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ΣΕΒΑΣΜΙΟΤΑΤΕ

ΔΕΣΠΟΤΑ

»

Έίς την ημετεραν Θεοπροολητον Παγερότητα dtxctiov έ'/.ρινο:·
va προσ^ωνη'σω την Κατηχητικην ταύτην βί£λον dW τας ε~
ψε%ης μάΧιςα. αιτίας. Πρώτον γ.ζν, ÔW να εκφράσω οηιχο-
σίως το τη; ψ^Χ'Ί? [ιου βαθύτατου σε£ας προ^ τάς αεγαλας
Σου αρετας , "Αρχιερέων περικλεεςατε ! Διότι κορυφαίος υπ-
άρχων της άγίωτάτης Συνό'όου σπουδάζεις να έ^ανδηση πάλιν
η αρχαία όοξα της των πιστών Εκκλησίας , ζήλο ν ζηλών
3ερμοτατον υπερ της ευσεοείας , και της των θείων νορ.ων
καρποφόρο ν οιοασκαλίας , καί πάντοτε αναπνέω y τον r:oy
Γραικών ορθοοο'ξου γένους τον φωτισμον καί καταρτισθέν,
τον ormov επισπεύδων, καί λόγων ισχυρών καί Λα χει-
ρός έλευθεριωνάτης συνεργείς εις Σχολείων ςερεωσιν , και Δι-
δασκάλων υ'περάσπίσίν, κα: μαθητών Λατροφην καί έαψύχω-
σιν , τ.οτίζ'.ο ν ουτω, καί φυτοκορ-ών, καί προάγων του Χριςου
την φυτείαν, ως άλλος Παύλος καί Άπολλώς, είς τοιούτους
Ι^άλίςα βυσκολωτάτους καιρούς, ο άλη!?ης εκείνων διάδοχος.

Δεύτερον ο ε , οτί παν ο, τ« περί Θεου καί θείων πραγ-
μάτων πραγματεύεται βίσλίον εις την η'ρ,ετέραν ανήκει μάλιςα
πανίερον Κορυφη'ν. Συ χαρίτοκόσρ,ητε Ίεράρχα εγνωρισας
καλώς, οτί της των λογικών προβάτων ποιμαντορίας τά καθή-
κοντα $εν εμπορεΐποθεν άλλοθεν να τα εξάντληση ό πνευμα-
τικός "Αρχων , εφιη από του σωτηρίου τάς πήγα;, λ s'y ω όε
τάς θεοπνευστους Γραφάς. Δίά τούτο τον θείον Νόρ,ον
χνώς μελετών, καί τάς ί'ερας (Βίολους πάντοτε φέρων ρ.ετά
Σεαντου, κατά την προς τους "Αρχοντας του Ίσραηλ ενστβ-.



λην του υφ/στου Νομο5ετοϋ, συραετρείς την αρετήν Σου με
την αςί'αν τον θρόνου Σον , και διοικείς λαον τζεοιούσιον ζη—
λωτήν καλών έργων , κάλλιαρχών ώς ©ερώνυμος- Καλλια^—
χ η ς, και σιεγείρων των βε\τίςο>ν την εψεσιν εις των Έ^ε—
σιων τας ψυχας · τας οποίας υπαλείΐ>ων και παρορρών εις
τα καλα, στήλας' αρετής ανεγείρεις, κατά τον Ύακωο, οςις
ή λειψε στ η λ η ν τω Θ ε ω. Εις τον ζηλωτήν λοιπον
και προραχον των Γραφών ανήκει δικαίως και η «ς τας
Γραίας αυτή εισαγωγική οώηνια. Διότι η μεν τζαοοψ.ίχ ε:ς
θάλασσαν αποςέλλει τά νάματα , ό (ίε θειος χρησαός εις
τους 'Ιερούς xaBitpôvzi τα Ίέρά. Τελευταιον , $εν θελω Φα—
νήν οχληοός, εάν ε/ς ταύτα προσ^ε'σω και της περί εμε πα-
τρικής Σου εύνοιας και των πάλλων χαρίτων την σιηνεκή τής
ψυχής ρ.ου ευγνωμ. οσύνην , της οποίας μικρόν σημείο ν ε τόλμη-
σα να προσφε'ρω προς την θεοφροόρητόν Σου ΙΙαυιερότητα τήν
κα: άλλως ανήκοϋσαν εις αυτήν του (Βι&λιου τουτου προσφωνησιν.
Ευτυχής εγώ, εάν αξίωσης νά επίσης ρε (λαρόν ομμα προ;
τήν μικράν μου ταύτην προσφοράν , και ρε άν.ταμειψης μεν τας
πολυπ.ροτάτας Σου ευλογίας, Δε'σποτα σεβασμιότατε ?

«ωιγ: Μάιου κε : εν Σμύρνη,
Τής υρ,-τερας Σε6ασρίωτάτης Πανιερότητος

ά ούλος ταπεινός
j

Κωνσταντίνο; Πρεσσυτεροί
>:αι Οικονόμος.
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εν αμφιβάλλει, iiouCC'j), κάνεις από τους φρονίμους, ώ φίλοι
Σμυρναίοι, ο π αρχή και θεμελιον τής του άνθρωπου ευδαιμονίας
είναι τής παιδικής αυτού ηλικίας η όρΐή και νόμιμος αγωγή,
και παιδεία · δίότΐ δι αυτής εντυπόνόνταί εις τήν άτΐαλήν α-
κόμη ψυχή ν του τής αρετής οί τύποι, οί'τίνες έπειτα δί· έργων
εκφραζόμενοι, τήν κσινήν ευΓ^χίαν τής τϊολίτείας α~οτε-
λουσί.

ν

Πρώτιστο ν δε μά5ημα τής ορδής των παιδιών ανατροφής
- ποίον άλλο £ιχ.αίότερον έμπορε ι να γείν/j, ε·;μή ή κατήχησις
και διδασκαλία τής ορθοδόξου πίστεως ; Τόσον είναι σφιγκτά
συνδεδεμένη μετά της θρησκείας ή ήίική, ώστε δεν ύΰάρχεε
καν;ν έ'9νος ανθρώπων, του οποίου τα ή9η δεν εχάρακτηρίσ5η-
crav, και εμ^ρφωάησαν από τα περι θεού φρονήματα του. Αλ-
λα ποία ποτεν ηθική δύναται να γεινη ή1 τελειότερα, ή αληθέ-
στερα, παρα τήν υπό τής υψίστου και θειοτάτης ευαγγελικής
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πίστεως δίδασχομζνην και δια της θείας χάριτος προκόπτουσαν
και τελεσφορούσαν ; Ai αυτής εμφυτεύεται εις των ν/ων τάς
ψυχάς ό φόοος του Θεου, το θεμε'λίον πάσης σοφίας, κα? το
προς τους νόμους σε£ας , όλων τών αγαθών πράξεων η πηγη ,
καί βάσίς του ορθού πολιτεύματος καί της οσιότητος' πράγμα, το
οποίον, οχί μόνοί/ η θεόπνευςος έκκλησίαστίκη Σοφία κηρύτ-
τει τρανώς α), αλλά καί αυτών τών ε ζω φιλοσόφων oî' φρονι-
μότεροοδηγούμενοι από της φυσικής θεογνωσίας το φως,
εζητουν νά ευρωσιν εις την κατ" αυτούς θρησχείαν

Αυ'τη είναι η αΐνία, ω φιλοχαλοι Σμυρναίοι, ό\ά την οποίαν
fcV από τα κυριώτερα μαθήματα εις τό φιλολογικού Γυμνάσιόν
σας Ο'.ζτά'/βη η ιερά Κατηχησίς της ορθοδόξου ημών Πίστεως,
κατά παν Σάοοατον μ,ετά μεσημ(?ρίαν ό^όασκομένη , οϊς δννα- .
μενη νά έμπνευση εις τάς απαλάς τών τέκνων σας ψυχάς την
επίγνωσιν και αγάπη ν της τών δογμάτων αληθείας, ε/ς την
οποίαν , ώς εις θεμέλίον αοραγες , εποικοδομεΐται η νόμιμος α-
γωγή, των, το σκοπιμώτατον τε'λος τών εις σύςασιν του Γυμνα-
σίου κοινωφελών σας ίδρώτων, κα^ ό κνρίώτατος σκοπός του
κατ1 αυτό φρον.μωτάτου Σχολάρχου , του σοφού λε'γω καί φί—
λογενεςάϊον Κούμα. Έπειδη δε προς παράδοσιν της Κάτηχη-

α) Μ«*«ριος «l"ip, οί εν τω Viy.co zvp/g μελεΤ^ση ημέρας £ vt;-
Jcroi ·—· j irai ως το ξυλαι To ■^ιψντεΰμ'; ιόν τταρ* Τοις δίεξοδχ:

tmv νδχτων -- i, 7tsiVT«, eau χν τζοίη , κχτενοδοθτησεται. "ί'χΚμ. ί,

ι—4· Εν Τ ΐνΓ zccropQwosi νεατερος την οί^ν χυτά ; if τω φνλαξα-
<8·χι Tijs Λ/tc Tuiv s ιτολά)»'ο» ^/ά τατο e/xiwijffsi

ττ*ταν αδικίας. Λνχνος re7s τζοαΐ μ& ονομασα^ £>oJs τοΐΐς τρί-

ξαςμχ. Ζαλμ. 119, 9" ιο4· ΐο5· ^^ Δ/<?άσ*ίΐν &ι/ δίΐ Τ»$ was
ί; apyxi ταμ Tf £<uJv Τίμχν , ^ TotVTiiil· Vf/vouV, sx τ "/*p Φ*-

Λ'ίρ&μ ε;'/ι οτι ερ"γον χνβρικ-/τΐνον , β/ι! , οβίοTïjTof ·Γί ^ svàs-

6%ι«ί /λεd'sfti ί α,ϊκ &ρΟύπΑοιιΊ. Khtiv. îïvûay. τ:χρχ 2ro/3. Aoy.
«. uîA. 9.
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*εως.χρειάζεται μάλις-α κατηχητική βίβλος, μεθοο^κώς "συντε-
rαγμένη, δια τούτο εκδίδεται ή τήν όποια ν φέρετε ανά χείρας,
χάριν των φιλτάτων σας τέκνων, ώςε να εμπορώσιν ευκόλως ο-
λα δια της αοτής μεθόδου νά είσάγώνται εις τήν ννώσιν των
ίερωτάτων τής πίςεως καθηκόντων, χωρίς νά κατατρί^ωτι τόν
πολυτιμότατον χρόνον εις άντιγραφήν των κατηχητικών αναγνώ-
σεων, τό όποιον -πολλάκις συνεααινε, δια τήν ελλειψιν όμοιων
«πίσης και μεθοδικών κατηχητικών βιβλίων.

Προ έκρινα δε' τήν κατηχητικήν ταυ τη ν βίολον παρά πα-
s αν αλλην εις εκδοσιν, όχι μόνον ώς μεδοδικώτατα συντέτα^'-
με'νην και τελειότατα -παρ"' ολας τάς άλλας , οσαι φέρονται ouy-
, γεγραμμεναι εις τήν όμιλουμε'νην ήμών γλώσσαν , αλλά και ώς
πρε'πουσαν μάλις-α και άνήκουσαν είς τό Φιλολογικόν ήμών Γυμ-
νάσιον. Και προς μεν (3εοαίο:σιν τής ευμεόόδου συντάξεως της
αρκεί και μόνον νά αναφέρω τό ονομα του πρώτου συγ^ραφε'ω?
αυτής και συντάκτου. Πλάτων ούτος είναι ό σοφώτατος, και
σε6ασμιώτατος τής Mo σχας Μητροπολίτης, εις ολην τήν φωτι-
σμέ ν ην Εύρώπην περιαδόμενος διά τήν σοφίαν του επίσης , κα?
ποιμαντορικήν άρετήν του. %Απο τούτου τάς σοφάς χείρας προήλ-
6ε τό πρώτον ή βίβλος εις γλώσσαν 'Ρωσσικήν προς δίδασκα-
λίαν ΙΙαυλου του τότε μεγάλου Δουκός τής "Ρωσσίας, του
όποιου εχρημάτισεν ανατροφεός ό άνήρ. Μετε'φρασε δε ταύτην
είς τήν όμιλουμε'νην ήμών διάλεκτον, και με σοφάς πλουτίσας
σημειώσεις ε ξ ε'δω κ ε τω 1782. εν Λειψία τής Σαξονίας ό σοφός
Κοραής· Κοραής, ό από ταύτης άρχήσας'νά εύεργετή τους ομο-
γενείς του, κρηπίδα ταύτην προκατα(?αλών , και ίερωτάτην αρ-
χήν τών, υ'σα έμελλε μετά. ταύτα νά δωροφορήτη πολλά, και
καλά είς τό φίλτατον γε'νος του. Είς τούτον τόν άνδρα καυχ#-
σθε δικαίως, ώ φίλο', Σμυρναίοι, χαι φιλοτίμως τόν οϊζζιο-
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ποιεΐσθε ώς συμπολίτην σας, φιλονεικοΰντες και περί τούτοι) πρός
τους αγαθούς γείτονας πας, τους φιλομουσους Χίους, καθώς πο~
ττε περί του Όμηρου, καί άνανεόνοντες πάλιν ένίόξως την
μαχαρίαν εκείνη ν καί πολυζηλ^ον Îjiv. Παοά ταυτην λοιπόν την
κατηχητικήν βίό'λον ποίαν άλλην μεθοδικωτεραν, η προσψυε-
στερα'ν έπρεπε νά μεταχειρισβώμεν εις τόΦιλολογικόν της Σμύρ-
νης Τυμνασιον ; Ταυ την ε'γ,-.ο μεταρόυθμίσας οπωσουν , καί τινα
μεν άφαιρέσας , αλλα 4& κ α: προσθεσας , όσα έκρινα αναγκαία
εις την παροίίσαν κατάστασιν τών Μαθητών, εξεδ^κα δια τύ-
που προς διδασκαλίας των, σπουδάζων παντοίως, οσον το
δυνατόν, περί την ψυχική ν αυτών ώφε'λειαν. και
τίωσιν,

"Αλλά, φίλοι Σμυρναίοι, οσον αν η vas και η' βίβλος με*8
Βοδινή , καί τό φιλολογικόν ημών Γυμνάσιον άγρυπνον, καί ε-
πιμελές εις την. όρΟην τών, τέκνων σας άγωγην , ολίγη τις ώ-
φίλζια εκ του'του θέλει προκυ'ψειν, εάν και σεις οεν συνεργή-
σαμε, Ψυχή τών εις τα τέκνα σας παρ α δι δο μ εν ω ν καλών μα-
θημάτων είναι το ΐ£ικόν σας , ώ κάλοι καγαΟοί γονείς, αγαθόν
παράδειγμα. "Οταν τα παιδιού (Βλέπη τον Γόιον αυτού πατέρα
πράττοντα τάναντία τών , οσα μανΒάνει παρά του διδασκάλου,
τίνα τών όυ'ω μέλλει περισσότερος ν άκολουδη'ση, τόν. &$άσκα-
λον , τον όποιον βλέπει ολίγας ώρας της ημέρας και πολλάκις
ακούει παο αυτού οσα <Γεν κολακεύουν την φιλαυτίαν του , η
τον πατέρα μετά του οποίου συν$ιατρί$ει καίΓ ημέρας και νύ-
κτα , προσκολλημένο ν εις αυτόν υπό τε της φύσεις και της
συνήθειας, καί του όποιου τυχόν αι πράξεις εύχαριςούσι τάς πα-.·
ραλόγους ορίζεις του ; ""Αλλ"1 όταν έ£ εναντίας τά τ.αιδία βλίτ-,
χωσιν, εις τάς πατρικάςτων οικίας με τό. έργον, πραττόμενα,
οσα με τόν λό^ον εις τό Σχολείο ν άκουουσι διδασκόμενα, ς ε—.



ρεόνονται εις τήν άρε τήν, και γίνονται παίδες μεν κόσμιοι, νέοΐ
δε σώφρονες, άνδρες δε δίκαιοι, γέροντες δε συνετώτα'τοι· και
•πρό πάντων , ευσεβείς ΐίρδ; Θ'εόν, ^νησιώτατα τε'κνα τη; 'Εκ-
κλησίας , και τής Πολιτεία; μελή τίμια, καΓχρησιμώτατα.

Γνωρίζοντες λοιπόν, ακριβώς, οτι από τήν παιδειαν τών
υιών σας κρεμαται τών οικιών σα; η ευτυχία , *) χρέος ε'χετε
πρώτον νά προ6αλλητε έαυτους είς τα τέκνα σας ζώσαν παν-
τοίας αρετές εικόνα, πάντοτε και πανταχού προτεθειμένην είς
μίμησιν , και νά έπαγρυπνήτε εις τάς συναναστροφάς, καί τήν
αλλην διαγωγήν των. 'Επειτα χρεωςείτε και κατ-" ιδίαν είς τάς
οικίας σας νά γίνησΟε, σ.είς αυτοί έπιστάται είς τάς μελέτα; τών
μαθημάτων των, εξετάζοντες τα πάσαν έσπέραν νά σας λέγω-
σι τί καλόν ε'μα^ον τήν ήμε'ραν είς το Σχολείο ν , και (3ραο&ύον-
τες μεν με επαίνους και. δώρα, άν τύχη, τήν περί τήν έπίδοτιν
εις τους λόγους φιλοτιμίαν των , παιδεύοντες δε μέ πατρικούς
ελε'γχόυς , και σωτηριώδεις κολάσεις ενίοτε , τήν άμέλειαν και
ακηδίαν περί τήν εκπλήρωσιν τών ίδίων αύτω.ν καάηκόντο^ν. Είς
τήν παρουσαν , ώ φίλοι, του γένους ήμών. κατάςασιν οί γονείς
αυτοί πρέπει νά'γίνωνται παιδονόμοι, και έφοροι τής παιδείας
τών τέκνων των. Ταύτην δε* τήν, περί τά μα9ήματάτ·νν πατρι-
κήν σας πρόνοιαν. και επιμέλειαν πολύ; προ τών άλλων πρέπει
νά έπιτείνητε είς τής ιεράς Κατηχήσεως τήν. άναγνωσιν, απαι-
τούντες παρά τών. παιδιών ευκρινείς τής πίςεως^ ίδέας , αναλό-
γως, τής ήλικίαςτων, και φροντίζοντε; άδιακόπως νά εντρέφητε
είς τάς ψυχάςτων του Θεού τόν φό£ον , και τήν μελέτην τών.

Τί/υον γαρ 7ϊ» χρηταιρ, η ταναντ/α. γινομένων, ^ TcLi ο c7ieoS
τ» 7t«rpos »τ«;ί oUyosT\/it , ofto7oι avrivss ο! ?tx78ss ysVwvreci< Π^ _-·

λήν «ρ* δ'ίΤ -rrpo4u)ftdci«v aura «χε/ν. Πλατ,
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αγίων του εντολών, καθώς επραττον όλοι οι άγιοι του Θεου αν—
βρωποι, οίον 6 "Αβραάμ α'), ό Ίώ(? g) , και οι λο ιποί οσοι εύλο-
γηθησαν διά την χρηστην τών ί&'ων τέκνων άνατροφην. Τρίτο
καί ό θεός αυτός ρητώς σας προστάσσει y) , και η Έκκλησί^*
καθ"1 η'μέραν σας παραγγέλλει δ).

Εις τό χρέος τούτο τών γονέων ευκόλως εννοείται, οτγ
υπόκεινται καί οι "Ανάδοχοι, ώς έγγυηταί της τών άναδε'ξιμαίων
αυτών σωτηρίας γενόμενοι' και μάλισθ"1 οπόταν ταύτα τύγωσι ν<χ
ηναι παιδία γονέων πτωχών, η αμαθών , η και πολλάκις άπ,ο-
θαμε'νων.

"Αλλα πολυ περισσότερου είναι τό ιερόν τούτο καθήκον ι-
<5ικόν σας, ώ πνευματικοί πατερες τών Χριστιανών, ''Ιερείς του
ϊ'ψίστου σείασμιώτατοι ? Σει'^ εΐσθζ του θείου νόμου οί φύλα-
κες , καί της Πίστεως οι δάσκαλοι, καί της τών ψυχών σωτη-
ρίας οι' οικονόμοι. Χρε'ος λοιπόν ε χετε ν"1 άγωνίζησθε, οσον
δύνασθε, προς οίκρ^ομην τών πιστών, προσ&Θάζοντες αυτούς
είς την όόον τού Κυρίου οχι μόνον φα τών έναρέτων σας πρά-

α) 'A^pocàfî "/tvofxevos I feci its εθνοs μέγα ^ πολν ·—· ·»*&/ ya?|S
(c 5εοί) *r« συντάξει Tus ijois «υτα, i, tw oJ'kw «υτ» ^λϊτ* αντον,
j φυλαξϋοι Tens χυρία , ποίί/ι» £ι*<χΐοσυΐιηy 5 xpi'oiv. Γtvra.

18, 18—19· β) Α<ττέΓ»λλίΐ> k, εκαθάρίξεν αυ'τιίϊ iJ^O <*ι'/_

ra-fAtics το njiim/', i 7Γρ©σε.<ρερ£ Trrp; «υτιίΐ' Svoi'cts , τον cl ριθ[Αον

«υ των y j /*o<v£ov îW Wip/ oty.oipTiocs περί tmj ψυχ,νν uurwV tXeyj
yep lug , M»iTrcTf oi- ifil μ* εν Ttj TticLVolct «.otmv y.ctx* «ννενο'ησβψ
Kpos τον 3εον, Iwg. 1 , 5. ν) Κα/ «rai τ« ρίματα ταύτα, οσ» iv~
τε&ομαΐσοι σήμερον, ει"r>i χαρ'ΰΐα crs i, fVT>i ο», ^ προξ ιβοίσε/s χν'-

"Tix ths îjss σα, g λ«λησ«ιί ι ν «utmî *«0/iyu.ei?os 11/^rzopeOc^svos sv

οδω, j χο/τχζ'όμινο··. , j àj<xt'ira|Uii<oi. Δευΐερ. 6 , <>- 7· Ο/ ΓΤ«-

Tfpfï αιτριφΐΤί τ* τΐ χ l'a sv χα/ίει'α γα (! set as Κυρία·. Έφια.

