάλην Κυριακή ν τοΰ Πάσχα, όι
πανηγυρίζεται ή άνάστασις τοΰ Σωτήρος,· ψάλλονται μετα£
άλλων το : «Χριστός άνέστη έκ νεκρών θανάτω θάνατον τζο'·
τήσας καί τοις έν τοις μνήμασι ζωήν χαρισάμενος». Δηλαδή
Ό Χριστός άνέστη, ένφ ειχεν αποθάνει, καί τοιουτοτρόπως δι
τοΰ θανάτου του ένίκησε τόν θάνατον καί έχάρισε τήν ζωήν β
τούς νεκρούς, τούς εύρισκομένους είς τά μνημεία. "Ετι δέ ψά2
λεται τό εξής τροπάριον : «Αναστάσεως ήμέρα, λαμπρυνθώμ^
λαοί, Πάσχα Κυρίου Πάσχα· έκ γάρ θανάτου πρός ζωήν τφ
έκ γης πρός ούρανόν Χριστός ό θεός ήμάς διεβίβασεν, έπιν|
κιον άδοντας». Δηλαδή : Σήμερον είναι άναστάσεως ήμερ
Πάσχα, Πάσχα τοΰ Κυρίου, άς πανηγυρίσωμεν λαμπρώς, χρ!
στιανικοί λαοί* διότι ό Χριστός, ό θεός μας, ένφ είμεθα άξι^
θανάτου, μας έχάρισε τήν αίώνιον ζωήν, καί μας μετέφερεν £
τής γης είς τόν ούρανόγ. Διά τοΰτο ήμεϊς άς ψάλλωμεν ϊ\
ΰμνον τής νίκης έκ τής γης.

Κατά τήν αύτήν ήμέραν ψάλλεται καί τό εξής τροπάριον;
«Πάσχα ιερόν ήμίν σήμερον άναδέδεικται* Πάσχα καινόν, άγιο:
Πάσχα μυστικόν Πάσχα πανσεβάσμιον Πάσχα, Χριστός ό λ*
τρωτής" Πάσχα άμωμον Πάσχα μέγα* Πάσχα τών πιστώ"*
Πάσχα τό πύλας ήμιν τοΰ Παραδείσου άνοιξαν Πάσχα πάντέ
άγιάζον πιστούς». Δηλαδή : Σήμερον μας έφανερώθη Πάσχ
ιερόν, Πάσχα νέον (ούχί ώς τό Πάσχα τών Εβραίων), άγι^
Πάσχα ιερόν μυστήριον δι' ημάς* Πάσχα σεβαστότατον* Πάσχ
κατά τό όποιον άπελύτρωσεν, ήλευθέρωσε, τήν άνΟρωπότητ
άπό τήν άμαρτίαν ό Χριστός* Πάσχα άγιον, Πάσχα μέγα* Πάσ)?
-τών πιστών* Πάσχα, διά τοΰ όποίου^ήνοίχθησαν είς ήμάς αί πΙ
λαι τοΰ Παραδείσου, (αί όποϊαι πριν τής σταυρώσεως καί^τ^
άναστάσεως τοΰ Σωτήρος ήσαν κλεισταί δι' ήμάς)· Πάσχα,
-όποιον αγιάζει όλους τούς πιστούς.
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«Νννί δέ Χριστός έγήγερται έκ νεκρών. απαρχή τών κεκοιμη-
μένων έγένετο» (Α', Κορινθ. ιε', 20).

42. < Η Άνάλ*ιψ&ς τοΟ Χωτηρος.

(Λουκ. ΚΔ', 50-53. — Πράξεων Αποστόλων Α', 1-3 2).

Τεσσαράκοντα ήμέρας μετά τήν Άνάστασιν ό Ίησοΰς ήλθε
μέ τούς μαθητάς του είς τό πλησίον τών Ιεροσολύμων όρος τών

Ή Άνάληψις τοΰ Χριστοΰ. ·';.'· :·-

έλαιών, καί έόωκεν είς αύτούς τάς τελευταίας παραγγελίας του
νά μή απομακρυνθούν τών Ιεροσολύμων, άλλ' έκεΐ νά περιμέ-
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νουν τό άγιον Πνεύμα, τό οποίον τους όπεσχέθη, μέ τήν βοή
θειαν τοΰ οποίου θά κηρύξουν εις δλην τήν γήν. Άφοΰ δ'
είπεν αυτά καΐ ηύλόγησε τους μαθητάς του, άνελήφθη ένώ-
πιόν των εις τον ούρανόν, καΐ νεφέλη άπέκρυψεν αυτόν άπό
των δφθαλμών των. Ένψ δ' οι μαθηταΐ έβλεπον έκπληκτοι ζΐς
τόν ούρανόν, δύο άγγελοι παρουσιάσθησαν ε£ς αυτούς μέ λευκά
ενδύματα και τους ειπον : "Ανδρες Γαλιλαίοι, τί βλέπετε εις
τον ούρανόν ; Ούτος ό Ίησοΰς, ό όποιος άνελήφθη τώρα εις τον
ούρανόν, θά έλθη πάλιν κατά τόν αυτόν τρόπον. Τότε οι μαθη-
ταί προσεκύνησαν και επέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ μέ μεγάλην
χαράν, έκεΐ δέ διαρκώς υμνου.ν και ηύλόγουν τόν θεόν ε£ς τό
ιερόν. Ή Εκκλησία ημών εορτάζει τήν μνήμην της Άναλή- |||
ψεως τοΰ Σωτήρος τεσσαράκοντα ήμέρας μετά τό Πάσχα, έν
ήμερα Πέμπτη. Τότε ψάλλεται τό έξης άπολυτίκιον : «Άνε-
λήφθης εν δόξη, Χριστέ ό Θεός ήμών, χαροποιήσας τους μαθη-
τάς τη επαγγελία του αγίου Πνεύματος, βεβαιωθέντων αυτών
δια της ευλογίας ότι συ ει ο υιός τοΰ θεοΰ, ό λυτρωτής τοΰ κό-
σμου». Δηλαδή : «Συ ώ Χριστέ, θεέ μας, άνελήφθης μέ δόξαν
και έκαμες νά χαρούν οί μαθηταί, διότι ύπεσχέθης νά στείλίβς
εις αύτούς τό άγιον Πνεύμα, και διότι έβεβαιώθησαν, δταν, ένψ
τους ηύλόγεις, άνελήφθης, δτι συ είσαι ό υιός τοΰ θεού, ό
Σωτήρ τοΰ κόσμου.