ù i 4.

r '



|εων, αλλά και διά τών κατηχητικών σας λόγων, και απαι-
τούντες έκαστο; παρ' ε'νός εκάστου τών πνευματικών σας τε'κνίήν
άκριτη γνώσιν τής ορθοδόξου ήμών Πίστεως. Γίολλά ολίγα εί-
ναι τά παιδία οσα δύνανται νά παιδεύωνται, και κατηχώνται
είς τό Σχολ$ίον> συγκρινόμενα προς τάλλα, τά όποια με'νουσιν
άκατήχητα και απαίδευτα ή διά πενίαν, ή διά κακήν άνατρο-
φήν , και βαρβαρότητα τών γονε'ων των , ή δί ορφανίαν, ή δί
άλλο τί, τά όποια ευκόλως έμπορεΐτε νάγνωρίσητε , και (3οη-
θήσητε, οσον δύνασθε, Σεις μάλιςα οί πνευματικοί Πατέρες,
οταν προσερχωνται, κατά χρέος Χριστιαν^κόν, προς έξαγόρευσιν
τών άμαρτιών των. Ήτοποτε καιρός, όποτε τής Κατηχήσεως
η διδασκαλία: έγίνετο πα^ησία επ* εκκλησίας εις τους χρυ-
σούς αυτής <κιωνας · Λ «XV ε ίς τήν χαλκίνην του καθ"1 ή μας αιώ-
νος περίοδον βλέπετε , φίλοι πατέρες, οτι τό σωτηριωδέστατον
τούτο μάθημα είναι παντάπασι, φευ ί ήμελημενον , και, τίς
.νά τό πιςεύση ; άγνωστον πολλάκις οχι μόνον είς τό πλειότερον
μέρος του οχλου, άλλα- και εις τινας από τους ιερείς αυτούς, o£r
τίνες διωρίσθησαν νά ή ναι τών θείων νόμων, οί ίερώτατοι άγγε-
λο£· *); ...

, .·■ ι · ' V ' ■ : - .'. ' < . :>.■'·

"Εντεύθεν επλημμυρησαν είς τόν Χριστιανικόν λαό ν της
τοσαύτης διαφθοράς τών ηθών τά θολερώτατα νάματα, εντεύ-
θεν af' αλλόκοτος προλήψεις και .δεισιδαιμονία* · εντεύθεν ή ε-
πιπόλαιος και κλονουμένη πίςις, και άνευλα'6εια προς τά θεία·,
εντεύθεν ή τολμηρά καταφρόνησις του νόμου του Θεού , και
τάλλα μυρία ει'δη τών κακιών ? τά όποια είναι άχώριςα έπα-

Χ'/λ>) jfps'jûi φύλάξεται κρίσιν, i, νομον t*ξ<\τ;ηβ>ί<ιιν t'y.
?όμ.ατο! Λΰτα , ο ri «-/-/ίλοί Κυρί» 7:«ι»το*ρατορο ί ιη.
2. 7·



κολοι/^ήματα τής άγνοιας τών δογμάτων κ α; εντολών τής «μω-
■μψου ήμών Πίστεως. · ' ' . - -■- -

Διά ταύτα, ω σεέαβμιώτατοι άνδρες, άνάς-ητε δηλώ-
σαντες ενθεώτατον £ηλον, και αναλάβετε γενναιότερον τών
πνευματικών σας τέκνων τήν φροντίδα , ' μελετώντ'ες μενν αυτοί
σεις πρώτον συνεχώς τον νόμον του θεού', ': διδάσκοντες δε αυτόν
και είς τό λογικόνποίμνιόνσας προς δόξαν θεου και τής εκ-,
κλησίας αυτού, και διάρΟωσιν ήθών,-καί φωτισμόν άληθινον
του ευσεοεςάτου ήμών γένους Με'σον δε του κάλου τούτου
δραςικώτατον νομίζω μάλιστα, οί',τε πνευματικοί πατέρες, και
οί" ενορίας 'έχοντες ιερείς νά κατηχήτε είς οίραν διωρισμένην
τα μικρά παιδία τών' ενοριτών σας, ' και μάλιστα τών πτωχών, διά
τά όποια εξαιρέτως εκδίδεται ή παρούσα κατηχητική (3ι'ολος·
απαιτούντες παρ"1 αυτών - νά σας λε'γωσιν από ςήθους τ"1 αναγ-
καιότερα τής κατηχήσεως άρθρα , άφίνοντες δε τάς υψηλοτέρα'ς
σημειώσεις διά τους τελειότερους τήν ήλικίαν. Ού'τω, λόγου
χάριν, από τό. ίερόν τής Πίςεως Συμβολον 5έλουσι λέγειν δια-
κεκριρ.|νως τάς κυριωτέρας εννοίας τών, IB. άρθρων · ωσαύτως
*ί από τόν θείον. Νόμον τάς άνηκουσας είς τήν ήλικίαν των
ε ντολάς, και τίνες άμαρτίαι αντίκεινται είς αυτάς οίςέ, γυμ-
ναζομε'νων αυτών κατά μικρόν είς τήν μελέτην τών θείων δογ-
μάτων και εντολών, νά ριζωθώσιν είς τάς καρδίας των ορθά
μεν περί θεού φρονήματα , αποστροφή δε προς τήν κακίαν, ο-
σον τό δυνατόν καί ερως εγκάρδιος προς τήν άρετη'ν. Ο υ τω
δε τά παιδία προ διατεθειμένα, εάν τυχωσιν όντα πτωχά, μ ή

*) Κ«ί τον λαόν μα δι&οίξχσι τ.α,ς ispiùs ανχμεναίί. οίγια j
λ», J «ν«(ΐΛΐσομ ùxa9ci[>rx j za&xpîf yvuopfaciv <χΰτο7ΐ. Ι/ζ'εχι-ηΑ.
'4t 23.



φείδεσθε οι δυναμιν έχοντες νά τα εξάζοςίλίητζ και είς tq
Σχολείον δί Ιδίας δαπάνης, δ Ά να παγιωθώσιν είς την όοόήν
διδασκαλίαν , τρέφοντες αυτά πατρικώς και ελευθερίας, και εν-
δυνοντες και κατά σώμα καί κατά ψυχήν. "Αφετε τα παιδία,
φίλοι πατέρες, ο Σωτήρ σας προςάσσει *) , άπολύσατέτα ώς
άκακα άρνία εις της πίστεως την ψυχοτρόφον βοτάνην, και θρέ-
ψατε τα με τον λογον καί την θείαν τ,αιδείαν, της όποιας η*
ελλειψις είναι μέγιστον εμπόδιο ν του να ενόνωνται μετά του Θεου
καί £ημιουργου των, Ταύτα μ^ρικώτερον προς τάς ιεράς Κορυ-
<ράς σας, ω πνευματικοί ποιμένες της πο'λειος Σμύρνης, τών ό-
ποιων η αρετή με κάμνει να ελπίζω ότι γρήγορα θέλει χοησιαεί.'-
βειν είς παράδειγμα και προς των άλλων ορθοδόξων πόλεων τους
ίερεΐς, και τίνες από Σας θέλουσιν άνα^ειχθήν ίερώτατοί Βα6°υ-
λαι, και "Αθηναγόραι νεώτεροι, σπουδάζοντες, ώς εκείνοι τό
πάλαι, φιλανθρώπως έντάμα και φιλοθέως, προς άνανεωσιν
της αρχαίας δόξης της Εκκλησίας , νά κατηχώσι τά τών χοι—
στιανών παιδία', και νά εμπνέωσιν είς αυτά τό προς την όο$ο-,
(5ο£ιαν βαθύτατον σέ&ας , τό πρώτιστον έμπόόιον της διαφθοράς

τών ηθών»
»

Ταύτα, ω φίλοι Σμυρναίοι, δίκαιου, έκρινα νά προτάξω
προ της κατηχητικής ταύτης (3ίολου· έκτης οποίας εάν τι όφελος
προέλΟη,- τούτου την χάριν δίκαιος είναι ν* άπολαμόανη ό φι-
λογενη'ς εντάμα και φιλόθεος Υιύριος Ηλίας Βαλλης, οςις ά-
μιλλώμενο3 προς την γενναιότητα τών συν επιτρόπων του κ,αΐ συν-
αρρωγών του Φιλολογικού ημών Γυμνασίου εζώδευσε μ"1 έλτυ-
Βέριον χείρα την αναγκαία* δαπάνην είς έκδοσιν του βιολιού,

Αφετβ τά ττα/ΧΥα ερχ,ε&χι itpos μι , ^ f1^ *">λυίΓ« χυ ru..
Μ«ρ*. 10,14.



υποσχόμενος καί εις άλλων καλών βιβλίων τυπωσιν την φιλά-
δελφον συνδρομην'του,

'Ανδρών δε χρηστών έργα θεοφιλέστατα.

«ωιίΓ. Δεκεμβρίου δ. εν Σμύρνη.

Κ,ωνςαντΐνος Πρεσβύτερος
και Oi^ov^^oç.

λ»



Κ ατίή%η><ϊεω ς μέρη r ç ί et.

Π ρ ο ο ί μ. ο ν.

S- α·

κ ατήχησις είναι σύντομος διδασκαλία της
ορθοδόξου πίστεως.

Α'. 'Ω.νομ~αο3η Κ a Τ η χ η σ ι ς παρά Το Κα-
Τ η χ ε H ν pvj/xct, τό qttoic ν σημαίνει Το διδάσκειν Τινά διά
φωνής νΐχητικη ς >t, ζωσν\ς την ^9-ρνισκ.εία.ν, ως φαίνετε
είς Την ,&είαν γραφών cl), όόεν k, Κατνιχ^μ-ενοί ωνο-
jxcioïvî'crav οί μ.α3νιταΐ τ^,ς πίςεως τών Χριςιανών , οι ο-»
' çi-ζ' ·%ρχ&ς αιΜο ΤΰΤο Majorai όνομάζοντο /S) * και
Τ ccù oi ψ,ετά Τ'ός ' ΛποςοΧους διδάσκα\οι α υτίίς.
ty/*-·' Β'. ΠρΪντος αρχηγός διδάσκαλος τίς Κατκ-

ί W ' » ν « / » Χ - Λ

]σ*εως είναι αυτός ο τνις πιςεως αρχηγός k, τελειωΤης
"ΐησους , Του ΓΤροδρομα προτέρου k, ταύτης την όδον
προοδοποιησανΤος y). Υπό Τα σωτηρος Χριςβ επέμφόνί-
<ταν είς όλον τον κοσμον Έ.αΤ^χηΤα\ οι άγιοι 'Απόςο-
Χοι δ1). Μετά Bi τατας εκατηχαν αύτοî ο/ 'Επίσκοποι,
/χετ' αυτών οί Πρεσβύτεροι οί Δ/ακο^^ 'Γο/ϊτοι r.arvj-
χ^ται v|crav , ο' Χρν&α<~ορ&ς εις Την 'ΑνΤιόχειαν ε) 5>, ο
ΚύριΧΧος είς τά. lefâfcr&wu^^v οσω ν\σαν^πρεσ Μυτεροί-
ΚαΤΥ,χηΤης 11 το χ, ό Θ^^^^Λοί άκον ο ς τ ης εν Ε αρόαγέν%
εκκΧησίας. TIoWcl^^^ûs Των κατωτέρων ταγμάτων

Τ8 KXvjps πρβεχειρίζάρ^^ΕαΤηχηται, οποίος ηΤο^.ο. 'Ωριγέ-
νν\ς είς τήν 'ΑΧεξανδρειαν^ 'θπιάτος,. 'Ανα&Μ&ςν\ς. εκά*

Χ*

«) Αχ χ. Λ , 4 · Πρ»ί. 18 » 25. riAjjOt. 2, î8 Α. KopnS. 34?

19. Γαλατ.- 6 , 6. κ, το τταθήτιχο ν Κατ η χ 9 μ χ ι σημίηίνα o^f
jut η ι» c ν Tf' 57δασ*ο/«αι Aif* 1 , 4· «/&* J Το αττλυύς ά*»«.τΐ Taf

ά>λΐΛ·ιι · ΙΓροί'!-. 21, 2 1 -24- β) Tip «ξ 11, 26. ν) Μ*τ3. 3,

•J -- 12. Λ»:-. /} , 7 — IS· δ") ΜχΓ0. 2 δ, ι ρ. Μ*ρκ. χό, 15

î 6, ε) Eùoce. îr, j.



ΐερος. 'Ευρίσκομεν δε k, Διακόνισσας κατίιιχν;τριας /xo'vov
τών γυναικών ci). ' Ανεγέρθησαν δε k, %o\a\ κατηχητικα),
■7Γραπη είς Την *Α\εζάνδρειαν υπό Μαρκα ra Αττοςόλα Ό>
ϊπειτα δε κ, είς fpώ/χν,ν ^ Καισάρειαν,% Αντιοχειαν, k, ά\-
λας πό\εις ττολλάς, c'ts ε%α\αρχαν άνδρες σοφωταται,
οποίος vïro Κλι^/χν^ ο 'ΑΧεζανδρεύς , 51, Ιΐαναιτος, κ. 'aÔcl-
νατιος, κ, Δίδυμος, δ, άλλόι ε/ç r>jv Α\εξαι>δρειαν. Τα'-
σ·/,υ πρόνοια» ειχεν ν\ εκκΧησία ra να γίνω vrai aï κατη-
χήσεις μεόοδιχώς } εύτάκτως a-tio ανδρας ελΧογίμας.

Σ'ημ» Γ'ί χάριν της λατηχησεως εδιωρίάδη\ηα\> υιτης
ικκΧ^,σή'ζ οι 'Ανάέοχ·>ι , άφ à κ'·ιί<ως εοϋνειόίο3ν\ των
νηπίων ο βαττίσμός, οι citciîci ΊταριιΧαμ^ανονΤίίΐ είς το
βάπτισμα ως εγγυάται τών βαΚτιζομενωι, νηπίων ,- â/à
να τα διδάξωύ-ιν επειΤά την κατηχησιν γ), Te τττοΤ^ν
ε μίτο ρε} να γ£vifj -Προ βαπτίσματος δια Το αωρον τί^
ν,λικίας. εχει Χοιττόν πας α*αδοχος νά κατηχώ τον

άναδεςιμ,αΐον τα , ν) αυτός, η, αν δει&ειχτΐοργ,, μ,ε
άλλων, αττοστί'λλων αυτόν δί αυτό raτο είς τό

Ç. Έπειοή τα μέρη της Πίστεως είναι όυω , θεωτ^τί»^
χ ο ν ^ και ττραχτιχόν, επομίνως δυω ' είναι κα: της Κατηχή-
•■"εως τα ουσιωδέστερα μέρη, Α', τό περί τών Δογμάτων
-ν.αλαμ6ανον, και Β', το πεοι τών Έ ν τ ο λ ώ ν<

Σ^/χ. ττίξις χωρίς Των 'ίργων ειν&ι , κατά Τον 'Α-
■rtcqoXov , νεκρά. ] J ρεπει \oitiov οχι μονόν vei δ ο'^άζω [χεν
1 ρόώς τ: ε ιη ά\\ά k, vei πράττωμεν έργα. συμ.φωνΛ

Τήζ ορθοδοξίας ' τό τΐρωΤον μα£ τό διδά&κει η®εο\ογία c-
δηγνσα y,μας είς 3εογνωσίαν ' τό. δεύτερον μας τό δίδα-
σκα σίν αί εντ·ο\α\ ra £εί·ά vc/xs, τίαρα.γγεΧΧ'όσαι είς η-
μάς πώς πρέπει να πο\ιτευώμεόαΐ J t '

γ. Έκ τών ορθών περί Θεου δογμάτων άλλα μεν
μανθάνομεν από την φΰηιν αυτήν, άλλα arro την θείαν άπο-
κάλνψιν. Δ:ά τοιίτο τό πρώτον της Κατηχησε ος μέρος διαιρεί-
ται είς τμήματα δυω.

λ) Κ*νβν 20. T^'f ί'ν Κχρθχγ. Συνόδ. ξ) Έυαε§. 'Exk. Ίϊορ,βιξ.
εφ. Ιο. γ) ύΐοννσ, '.\pto7t. οΌρχν, Ίερχρ , γ, ι ι.



Α'. Την ωυσικη'ν Θέο^νωσίαν.

Β'. Την ευαγγελικήν Πίστιν.

Σημ. Το Α'. τ μημα S ε με\ι όνεται είς τάς αρχάς
Τΰ φυτικά Χόγου, περιέχον όσας αποδείξεις a υΤη vj ψυ'-
σ*/ς /χας χορηγέ?, Περί τε Υστα'ρξεως, Φύσεως , 5c, Προνοίας
ta θε5. Το Β'. τμήμα 3εμε\ιονεται εις τον Χόγον
^ηλονό-η είς τν;ν αγία ν Γραψή^ > ^ συνοπτικότερου είζ
τό αγιον Συμ&Χον.

δ'. To Β\ της Κατηχήσεως μέρος περιέχει τοός κα-
νόνας, όιά τών οποίων διακρίνονται τα καλά εργα από τα κακά.

Σημ. Οι κανόνες όΤοι ,ίτε/χε'Χιόνονται εις τόν Δεκα-
\oyov, ^Voi είς τάς δέκα εντοΧάς, τάς όποιας εδωκεν
ο %εός 'είς rtov Μοοϋσην et), ai ότίο'ΐάι οΧαι περικΧείονται
είς την κρός £εόν9 ^την τΐρός τόν πΧησίον άγάπην 4Γ),

ε'; Έκ τών λεχθέντων ευκόλως συμπεραίνεται, οτι το
Α', της Κατηχήσεως μέρος σκοπόν εχει να εμφύτευση είς τάς
κα&^ιας τών κατήχουμένων την μεγάλη ν άρε την της πίστεως,
'«Bps Β', την μεγάλη ν άρετήν της αγάπης. "Έπειόη ο£ από
την πίστιν και την ά^άπην γεννάται καί τρέφεται καί τρίτη
μεγάλη άρε τη" η" Έ λ π ί ς, αναφύεται καί τρίτον της κατηχή-
σεως μέρος, ζΤιό^άσκον ημάς τί πρέπει νά ζητώμέν μέ θάξιόος
άπο τόν Θεόν εις τάς προσευχάς μας, καί τί νά ελπίζωμεν
παο"* άυτου*

Σνί/χ. To Tpfaov μέρος ΤΰΤο 3εμε\κνεται μαΧιςα είς
την Κυριακην ΐϊροσευχην, νίπς περικΧείει παν ό,Τι εΊναι
άναγκαΤον νά ζηϊωμεν ntcLpa του Θε? <γΟ·

Çj στ'< "Άπό τά πρόρρηθέντα γενικώς συναγεται καί άίλλος

"της Κατηχησέως ορισμός ούτος. Κάτήχησις είναι σύντομος δι-
δασκαλία περί των τριών αρετών Πίστεως Αγάπης καί Ελπί-
δος. Αέγομεν δέ πρώτον περί του πρώτου αυτής μέρους, δη-
λονότι πεοί Πίστεως.

<*") 20. 2 - 17· ΔίϋΤίρον. 5> ^ SI. β) Μ*Τ0, 22,

38· ΑευΐΓ. ι ρ , ι8, Δί»τεοον. 6, 5» γ) y,
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ΚÂTΗΧΗΣΕ 11Σ ΜΕΡΟΤΣΑ'.
Περί Πι ς ε ως.

Λ.

ΤΜΗΜΑ Α',
ίίερι της Φυσεχης Θεογνωσίας;

ΑΡΘΡΟΝ Α'.'

ι

ίίερϊ Της τ β @£8 υπάρξεως;

οί. "Άπ αιώνος υπάρχει θεός, ον ακτιςον, παιίτοδυ'/ίβ^
α6ν, ο\ου του κόσμου δημιούργόν.

Σημ. 0' 3έος είναι πνεύμα άορατύν , ^ είς αιτήσεις
μη υποπίπτον ' άποδείκνυταΐ όμως η υπαρξίς τα από αλλά
γνωρίσματα σαφεςατα, εκ των οποίων κυριωτερα ει ναι
•τα άκοΧαόα πέντε.

Α. Η Τά @εΰ ΰπαρ'ζις άποδείκνυται από Την φυσιν
ημων αυτών. 'Εάν επιςησωμεν τόν νζν είς την ίόίαν η-
μών οπαρξιν, πΧηροφορχμεόα, ο τι αδύνατου vjtg νά κτί-
σωμεν ημείς αυτοί εαυτάς' σχ/νάγομεν Χοιπόν άναγκαίως,
ότι υπάρχει τι "θν άκτιςον, aVo τό οποίον εδημιαργη&Ά
ο άνθρωπος *).

Β'. 'ΑΠο Trçv άκριτη 3εωρίαν οΧζ τ« κόσμα. 'Εάν
3εωρησωμ<εν ολα τα oWa όσα μας περίκυκΧόνασιΰy ε'ίτε
ουρανια, είτε επίγεια, ε'/τε 3αΧάσσια, ολα έχοντα k,
τεΧος, % α'ρχήν^, ευκόλως κατ αΧαμ^ά ν ο μεν , ότι τίποτ
αλλο δεν είναι «τος ο κόσμος, είμη βι£Χίον $αυμάσιον ,

*) Συ <Z».V*£ ι;'/*.*? ^ 'Qy.e7i.· Ψ «λ//. 99» 3·
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εις τό oVcîcv ει ναι γεγραμμένή με άνεξα Χείπτας χαρακ-
τήρας η παντοδυναμία Τό αναρχα δημ·αργύ τα , ο Ôtt'.T'ç
φαίνεται τταντα έίς την φϋσιν ως είς κοί6άρωτατον κα$ρέ-
πτην α).

Γ'. Από Την κοινην ο μοΧογίαν τόον εθνών. Έίς οΧχ
ψά κατοικημένα μέρη τηςγης^ k, είς αυτά τά άγροικότ&τοί
εόνη , από τας αρχάς αυτάς ra κόσμα ,- φαίνονται άνεα&ί-
λωμενοι βωμοί' καίονται 3υσίαι ' λατρευεται μία τις υ-
πέροχος δυναμις. Ύοσον είναι Ισχυρά είς την άνϊρώπίνην
\^υχην ησυνα.ί3ησίς της άείας υπάρξεως, ώςε προκρίνει να
^εοποιζί μαΧΧον Χί&?.ς >t, ciWct. τοιαύτα, παρά να πιςευ-
σνι, οτί £εν είναι τό οποίον μόνος ό άφρων ίόναται

νά ε'ιπνΐ . .

Α'- 'απο -rtjv εσώτερικην πΧηροφορΐαν της συνειδή-
σεως μας* "Οΐαν πραττώμεν τό άγα&όν αίο3ανόμε9α χα-
ράν> * εξ εναντίας \ϋπην διάτιναπράξιν Ήονηράν. Taro
προέρχεται ait ο. εμφυτοντινα όυναμιν ; η Τις μας αναγ-
κάζει νά πιςεύσωμεν, or ι υπάρχει τΓΟν άντ α μείζον δι-
καίως την άρεΤην, καί Τιμωρά ν άδυσώτίητα την κα-
jtiav γ").· ,

• Ε,'.· 'Από Την έμφϋΤον ημών επί 4 υ μι αν Περί τό άκρον
άγαόόν, κ τ-ην τεΧείαν μακαριότητα. "Οσον ευδαίμων k civ

, ί ν - «Τ 'κ ' , / ,

γένη τις ε-Πι της γηςΛείναι αόυνατον να χόρταση τόσον ,
ωτςε νά μίνι επιύυμηση ανίοτερόν τι χ, τεΧειότερον αγαθόν.
Τατο δεν τίροερχεται aXXoâsv, είμη άπό Την φυσιν της
ψυχ^ς, ητις άνατείνει./πάντοτε νά άποΧαΰση τ ό τεΧειότΛ-
τον % μονιμωτατον αγα4ον , Των εφετών τό άνωτατον ,
To oVoÏov εΤνάι μόνος ο ®έός δ% 'Αφ' όλας ταύτας τάς
αποδείξεις συνάγεται> 5τί η αθεότ^ς είνάι εναντία της άν-
.φρωπίν^ς φύσεως.

etj Toi γαρ χοοχτ* aur» ν."Κο κτίσεως χοαμϋ τοις ποίΛμχσι νο&αε-
να χ*0°ρ*ταί , -ή τε «jfSVoS α»τ« δννχμις , 3ί/c'ttjî. Ρι»μ. ι. 20.
Ê) ETtîv άφϊ&ν tv xxpàiec «υ'τ», 8* «Vi θεοί. ίτα-λμ. 14, *·
y) P«i/uc. 2, 1 5· Χορτα&ηοομχΐ ίν TW ΖφΘονχίμοι rjjy ΰϋξχν ο*
id, 15·

Β'
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ΑΡΘΡΟΝ Β'.

Π-ε ρ ι τ ν? ς * σία. ζ τ a Θ ε a.

η'. "Από τήν γνώσιν τής J-άρξεως του Θεοΰ επε—
ί&ι η γνώσις τών ιδιοτήτων αυτού j δηλονότι όποιον ον είναι δ
θεός, και τίνες αυτού αίίδιόΓητες. Ό Θεός είναι πάντων δη-
μιουργός , επομε'νως λοιπόν είναι αυθύπαρκτος, άνω—
τατος πάντων τώυ όντων, και δεν δύναται νά μή υ'πάρχη.

Σημ.'^όταν ό Θεός είνα* των -πάντων ανώτατος,
«ε Tau / ·■·■.'

À'. να ν^ναι είς, διοη δεν είναι καν έν Θν ανωτερον*
η ο μο ιόν τη ' co ς ε κατά τ£το φαίνεται, οτι η ποΧυόεϊα εί-
ναι πάνΤν/ι εναντία είς τήν άλν15η περί ^sa εννοιαν α}.

Β. Επε ι είναι αυθύπαρκτος, επεται, οτι δεν ελα-
αρχήν από καν ε να , k, μν,τε τέλος- 3εΧει εχειν , Ta τ*
ί'ςιν εΤναι ν,ιωνιος, % άκοΧχύως αϋΧος, ^ αθάνατος ως /χνΐ
σύνθετος, αλλ' απΧαςατος.

Γ. Ως αϋλος "Χοιπον είναι Ήνευ/χα κ,αίαρωτατον -é^y
ν«ς άπειρος, άκοΧαάως πάνσοφος , πανάγαόος^ îcav-
Τοδυναμος, πανΤεΧευόερος, δικαιότατος, % συντόμως Τε-
λειοτατον % μακαριωτατον "θν , k, παντοκράτωρ Δεσπό-
της γ). .

θ'. Ό μέγας ούτος Θεός ε κτίσε τον κόσμον, και ο—
λα τά εν αυτω εκ του μηδενός , όχι διά τίνα χρεία ν , άλλ"" ά—
πλώς διά νά τά κάμη μέτοχα της ιδίας του άγαδότητος;

Σνίμ. Α', 'θ ,9εός είναι απ'ειροτέΧειος (§; vj'. <y'0 >
δεν είχε Χοιπόν αδεμίαν χρείαν- των κτισμάτων · εκτισε
δε ταυτά διά νά τά καμη μέτοχα Της ίδίαςΤ'ά αγαόότνιΤος,
ως πανάγαθος, μεταδόσας είς αυτά τεΧειότητας , αϊ τίνες
είναι είκονες των απείρων αυτα ιδιοτήτων. 'Επειδη δε τφ

<*) Α. Κ ορινθ. 8 » 5 '—' Ο Πνιυ>* ό 0ίο'ί. Wv. 4'» 24·
ν) Η βχσιλ ■(» an βχαιλείχ πάντων των »lJ>vwv , ^ ή Γί ία σ*

èv πάση yevsct. ϊχλμ. 144» J3-



ε κΤισε ν εκ τα μηδενός, δεν υπήρχε τίποτε Χοιπόν προ
Της δημ.ιαργίν.ς Ta κόσμα, πΧην μονος ο α'ωνιος δημια^-
γόςΤα, οόςε επλάνηΰησαν όσοι είπον οτι ο κόσμος έκτί-

ά,πό u'XvjV CCÏCùUlOV.

Σημ. Β'. Είς Την δημιαργίαν ra κόσμα δυω Τινά.
Κρέπει νά σν\μειοοσωμεν' α'. ότι ό κτίσας £εός τα πάντα,
τά συνέδεσε προς αΧΧηΧα μ. ε δεσμ^όν-αρρητον , διά νά
χρήσιμετο εν προς τό άΧΧο,.Ζ, ν απΌ^,εΧωσιν ο μα την
αρμονίαν ra Παντός, εκ τα οποία φαίνεται έζαιρετως η
6ε7α σοφία. £.'θτι καν ευ κτίσμα δεν εδημιαργηθηκα-
κό ν κα61 αυτό9 η χρησιν έχον αί%ράν καθ* αυτήν. °Οσα
εποίησεν δ ,9-εός είναι δΧα Χίαν καΧά Η προαίρεσις
όμως τα άνόρώπα ε μπορεί νά μεταχειρι&ν τό καλόν ως
κακόν , καόως, Χογό χάριν j την μαχαιραν προς φ/νον , η
Την δυναμιν τα νοος είς εφευρεσιν διάφορων παναργιων.

Ç. ι. Τό εξαίρετοι/ τών θείων δημιουργημάτων είναι ό
άνθρωποι, όστις εκοινώνηοε μάλιςα άτ.ό τήν αγαθότητα του θεον,
διότι επλάσθη κατ"1 εικόνα , και ομοίωσίν του -β").

Σ,'νι/χ. είκων % όμοίοοσις ra ύφίςαται είς την
σ^μφωνίαν των ιδιωμάτων τα ανόρωπα με τάς τελειότη-
τας τα 3εα; τί. χ. ό 3εός εχει ναν , à, ο άνθρωπος επροι-
κίο3η με ναν ' ο ,^εός φυσικά εκλεγεί το αγαθόν , άπο-
ζρέφεται rô κ.ακ.όυ , κ, ό άνθρωπος α/οΧάνεται 'έμφυτον
Τινά ορμην είς άπόΧαυσιν τα καλα , χ, αποφυγήν τα κα-

■ <ό n \ ' Λ--» < ,

κα.· Ο Jj-εος είναι κύριος ο Χα τα_ν. οσμα , ωσαύτως κχτε-
ςησε τον άνθρωπον δεσποτην επî της γης' αλλ.
ό 3εός είναι π'νε.υμα άΙσώμάτον , επεται λοιπόν , ο Τι % η
είκών άυτα δεν ετυπωθη εις το uvôp&^rrivcv σωμα, α'λλ'
είς Την ενυπάρχασαν είς αυτό αϋλου Sύναμιν.

là i Ό θεός ε χάρισε ν είς τον άνθρωπον αθάνατο ν ψν-

Φ r)· . . .'

Σ'ΐήμ. Ε αν προσέζωμεν είς έαυτας, αίοίανόμεθα, οτι
ενυπάρχει είς ν\μάς δντι διάφορον από τ ό σωμα, τ ό οποίον

*) Γ«ί». ι , 3ΐ· Gj Γίνΐ'σ. j , 27. y) Tsvstf. a, 7.

ι
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έχει την δύναμιν va voy αυτό ε auto, k, άλλα if pay ματ λ

Hap εαυτό. Τ «το τό "θν όνομάζομε ν ψυχή ν, τό οποΤόν,
έπειδη εχεί ναν , % ·3εΧησιν, είναι ασωματον, ακοΧα-
6ως άθάνατον' διότι τό $νι<\τόν σώμα, όπως αν διαταχ%%
. η συνάφεια των μέρων τα, δεν δύναται μήτε 3εΧησΐν, μ.η-
τε νόησίν νά Xaty.

'Q/ Sîoç : τ.ρονοεΐ όλα τά δημιουργήματα του. ' -
Σημ. A'. Πρόνοια τα 3εα υφίςαται είς τό νά δια-
τηρ% την υπαρξιν, k Την δύναμιν τα ε εργεΤν των υ-Τι"·
σμ^των διότι οΧα τά κτίσματα υπαρχασι χ, ένεργασ ιν ,
οχι ες ιδίας δυνάμεως, αλλ εκ Της £εΧησεώς τα .3-εα ,
συνεχώς διασώζόνΤα το είναι, τό~ οποίον ε\α£ον εξ άρχης.
''Εοημιάργήθησαν δε εξ αρχής δ id την αγαθότητα τα 3εα.
Ινκ. της'αύτης λοιπόν αγαόό-τητος ît, συντηρανται συνδε-
δεμένα. /..ut' αλλήλων τοιατοτρόπως , ώςε το εν νά ηναι .
χρν-σιμον προς τό άλλο, % ό\α νά κατευόύνωνται προς
το βεΧτιςον τέλος, διά νά φυΧάττηται η διαμονή τα σύμ-
παντος κόσμα. Τ αυτήν την διατηρησιν δικαίως έμπορε7
Τις νά ονομμσy συνεχή δημιαργίαν Τα κόσμα'
όταν η 3εΧησις Τα 3εα παύση , μετατρέπεται
τό ι:αν είς τό μηδέν εν ροπ% δφθαΧμα α) * συντηράμενό*
δε <Αύη , k ενεργαν, μαρτυρεί φανερά την περί αυτό πρό-
ν οι α ν Τα παναγ dû ου, k, πανσοφΰ Δημιαργα τα. ΤεΧευ-
ru'ïov η ευταξία, ητις επικρατεί είς τό Παν k, Τα κύί-
>:ά δ'.αφοράς καιράς συμβάντα παράδοξα, οΐον ο κατακλυ-
σμός , κ, τά τοιαύτα αποδεικνύασιν , ότι διοικείται ό κό-
σμος.Kutd την 3εΧησιν εΧευόέρας ϊινός νψίςδ δυνάμεις,
ητις τον οικονομεί οπως βάΧεΤαι.

Σημ» β', 'επΧανηόησαν Χοιπόν οσοι έδόξασαν τυχηνΨ
k ϊϊ.'χαρμενην , . κ, την εκ ταυτομάτα, ηγχν χω ρ) ς της 3 ε-ί ας ■
^■εΧησεΜς κ: ν η σιν. τα Παντός. Ευτυχία k, δυςυχία ' αφ-
ôrvia κ ένόεια,, οΧα ταύτα k, τά τοιαύτα προέρχονται
από την πατρικην.. βαΧην , k,- σοφην 3ζΧησιν τα Sea. Αλλ'

ci) Εν oit/'πî'/«j» fuausv, £ χιν*με9χ, j εαμίν. Itpaf, J /? 2 S· 4

6 , 26,.er) Tfyoc'i·. 14, 17. 2 163.
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εάν ευρίσκωνται είς του κόσμον καίτινες, ως m'ρ'ός ημ.άς
φαινόμενα.! , αταξίαι, raro συμβαίνει εκ ra οτι δβυ ε'/χ-
πορζμεν νιμε'ΐς νά καταΧα-ξωμεν τον όΧον σννδεσμον , ^
«Tvjv συνάφειαυ τών πραγμάτων, τά οποία πάντοτε κα.'-
■ευάυνονται προς τό κάλλιστου τέλος από την α'νεζιχνϊα-
qcv , ακαταλ^πτου κρίσιν Τ?ά Sat. Τις δύναται νάέςιχ-
νιάτvj nota Τινά γίνονται προς δοξαν *9εο0; ποία διά την
αγαθότητα. ; ΗοΤα διά Tviv δικαιοσυνών ; -ποία δια την σο-
φ/αυ Τ a ; Η μεΧΧασα, ζωη εδιωρί(&νι μόνον είς ςαϊεράν
άνταποδοσιν Των αγαθών , fc, τών χακ,ών. 'Εάν είς τατον
τόν κόσμον ευτυχώτι πο"\\άκις οί ττοννιροΐ, % δυςυχωσιν
ci αγαθό), 'όΤε των πρώτων η ευτυχία είναι αΧηθης. άΧ-.
λά μάΧιςα διά ταυτην 3εΧασι μείνειν άναποΧογητοι, à'"
τε τών δεύτερων ai 3Χίψε/ς τ«ς εμποδίζασιν από τό να
είναι ευδαίμονές.

vy\ Έκ της γενικής ταύτης είς ολα τά κτίσματα του
θεού ίτοονοίας , δ άνθρωπος , ο: ς εύγενεςα τον πάντων χ ων ον-
των ι'.), απολαύει εξαίρετο'ντίνα κηδεμονίαν , και προρ.ή-
θειαν.

Svj/Jtt· Δυω Τινά μαΧις' άποδεικνυασι Την εζαίρετον
τ(ερ\ Τ άς αν θ ρ Ού,πα ς πρόνοιαν Ta ,5εΒ. Α', δτι ο' ,5ε ος δί;κ-
νύει εις Του ανθρωπον ποΧΧάς οδνς, κ, μέσα φέροντα
Ήρός αρετήυ , δια H\aTa , δια πευίας , δ»α διάφορων τνϊς
Τύχης μετα£οΧων, οδηγών του άνθρωπον είς ε'κΧογην
Ta άγα$8 , Χ, αποφυγήν Ta κακν. β', οτι τάς κακίςας τών
«ν^ρώττωυ βαΧάς μετατρέπει ποΧΧάκις είς αγαθόν, ώστε
ποΧΧάκις άνεπαι(3ήτως εκ. πράξεως τίνος πονηρας οόηγη--
ται ό άνθρωπος εις τό αγαθόν, καθώς ο ^εΤος ΙίαυΛος
από 3ερμοτάτα διωκΤα των Χριστιανών, μετετράπη είς Λ-
<Ηόστολου , k, διδάσκαλου τώυ ε'όνώυ *y k, οί τών πιςών
διωγμό) συ-νηργησαν είς αυξησι^ της πίστεως. /,

n^Mf. 92, 4 — »*·
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ΑΡΘΡΟΝ Γ'.
ΙΓ.ερ» άεοσε£εία.ς.

ιδ\ Έκ τών-προειρημενων συμπεραίνεται, 'οτι6 ανθρω—*
πος , οχ κτίσμα λογικό ν, χρεωςεΤ να λατρευ'η ττίςώς τόν δη μι—
ουργόν, και προνοητήν αυ'του θεόν.

Σημ. ~'θ άνθρωπος μόνος, μεταζυ Των όρωμενων. κτι-
σμάτων φαίνεται ςοΧισμένος με λόγου, κ, αυτούς
(χουος Χοιπόν δύναται νά Χατρευη τόν δημ.ιαργόν τ<* 9 ευ-
χαριςων αυτόν ^ διά την πεpi εαυτόν αγαθότητα, k, διά
την εις τά άλλα κτίσματα πρόνοιαν Τα. Ο ηΧιος τόν φω-
τίζει · η γη rov διάτρεφε ι · τό ύδωρ τόν ποτίζει' ο αηρ
τόν ζωογονεί, δί οΧα ταύτα τά τοιαύτα. χρεωςε7 νά
δοξάζνΐ του δημιαργόν τα k, Τροφεα. "Επειτα k, χωρ)ς ra-
των πρεπει νά Χατρευ% ο άνθρωπος τόν 3εόν, δί ό,Τι αυ··
τός είναι ό μόνος άξιος Χατρείας διά τάς 3είαςτα ΤεΧειο-
τητοις. 'ο 3εός είναι τό άκρον k, τεΧειότατον αγαθόν πρέ-
πει Χοιπόν η καρδία μας νά προσκοΧΧατα'ι προάυμως προς
αυτόν, k νά ζητ% νά ενω0% μετ αυτα. Ο 3ε,ός εϊναι δί-
καιος, πανσοφος, πανάγιος, πρεπει Χοιπόν νά προσφε-
ρωμεν είς αυτόν όΧον τό σέβας , τό όποιον ανήκει ■είς την
δοξαν ra παναγία αυτα ονόματος. ΎεΧευταίΐον ο 3εός αν-
ταμείβει Τας προσκυνητάς τα ονόματος τα , k, κοΧάζει τάς
παρα€ατας Της χρεωςικης προς αυτόν Χατρείας ' k, δια την
ανταμοι£ηυ Χοιπόν ταύτην, k, διά τάς θείας τεΧειότητας
ra , k, διά Την τα κόσμα δημιαργίαν k, προνοιαν χρεωςε7
νά Χατρεύη ό άνθρωπος τόν 3εόν.

. ιζ. Ή θεία λατρεία είναι διπλή, εσωτερική, και
Εξωτερική. Ή εσωτερική είναι νοερά, θεμελιωμε'νη είς τήν
αρδίαν *)· ή εξωτερική γίνεται διά του σώματος, χρησιμευ'—
ουσα είς σημείου και βνδειξιν τής εσωτερικής λατρείας. " -

*) IIi'fVjMit ο Ssos, ^ rs'i χροσχνναντ»! αυ'τόμ èv πνιυμ&τι ί χ-

ληθί/α δε/ 7tpo <fkWiiv· Timet y, 4 , 24·
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Σνίμ. Α', 'η εσωτερική Χατρεία υφι'σταται είς τν,ν α-
γάπην Te ν φο-βον τα $εα ' εις Την δοξοΧογίαν ευχα-·
ριςίαν τα ονο ματος τα ■· εις τι/ίι/ ομοΧογίαν της ασθενείας η-
μών 5Ç, α^λιοτν,τος · Χ, είς την έπίκΧησιν της 3είας αντα
βοηθείας. Η εξωτερική Χατρεία γίνεται δια πέντε μάΧι-
qa πράξεων.

Α'. Διά τ,ης προσκυνησεως ^ γονυκΧισίας, δια τ£ς
■οποίας φανερονομεν την προς 3εον υποταγην μας. 1

Β'. Δια της από βί£Χα , η εκ ςηθας γινομένης προσ-
ευχής , η οποία τότε μόνον κατακρίνεται υπό τα ίερα
ΕυαγγεΧία , k, είναι άλν,όης βαττο'λογία , όταν γίνεται
μόνον διά των χειΧεων k, κ.α§ υπόκρισιν , χωρίς νά αί-
ο^ανάζΙ η καρδία αδέ παραμικράν νΰξιν ay aXXa^ffoki
ευπρόσδεκτος είς 3εον, αναγκαιότατη προς σωτηρίαν.

Γ'. Διά τών δακ-ουων k. ςεναγμων , διά των οποίων
σ"Π"όδάζομεν νά εζιΧεώσωμεν Τον δικαιοκρίτην 3εόν, οΤαν
σνναιδ3ανωμε6α ότι τόν παρωργίσαμεν καθ' ημών με τά;
αμαρτίας /χα ς.,

Δ'. Διά της χαράς k, ευφρόσυνης, Την οποίαν^ί<3ά-
νεται η καρδία μας άναΧογιζομένη τάςπερ) ημάς ευεργε-
σίας k, Την άγάπην τα δημιαργα μας. Ούτως έχόρενε
'έχαιρεν ό Δαυ)δ προπορευόμενος της κι£ωτ# τα Sça'-t?).

Ε'. Δια τ^ς είς τάς ιεράς ναας συχνές είσόδα, k,
ΙπιφοιΤησεως , οπα οικοδομείται ο πλησίον ημών με το
KttXcv ημων παραδειγμα , k. όπα συνενονομεν τάς φωνας
μας οΧοι οί άδεΧφοι, συναιναντες εν ενι ςομ,ατι, k, μια
καρδία τον ύψιστον ^δημιαργόν μας πατέρα γy.

Ση]χ. Β'. γΗ εσωτερική Χατρεία γίνεται χ, χωρ)ς της
εξωτερικής , οταν ί^νυ^όνωμεν νοερως την \1υχη'ν μας προς
τό πνεύμα Των πνευμάτων τό υφιςον. 'Αλλ' η εζο^τερικη
X&jplç Της εσωτερικής είναι καθαρά υποκρισις , k βόεΧυγ-
μία ένώτϊιcv τα 3εα δ). Καθώς δέ πρέπει ταύτην μόνην

α) Μχτ9. 6, 7' δ") β'. Β«σιλ. 6, 2 ι. ν) Ευφράν&τητι s-κί rôït
iip-ήχοσι μοί tîs oT^cv Κυρ.'ν τταρευσ. Ψαλ/χ. 121 , ι. δ) Οο

•κΖς ό λίγων μοί Ko pu Κυρί* e!ot\sv «trou sis rjv βχσιΚείχν τ»
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νά αποφεύγαμε ν, ατω δεν πρέπει νά εύχαριςώμεύα πάν-
τοτε είς τήν ςο'ωτερικην ευ"\ά€ειαν , αΧΧά νά συνάπτω-
μεν άμψυτερας , k, όί ο,Τ ι φυσικά είναι συνημμέναι προς
αΧΧηΧας, kçc^cti είναι αδύνατον η' .ίτλ/ψις, η vj χαρά rijç
ψυχνις νά μν) φαννϊ λ, επί τ? πρόσωπα , k, διά την οικοδο-
μών , kj ωφελειαν μ.αΧιςα τα πλησίον μας.

ft. ιστ'. Ή θίία λατρεία είναι άροα-^.-'ν της μελλούσης ε'—
νωσεως τών ευσεβών μετά του θεου είς την μετά' ταύτα ζωην,
την άφβαρτον και αιώνιο ν,

Σημ. 'ϊ.πό την δικαιοσύνην τα 3εα προέρχεται η à'-,
μ"ΐ€η των Ηιςων αντα Χατρευτών ' κα6ώς k- ή κόΧασις Των,
atft^Sv. 'Αλλ είς r^V παρασαν ζωην αύτη δεν γίνεται
φανερως , επειδή βλέπομεν ποΧΧίχκις δυςυχζντας μεν
κα~ αύ'.ωκομενας τάς ε.υσι^είς, ευτυ-χαντας δέ τάς ασε&Τς,
κατ c Îy.'vr-μίαν α κατ ave η τον tçcv S ε ίων κριματων. "Έ.πε-
λαπόν,Ιτι είναι άλλ;<ι ςων) , εις τήν οποίαν ^εΧει γενην
προσηκοντως k ε. -'. λάίς ηανταποδοσις των ευσεβών k, άσεζ
■£·χν. μεΧΧασαγ ζωην προσέτι μας πΧηροφορασιν ρ η
αθανασία της ^υχηςμ,ας Q*.ια'θ> Η συνείένισίς/χας, τν^ς
οποίας οι εΧεγχα διάτό κακόν, >ί) η χαρά, κ, εΧπϊς δια
τό αγαθόν, άλλως δέν 'ηάεΧαν ε1ο$αι τόσον φυσικά αι-
τήματα είς τόν άνόρωπον δ'.*)· η ποΧΧων έ6νών σύμ-
φωνος περί τάτ.α ομοΧογία. · τελευταΐον ai επ\ της γης
ποΧΧάκις κατά τών άσε&ών εκδικήσεις, αίτινες είναι προ-
άγγεΧπ της μςΧΧάσης κοινής κρίσεως^ διά την οποίαν εί-
ναι φνΧαγμενοι ~

ιζ. Είς την του θεου λατρείαν ουδέποτε ό άνθρωπος
δεν φαίνεται καθαρός και άγιος Οσον άπαιτεΐται, αλλά μάλι-
στα εξελέγχεται ακάθαρτος έμπροσθεν τών άγιων αυτού οφθαλ-
μών, καί παραβάτης του νόμου του.