«Θεός έφανερώ·&"η έν ααρκί, έδικαιώ&η έν ττνενματι, ώφΌ"η
άγγέλοις, έκηρνχ&η έν ε&νεσιν, έπιστεύΦη έν κόσμω, άνελήφθη
έν δόξτ]» (Α' Τιμοθ. γ', 16).

I

ί
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Ε£ς το βιβλίον τοΰτο εί'δομεν τον βίον τοΰ Ίησοΰ Χρίστου,
τοΰ Γίοΰ τοΰ θεοΰ, τοΰ Σωτήρος τής άνθρωπότητος, ο όποιος
ζών και θνήσκων εν μόνον ειχε μέλημα : νά πράττη τό θέλημα
τοΰ ουρανίου Πατρός του. Ό Ίησοΰς Χριστός είναι ό μέγας δι-
δάσκαλος τής άνθρωπότητος. ό όποιος πιστώς έφήρμοσεν όσα εδί-
δαξε. Δεν έδίδασκε μόνον τήν άγάπην προς τον θεόν, άλλ' όλος
|| ο βίος του ήτο όποταγή εϊς τό θέλημά του" δεν έδίδασκε μόνον
τήν άγάπην προς τόν πλησίον, άλλα και τήν ζωήν του άκόμη
έθυσίασε χάριν τών άνθρώπων" δεν έδίδασκε μόνον τήν υπομο-
νήν, άλλα και δταν υβρίζετο επί τοΰ σταυροΰ, ηυχετο υπέρ ιών
σταυρωτών του" δεν έδίδασκε μόνον νά συγχωρώμεν τους ε£λι-
κρινώς μετανοοΰντας, άλλά και ολίγας ώρας προ τοΰ θανάτου
του συνεχώρησε και έκήρυξεν άξιον τοΰ παραδείσου τόν εϊλι-
κρινώς μετανοήσαντα κακοΰργον δεν έδίδασκε μόνον ότι πάντα
τοΰ κόσμου τα άγαθά πρέπει τις νά θυσιάζη προ τοΰ καθήκον-
τος, προ τής ίδέας, άλλ' αυτός οδτος έπεσε το πρώτον θΰμα χά-
ριν τούτων.

Διά τοΰτο ό βίος τοΰ Σωτήρος είναι δι' ήμάς τέλειον πρότυ-
πον, άφοΰ, ώς λέγει ό Πέτρος, και «Ιπαθεν υπέρ υμών, ύμιν
όπολιμπάνων υπογραμμόν, ινα έπακολουθήσητε τοις Γχνεσιν αύ-
τοΰ (Α' Πέτ. β', 21).

ΤΕΛΟΣ
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Δ. Σ. ΜΠΑΛΑΝΟΥ

ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ 1ης
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1913.

Στοιχειώδης 'Εκκλησιαστική "Ιστορία μετά 5 ολοσέλιδων εικό-
νων. "Εκδοσις 1915.

*Ιερά 'Ιστορία της Παλαιας Δια&ήκης μετά πολλών εικόνων
και χάρτου της Παλαιστίνης. "Έκδοσις 1915.

Ιερα Ιστορία της Καινής Διαθήκης μετά πολλών εικόνων
ολοσέλιδων και μή και χάρτου της Παλαιστίνης. "Εκδοσις 1915.

Στοιχειώδης * Ορ&όδοξος Χριστιανική Κατήχησις. Έκδο-
σις 1915.

Λειτουργική των Δημοτικών Σχολείο^ν, κατά το πρόγραμμα. "Εκ-

δοσις 1915, μετ" εικόνων. >

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

ν- -Ί

(Εκδόσεις του Συλλόγου προς διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων^

Ή "Εκκλησία μας, ήτοι ποϋ, πώς και πότε λατρεύεται ό Θεός, |
μετά πλήρους ερμηνείας της θείας λειτουργίας. "Εκδοσις 13η (80,000;
αντίτυπα).

Ιστορία της Εκκλησίας, από της ιδρύσεως αυτής μέχρι σήμε-
ρον. "Εκδοσις νέα.

Αι Θρησκεΐαι, σύντομος ιστορία . τών διαφόρων Θρησκειών
αγρίων και πεπολιτισμένων Ιθνών.

* Εκ τών Ποιητικών Βιβλίων της Παλαιας Δια&ήκης Μώβ—
Ψαλμοί—Παροιμίαι — Άσμα ασμάτων — Εκκλησιαστής—Σοφία Σο -;
λομωντ ος—Σοφία Σειράχ.
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