Σημ. Αιά νά πα$ρησια<3η Τις δίκαιος εμπρο<3εν Τά
3εα, 'έπρεπε νά ψ>αι άναμάρτητος ' άΧΧά rare τίςποτε

«9ίί?, «/λ* ίτ.οΐων το Βίλημοί τ£Ttafpcsτα su ου ραΐ'ο?* · ΜχτΒ.6 , ι 6.

*) Β'. ΠίΓρ. 2,4·— 9·
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èûvctrai να rô καυχη^ εν ο&ω ε χ! ι &ννεΐ$νj<T/y α) ; Ε'ν-
τεΖύεν φαίνεται η κοινή Ta avùpcûitiv'à γενας àiucpôopà, ni-
pt rnç cVoictç εσυμφούναν προσέτι k. αϋτο< ci sôvwoi
>cati rviv οποίαν αυτό) νιμεΤς πολλάκις συνα/ο?ανο/χε$α
ποΧεμάμει,οι αφ' ίαυτων , οπότε 3έ\ομεν μεν % γνωρίζο-
μεν τ ο αγαθόν , πραττομεν ως αΙχμαΧωΤοι το κακόν,
/χ' ολον on το κρίνο μεν ως τοιϊ.τον y). Εκ T8Ta φαίνεται,
οτι ο αίνόροιπος εξ οικείας δυνάμεως μοννίς δεν δύναται να,
ευαρεςησ^ εις τον 3εόν.

«η'. "Άφ" ολα ταύτα γίνεται φανερον, οπ ό άνθρωπος
êîv 'έχει τΧζον εκείνη ν την τεΧειότητα , είς την οποίαν έκτίσόη
άπο τον è~r\[j.LOupyόν ~ου , αλλ^ οτι ιιττε'ττεσεν, ώς παραβάτης
του νόαόυ , ε/ς το βάρος της ^εί'ας όργ-ης,

Σν\μ. Ο' ^εονς 'έκτισε τον ανάρωπον κατ' εικόνα. fc, ο-
μοίωσιν εαυτκ Ç§. < 0 ^ ,ΤΒΤε'ςιν εςόΧισμένον με αγιότΐή-
τα, τας Χοιπάς τελειότητας, 'Αλλ' νιμείς βΧεπΌμεν σή-
μερον εις Τον ανόρωπον Ήολλας sXXffyetç k, άο$ενείας, /χ£
στας οποίας ν $$ε\ε βέβαια τον δημιαργησειν -ό^έποτε
το παντέ\ειον 5t παναγα^ον. "Ον. Συμπεραίνομεν \oiircv ,
ρ τι» c άνβρωπος εχασεν εζ εαυτ» , όσας εχαρισεν εις aw
Te ν ο 3εος τελειότητας, τάς οποίας ν\ 3εία γραφή ει-
κόνα 3 εζ ονομάζει ' % άκολύόως έχασε Tvjv χάριν
Ta ώ.ι^μ,ι^ργ^ Ta 2 καόως ctnctiTeî η cficôvioç aura δικαιο-
σύνη· ; .

φ. ιό'. Δ^α τη*ν ατε'λειάντοο ταζ/την ό άνθρωπος, ac?J^a-

τον ητο -πλέον yà είίρ·^ το μ,εσον του ν"1 «ποκτηση-καΣ παλίν την

%ζίαν χάριν , και ν· ανακαίνιση την Λεφθαρρ,ε'υην αυτού' cpJ^V. '

Τούτο το μέσον απεκα'λκψεν εις αυτόν πα'λιν ο' πανάγαθος
μ,ιουργός του.

Σνι/χ. ITcjç $wv\êyv ποΤε ο ανίρωΠος πλ^'ον

νκ «Τυλλογιο?^ μέσον της τΐρος άεον διαΧ\αγν\ς } αφ-i
τυφ\ωάε)ς άπαξ Taç ο'φίαλμίίς τ^ς "ψοχνκ Τ« , εττλανατο

«) Α'. Ίμλρ. 1—8 Η<?*ϊ. 64, 6. f) Oî Tç\i7roi xaxofs Ëiuvr.
ψιλ. ÙTzofiSty. "/) VuifÀ, 7· 23.
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διηνεκής εις την βαόεϊαν νυκΤα της άμ,αρτίας ; Τον 3έϊον
νομον δεν ημπορεί δι et Την άτεΧειάν του vci εκπΧηρωσy *
vet [/.STΆνοστη δια τα: προτερας τα αμαρτία,ς τόσον είΧι~
xptvccç y ωςε vet μη su'ιςρε-ty πλέον εις αυτοί ς , ητ ο πρά-
γμα αδυνατον."Κπεΐτα ο δημιαργος τα , εις τον οποίον ε-
fp&CTKipHarsv, είναι άπειρος, k, το μετρον της αμαρτίας
rs αχ,οΧά&ως νπερ&Χικόν, ως ε μόνη η μετάνοια δεν ητον
ίκανη vu τό άεραπεύση · επρεπε Χοιπόνη αγαάότης πάΧιν
τα δνίμιαργα τα ανόρωπα > ηΤις Τον. εδημιάργησε πρότερο ν
εκ. τα μη ονΤος, να Τον αποκαΧυ\\,η ΰςερον k, το μέσον
Της σωτηρίας τα. AuTH είναι η 3εία αποκαΧυ^ις, από
Την οποίαν μανόοίνο^ν Την ΈυαγγεΧικην πίςιν, τον
Βέιον νομον, k, Την προσηχ,ασαν προς 3εόν προσευχή?.

Κ Α Τ Η Χ Η Σ ΕΩΣ
Μέρους Α'.

ΤΜΗΜΑ Β*.

Π ε ρ) Της Έ ΰαγγεΧι χ,η ς π / q ε ω ς.

α'. Ή uyiot Γρ»<ρη είναι 6 λόγος του 2τεόν , <3cà Tvjg
όποιας απεκάλυψε το μίσον της σωτηοίκς του άνθρωπου.

Σημ. 'η αγία. Τραφη διαιρείται είς^ Παλαιών k, εις
Ήεαν. Η Παλαιή περιεχει Τον Νομον , τας Προφητείας, k,
τάς Τύπας της ΕϋαγγεΧικης χάριτος. ΓΗ νεα περιεχει το
ΈυαγγεΧιον, ηγαν την εκπΧηρωσιν των προφητειών , k,
Των τύπων y k, τό κήρυγμα της δια τα 'Ιησοΰ Xpiqa με-
γάΧης τα 3εα εις ημάς ευσπλαγχνίας. Την παΧαιαν Αια-
άηκην Την συνέγραψαν-οί προφψ'αι, Την δε νεαν οι Απο

*) 0/ *Ατ. 'τολο/ ίκ-ηρυξχν χατχ MTtoxci\v\l>tv μυτ·η?ι'·α χροΐ'οι? <*;'«>-
vSon σ^αιγημίνα, φάνε ρ wSsvroS SV νυν, $i*tt γρ«φ<Ζν 7r/»of>ij tikimv
χ*τ ΙτατΛγήν tn αιωνία Ssa. Ρ<*>μ. ιό, 25·



στοΧοι , έμπ'νευ^ένΤες εκάτεροι υπό τβ στα ε/ς αυΤ3*ς
α'ττσκαλυφ^εντα μυςηρια δια Πνεύματος άγΐΒ α). Δια
Taro ά/χφοτερίχι ai διαάηκαι είναι αΧν,όης λόγος τβ άεα,
fc, κοινώς ονομαζονται αγία Γραφή· Σύγκειται δε η/χε'ι/
παλαιά διαρκή από κανονικά βι^Χία ταύτα ' α) τήν Πεν-
τάτευχων, ν\\τοι ΐένεσιν, "\· ξοδον , .Λευϊτικόν , 'Αριόμ'ός>
Δευτερονόμιον. -β") 'ΐ/,σΒν Ta Ναυίϊ· γ} Κριτάς. δ} ε)

Βασιλειών βιβλία τέσσαρα.ς} ΙΊαραλειΗο/χε'νων βι^Χία
δυω. ζ> "Εσδραν. νΟ Χεεμίαν. .'tc&vfp. ι) 'ΐώ£. ία)
ψαλτηριον Δαυίδ, Παροιμίας ΣοΧομώνΤος. ιγ) 'Εκ-

κλησιαστών. ιδ} 'Ασμα \\σμάχων. ιεΡροφήτας, ε'κ Των
ό.Ήοίων τέσσαρες είναι οί μεγάΧοί' Ησαΐας, 'ϊερεμίας, Ιε-
ζεκιηΧ , ΔανιηΧ, δώδεκα δε οί λοιποί, ©/ οποίοι k, δωδε-
καπρόφν^τον Γνοιάζονται. Της δε νε'ας Διαρκής τά κα-
νονικά βi-éXia είναι ταύτα, ά) Τα τέσσαρα Ευαγγέλια.
Ό Πράξεις τών 'Αποστόλων, γ} IïavXs επιςολαι δεκατεσ-
σαρες. δ} 'ΐακώ^Β /uua. ε} ΠετρΒ- δΰω. ς") 'icoàvva Τρε'ΐς.
ζ) 'ΐάδα μία · η) η 'Αποκάλυψις Iiwa'vvB.

β'. Α^ποδείκνυται δε η αγία Γραφή οΤι είναι
Χόγος Τ8 .9·ε« θεΤος τω ονΤι ί, .αλνιό^ς, ε'κ τών ε'φεξίις
/χάλιστα αποδείξεων.

Α'. 'Α-Π δ τάς σαφεστατας τών προφητειών ε'κ πληρώ-
σεις. Α{ τΤροφνίΤεΤαι Ta 'ΐακώ-^, ra Δαυίδ, τβ 'Ησάί'Β , Ta
ΜαΧαχίΒ , fc, τών άλλων Προφητών διά την γεννησιν Ta
ΜεσσίΒ , ^ τήν επιστροφών τών εάνών ai προφητίΐαι
Ta Δανιήλ δια το*' πάύος ra Σωτηρος, διά την μετα€ο\ην
τών μ,οναρχιών , κτλ. β}· τελευταίον αϊ Ηρο^η'σεις αυ'ταί
Ta Xp/qa περί καταστροφής της ΙερΒσαλημ, λ, της δια-
σποράς Ta τών 'ΐΒδαίων ε^νΒς, κανείς δε'ν έμπορε7 νά α'ντι-,
στα^ οτι δεν ε'πληρώ^ησ·α^/

β'. 'Απον στην αγιότητα Tojv δογμάτων , fc, τών ε'νΤο-
Χώυ. Πβ ττοΤε αΧΧΰ παρά είς Την αγίαν γραφην έμπορασι

οί) 'ίί 'Ε*χλίΐιίΛ εrri;tifοδ'ο/Λϊΐ^εvv) s'tti τω θί/κελίω των Aîroro-

λοον, J Προ^>οτ<*ν. 'Εφ>ίο. 2, 2ο. £) Ησ. 2 , 2. il. 53· 6ο.

Τνίαλαγ. ι , ίο, ιι. χτλ. Δ «y. 9» 2 6. 2. 31 · *Γλ. MxrS. 24,
5 23 » 35- *r·



να ευρείωσι τ ter ου υψηλαΐ ïvvotut Tfsp) της 3 ε ία ς Μεγα-
λωσόνής ; Π β πότε εμκορεt νά ευρεάζΙ τόσον ku.0a.pct η&ι-
K'j σύμφωνος με τον ορόόν λογον, κ, προξενος τγ^ς ευδαι-
μονίας ra αν'ϊρωτΤΰ ;

Γ1'. 'Α7Γο, Τ\ήν ύτίερόαυμαςου δύναμιν τ« ευαγγελικά
κηρύγματος. Απόςολϋι ολίγοι, αδύνατοι , πτωχό), χωρίς
€7ίΧα % δύναμιν ευγλωττίας , με μονον τον λογον τα Φεα
εττ:·ςρε^αν εις Την χριςιανικην Kiqiy έόνη αναρίθμητα,
3ρια.μ€ευοντες εναντίον πολυαρίθμων Βασιλέων, Αυνατ-
qcci,·, 'ΑρχόϊΤων , Σαφιςων, διαφόρων βασάνων , τόσων
a\\cc-j έμποό'ιων tS ευαγγελικά κηρύγματος. Ectv η δι-
δασκαλία τντων των ανδρών δεν ητο εκ 3εα,·πως ηΤο ΰ'υ-
νχτϊν νά κάμ.% τόσον 3αυμαςά κ. ε'ζαίσια αποτελέσματα ;
ι t'aura , κ, τα ΤοίαυΤα βε€αιόνασι Την Βειοτητα της
αγίΧς Γραφν,ς , κ, Της Χριςιανικης πίςεως την αληâetav.

Σημ.. Γ', 'η αγία: Τραγή πρέπει yd αναγίνωσκητα^
συνεχώς από τας, ο σο ι Την καταλαμ£ςίνασι, δ id τον εξ
αυτής καρπό ν , ο ci ς είναι η επίγνωσις Ta 3 ε ζ , εάν η ανα-
γνω-τις γίνεται μετά π'ροςτοχης, κα,\ πίστεως , και ευ-
λα€είας.

β\ Ή -/.off αυτό υλη xal υπόθεση της άγιας Γρα-.
«ρη; ε ναι ό λυτρωτής η'ριών 'Ιησούς Χριςος.

Σημ. Α'. *Ο 'ivjcraç Χριςος προωρίπ"ρό της δημιαρ-,
γίας τα κόσμα είς σωτηρίαν \ λύτρ<$σιν ημετεραν
ΚροεπηγγελΦη από καταβολής κόσμα , προεκηρόχβη
από Τός προφητας γ~), *ροεικθνίο$η δια 3 ι^σιων χτύπων

<0 Κ*/ θ»)τα» χναμίσον ai* (τ» o^îhm} âvuuiaov Τ/)ί

yuvartôVi; «va μέσον τα <ιτζ~ρμ.<χ.τ^ς aôriff' ot tr»tan rmp.jast **<£>«-
λ/μ» g βυτηριι'σίΐΐ «or* -κτίρναν (Tevea. 3» 15·)· 0

λ 7r β' ρ μ α ΤΗ SictS 'his , aï Ίηε§ sîs ' α π s ρ μ et yvvouxoç ο Χριτ of
(Γ'*λοίΓ. a , 4 ) J Γίΐ'ίσ. 2 2. ι g. A = yu -rpot τ· ν 'Αβ ροαζμ υ Θίο'ί
ίν*νλο-/-ήθ>5'7ομΓ«ι «ν τω οπε ρμχη' an τ* « r/)i y η <. Λ«λ»/χ/ι>

Λοφίων Ssa rr,v, αι·ηοχΐχρνμμ*ν·ήν , nv npcwpifftv ο 5jcf τ«ικ λ/«ι-

vwv f/f it-jatv ήμι*/ν, a'. Krptv. c , 7· 5 13, g. y)Tfi>e<*.

29- *ο. Ψ^λ. 7» , 6. '}ίρ?μ. 236. 34» *3?ι 2* 28·

Μ^λ-»^. 3> >· *τλ· Ε»/3 Ρ» ιο·
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1?ρΌΜΤ0ΐμά$ν\ διά ru νόμα et), και ε'κηρυχόη διά. τ&-·.Ευαγ-
l^/iAia «ίς όλον -τον κόσμο ν Είς ταύτα δε συνίςατίιι
η αγία "Γραφή· ή καθ άντο λοιπόν υπόύεσίς της έιιαι ο
(Τωτηρ τ£ κόσμα ο Χριςος;

Σημ. β'. Αί νομικά) Svciai δεν είχον δύναμιν νά
καόαρίσοασιν αμαρτίας γ} * εοΥωρίόϊ^σαν <£ε ^îci ουω αί-
τιας, Ο οιά νά γνωρίσχ ό ανάρωπος ότι είναι αμαρτωλός
ενωπιον τα ·£εα, άξιός «Τφα^ης , καίως 3υόμενον
ζώον · είς σημείο ν τάτα έθετον τάς χείρας των επάνω της
κεφαλής Τ3 θύματος οι προσφζροντες την άυσίαν δ)· α)
δια và τυπω$Η <ί;ά των .θυσιών η μεΧλασα. σφαγή τα ά-
μωμα , k,άϊπίλα αμνα τα Ϊησα χρϊςα , οςις άπεθανεν ε-
Τύ ςανρα διά. τάς αμαρτίας -ημών, % διά της εκχύσεις
τα παναγία αυτα α'ίματος εκίνησεν είς δΐκΤον Τον διάτας
αμαρτίας i^j-cov παρωργισμενόν αράνιον αυτα πατερά, κα-
Jïccç τό έκχυόμενον άίμα των άυμ'ατ&ν κινεΤ προς συμ-
φάθειαν ^Την άνάρωπίνην καρδίαν. Τα λοιπά έθιμα τών
'jαδαίων ττροεικόνιζον ωσαύτως τα Ευαγγελία την χάριν'
οίον η περιτομη της σαρκός , ϊην διά της χάριτος τα Υ.ρ;ς»
'•περιτομην των επιθυμιών της αμαρτίας ' τό νομικ'ν 11α-
°/α, τό Γίά%α τό ,ζωηφόρον [ημών, k, τά λοιπά ωσαύ-
τως ε~).

Σημ.. Γ'. Οι 'Αποςολοι επέμφ^ησαν υπό τ« κυρία νά
κν,ρύξωσι τό Έ.Οαγγε"λιον εις όλβς τίίς ανθρωπας, διότι
όλοι ειχον χρείαν νά σωόωσι πιςευσανΤες είς τόν αράνιον
"Μεσίτην * ~ κ. ταύτην την προςαγην επληρωσαν άκριβέςά-
τα, περιελύόντες αλληλοδι αδοχως τόν τετραπερατον κόσμον?
k, άφησανΤες πανταχα ανεζάλειπτα 'ίχνη της σωτηρία πί-
<;εως κ>ατά την προφητείαν τα Δα υ ίό ς}.

κ) ,Γαλατ. 3, 4- Ε'δ>. 7· ιξ>· Ο λίϊιρχ. ίδ , ί 5· MarS,
19· ύ) Ε&ρ. ίο, 4· Αενϊτ/*. 4, ΐ5· 29^ ίο. t&e·

τον Si Τλ: χ,ε)pas î^tj r/)S *£<ραλ*Γ τ» ^υυ» ση^ιαίΐΌvriy or/
tt'orc (7:1 rrv χεφαλ/,ν r» rois, 5'« ras oiroj'as ήσαν «νrοï βφ>«γηί a-«
ζΐοΐ} ay.ctpTieet τα>ν. έ~) OTov ο χ,-χλχϊίς ely.ûvt^s rev rau^wS/vr*

συυτ-η',)». 'Ap/3/x. Î1 - 8· t>. 'iiwotvv. 3 , 14, 1.5, r) ^«Àfi. j c>, JJ
^ Ρ «M. 1 Ο , 3 8· 1 ' '·"
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γ. "Ολας τάς σωτηριωδεις αληθείας',· 'όσα: περιέχον-
ται είς τήν άγίαν Γραωήν, τάς εξεθηκαν είς εν συνοπτικών οι
Sitôt πατέρες j διά νά ή ναι εύληπτοτεροι είς καΤ ε να Χρι-
στιανό'Λ

Και διά Τον ίκανόν αριθμόν των περιεχόντων
Την διδασκαλία ν Της Εκκλησίας βι£\ίων, διά τό δνσ-
νοητον των έν αυτοΐίς περιεχόμενων άείων εννοιών , % διά
Τκς άπΧαςέρζς Χριστιανές» ^ δια το ευμνημονευτον των
αναγκαίων προς σωτηρίαν , δι άλΧβς ιερ«ς λογίίς εΠρε-
ηε νά γε'ν^ι η συνοψις αύτη Της διδασκαλίας .της στί-

δ'. Ή Επίτομη αυτή ονομάζεται Συμ£ολον της πί-
-στεως · διαιρείται δε είς δώδεκα άρθρα, και είναι η εφεξής.

Α\ Πιστεύω είς ενα θεον, πατέρα παντοκράτορα, ποιη-
τών ουρανού και γης, ορατών τ ε πάντων και αοράτων.

Β'. Και είς ενα Κυριον Ίησουν Χριστό ν, τον υίον του
$εου τόν μονογενή,· τον έκ του πατρός γεννηθέντα προ πάν—
- των τών αίώνων * φως εκ φωτός, 3~εόν αληθινόν εκ $εου αλη-
θινού , γεννηθέντα, ου ποιηθεντα όμοονσιον τω πατρί,·' δί ou
τά πάντα έγενετο.

Γ'. Τόν δί ημάς τους ανθρώπους, και διά τήν ημετέραν
.σωτηρίαν κατελθόντα. εκ τών ουρανών, και σαρκωθέντα £κ
πνεύματος άγιου και Μαρίας τής παρθε'νου, και ενανθρωπή-
σαντα.

Δ'. -Σταυρωθέντα τε όπερ ήμών ε"πί Ποντίου Πιλάτου, και
παθόντα, και τα-ίρε'ντα.

Ε'. Και άναςάντα τή τρίτη ημέρα κατά τάς γραψάς.

ς. Και άνελθόντα είς τους ουρανούς, και καθ επόμενο ν

εκ δεξιών του πατρός.

/ Ν

Ζ . Καί πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρΐναι ζώντας
και νεκρούς , ου' της βασιλείας; ουκ ε στα: τέλος.
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Η'. Και είς το Πνεύμα τό άγιου, τό κυριον, τό
τ:οιόν, τό εκ του πατρός έκπορευόμενον , το.σόν πατρί και ινίω
σνμπροσκυνουμενον, και συνδο£α£όμενον , τό λαλήσαν δια τών
προφητών.

Θ'. Είς μίαν j άγίαν, χαθολικήν* και αποστολικών εκ-
κλησία v; . -

Γ- * Ομολογώ εν βάπτισμα είς ά^εσιν αμαρτιών;

ΙΑ'. Προσδοκώ άνάστασιν νεκρών.

IB'. Rai ζωή ν του μέλλοντος αιώνος.

Σημ.· Α'. Το σΰμ€οΧον ταΤο συνετέθη άπό την εν
δικαία κοιτά, τα Αρεία συγκροτη#έ7σαν οίκαμενικην πρ&-
Την Συνοδον Των τριακοσίων δέκα*, οκτώ θεοφόρων πατε-
ρων μέχρι τα έβδομα άρθρα ·' από δέ τβ όγδό« μέχρι τελζζ
άνεπληρώόνΐ υπό της εν ΚωνςαντιναπόΧει δευτέρας αΐκαμε-
' νίκης Συνόδα, μετά ταύτα εκυρώόή από τάς -Χονχάς
οίκαμενικάς Συνοδας, παρεδόθη είς τάς Χριςιάννς
ποΧύτιμος της πίστεως θησαυρός.

Σήμ* Β', 'ίΐνομάοΐη Σ ύ μ-βο \ ο V άπό μεταφοραςτώ»
ςρατιωτικων συμ-ξόΧων, η συ ν ά ίήμάτ ω ν ; διά τ&»
οτϊοίων διακρίνονται είς τον τίολεμον οί σύμμαχοι, άπό τ&ς
ποΧεμίας' διότι k, δί αύτα διακρίνονται οί ςρατιώται τ«
Χριστ« άπό Τ«ς εχ^ρβς της Ήίςεως είς τόν κατά τβ δια-βο-
Χβ ποΧεμον. Εδιωρίαϊη δετό αγιον Συμ-SoXoV νά ε'κφωι^-
ται είς πασαν συναξιν των Χριςιανών επ εκκλησίας υ-
πό Τιμοόεα αρχιεπισκοπα ΚωνςανΤινΒπόλεως j επι
ςάσία βασιλέως κατά τό 5 15. άπό Xpiqa · πρότερον δε
κατά μονην Την μεγαλην Τΐεμτίτην εΧεγετο είς τάς ύπυ Ts
Ε'πισκο'πΒ γινο/χενας κατηχηθείς, ώς μαρτυρεί υ άναγναά-
ςης Θεόδωρος

Σημ. Γ'· Τά IB. άρθρα τα Συμ^οΧα διαιρανται όλιχώΐ-
τερον είς τρία μέρη , κατά τά τρία πρόσωπα τ^ς αγίας

*) Ε«*λϊΐσ. 'Irop. β/*λ. O'ri δ"* uÎ K<xrr,^f,asii tytoï'Tv ri*
/4«7*λην ΠίΜΤτην, «τ^β* «vcV. t/\s εν

OOVtSit, .
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Τριαο'ος. Ai Το' περί τα πατρός δια~\αμ.·€άί>ον, εις μόνον
το Α. "Apôpcv περικΧειομενον. Β. Το περ\ τα υίΰ μέχρι τα
τελας τα Ζ'. âpôpa τά προσηκοντμ δογματίζον, % Γ. τό
νπόΧοιπον tXcv , περί Tà ύγίό πνεύματος κ, τίον αυτα
χαρισμάτων

ε'. Αρ^η toy Συν.$ό\οο ε·.ν<Ζί η πίςις οίΰτη , ήτις ù s—
ίςαται εις την εγχάρΰιον υττοοοχην του Ευαγγελίου.

Σημ. α'. Μόνη η πίςις διδάσκει τον âvSpccittv πως
ε μπορεί να διαΧ\αχά% με τον £εόν ατο οποίαν είναι τό
Τέλος της άποκα\ΰ\εως. Ευλογεί 'λοιπόν τό .Σνμ&οΧον
άρχεται άπό την πίςιν. Επ/αι δέ ΤΤ ί ς ι ς η εγκάρδιος α-
ποδοχή της ευφρόσυνα διδασκαΧίας περί της δια. τα μο-
νογενας υια τα 3εα σωτηρίας των άνύρωττων , 3c η εκ ταύ-
της άδίςακτος πΧηροφορία περ)Ι της μεΧΧασης των 7Γιςών
ευδαιμονίας, κατά τον ορισμόν τα ΑπoccXa

Σημ. β'. Εις Την αΧηόινην πίςιν τρία τινά άπαι-
τανται. ;

α'. Να γνωρίσω ο άνόρωπος , οτι πταίςης ων, ^ υ-
ποκείμενος εις την δικαίχν όργην τα Βεα, δεν δύναται vcc
δικαιω0% αφ' εαυτα. Τατο είναι της ιδίας άόΧιότητος συν-
αίτησις γ).

Β'. Να δεχ4% αδιςακΤως τό κήρυγμα των Προφητών,
'Α ποςολωυ , % và πιςευση βεβαίως, οτι ο κ·ηρνχ$ε)ς υπ*
αυτών 'ΐησας Χριςός είναι ο σωτηρ τα κόσμα. Αυτή εΊναι
y π ίςι ς η δ ι κ α ι α σ α, διότι δί. α υ τ η ς δικαιώνεται ό
ανόρωπος ενώπιον τα 3εα, αφ à πρώτον ομοΧογησγι την
Ιδίαν αγιότητα δ~).

Γ'. Να εμ^νχόν^ ταυτην τα την πίςιν με εργα ενά-
ρετα f k, σύμφωνα με τα υψι^λαν Της πίςεως δόγματα.

λ) Χωρίς îtiVfoui diïvvxToV tvxferuau! τω Θει»>. ι ι , 6.

ί°) Iti'rfç èriv ikitiξ^μ-.νων vtïoVxjiî, ·τρχγμχ των ίλενχοϊ, is /3Χ«·-
7:ομί vu>v. Εβρ. ιι , ι. γ) τ»το i, « Πρίδροιχος (μ*γ£. 3, * 0

χ, etvra ό 2iwrijp (ec-j'roO 4» 17 ) 5 ^ίΓροί vr-pov (ΠρχΖ. *·
38·) «ρχ ντχι ru xïjpoyy.xtoç ut το M ε r χ ν ο éï τ t. S") Èls Χ
rev fKinvaufXiV "vx δι%χίω$ωμιν «χ Tzlnws Xptr£ , ^

"pyudV Vou.tt, Τχλχτ. 2, l^, j Ρωμ. 3 , 22 , ill, 6.
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Αυ?ν\ είναι vî ζ ω σα όνομ.αζομ.ένη ifiqiç α)."θςις δεν έ-
χει rà τρία ταντα, αλλ' είναι κα5' εν τέλάχιςον έλλει-
7Γνις, τβτβ vj 7τιçiς είναι νέκρα χ, κα^τ υττίκρισιν. Tcivra
ττρεπει νά crv} μείωση χαθείς , να εν3υμηται καλώς, ότι
εις ταύτα 3εμεΧιόνεται δΧη Της Χριςιανικης ττίςεως η οι-
κοδομ,η.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν Α'.

Α'. Μέρος τ β Σ υ μ £ ό \ <s.
fi. στ'. Το

πρώτον άρθρον του Συμβόλου της Πίστεως μας

διδάσκει.

Α'. "Οτι ο Θεός είναι είς κατ1 οόσίαν εν τριτί προτώποις,
τουτέστι θεύς ό πατήρ, θεός ό υίος, θεός τό άγιον Πνεύμα.
"Άγέννητος μεν ό πατήρ, γεννητός δε εκ του πατρός ό υιός
ττρό αιώνων, εχπορευτον δε εκ μόνου του πατρός τό πνεύμα
το άγιον. Μία δύναμις. Μία ουσία. Μία θεό της εν τρισινυπο-
ςάσεσι. Δια τούτο ο είς θεός είναι αγία Τριάς, τής όποια;
τό Α', πρόσωπον ονομάζεται πατήρ , ο3ς γεννήτας τόν σννάνα.ο—
χον υίον αυτού πρό αιώνων, και διά του υιού αυτού άναγεννήσας ή-
μϊς τους Χριστιανούς ÇE-f- 1· 2—5} και ε^κ τον μή όντος
τ.αραγαγών εις τό είναι τα σύμπαντα. &)

Β'. "Οτι ό εν τρισί προσώττοις προσκυνούμενος θεός παν-
τοδύναμος ών , πάνσοφος , πανάγαθος , δικαιότατος , άπει-
ρος , αιώνιος, έκτισε με τον λογοντου εκ του μηδενός τόν
Κόσμον , καί τά εν αύτώ ορατά, καί υλικά όντα, καί τά άίί-
λα , και αόρατα , η/ο υ ν τά πνεύματα, είς ήμε'ρας εξ. γ)

«) Πι'γ/v f^f'v 5/ αγάπη? »νιργαμίντήν, Γαλατ. 5· Ο
»/σί» οί μχρτυρνντί! ιν τλ> cu'pavui ο Πατήρ, ο Aoyof, 5 ro' «710
ïlvtu μ* ' J »ro/ ο'ι τρι7ί»ν f/σίν. ί«.άν. 5 ·> 7· βλ/π. 5 Mari. 2g'
>9» 5 3 > 1<s> »7» 5 Λ · n,rp. 1, 2, 5 Α'. Κορ/ν. 13 ,
Γ<νεσ. 2. 2«

G
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..Την Α', ημέραν έ'κτίσε τον ουράνόν , και την γ·ην , κ»;
το ^>ώς α}.

Την Β', η'μέραν έποίησε το στερε'ωμα, ήτοι το μεταξύ
της γης, καί του ουρανού &;>.ςημα, κα? θίε;(ώρίσε τα υ'σατα
τά επάνω του ςερεώμί«τας, οηλονο'τί τάς νε^/έλας, άπα τά υαα—
τα τα υποκάτω του ςερεώριατος > ήγουν τους ποταμούς, τας
λίμνας , τάς .^αλάσσας ο).

Τ ην Γ', ημεραν εχ λρισζ την γτν από το υόωρ κ«ί το συν—
ή ξ εν είς τόπον ενα, την οποίαν συναγωγην ονομαζομεν "Ω-
κεανό ν · η' ό^χωρίσδεί'σα γη χατεςολίσθη με διάφορα $ένθρα,
καί αν#η » καί ρ(όρτα γ).

Την Δ', η'μέραν ε κτίσε τους φως-ηρας του στερεώματος ,
τόν'Ήλιον, καί την Σεληνην, καί τους Άςερας από το φως
τό κτίσθέν την Α', ημεραν <ί).

Την Ε', ημεραν έκτισε τους ίχθυας εις τά νδοιτα, καί τα
πετεινά εις τον αέρα , αμφότερα τα ^ένη απο του υόατος την
ουσέαν ε)>

Την ς·', ημε'οαν τα Βτηρία, τά ερπετά, κ α: ολχ.τά χερ-
σαία ζώα, καί τελευταΐον τον αν0ρωπον αρσεν καί ^ηλυ ς).

Ούτως ε κτίσε τά ορατά όντα· τα c>s àopara πνεύματα,
οηλ^όη τους Αγγε'λους, κατά την γνώμη ν πολλών àyiùv Πα-
τέρων έ<3ημίουργησε προ των ελίκων τούτων , καί ορατών κτι-
σμάτων ζ)· κατ" άλλους μεταξύ της δευτέρας καί τρίτης
ημέρας η). Δυω είναι τα ε^'οη τον Αγγέλων, άγοιθοί απο—
λα Jo ν τ ες όιηνεκώς τό πρόσωπον του θεού και πονηροί, οί'τι—

«) Tsvsa, ι. 3—15· Ζ3) Γίΐ'ίσ. ι , γ , 8· ν) Γί^ίβ. l , 9—13.
$·) 1 , 14- — ΐ9·0 Γ«ι·. ι, 2θ — 23. γ) Γεν. ι , 24 ·—· 3ι-
Τρήγορ. "iiagiav. Koy. 38, Βασίλ. Xpuacr. η} Ω? αυΐ'«-

γεται ε* τ4* 1θ4· ^ki-Xw. ατ:αρνix>\> τυον εργυον rvj ί « . i,

£ . ήμερα! 2■ 30 > '/ίνετοτ.ι urepcv μνείχ k, Γλιν xyysKMV

4·) ιτ.ειΤΛ «.s.cKxQsi τ» ίργον r*î γ. τ,μερ. («"'.γ,. 5· βλ. ΓΤλα.

rw»\ Κ*Γϊ)χ. οημείωσ. ' ΐ· Μί/>· /2, Θ) jS. Ο J.-t/



νες εκτίσθησαν μεν καί αυτοί αγαθοί κατ αοχας υ::6 του θεου,
έχασαν δε διά της προαιρετικής αυτών πτώσεως τήν , εις τήν
οποίαν έπλάσθησαν , αγαθότητα , και εξέπεσαν από ευδαιμονε-
στάτης είς άόλιωτάτην κατάστασιν α).

Γ'. "Οτι ό θεός προνοεί' δια τόν uV αυτοί» κτισθέντα κ
σμον, καί κυβερνά τα πάντα πανσό^ως (Μέρ. Α'. ιβ'.) , έξ-
αφέτως δε πάντων τόν ανδρωπον. Πρώτον δί άνΟρωτ.ον εις
τον κόσμο ν επλασεν ό θεός τόν "Αδάμ, δημιουργη'σας μεν το
σώμα του εκ, χοός , έμφυσησας δε είς αυτό τήν αύλον καί άΟά-
a/arov ψυχήν (s). Τούτο της ζωοποιού πνοής το u-υσημα δτν πρέ-
πει νά νοήται υλικώς γ) , μήτε να νομίζω μεν, on η ημετέρα
ψυχή συνίσταται άπό άέρα ή ά~μόν, akk ουτε εξ εναντίας, ore
είναι μέρος της θείας ουσίας δεπειδή ό θεός δεν εχει μέρη
•ώς άπλουστατον όν. Τροπολογικώς δε διά του έμ^υσήματας ες ε—
«ροασεν η" Γραατή την εις τό υλικόν σώμα εμψύτευσιν της άόλου
ουσίας, η' οποία τό ζωογονεί'. Έκ της πλευράς του Αδάμ έ-
πλάσάη ύστερον καί η γυνη αυτού Ευ α ε) · έπλάσ5ησαν δέ άμ—
^κ>τεροι κχτ εικόνα, και καν ομ,οιωσιν του -ζίεου, η πς υριςατο εις την
αγιότητα τής θελήσεως των, είς τήν καθαρότητα καί γαλήνην του'
νοόςτων, είς την άθανασίαν, εις τήν δεσποτείαν τών ζώων, είς τήν
σοφίαν, καί είς τάς λοιττάς τελειότητας,. όσαι συγκροτουσι τού
θεού την εικόνα στ)· καί της ευδαιμονίας των ταύτης άξίως διω-
ρίσόη είς κατοικίαν των τόπος κάλλιστος, καί μυρίας γέμων τρυ-

-ravrss ιίσ! XsiTiSpyixx ττνίυμχτχ sis tiXKcvictv χ7ΐοΓΐλλομινχ Six
T»s μ·λλονταί νληρονο/^ΐΤν οωτ/ιριχν. Ε§ρ. j, 14. ί'ί'χλμ. ι Ο 2, 2 1.

α) ΈπίΓ. Ί«δ·. η'χ. 6 Α**, ίο, 18· Ο Γεν. *εφ>. 2,
7· Ματθ. ίο, 28 y) 'O.Î χάζι φρονεί ' ci 'Ανθρωπομορ-

φίτχι. Θίοδ^ρ. Έ**λ. îs-op. /§·. Πί «ippo'vîiv 0/ Mav/jçaî'o/ Φωτ.

ϋ/ολ. KujS". 179. Ο Γενεσ. j . 1S - 27. Ο 'Ει·^·/σαα5ί riv «al-

Vo V ανίΐροϋττον τον *ara ν xrt&;vrx ν δ-/* 3ΐοσυ'ι;ΐ} ^ ('αιότ·/]·τι
λνιΑίίαί. Effff 4, 24. fIs stzi/Vmoiv χχτ si'xc'vx τα χτίδχντos
atrov. Κβλοσα. 3, ι ο.
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ψής, ό Παράδεισος. Ταύτα είναι εργα τής περί τόν άνθρωποι ■
άκρας άγα^ότητος του 3*εου. ""Αλλά διά νά επιμ.είνη ο" άνθρωπος
είς τήν εύδαίμονα ταύτην κατάστασιν, εδειέεν ό δημιουργός row
ζξαίρετον προς αυτόν πρόνοιαν , δωσας εντολήν είς αυτόν, ή
όϊζοία περιείχε τό μέσον του νά διατηρηθή είς τήν οποίαν έπλάσΒ"^
εύδαιμονίαν α). 'Ο Αδάμ όμως και ή Ευ'α παρέβησαν τήν δο—
ει σα ν πρός ώφελειάν των 3είαν _ εντολήν, και έχασαν ακολού-
θως τήν εύδαιμονίαν των ^ διωγβεντες άπό τόν τδπον τής τρ υ-
φής , και περιπεσόντες είς τόν σωματικόν θάνατον, και εις _
μεγίστην αθλιότητα -, ήτις ε£ηπλώθη και" είς όλους ε'πομε'νως τους
απογόνους των · διότι ή αυτών αμαρτία έμόλυνεν ολον το άν—
θρώπινον γε'νος έΓ). Είς τοιαυ'την δυςυχεςάτην χανάςασιν 6 αν—
6ρω~ος θεωρούμενος , ητο υποκείμενος είς τήν άκραν αυςηρδ—
τητα τής θείας οργής , άπό τήν οποίαν αυτός ε£ εαυτού να ε-
λευθερωτή ητο αδύνατον· δ Ά τούτο ό πανάγαθος δημιουργός
του, μ"1 όλον οτι εμπο'ρει νά τόν καταδικάση είς τόν αιώνιο ν
θάνατον, δεν ήθε'λησ^ν ομ'^ς, αλλ"1 ευθύς μετά τήν πτώσίν
του τόν υπεσχε'θη (Μερ. Β'. ο'. Σημ.) να ε'ξατζοςείλη προς
αυτόν λυτρωτήν τον μονογενή αυτού υίον κατά τη"ν βουλην της,
απείρου αύϊοιί σοφίας γ), όςις μόνος εμπόρει υά μεσιτεύση είστ
ικανόποίησιν τής δικαιοσύνης του θεού, και νά προ'ξενηση είς
τόν άνθρωπον τήν θεία ν ευσπλαγχνιαν. Τά τρία ταύτα κεφά-
λαια αάς αποδεικνύει συντόμους το πρώτον άρ9'ρον του Συμβό-
λου, λέγω δε Α', τήν ΰ~αρζιν 'του ενός θεου εν τρισί προσώ—
ποις προσκυνουμένου, τών όποιων τό πρώτον είναι δ άγε'ννητος

«) Tfv. 2 , 17· Ο Θίο'τ t anas re ν χνβρωπον ère άφθχρσι'α 2 ,

®3* Ο Δ/ fi/o"? at-flpu'rîi η αμ-αρτία ει'$ to'v κόσμ.ον εΙστ,Κθί, ^ δ"ι«
Τ/15 α μχρτΐχς c Bttvetrr. s, sruuç els tzxvtxs ùvQpà>-r.*ss I 3xvocrcs Si-
yXOêv, é<p' μ ποινής ypxpToV. 'Ρωμ. 5, ι 2. γ) Ησ. 49, 15. I«w«v.
3, iff.
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Πατήρ. Β', την J-"1 αυτου «ν του κόσμου · xal Γ',

την τχζρ'ί τα ^ηρ,ίουργη^ατα τ:ανά/αθον αυτόν ποόνο:αν.

Α'. "Αν περ\ της τα Se* υπάρξεως, k, των
ίδιοτηtocv αυτα μας πληροφορεί μονος ο φυσικός λόγος,
μ,ας διδάσκει όμως k, πίςις, ητις δεν εινα.ι ποτ ε εναν-
τία. εις τον όρόόν λόγον, k, της οποίας η βε^αίωσις είναι
πάσης αμφιβολίας εκτός. Έ,ύκολώτερον εμπορζσι νά ψ^υ-
<3ωσιν οι ί^υρωτατοι, σαφεςατοι των άνύρώπων συλ-
λογισμοί , παρά. và ο λόγος τα 3εα

Σ'ι^/χ. β'. Από την άπόδειζιν της περί rev κόσμον
προνοίας τα δημ.ιαργα τρίατινα προκύπτασι χρεη παν-
τός Χριςιανΰ.

α . Να ελπίζω εις τόν 3εόν, πιςευων οτι παρ' α υ τα
ε χει πάντα τά αναγκαία προς Την Της ψυχής , 5c, ra σώ-
ματος σωτηρίαν.

β'. Να ταπεινόνηται εις τάς ευτυχίας τα ενωτίιον ta
3εα εύχαριςωυ δι αυτά ς Τον χορηγόν των αγαθών, k, με·
Ταχειριζόμενος εις καλόν τάς $είας δωρεάς τα.

γ'. να' υπομένω εις τάς δυςυχίας ωφελαμενος ψυχι-

«J ïy» Λ

κως ες αυτών.

Σημ. γ'. Η προς τόν Αδάμ εντολή Του 3εα,εϊναι έργον
της π'ερί τόν ανίρωπον εξαίρετα αυ~7. προνοίας , διά της ο-
ποίας 'έσπευδε νά τόν κράτηση είς την οποίαν εττΧοκχίνι
ευδαιμονίαν. *0 άνόρωπος έδημιαργηόη μέ "ψυχι^ν k, σώμα,
εκ των όποιων εκάτερον έχει τάς ιδίας τα κλίσεις. Η 4-υ-
χη ως πνεύμα καύαρόν , κλίνει εις τό νά ηναι πάντοτε ε-
νωμένη μέ τόν 3εό\> διά της άρεΤης. Το ύλικον σωμα
κλίνει εις όσα άρέσκασι τάς αιτήσεις, τά cVcΊα, όταν κυ-
βερνώντα^ από rev λογ^ν , οχι μονον δεν έμποδίζασιν »
άλλά συντελασιν εις αρετην. Έις την συμφωνίαν των
κλίσεων της ψυχίς ^ σώματος υφίςαται η άνόρωπίν/ι
ευδαιμονία, % διασώζεται εν όσω μένει αύτη η συμφω-
νία. Υίύόύς όμως αφ' à εζαγριωύωσι κατα τα λογα ai
κλίσεις των αίοίησεων , γίνονται, k, ονομάζονται παάη'

*) ΠSTp.
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αφ' à ίε vix^Vcocri Του \όγον, καόό μεν διαςρ,εφασι την^υ-
χι-jf, ονομαζονται je et Κ. ί α ι, καόό δε παρα^αίνεται δί αυ-
τών ο 3εΊος νόμος, ονομάζονται αμαρτία ι. Η 3ελησις
ν αύτεζασιος , με την οποίαν επροΐκίαϋη ο άνθρωπος από
το ν Αημι. ργόντα , εσύντεινε προς διαΤηρησιν της συμφω-
νίας ίων δύω τάτων κλίσεων , οδηγαμενη απο την εντο-
Xvjv Ta r' οποία φανερως άπηγόρευε νά μη καταγί-

νεται ο άνόρωπος εις τά αί<8ητά πραγματα με β\α-
■€ην τ? λόγα. ha) ταύτην την εντολην εν οσω εφυλατΤεν,
εφύλαττεν ε ν Τ αύτω κ των κ\ίσεων Την συμφωνίαν ,
ακοΧ-ό^ως την ευδαιμον ίανΤα. Αφ' à ομως ,επρο τίμησε την
σ ω μ ατ ιχ. η ν ηέονην περισσότερων, παρά. Την πνενματικην,
ν,γαν παρά την σωτηριωδη Τηρησιν της £είας εντολής,
χ, καύυπέταξε τον λο'γον εις τά π dû η , έχασε την ευδαι-
μονίαντα. 'τ· ό φως Ta νοος εσκοτίοίη , » αγιότν,ς της
θελήσεως εμολόνόη * η γαληνη της ψυχίς εταράχόη · κ,
ν\νοίχύη το 3εατρον Ta ποΧεμα των παόων κατά τα λογα,
k τί^ς κακίας ο 3ρίαμ£ος, aVo Τνμ/ οποίαν επηγασαν αϊ
διάφοροι νο'σοι, à, μεριμναι , k, δυςυχίαι α}, k, τά"
τcoν όλων ο καρπός ο υττο Ta -3"£a κ,α.Ταχ,ριάεις θάνατος ο
σωματικός, ηνωμένος τό χείριςον με τόν φρικωδόςατον
πνευματικόν θάνατον, cçiç ί/'να/ ο' α-ττο χωρισμ-ός.-

Η άόλιότης αύτη Ta πρώτα άνόρωπα διαδοόεΐσα k, εις τάς
ατΐογόνάς Ta ετΧν^ουετο αναλόγως /λε Ta χρόνa tvjw πρόο-
δον , εως y επλεονασεν η αμαρτία Ό ^ fc, κανεν άΧΧο μέ-
σον δεν εμπορει νά απολύτρωση Τον άνάρωπον απ* αυτήν,
παρά μονη η υπερπερισσευσασα χάρις της τα £εα εύσπλαγ-
χνίας. Ο άνθρωπος παρατάς άπαζ Την εντολην τ& άπει-
ρα αιωνία ο ντο ς, εγεινε διά τ ατο αίωνιος παραβάτης , k,
ακολαάως επρεπε νά ηναι αΐώνιον, k, άναμάρτητον τό"θν
εκείνο , το οποίον εμελλε νά μεσιΤευση διά νά εζιλεωσ%
εις Τον αιώνα τόν παροργκ^εντα 3εόν. *.Αλλά ποίον πο-
τε πλάσμα εμπορει νά εχη Τοσαυτην τελειότητα γ} ;

α) Θομο< , J opVO ι θλίψ/ΐ , g f'irî -kaouv ψυχην «v-

Spix-Kx τα ïMrepyctgo/uiivit το xxxlv. Ρ*>μ. 2. 9. Γ*ν. π , j 2 ,
Pw/i. 1 2 1— 32. -y) Ουτί eeyyiAot av0pw7ros, αυ'το'ΐ & Ku'^iei

ίσοϋίίΐ/ ημ»ίι Haut. 23· 5·
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Μ όνος ο υιός ts έπρεπε νά αναδεχ4ί/? τό ενδοξότατον
σπΧαγχνικοοΤαΤον τβτο έργον της άποΧυΤρώσεως τβ clvôpcc-
πίνα γενας, καάώς μας διό'ασχ,ζσι τά έπόμενα àpôpα τα α-
γία Συμ£όΧν.

"Α Ρ Θ Ρ Ο Ν Β'.
β'. Μέρος του Σ υ μ £ ό Χ a.

ζ. Ό μονογενής νέος τού θεαυ, και θεός κατά τό
β', άρθρον του άγιου ΣυμβοΧου , είναι τό δεύτερον προσωπον
τής άγιας Τριάδος , συνάναοχος με τον προάναρχον αυτοί» πα-
τέρα , οις ~ρο αιώνων ε £ αυτου γεννηθείς, ουχί ποιηθείς α) · ο-
μοούσιος δε" και σύνθρονος του πατρός, κα. παντοδύναμος ώ)
και παντογνώςης γ} και πανταχού παρών δ) και κύριος του
παντός ε) * δί αυτου εδημιου'ργητεν ό θεός και πατήρ τον σύμ-
παντα κόσμον ς).

Σν,μ. 'Από ΗολΧάς μαρτυρίας της αγίας Γραφής βε-
■ξαιόνεται η στερι ra vja >1, ΧογΒ ra θεΒ , >t πατρός θεολο-
γία Της εκχ-Χησίας · ως προαιώνιος ιιός râ θίΒ ειναγ-
x-ης επεται να. ηναι k, της αυτής φύσεως με τόν πατέρα*
δ παΤνίρ εγενν/σεν α^ρευςως· ο υιός εγεννη^η αχρονως,
Ήρο τών αιώνων , υπέρ πάσαν έννοιαν χ, κατάληψιν αν-

Υιοί μ>ί εΤ «υ ιγιν σομίρον ysysvvqxoi at. ΐχλμ., 2. g, «7""
^ ο' -KUT-ήρ > εν ί σμί ν. 'îiwav. 10, 30 ■> 5 9· 10· 5 1 » 5

8 » 58· f} 'eSV-O·») μοί Tîxgx ιξκσι'χ εν Sfpsmj-' i 7'"îî

Matrfl. 28, 18 7) Α υτος Ss siSùs xotmV rx Sixvofluxrx.
Λ»*, π , ιχ. i, ΐΑίσιχυ TuD5 τ* r^s ίτ/δοί Χρυτττχ εξίλίγχιΐ.

'ΐυνχν. 4, 1 8 -- ϊ Ρ· τΆν τα 'ΐχδα τζρηδοαίχι/ (αυτ. ι β ,

] ι .) i, 70 Tr'etSoi, 5 Tùl/ θ«ν*τον, k, rr\v avxrxatv «υτί 7rpo5f/7?;i-

ξα. A»*. ι8> 31--33· J κατα^ρο^ην tîjî 'ερ&αχλΛμ ττρο-

χηροτ-Τίΐ. Μ*τ3· 24· 2 , κτλ δ) Κ«ί /S'y i7« μεθ' υμών .'/μ/ ττα-
cas τ*ί η μ; pacç f ωί τηί συντελ*ίχί τ» «j'UJvor 28 > "2ο.

'ΤμίΤί φωνέΐη μι ο διδασ*«λoç i, ο' κύριος, κχλως Acγ<τι '
siμί 7αΡ· Ί'*,ΐίν· ;3ι Ο Πλι'τ* δ/ λ ν τ s* sysvsT'). 'îw*v. 3 ,
^ λ'. Κορ/ν. 8, 6.



SpojTt&v. 'Επ'λανηόη XoitfoV, δικαίως κατεκρίάν} ό"Αρειοζ
όνομοίσας κτίσμα τον \\ov τα 3εα , % Sscvck).

αρθρον γ'.

η'. Κατα το γ', άρθρον του συμ&ό\οιι 6 υιός και λόγος
τού θεοί ήλίεν ζζ ουρανού είς την γήν, καί εσαρχώθη εκ
πνεύματος αγίου και Μχρίχς της παρ J ζ νου (?) , θεός αληθής,
και τέλειος υπάρχων, έγζινζν αληθής, καί τέλειος άνθρωπος ό
θεάνθρωπος Κύριος Ιησούς Χριστός γ), καί ε"φιλία3σε τδν άνΟρω—
πον ρ.ε τον θεό ν δ).

Σημ. Α . 'ε ες έρανα κοΤ '.€ασις τα \.}α τα Ssa δεν
είναι μετα&\η τόπον , διότι cJç 3 ε ος είναι τΐανταχα πα-
ρών , ά\\ά δί αυτή- φανερώνεται η £έ\ησις τα νά προσ-
λα-sy, την ανόρωπότητα , είς την οποίαν , άορατος ών κα-
τά την θεότητα, επ) της γης ώφίη κ, τοις άνόρώποις συν-
ανεςράφη ' έσαρκώάη δε διά της παντοδυνάμα του αγία

, ■> ~ ' ' C ' Λ- »

πνεύματος συνεργειας εκ των αχραντων αιματων της α-
ειπαρόένα Μαρίας ύττερ φΰτιν , χ παναχράντως , ε'ιτειδή

} . .f ^ II ·. Τ I ·> ν

αυτή η όικαιοσυνη τα απητει να ηναι κεχωρισμενος αττο
τών αμαρτωλών, όςις ηλάε νά καϋαρίσ^ τον κόσμον άπδ
την αμαρτίαν ε).

Σημ. Β'. Είς τήν ε'νανίρώπησιν Ta vja τ» ηνώύη
η 3εία φύσις με την ανόρωπινον άσυγχΰτως είς μίαν ύ-
ποςασιν, k εγει^εν εν 3εΊον πρόσωπον ο °εάνάρωπος Ίη-
σας, οχι δύω, α'λλ' ε?ς >L ό αυτός \^ός τα .Βεα , fc, ν/ός
της Μαρίας , δνω φυοεις έχων , χ, όΰω $ε\η[σεις, κεχο)-
ριομένας απ αλλήλων, % άσυγχΰτας. Διά τατο άλλοτε
αναγινωσκίμεν είς την 5είαν Τραφην ρητά ανήκοντα είς
μινην αυτα την θεότητα' οίον ,,ο Υριςός, ο ών επ\ πάν-
των 5εός ευ\ογητός είς τάς αιώνας άμην," (_ ϊ ω μ. ©. 5·)
„£εος εφανερώάη εν σαρκι ," QA'. Τιμοά. τ', ΐ6.)

- α) Βλ. ίμπρ. *Αρ$ρ. Θ*, σημ. β. §. iç?. ξ) ί ΠαρΒινος

tv yurpî ιξα Ησ. ι ι , ΐ2. k Aux. ι , 2, 35· ύ) Υαλ«τ. 4 4·
δ) ΕΤί θεός , fTs ^ μισιΓΎί! SiiS , àvSpusττων, ctiSpuiTtcs Xpiros
Ir>,oàs, Α. Τιμο$. 2, 5· *) 'Εξρ. γ, 26.



,,έν άρχ% ην ο λόγος, ο λο'γος ην προς τόν $εόν, k,
£εος ην ο λόγος ," ('iroav. Α'. 1.) ^ προ Τα Αβραάμ γε-
νέ(3αι εγω* ειμί' (?1ωάν. Η, 580· αλλοτί δέ άπαντωμεν
ρήσεις, τάς οποίας πρεπει νά εννοωμεν διά την dvdpcciri-
νην μονον, k, όχι διά την 3είαν αυτα ψυσιν. Ύοιατο εί-
ναι τό, ότι ό Χριςός δεν γνωρίζει Την τελευταίαν ημίραν,
% ωραν ' k. ότι ό πατήρ aura είναι μείζων αυτα (_'ίωαν.
ΙΔ. 2,80 k. ότι εδεηόη εκείνον, cqiç εδόνατο νά Τον λύ-
τρωση εκ τα Κανάτα (_ Ε €ρ. Ε, 7 Ο τά τοιαύτα.

Σημ. Γ'. Aicl τεσσαρας Τινας αιτίας παραδίδασιν οι
3εολογοι , οτι έπρεπε νά ενανθρώπηση ο νιος Ta

α) Αιά νά τόν μεταχειριό3% ο ουράνιος πατήρ Τον
μεσίτην τα τον, k, έγγυητην ημ.ων εις τό έργον της απο-
',λυτ ρωσεως ατως, ως νά ητο αυτός εκείνος ό άμαρτήσας
(Ινύρωπος, τα οποί α την cpucriv προσέλαβε. Tare όέ άλ-
λως ητο αδύνατον , αν αύτος δεν ζγίνετο άληόόος άνθρω-
πος α).

/3) Αια να έλκυση προς εαυτόν ο Σωτηρ ευκολωΤερα
Τας ανόρωπας μέ την όρατην αυτα παρασίαν, k? να τβς
φανέρωση εκ ςόματος την 3ελησιν τα ούρανίν ΠαΤρος, k,
Την προς την εύδαιμονίαν όδόν Ό-

γ~) Αιά νά πλήρωση εντελώς τόν 3ε7ον νομον, %,
διά τάτα, όχι μόνον νά άναπληρώση τάς ημετερας ελλεί-
πεις εις Tviv πλήρωσιν τα νόμα, αλλά νά μ ας άφηση προσ-
έτι παράδειγμα "k? κανόνα είς ολας ημών τάς πράξεις
την αγιωτατην αυτα ζω η ν , την οποίαν χρεωςαμεν νά μι-
μωμεθα, άν 3ελωμεν νά σωθωμεν ' τατο δε νά π'ραζίή δεν
ηδυνατο , χωρίς νά προσλα-Çy την άνθρωπινον φυσιν γ)·

δ) Αιά νά αποθάνη, % με τόν 3άνατόν τα ίκανοποιη-
G ας Την δικαιοσΰνην τα 3ε5, νά μας ελευθερώσω απο'την
πρεπασαν τιμωρίαν, k, άζιωση ημάς της αιωνία ζοιης ό)·

«) Toy μη yv.VT» άμ»ρτ!»ν υ-rrsp Ϋμίχν «^«ρτ/βν titoir.ffeV, "vx
Πμε7ί ysvu^sScc α/οσυ νη Si» ε'ν «υπ··. Β. Κοριν. 2 1. (?) Tlxu-
τχ « ή'.&σα. «îto rs τζοίτροςμπ εγν«ριαχ νμΤν' 5/* τατο αχιτι
μχί Ksyi*) δχλαι ■—uμα! sfpy* χ <βιλ8ί. Ιυοχν. ι', , 15· y) Ε?-
«7τε s'cjhfv ο 3s os τον tyov aur« yevouivov s y. yCv&ixoi, γινομινον Dite
νομον , 7vu rbs υττο νομον s ξχγορχσ]\. Γβλατ. 4 , 4· rit
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ΤαυΤα είναι ta ^υριώτερα ulna της θείας ει>avôpwrfyr
σεως, ήτις εγεινε μετά παρέΧευσιν Τίνων εκατονταετηρίδων,
αφ' à έζέπεσεν ο άνθρωπος, διότι επρεπεν είςτατο τό μετα-
ξύ νά έτοιμάση Την οδόντα ό θ?7ος ημών μ.εσίτης δια τα
φυσικά, k, γρα,πτα νάμα , k, διά Tojv προφητών , k, διά
πο\\ών κοΧάτεων δικαιότατων προς τάς ασε-^εΤς , k, άν-
Ταμοι€ων, k, ΙπαγγεΧιών ττρός τάς ευσεβείς γενόμενων.
.Επειδή δε ταύτα ό\α δεν ήταν ικανά vcc έμποδίσωσι
τάς ανόρώπας άπό Την φθοράν Της αμαρτίας κοινής γενομέ-
νης, k, άλλη έΧπϊς παρά την 3 ε ί αν βοηθέ ιαν δεν εφαίνετο ,
αφ' à επΧηρώθη ο 6'ιωρισμένος καιρός είς την άπόκρυ-
φον βαΧην τα θε«, έφανερώθη τέΧος πάντων είς τάς άν-
όρώπας διά Τα μονογενας αύτα ι\α , ο παΧαι διάτων προ-
φητών ΧαΧητας θεός α). Αυτη δέ η μ.ετάτινας .εκατον-
ταετηρίδα; ένανθ ρώιϊησις τα Σωτηρος δεν ε-£λα·ψε την σαι-
Τηρίαν τών έκΧεκτών k, αγίων ανδρών , ότοι έζησαν προ
Της Χριςα γεννήσεως · διότι καθώς ημεΐς πιςευομεν είς
Τον εΧάόντα, ατως αυ'τοι επίςευσαν είς τόν μεΧΧοντα νά
εΧθη σωτήρα τών ανθρώπων. πίστ/ς αυτών κατ ασίαν
δεν διαφέρει άπό την ιδικών μαςδιά τατο ο άγιος ΥΙαυ-·
> όχι μόνον ονομάζει Πι στον Τον Αβραάμ , aXXà'k, πα-
ραδειγμα τόν προ£άΧΧει είς Τας 3εΧοντας νά διχ,αιωθώσι
διά της πίςεως γ}.

Σημ. Α', 'θ ενανθρωπησας ν)ός τα θε« εγ-ευυη^η είς
Την ΒηθΧεεμ χώραν Της Ιαδαίας, ε'πϊ Αυγαςα καίσαρος
ΐωμης' την όγδόην ημ,εραν μ,ετά Την γεννησίν τα , κατά
Τον νόμον περιεΤμ,ηόη, k, ώνομ.άο$η 'ΐησας, τό οποίον
μεθερμηνεύεται σωτηρ δ~) ώς διασώσας ημάς από τ ην
κ,μαρτίαν, k, Την εξ Ο,υΤης τιμωρίαν' ωνομα<8η δέ k, Χ ρ ι-
στός, η Μεσσίας, τά όποΐα, k, τά δύω, σημαίνασιν
ηΧειμμενον, η κεχρισμενον. Είς Την παΧαιάν

Sxvura xctTxpyr\ey ràv τά xpcîros "έχοντα τα 3χνάτα , τΗτετι τον
δ/Λ^ολο ν, ί χτΐχ&τίξη τα ras, ο σοι φο § m SoivxTa δια tcoîv-To's τ£
ένοχοι 7)(jxv $αλιίχς. ESp.2, 14·
α) Ε?ρ. ι , ι. Έι· roi J τη t>J Trirêi εμν.ρτυρ·η3τ,βνν οι
Tf-pot. Εξρ. 11, 2. λ; 12, 2· 5 8· y) 4 , ι ί.

5) Μχτ3. Ι. 2-1. Λ 2, 2 1.
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Αια3ηκην εχρίοντΌ οϊ βασι\είς , οϊ ιερείς, k, ο' Hpccpv(-
rcci cO* te ν μαινε όε το γρίσμα, οτι ν\ εκλογή εγίνετο ά-
πΓ· ,Βεα, % ci aura , ως οι ορατα Τινός σημεία ελάμ·£α-
νον οϊ χρισμένοι πνευματικόν δύναμιν εις τό να οίκονο-
μωσιν α^ (ως Τ,άς διακονίας αυτών. Ο ljcç Ta .Ssa εν αν Ô ρω-
πησας άνελα^ε τάς τρείς ταύτας αξίας * fc, βασιλεύς μεν
είναι, διότι βασιλεύει επ\ πάντων, μά\ιςα £ε εις Τι^ν
εκκ/Χνισιαν κυβερνών, αύτην πανΤοδυναμως, ^ v,aTa€tCk-
~λων τάς έχθρας Τν^ς β^· Ιερεύς δε, διότι διηλλαξεν ημάς με-
τά τΖ διά της εαυτου Βυσίας , ηγαν διά Τα ίδία 3α-
νάτα , % μεσιτεύει προς τον πατέρα υπερ ημων εις τάς ον-
ρανάς «γΟ* Hpocpv) Γΐ/|ς d"? τέλος είναι, διότι εφόΐνερωσεν εις
ημάς Τα 3εα τό 3ελημα, k διά της ιδίας αύτα παρασίας,
%, διάτων ΊΑποςόλωντα ύ'ςέρον δ}. Είς τάς τρείς ταύτας
άξίας εχρίο^νι ο ν|ος τα 3 ε S ο "Χριςος, 'όχι όμως με υλικό ν
.εΧαιον , αλλά διά Ta clfyia Πνεύματος ε"). 'Εκ. Tat a covo-
/χάο?ιισ*αυ κ, ο! είς αυτόν πιςεύοντες Χριςιανοι πρώτον είς
την 'ΑνΤιόχειαν από τόν καιρόν ακόμη Των άποςολων ς~).

ζ. 3"'. Ό Ιησούς Χρίςος επάρατε την ζωην αυτού εις
έντεΧεςάτην πλήρωσαν του νόμου, άπέδείζε με λαμπρά θαύμα-
τα την ιδίαν θεότητα , και διά της ουρανίου ecu~ου διδασκα-
λίας έρανε'ρωσε σαφε'ςατα τό θέλημα του θεου καί πα-
τρός.

"Σημ. Α . Τρ/α ταύτα είναι τα αξιοσημείωτα. ε;ς τ ν,ν
ζωην τα σωΤηρος α. η τελειότατη της διαγωγής αύτ£ αγι-
ότης' η 3ειοτατη διδασκαλία Ta, k, γ. η διά 3αυμα-
των αύτνίς βε£α(ωσις. Η ζωη'τα ελα£εν αρχήν από τάς
διωγμας τα Η ρωδαζ^' ανετράφη δε υπό της εύλογημενης
aura k, παράενα μητρός, αυξανόμενος, k, πληραμενος σο-

Ci) Α. βαα. 10,1. ι 6 , ι 3· 30. 4») ι^. Ο Αχ*, ι ,32,31·

ij syυ» χατετα.3·/\ν βαο/λευί υτ:' αυταΐ ~ίτχλμ- 2. y) Συ 'ιερεύς
tit toj' αιώνα. eop. 5 , 6. προφ)ητνιν ν y.7v ανατηοει κυ pits ô

3ίof υμών sa των αδελφών υμών uus ε^ί. ΤΙραξ. 3· 22. ε) Πνίυ/-<«
Rupiii *7Τ ?3 siiûf ν tyjiai με. Aux. 4,18 τ» Ησαί'» , 6ι ,

3. e^piffFV etyrev ο' Ssos crVfUM«r/ βγ/w, j οϋνχμιι Πρα|. ίο,
38 0ΊΤρ*£. αϊ, 26. ζ5) M*rS. 2, 7·'
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φίας, χ, την χάριν έχων Ta $εα αΔωδεκαετής γενόμε-
νος κατέπληξε μέ τάς σοφάς αυτα ερωτήσεις τάς επιφα-
νεςάτας διδασκάλας των 'ΐαδαίων, ωςε εξίςανΤο δια Την
σύνεσίν τα οσοι τον ηκαον g). Εις δέ τό τριακοςόν έτος τα
ε^απτίζ3η υπό τα μεγίςα των προφητών όλων Ιωάννα τα,
Ζαχαρία, κ, της 'Ελισά€ετ όχι διότι είχε χρείαν

βαπτίσματος ό άναμάρτητος, αλλά διά νά αγιάση με
την παρασίαν τα τό 3ε7ον τατο λατρόν f τό όποιον ε'ίχε
προδιορίσειν εις καθαρισμού Των ημετέρων αμαρτιών k,
ευ$ύς μετά την αγιωτάτην ταύτην πραξιν, ηνοιξε την πη-
γην τνϊς £είας αυτα σοφίας , % ηρχισε νά κηρύττη παρρη-
σία Την καθαρωτάτην αύτα διδασκαλίαν , ποτίζω ν των
Βνητοον τάς καρδίας μέ Των άκηράτων αυτα λόγων τά
γλυκυτατα ρεΧάρα. "Εδειξε πως πρέπει νά λατρεύω μεν
Τον 3εον γ*)' διωρισε την αλνβη , k, κυρίαν έυνοιαν' Της
άρε της % κακίας , k, άπέδειξεν ότι τό αληθές k, των δυ'<ω
δεν πρέπει νά ζηΤηΤαι εις την επιφάνειαν, αλλ' εις τάς
λογισμας, k, τά βάόη της καρδίας δ). "Εςηλίτευσε την
α'ι%ράν δεισιδαιμονίαν , k, την υποκρισιν ε). *Ε(οανερωσεν
εις τί ύφίςαται η άληθης μακαριότης q}. 'Εδίδαξε τάς άν-
6ρωπας τά μέσα τ* ν άποκτώσι Την S ε; αν χάριν ζ~). Τας
ε€ε£αίωσε περϊ της μελλάσης άμοιρης των αγαθών k, κα-
κών ι<0 · fc, έκηρυξεν , οτι αυτός είναι ό άπεςαλμένος σω-
Τη ρ Τα γ ένας των ανόρωπων θ-}. "Οληντα ταύτην την σω-
τηριωδεςάτην διδασκαλίαν έςερέωσε δί ύπερφυεςάτων
θαυμάτων , διάτων οποίων απέδειξε ν εν ταύτω την ιδίαν
θεότητα, ως* νά έκφωνωσι 3αυμάζοντες οσοι τόν ηκο-
λζθαν, οτι αδ ε π ο τ ε ε φ ά ν η α τ ω ς έ ν τω 'ΐ σ ρ α η λ
(Ματθ. ρ. 330· τόσον δέ ί%υρωτέρα k, δραςηριος έςάόη η

α) Aux. 2, 4"· f) Λ»*·-2, 46". y) Ίωκν 4, 24· S") Map*.
7,5-— 23· Ο Μχτ3. 23, 1 , 33· Ο Mar S 5 » è 6·
ξ) Μχτ3, 6, 33· ΐ) Μ<χτ3. 25. ι, 46·θ)Τ»Γο <Ss tri το 3ίλή~

μλ τν πε,μψ twos με ίνα <7τάί ο 3ευορων τον ^όν , j Ttirt^uiv sis αυ-
τόν ξΐΜ/\ ν cci'mviov Imxv, 6, 40. 3 , 'Eyw f ίμι (ο Μίσσί«ί) c
λάλων σο ι. ΙίΛίχν 4 > 2 6. rpos τόν ix y ενετ-ης τυφλοί' ττροσο/αλβ-
yoμ?vas ,,ο λ*λ«η< μετά οχ , εΤπεν, txsTvoss's-iv ο yos τ3 3îQ. uvt.
9» 35 ' 37· λτλ·



33

ΰιδανκαλία re , οσον τΐερκτσότερϋν έ£ε€αιώόη από την «-
γιωτάτην αυ Τό διαγωγην } ητις ε μαρτύρησε τρανώς την
τελειότατων άρετην τα , επειδη μ ο ν ο ς α υ Τ ό ς ά μ α ρ-
τί αν αχ. ε π c ί η σ ε ν , a à s ε υ ρ ε Ô η ο" ό λ ο ς εν τω
<ς ό μ ατ ι α ν τα. <Α. Τίετρ. 2, 12..)

Σημι. β'. Η îqcpia της ζωης τα κυρία 'ΐησα., k, αϊ
σωτηριώδεις αυτα δ.δασκαλίαι περιεχονται ακριβώς είς τα
Α', ευαγγέλια y τα οΠοΤα χρεωςαμεν νά σε£ώμεάα, ως
■εντελεςατον κανόνα της πίςεως, της αρετής.

Σημ. Γ . Από την περι τόν Σωτήρα όίκραν φροντίδα
Της παναγίας αυ~~, μητρός οπότε ητο ακόμη παιδίον α\
k, από την προς αυτ\ν υπακοή ν αυτα -ξ) k την μετά τών
διδασκάλων συ·. ανα^ροφην τα γ) μανάανασιν οι γονείς μεν
νά επιμελώνται με πολλην φροντίδα , νά διδάσκωσι
τά. τέκνα των τά καλά , τα δε τέκνα νά τας υπακάωσι,
fc, νά εχωσι συναναςροφάς τιμίας7%. μετά σοφών ανθρώ-
πων , διά νά μαν&ανωο ιν απ αυτάς Των ηάών Την χρηςό-
τητ α.

Σημ* δ'. Ό 'ΐησας Χριςός περιετμηάη , ^ επληρωσεν
■ολας τάς δια τ αγάς τα νάμα } τα οποία αυτός ητο δοτηρ
k, ποιητής * εντευύεν μανόάνομεν , οτι πας Χριςιανός, εί-
τε διδάσκαλος, είτε οίκοδεσποτης, είτε οποιασδήποτε
τάξεως , πρέπει νά φυλαττ^ΐ πρώτος αυτός ο,τι καλόν παρ-
αγγέλλει k, συμ€αλεύει τάς άλλα ς.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν Δ\

■ ί

ι. Τό τέταρτον άρθρον του ιερού' συμβόλου μας διδά-
σκει, οτι ό σωτήρ ημ'ον έτελευτησε τήν άγιντάτην αυτόν
ξωήν μέ σταυρικόν θάνατον , κα: ετά^η σΌματικώς.

Σ'νΐμ,. Α'. 'Ανηκαςος εσάϋη τών 'Ιαδαίων ή πωρωσις,

k, Τυφλό της * αυτοί ήταν TrXvjpocpGpKj/juvoi από τάς προ-
____

If- '

α) As*. 2, 44 '— 51· S 12 > 4 Ο Αν*. 2, J1·

γ) Ευρον xvfov ti τω iffw xaQt μενον ev μέσω rwv
«υτ.
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φυτείας διά Την μέΧΧασαν ra Χριστά εΧευσιν προεικόνι-
ζον αυτόν συχνώς εις Τ ας ίεροτε\εςίας k, τάς θυσίας r ων,
ε£λεπον τά πpoy-ηρυχόεντα σημεία της σωτηριωδας αύτα
έλ&ΰσεως εις την γην. Έυηργεταντο κα£' ημέραν αϊτό τά
3αύμιχτάτα. "Ηκουον Την αγιωτατην ειυΤα ύιδασκαλίαν. ,
χ, μ ολα ταύτα μητε τόν έγνωρισαν , μήτε τόν εδέχόη-
crciv α"), αλλ ε>ς τ« εναντία τον αττε-ξαλ'ν ως ^ευξν,ν k,
TtXuvnν, k τον κατεόίκασχν είς .Βανατ'ν, θάνατον όμως ,
oç.'ç έχρηματησεν η ς ω ή , σωτηρία, τα κόσμα. 'atτοφα-
σίσαντες οε τον Suvutov τα, ειτΧν-ρωσαντην αίεονιον βα-
λν,ν τ S θε·Β , ή cïroia η το νά άττοί-ανη ό uôç τ« ,$·ε« διά
cvjv σώτηρίαν των ανϊροίπων. Ούτω Xqitov c σωτηρ τα κό-
σμα , φαγών μετά Των Αποβολών τό τεΧε υταΐο ν πά%α -ί?),
31 όιαΤα'ζας τό μυςηριον τ χ ς μεταλν,-Χ,εως γ} την αυτήν
νύκτα, υπε μείνε νά π ρόδα 6 η είς τάς έχ6ραςκ της αληθείας
άτΐό τον μαόητην γη igoav τον JcxxaoiCorv-.v , ο7) va συρ-

, 7 \ · t ' C % » ,Γ

αϊτό τα κριτήρια ως irapavcij.oç ο τα νομα όοτηρ ε},
τέλος να κατακριS.Çj είς τόν επονείδις^ν ςανρικόν Sàvct-
τον. Πιλάτος, Έωμαίκός ηγεμών της ίερασαλημ, ÎjJv
τιος Την πατρίδα, κατεδίκασε τόν άόώον Ίησϊν ς"). Αυτός
δέ g μ.εσίτης 3εα , k, άνόρωπων , άφ à προρηυχηύη .Βέρ-
μιο ς είς τόν αρανιον αυτα πατέρα, τταρεόωκεν είς τάς
χεΐρας αυΤα οΧα ς Τα ς πiqàς , μετά πολλάς % διαφόρας
ατιμίας % βασανας προσηΧωδη είς τόν σταυρόν, k, ύπο-
μείνας τάς Γρρικτάς Ζκείνας οδυνας τών άγίων τα παόών,
Τέλος ενέπνευσε · % ο /λ,?ν ή'λ'ος · έσκοτίδ?η , it yvj ε'-
σεί<£>η, £ πάσα η κτίσις ηλλοιώΰη διά τόν θάνατον τα
ά^ανατα Δημιβργα της, k, πολλοί νεκρό) άπό τά μνήματ
ανέςησαν, k, το καταπετασμα τα ναα έ%ίαϊη είς δύω,
διά τα οποία προεικονίζετο σαφώς η καταςροφη τ* να.α, k,
το τέλος Της νομικής λατρείας , .οί δέ αναίσθητοι ςαυ-
ρωταί τα, μη αρκεο3εντες είς Την τόσην σκΧηρότητά των,

«") Ε!s roi '/Slot ϊ)λ3ί , i, ο ' ï'tïfsi ΛΌΓ-,ν ά τΐκρίλχξον. 'ΐωοίνν .
ι, 11. €) MctT$. 2d, ι 9 "—* 2°· y) Aux. 22. 19— 20. Λ**.

3 ·— 4. ο Ματθ, 2<ί, 57» Λ»*. 23 , 6, 7· Ο
-9 ι ί5) Μάτθ. 27. 26 — 54·
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εννξαν μέ Χόγχην Την ^πΧευράν Ta ηδη αποθανόντος 'ίη-
cr'd , k, îèû έ'ςηΧύεν εκ της άγιας ταύτης πΧηγης αίμα
k-, ύδωρ α} εις τύπον των δυω μυςηρίων^ Ta βαπτίσματος
Χέγω κ, της μ.εταΧη^εως , τά οποία είχε προδιορίσειν.
"Ετι ζων έπϊ Ta qavpâ ο σωτηρ εζεφωνησε τζτον τόν μυ-
ςηριώδη Χόγον ,,Τ ε τ έΧ ε q α ι {ίωαν. 19,3ομε τον
όπαΛον έφανερωσεν , ότι εκείνη\ν Την ωραν έXaSoν τεΧος
cXai Της παΧαιάς διαθήκης ai 3υσίαι, τά μυςηρια, αϊ
ΐεροτεΧεςίαι , ai προφητεΊαι, κ. αυτός ο νομός· τέΧος
γαρ ν ό μ α ο Χ ρ ι ς ο ς. (. Έωμ. ίο, 400 άγιος ΤΙαύ-
Χος παρατηρεί μ.εγιςον fxuqvipiov δις Τ6ν ςαυρικ,ου .θάνα-
τον τ5 Xpiqa. 'θ νόμος ειχεν επικαταρατον Τον κρεμάμε-
νον έπ\ ξυΧα C Δεύτε ρ. 2.1 , 230" ύπό κατάραν δέ ημεθα
3c, ημεΐς διά την αμαρτίαν ανεΧα-ξε Χοιπόν εις εαυτόν ό
tSs 3εΰ την κατάραν, διά νά μας εξαγόραση άτίο Την
κατάραν Ta νό/j.a , κ, νά ευΧογηόωσιν οΧοι οί είς αυτόν
πις,εΰοντες κατά την 7ϊρός Αβραάμ υπό%εσιν Ta 3εχ
'θ iqavρωμένος 'ΐησες την αυτήν ημεραν της ςαυρω-
σεωςτa προς τό έσπερας κατε€ι£α<3η άπό Τον ςαυρόν
ύπό Νικοδημβ , k, Jcocrvîcp Ta ίξ Αριμαόαίας, k, ετάφη
είς μνήμα καινζν γ~). Ta το είναι η π ληρεςάτη βε^αίωοΊς
τα ότι ο Xptqrç απεύανε τω όντι σωματικως.

Σημ. β', 'θ 'ϊησνς Xpiqoç εqciυpωûη τό τριακοςόν τρί-
τον 'έτος Της η\ι·/~ίας Ta επ\ Ti^epia καίσαρος ιΈωμης, η-
γεμονεύοντος είς την Ιαδαίαν ra ΤΙοντίa ΙΙιΧάτν , τόν ό-
ποιον αναφέρει τό άγιον Συμ€οΧον διά τρε7ς αιτίας·
α) διά νά βε£αιωθη k, διά της χρονολογίας η άΧηθειατης
ιεράς iqopiaç * . διά νά φανη η πληρωσις Της τ£ 'ίακώ·£
προφητείας περ) Ta, ότι έμεΧΧον νά χάσωσι Την κυριαρ-
χίαν των oi 'la δαΊοι, υποτάχθεντες εις τόν ζυγό ν της 'Ρω-
μαϊκής βασιΧείας' γ~) διά νά αποδίιχό% σαφεςατα η άθωό-

«) 'JiM^v. 19, 34· Γαλάτ. 3> 13 — J4· Xp'rôs τ,μ»! εξι\-
γ ορ«σε ysK^tcVoi ύττί ρ ημών ν.αταρχ (y ε y ρ ont τ χ ι yap' επιχχτχ ρ*-
τοί τζχς ί, χρεμ^αμ,ενοί εττι "να els τχ s9vy\ νί εϋλογίχ τα 'Α-

ξραχμ γενητΛΐ sv Χρ/rw Ίησΰ. γ) Ίωάνν. ιρ , 38 42· a) Γ».

v£<7. 49 > 1 ®·
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Της Τΰ άναμαρΤηΤα 'ΐησα , οτι άατέάανεν όχι α χ ρ free ς άπό
τόν όχλου, αλλ' ε'£ετα<$ε«ς ε/χττροόϊεν^αλλοφυλίί κριτν, ο-
ςις ωμολόγησε παρρησία, οτι δεν ευρεν α δ ε μίαν clî τ ί αν
είς αύτον α).

Σημ. Γ'. Τρία τινά πρεπει να σημειωσωμεν είς τον
θάνατον τα Χρις1 α' α. οτι ΰτε'φερε τάς όδύνας των αγίων
τα πα^ων'εκασίως , επαϋε μόνον σωματικως ως άνόρω-
Ηος, άλλ' αχ) ως 3εός απαόης· οτι έ'παύεν άύωότατος
ων - γ. ότι έπαϊεν υπομονητικωτατα μετ άκρας υπα-
κοής μεν προς τόν 3ε ό ν , άγαπης δε προς τάς εχάράςτα.
'Έ.ντευύεν συμ,περαίνομεν , οτι k, ημείς ωσαύτως πρε'πει
νά ύπομένωμεν τάς θλίψεις, και μάλιςα όταν πά-
%ωμεν άναιτίως, k, μετ αύωοτητος, προσέχοντες πάντο-
τε νά μη τερ'.πεσωμεν είς τινα μεγάλη ν άμαρτίαν , ωςε
νά παιδευύωμεν δικαίως èi αυτήν.

Ç. ta'. Ο θάνατος τον Χρίςου είναι η αληδης θυσία,
διά της ότ.οίας κατηλλαγημεν μέ τόν θεόν , καί όσοι ττίςευου—
σιν εις αυτόν τον θείον μεσίτη ν δικαιούνται, και σώζονται.

Σημ. Α', 'θ 3άνατος τα Xptqa εί>αι 3υσία , δί Ζ,τι
αυτός έπρόσφερεν εαυτόν 3υσίαν προς τόν 3εον , k πα-
τέρα , σφαγείς ως αμνός άκακος, διά να τόν εξιλεωση ,
5t έτΐαάεν ως νά ητο αυτός ο αμαρτησας άνθρωπος , άνα-
\α£ων ο aôcooçk, αναμαρτητος είς εαυτόν την ποινην εκεί-
νον, ητις επρεπεν είς τόν αμαρτησαντα 'Αδάμ, k, -ατως
ικανοποίησε Την δικαιοσυνην τα 3εα 4"). Ποία 3υσίατ^
παλαια νόμα ητο δυνατή νά δικαίωση τόν άμαρτωΧόν άν-
3ρωπον; Me ταύτη ν την άληάη 3υσίαν ελα£ε τέλος η 3υ-
σία τα'Ααρών, ητοι Της παλαιας διαόηκης, ητις εγίνετο προς
ταύτης είκονισμον. Και ο Χριςός έςάόη ό μόνος k αιώνιος
άρχιερευς* διότι πλην αυτα δεν δύναται νά ηναι άλλν} 3υ-
σία γ). Δια. τατο ωνομα<8η k, άπό τόν 3εόν αύτόν 'ϊ ε-
ρε ύ ς, όχι όμως κατά την τάζιν 'Ααρών, άλλά κατά
την τάιν Μελχι σ ε δ ε κ, δηλαδη άπάτωρ

«) IwaVv, , Ο ρ, ιι ·—·ΐ4· y) Έξρ. γ, 24-
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έίς τήν γ^ν* Λ/χνίτύορ είς τόν ου ρ ave ν · α γεν ν ε α λ ό γι^το ς ·
αιώνιος α).

Σημ. β'- ΤρέΤς ιδιότητες έίϋειροι τα Θέίί φάνερονονΤάί
από τον άάνατον τά 3εαν3ροόπου 'ϊησα. ά. ν] άπειρος εύ-
ΐτπΧαγχνίατ'α, διάτήν οποίαν Ίΐαρεδωκεν είς άάνατον τον
μονογενή k, ομοασιον αυτα yον δί ημας τα εχόράςτα

ή άπειρες δικαιοσύνη τά , νιτις δεν ε-συγχωρησε το ή-
μέτερον πταίσμα, παρε'ζ διά τελειότατης ικανοποιή-
σεως γ"). γ. η άπειρος σοφία τα , διά της οποίας εύρηκέ
τόσον ,^αΟμάσιον μέσον νά έκχυση είς ημάς Τον ποταμόν
Της άγαϋότητος Τα, χώρις νά Tvjv δικαιοσυνών Τα δ~).

*Απίέ$ανε δε ο Χριςός υπέρ πάντων Ç3'. Kopivê. 5-, 1ο·%
δεν είναι καν εις , δσον αν vjvat άμ.αρτωΧος, οςις δε-j
δύναται νά σω$% διά ΤάνΤης της χάριτος · φόάνει μόνον
νά δείζη Την 3έΧησίνΤα διά της είςΧριςόν πίςεως , τόν
όποΐου πρέπει άδιςακτώς νά ομοΧογηση σωτήρα τα κόσμα,
ît, μεσίτην 3εα k, άνύρωπών * μή αΧΧως, χωρίς δη-

λονότι της πίςεως ταύτης , δεν εμπορεί άδεις νά σωό%, δ-
τι δεν είναι σωτηρία, ειμή διά Ιησα Χριςα ε). "Οταν δέ
Χεγω π ί q ι ν , εννοώ τ ή ν ζωσαν, k, δί άγάπής ένεργα-
μένην. (ΤαΧάτ. 5 , 6.)

ΑΡΘΡΟΝ Ε';

ιέ. Τό πέμπτον άρθρον τ ου αύμ έΓόλου της πίστεως μάς
διδάσκει, ότι ό ς&υρωΟεΙς, και τα<ρε?ς θεάνθρωπος Ιησούς αν-
έστη την τρίτην ημςραν.

Σημ. yΑδύνατον ήτο νά κρατήση τάφος τήν ζωην ς)·
διά τατο, άφ à ετάφη ό Σωτήρ τήν παρασκευήν , k, έμει-
νεν είς τόν τ"άφον Το σά&£ατον, άνέ^η καόώς προεΊίπε ζ
τήν τρίτην ήμεραν , ήτις Κυριακή , 'Α ν ά ς à σ ί ς ά-
Ή ο Τϋς πιςας ο νομαί,εται, ως μνημην έχασα Της τα Κυρία

«0 Εξ ρ. 5· 10· Ο 'Γϋίιαν. 3, ί ν) Pw)w. 3> "s

S·) 'Paj.u. il , 33· *) Ί«*ν· 3> 18. n^af. 2, 24. ξ) Μχρ*.
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άναςάσεως. 'Αναςάς δε ό Χριςός μας ε€ε€αίωατε-α. οτι εί-
ναι ο άΧηύης σωτηρ άπεςαΧμενος παρά. 3εα είς ημάς ay
4. ότι ένίκησε τόν θάνατον Ό, k, γ. ότι είναι πραγματι-
κή της ημετέρας αναβάσεως η εΧπίς γ~). Εφανε ρ ωό η
δε μετά Την άνάςασίν τα ποΧΧακις είς τάς 'ΑποςοΧΰς, k,
είς άΧΧας ποΧΧας, διά μιας είς πεντακόσιας πιςας,
καάως Χεγει ό άτΐόςοΧος ΐΙαύΧος δΕκ, τατων οΧων της
μαρτυρίας ε€ε€αι ωόη η άνάςασις τ « Χρις-â · πρέπει δε vj
μαρτυρία αυτών νά ηναι άΧηόης διά Τρείς μαΧιςα αιτίας-
α. Αιότι,ζάν δεν άνίςατο αΧηάως ο Χριςός, δεν τας συνέφερε
τας 'ΑποςόΧχς νά κηρύζωσι ψευδώς Την αναςασίντα, ε-
πειδή όχι μόνον δεν εϊχον εκ ΤαΤα κανέν κέρδος, αΧΧ
6εΧαν αΤως έπισπάσειν είς εαυτός περισσοτερον k, τό μί-
σος των αγρίων 'ΐαδαίων. 'Εξ εναντίας μάΧιςα τας συνε-
φερε νά σιωπήσωσι την άναςασιν, δια νά αποφυγωσιτόν
έκ των 'ΐαόαίων διωγμόν. -β". Αυτό), πρώτον εκηρυζαν Την
άνάςασιν τα Χριςα εις τ"ην ΙερασαΧημ ' είς την αύτη ν
δηΧονότι ποΧιν, είς την οποίαν πρότίνων ήμερων είχε ςαυ-
(ΐωύην ό Χριςός · εάν τό κηρυγμάτων δεν ε·€ε·6αιόνετο με
ποΧΧάς μαρτυρίας , πωςποτε εΤοΧμων νά τό πΧάσωσι ;
γ. Είς ΤόΤο τό κήρυγμα επίζςευον καό ημεραν χιΧιαδες
ψυχα), μ' όΧον ότι κατεδιωκοντο άπό τάς 'Ιαδαίας. ΙΙως
ποτέ μετά τοσαυτα εμπόδια ηόεΧαν τρεχειν ατοί είς τό
βάπτισμα, εάν <5εν επΧηροφορ%νΤο[τήν αΧηύειαν τα πράγ-
ματος ; 'Εντευόεν έξεΧέγχεται ψευδής ό παρά των 'ia-
δαίων φημιαϊεις Χογος, ότι εξεκΧεψαν από τον ταφον
Τον Χρι-ςόν ο! μαάηταϊ αυτα · α. διότι αΤοι δεν εμποραν
νά το κάμωσι διά. την επ\ τα τάφα φύ\αξΐν των ςρατιω-
Των διοΤι δεν ηύεΧον νά τό κάμωσιν ως πάντη ά-

σύμ.φορον είς αυτας, k, κέρδας μεν άδενος, αΧΧά θλίψεων
μαΧιςα ποΧΧων άφορμήν.

α) 'Ρι>·μ. ι,4·^) 'Ώσ/κ. 13, 14· V) α'. Οιασαλον. 4?

50 α', Κορ/νθ. j5 , 6. s) μλτΘ. 27 , 66.
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αρθρον ς.

iy . "Άτζο τό έκτον άρθρον του συμβόλου [χαν8άνορ.εν,
οτι ο άναςαστ Ίησους Χρίστος άνεληφόη ρε το σώμα του ενδόξως
εις τους ουρανούς , και έκάόισεν εκ δεξιών του^πατρός.

α'. 'αφ' « ε'πλνιροφορνισε raç μαόητάςτα ό σω-
Τvip Τν^ν εαν'Τα άναςασιν πολλάκις φανερωόε)ς εις άυτας, ^
ràç έδίδαξεν όσα ανηκασιν εις της άποςολης των τό αξίωμα \
<$7 ολίον i/]/xfpcov τεσσαρακοντα α) , Taç υπε%έάη τέλος τό
αγιον ΓΙνευ/χα -β") * ït, eXôcov [χετ' ccutcov είς ¥>ηδανίαν επί
Ta ο ρ a ς των ελαίων, ηνλόγησεν auTaç,k, εν rco ευ'λογεΐν
έπηρόη απ αυτών, k, αν εληφ θ η εις πάς αρανας επι νεφέ-
λης φωτεινής, k, εκαθισεν εν δεξιά ra πατρός γ). Σημαί-
νει δε η εκ ίεξιοον κά&ισις, οτι ελα-βε την 3είαν δνναμιν
δόζαν, νντις ητο μεν πάντοτε άχωριξος απ' αυτόν άπ
'αίωνος , εκρυπτετο δέ είς την γην υπο το καλνμμα της
ανθρωπότητας δΗ εις τάς αρανας άναλη^ις ra σωΤηρος
μας β:£αιόνει, ότι διά τα ίησα Χριςζ ηνοίχόη k, είς ημάς
γ αρανός , όπα k, ημε7ς ποτέ 3ελομεν παραληφθην, πρό-
δρο μον έχοντες αύτον τον ημετερον σωτήρα ε).

Σημ. Β'. 'Εκ Tara έπεται , ότι πρέπει νά ύ^ονοόμεν
τάς κ,αρδίας μας από τά γηϊνα είς Τάς αρανάς, άφιερόνον-
Τες τάς ελπίδας μας είς τον σωτήρα , % μελετώντες την
μέλλασαν ευδαιμονίαν μας ς).

αρθρον ζ'.

Το ε^ορ,ον άρθρον του άγιου συα^ολου μας βε-
goîiôvsï, οτι 6 "Ίησους Χριςος κατά την ύτ.όσγζσίν του ^ελα πά-
λιν έλθει ν εις την γην , να κρίνη ζώντας ," και νεκρούς, χα:
-η βασιλεία του δεν $ελει λάοειν ουδέποτε τέλος..

a) Tip*?, ι , 3 Ο Αυτ. , 8· Ίωχ'νν. 14, 16·—'ΐγ, γ) Πρχ?,
ι, ίο. Κολοσσ. 3, 1 · à) 'Iwsc'vv., 17 > 4"—'8 f) 'Εξρ. 6, 20.
Κολοβσ. 3 , ι —■· 2. -
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Σημ. Α 'ι Η πρώτη έΧευσΊς τα Μεσία $ίς τ ην γήν iqà-
$η ενσπΧαγχνική , k, ταπεινή, η δευτέρα. 3έΧει χρημα-
τίσειν ένδοξος, k, φρικώδης' είς εκείνην ήΧύε διά νά σώ-
ση , είς ταύτην ,3·εΧει εΧβέϊν νά y-ρίνχ, τον κοσμον α). 'ϋ
αιτία της δευτερας ταύτης εΧευσεως είναι η πΧήρωσις της
αδεκαςα δικαιοσύνης τα άεα , διά νά αποδωσχ εκ,οiqω χ.α-
τά τά έργα αυτα g) , χ, άπαρτίση το έργον της ημετέρας
αποΧυτρώσεως , καύότι η περιποιηόε'ΐσα διά τα 3ανάτβ τα
Xpiqa , k, έΧπιζομζνη -ύπό ~τών άΧηάών Xpiqiavcov ευδαι-
μονία δεν είναι εττι της γης, αΧΧά φυΧαττεται είς τάς
αρανάς γ)' αποδεικνύεται δε η δεύτερα τα Xpiqa παρασία^
οχι μονον έκ της αγίας γραφής, k, των περι υπάρξεως
,5εα , k, προνοίας, % 3ειοΤηΤος\··.τα <Kpiqa , k, της δί αυτα
σωτηρίας τα κόσμα , Χογων, αΧΧά ■ k, από τό συνειδός
έκαςα άνήρώπα, .τ« οποία η φυσική::α'ί3ησις πληροφορεί
καόενα , ότι μένασιν αμαβα) τάς αγαβας k, πονηρας μετά
Την παρασαν ζωήν. (Μ ε ρ. Α. Τ>μ. Α'.■-§■. Ίσ. Σημ.). ®έ-
Χει δε κρίνειν ό' φοβερός κριτή:ς οΧας τάς α νόρώπας , ζών-
τας , k, νεκράς , k, άγαόάς i, k, πονηρά ς, k, απι^ας, k, πι-
qàç, τας μεν άπί^ας κατά Τον φυσικόν νόμον δ), Τας δέ
πιστές κατοΐ· τάς 3είας αυτα εντοΧάς εξετάζων τά έργα έ-
Kaqa, τά οποία ως κa:pδιoγvωqης ακριβώς διακρίνει χω-
ρίς Τίνων μαρτύρων , k, κατήγορων * k, τάς μεν έκΧεκτας
ανTa vjàç , 5c,. tjàç Της αναςασεως 3ζΧει τάς ίδε'ιν με πα-
τρικά ς , % εvμεvεqaτaς οφύαΧμας, k. τάς ονομάσειν δά-
Χας πιστ«ς> πρόβατα 'ίδια, ' φίΧας, ενΧογημένας , k, έπαι-

j 5 ç / ν i ' "-· ^ ' ' ν

νεσειν παρρησία Την Ηιστ/ν αυτών k. αγαπην προς τας πτω-
χας άδεΧφάς των, % τέΧος άζιώσειν αυτά ς της αιωνία χα-
ράς, k, τών ακατανόητων, k ανεκΧαΧητων αυτα άγα-.
3ών ε)· έζ εναντίας πάλιν.. Τας άσε £ ει ς % κακάργας
Χει τας ίδε'ιν με όφύαΧμας οργής, k, όνεμάσειν ερίφια
άχάρίςα % ν.ατηραμενα, άεατρίσειν τήν ciH/qiav αυτών,
χ. άσ πΧαγχνίάν προς Τ ας πτωχά ς άδέΧφάς των , >>_, τέΧος
έξορίσειν αντάς είς τόν τόπον ι Τα κΧαυόμα, τήν σκο-

·. fj .Ί;.·'·· . ·> ..... .Λ»'· ν - <-

ct) Mxtû. 25, 31·—3-· Β· J"'· S-· 1 °· ν) Κ. .

ι > c--■/. £) f?MU. 2, 12--15. s) ΜκτΒ. 25-
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Τεινην κατοικίαν τών πονηρών πνευμάτων , δπs SsXscri
βασανίζεσαι αίοινίως διά την πονηρίαν των α7). Θελει δε
γενην εξαφνος εΧευσις ra KpiTB* έξαφνα 3έΧει κΧονη-
£ην η γη, k? σκοΤι<8ην ο ηΧίος μετά Της σεΧηνης, ψε-
σεΐν οί άςερες από τον bpave ν , k, σαλευ^ην αί δυνάμεις
Των κρανών , % ηχϊ,σειν φο£ερώς η σάλπιγξ Των 'Αρχαγ-
γελων , αναστη^ηυ ευάύς προς τον ηχον άπό τά μνήμα-
τα ο\οι οί άπ αίών^ς νεκρό), ci ρπ αχό ην εν νεφέΧαις, k,
παραςαόην εμπροτ& ε.νδόζα άρόνα τβ φοβέρα κριτν ,
k, διαχωριάν,ν είς μ.εν τά δεξιά οί δίκαιοι, είς δε τά αρι-
στερά οί ασεβείς, Ό ανοίχ^ην τά βι£Χία των πράξεων
Των , έκαςα δηΧονοτί η συνείδησις, εξεΧεγχασα τά 'ίδια
των 'έργα , ν~ατά τά οποία Sé-Χει τάς άποδώσειν ό δίκαιος
κριτής γ)' Πο'Τε δε 3εΧει εϊοΪαι η ημέρα αύτη η φοβερά
κανείς δεν εξεύρει δ}, τ% τβτο οίκουομησαντος, διά

νά είμεύα πάντοτε έτοιμοι · μ όΧον τβτο κ.ατ%Χέγει τι-
νά σημεία η 3 ε ία Γραφή , διά των οποίων δυνάμεθα νά
εννοησωμεν την πΧησίασιν Της ημέρας εκείνης. Τα Πρώ-
τιστα δε' τούτων % άνα/Λφΐ-éoXα είναι ό πΧηόυσμος Της α-
νομίας ε^), η καταφρόνησις της άρετης k, η εξνδενωσις
της θρησκείας ζΧ Α'φ' à τοιατοτροπως πΧηρωάη της κα-
κίας τό μ.έτρον, τί άΧΧο μένει, παρά νά εΧάη η δικαιο-
σύνη Ta ΘεΒ νά τήν εκρίζωση , κατά τό παραδειγμα της
ΈΙενΤαπόΧεως , k, τών 'Αμορραίων

Σημ. Β'. Τ ο πε ρ) της ε%άτης κρίσεως k, άνταποδό-
σεως δο'γμα μ.ας υποχρεόνει νά ζωμεν εύσε€α)ς k, μέ φο-·
4ον 3εν θ).

α) Ματθ. 25- · · · J 1< 14 ^ ^5· Μ<χτ3. 24 J 25·

M«?x. ΐ3· Αη* 17 , 2ο —37' 5 ai, 8—36 , χ, α'.. Θεσσαλ.
4 , ι.5 —- ΐ7· Ύ) Αχνjτηλ. 7,9 — ίο Β. Κορ/νί). 5, »<>·
δ) MctrS. 25, 13· 0 24, 12. γ) Β. Τιμοθ. 3> 1 — 4·

<f) Β. Θεασαλον. 2, 3· *>^Α· 4> *· Ό Γίνν.£σ. 15,

ft) Τι γ. 2. 11 — 13· 5 Α.'Π/τρ. ι, ι/.
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Γ'. Με'ρος ra ί υ /λ^ ό Χ 8.

Το όγδοον άρθρον τον Συμβόλου της πίστεως πε—
ρίεχεί την διδασχοιΚίαν τ.ερί του άγιου πνεύματος, του τρίτου
προσώπου της α^ίας τριάδος , το οποίον όμολογούμεν οτ& είναε
&ληδης θεός ομοούσιος με τον πατέρα , καί τον υίον , εκ μόνου
του πατρός αρόη'τως ε'κπορευόμενον α), παναγίον , κυρίον , χα?
ζωοποίόν , ζωογονούν πνευμαπκως ολους τους πίστους. Έκ του—
του εμπνευσθέντες οι προφηται ελάλησαν <τας μυστηριώδεις αυ-
τών προφητείας.

Α'. Τό πανάγιου πνεύμα είναι συνάναρχοι/ ,μετά
•τν πατρός κ, ra i/a^ συμπροσκυναμενον μετ αντων , fc,
«τυνίοξαζό/Λενον απ' αιώνος. Δί aura έδημιαργνβη , κ, συν-'
τηρείται ο κοσμος -Ο, κ, raro εςειΧεν ο '.ΐησας ~Χρισς^ς
μετά την άνάΧη^ίν τα είς τάς 1 ΑποςόΧας k Si αυτών
εις οΧην την έκχΧησίαν* δήΧονο-Τι εις οΧας τας πιςαςκατά
την προφητείαν τα 'ιωηΧ Διάφοροι δε είναι τα στ α ν α-
γίου ϊ [νεύματος ai ενέργεια ι , διά των οποίων άπηρτί^ι^
των άνόρωπων η σωτηρία , κ,'α. είναι ο Χόγος τ£ 3εα·^ διά
τα οποία όένιγίΐ Τνς πΧανωμένας είς την πίςιν επιστρέ-
φει τάς άμαρτωΧάς είς μετάνααν, k, ςερεονει τάς πιςας
είς την άρετην ' είναι ό αγιασμός των πκζων δια των
μυςηρίων της αγίας 'ΕκκΧησίας, περι των οποίων 3εΧο-
μεν ιμιΧηοειν εφεξής· γ. είναι η παραμυθία Των δικαίων
είς τάς θλίψεις των ' δ. ο φωτισμός είς τάς πράξεις της
αρετής διά της opôwç βαΧης, διά τα 3εία φο-^a, k, δί άΧΧων
μέσων διαφόρων, 'ϊπειδη δε ai ενέργειαι αύται τα παν-
αγία πνεύματος είναι διάφοροι, Χαμ^άνει it, διαφοράς ο-
νομασίας η εξ αύτης προχεομένη χάρις. νΟάεν ονομάζεται

et) 'iwocf. 15» 26 Ύι» λόγω Κυρ/ν οϊ ιρανοί ι πρΐωθ^σχν, ^

τω ττνεόματι τ» Γομχτοί «</ts txuox η ίιίνχμα αυτοον. ^«λ. 33 ·>
y) Πρΰξ. ι. Ί«*λ. 2 8.
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χάρις it ρ ο v\ γ ζ μεννι, διεγεί(:ασα, σ'υνεργασ'α^
δ ι κ α ι à cru. Είς δέ Τον Πσαΐαν ονομάζεται , ,,Πνεύμα
«τοφίας, συνέσεως , Πνεύμα βαΧης, χ, Ισχύος , Πνεύμα
«^νίόιτεως , Χ, εύσε-£είας, ΓΙνευμα φο'-ée 0*5Ψ· 11 j»

12."). Δια των ενεργειών rar<jjv της χάριτος δίδεται εις τον
ανόρωπον τόν πνευμαΤικως νεκρόν, η -πνευματική ζωιί,
ο4εν fc, όνομαζεται ΤΙ ν ευ μ α. ζωοποιό ν , ως χορηγόν
Της χάριτος ταύτης. 'Εκ rare έμπνευ$εντες οι άγιοι τα
«9·ε« άνθρωποι, προεφητευσαν τά 'μεγαΧεΐα της διά τη υία
Τα 3εα σωτηρίας τα γενας των ανθρώπων α). Αιά τατο
τας Χόγας εκείνων <χε€ομεόα ώς \όγια 3εα, κανόνα της
£εαρέςα ζωης. *

Σημ. Β', Σημεία Τη ότι καΤοικέΐ τα Πνεύματος η χά-
ρις είς Τον Χρίςιανόν είναι οι έπομενοι εννεα καρποί της 3
τάς όποιας μας ιταρε^οοκεν ο ,&ε'ίος Παυ\ος. α. Αγάπη.

Χαρά. γ. Είρηνη. δ. Μακροθυμία. ε. Χρηςο'της. ς. 'Α-
γαθωσύνη. ζ. Τίίςις. η. Πραότης. ά. 'Εγκράτεια. CΓαλατ.

5, 22.)

ις'. Αιά της χάριτος και ενεργείας του παναγίου
ϋνεύρ.ατος εκηρυξαν οι "Άτχόςολοί την «λη3'ειαν, του Ευαγγε-
λίου είς όλον τόν κόσρον, και συνη^οισαν από όλα τά ε-^νη
μίαν Έκκλησιαν, <

Σημ. Α'. Την ΠενΤηκοςην ημεραν μετά την άνάςα-
σίν τα έττΧηρωσε την προς τάς μαόητάς ύπό%εσίν τα ό ά-
ναΧηφθείς ηδη Σωτηρ, k, Τας έςειΧε τό Πνεύμα τό άγιον,
Τα οποία της έπιφοιτησεως πρωΤιςον σημεΤον εςα^η η είς
τάς 'ΑπΌςοΧας διανομή των διάφορων γΧωσσων Μετά
ταυταδι εσκορπίοίησαν ol ^ΑπόςοΧοι εις οΧον τόν κόσμον,
ίίνθρωποι οΧίγοι, αδύνατοι, πτωχοί , χωρίς σοφιαν ,
εύγΧωΤΤΪαν, κηρύττοντες πίςιν καταφρονητικην πάσης η-
δυπαθείας, πΧηρη 3Χί^εων k, διωγμων, εναντίαν εκ δια-
μέτρου είς τάς παΧαιάς δόξας τα κόσμα, είς καιρόν,
crav ε'τΤεΧαγιζεν η αμαρτία είς οΧον τό προσωπον της

α) Β. Usrp. j , 2 1. 6) Λ»*. ΊΊρχξ. 2.
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γης, fc, η σαν όλοι οϊ άνθρωποι καταχωσμένοι είς τά πάη
3η ' αλλ.' οϊ τοιατοι Αποςολοι , με τοιατον κήρυγμα, είς
Τοιατον καιρόν , ηδυνηόησάν νά. καΰαιρεσωσι την πλάνην
Της ε ίδωλολατρείας , k, νά συροισιν είς την πίςιν Τας τρυτ
φηΧάς , τάς τυράννας, τάς σοφάς, τ&ς δυνατάς, όλας τας
πεπλανημένας άνόρωπας, καταςρε^αντες έξ όλοκλήρα οΧας
τάς δυνάμεις τα αδα , τάς oit οίας μετεχειρίς&η νά εμπό-
διση διαφορως την κοσμοσ ωτηριον ταύτην επιχείρησιν-
Ειναι κανείς φρονιμος νά αμφι-GaXXy, ότι τό κατόρθωμα.

TaTo ηΤο Της δεξιάς Ta υψίςβ , λ, ότι η πίςις εόεμελιωθνί

\ · · ι» ■ ' *·_
εις την πετραν, ητις είναι ο Ίζριςος;

Σημ. Β'...'Αφ' ν εδέχάησαν τό ΕύαγγεΧιον δΧα τά
εόνη είς όΧα τά μέρη τα κόσμου, εκ των πιςευσάντοιν,
συνεκροτηόη η αγία κοινότης των εκλεκτών Του 3εα,
ηγαν η Χριςιανικη εκκλησία, η οποία δεν είναι περιο-
ρισμένη είς εν μόνον έόνος, καάώς η 'ia^aix-vj , άΧΧά συν-ι
ίςαται από διάφορα γένη πανταχα τ-ης γης ευρισκόμε-.
να. Διά τατο επληρωόη η προς τόν Αβραάμ υπο%εσις τά
3εs , οτι διά τ« σπέρματος Τα εμεΧΧον νά ευλογηάωσιιι
'όλα τά έόνη της γης. (ΐε^έσ. 2.2, ΐ8»)

αρθρον

Ç. ιζ. Αύτη η ε'κκλησία κατά τό ε'ννατον άρθρον το4
Συμβόλου τ·ης τ.ίςεως zlvat μία, άγιοι, χαΘολιχη , χαι αττο—

Σημ. Α'. είς Χριςόν πίςις εΧα£ε Την αρχήν από
Την άρχην αυτήν τα κόσμα (Μερ. α'. Ύμ. β'. §. ΐ>'. Σημ.
A .y δεν είναι λοιπόν είς Τον κοσμον αρχαιοτερον άΧΧο χ
παρά την iriqiv των ευσεβών, k, την έκκλησίαν} ητις
κατεχει τόν·3ησαυρόν της πίςεως. Αυτή η εκκΧησία εί-
ναι μία η αύτη άπό καταβολής μέχρι της συντεΧείας
Ta αιώνος, όιοΤι μια. είναι % αιώνιος η, την οποίαν κα->
Τεχει , πί^ις" μία μονη κεφαλνί της Εκκλησίας ο Χριςός,
μία μονη προς σωτηρίαν οδός , είς Την οποίαν όλοι έλ-
πίζασιν, Εν σωμα, k, εν πνεύμα, είς Κύριος , μία πίτ
ςις. ('£φεσ\ 4, 40 ^ > 'ΐησας Χριςός χόες , k, σήμερον ο
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αυτός λ, ε/ς τύς αιώνας £"B.€q. 13, 80: *Η 'ΈκκΧησία κα-
τά την ε'ζο^τερικην αυτής κατάστασιν , εΧα£ε τρεΤς πε-
ριόδας.

Ααπό Αδάμ. μέχρι ΝΙωσεως , είς Την οποίαν έκυ-
-ξέρνα ο 3εός Την ΕκκΧησίαν με τάς δια ζώσης φωνής α-
ποκαλυψεις ττρος τον Αδάμ, τάς οποίας /κείνος πάρε δω->
κεν είς τάς ιδίας απογόμας μέχρι Ta Nçoe α) · επειδή δε
μετά Τον καΤακΧυσμόν εΧησμονηόησαν αϊ α'ποκαλυψεις
αύχαι δια την ασε-ξειαν ^ είδωΧοΧατρείαν των άνδρώ·?
πων Ό, ι^υδοκ-νισεν ό θεός νά τάς ανανέωση π'ρος τον

C \ ν\ 5 / S o '/ f

Α4ρααμ, % τας απογονας αυτα μέχρι Μωσεως· nr° δε
τών αποκαλύψεων τατων υποάεσις η είς Χριςον πίστις , προς
τόν οποίον όΧοι οι ε υ σε-Getς προπάτορες άπε^Χεπον κατά
την μαρτυρίαν τα 3εοσοφα Παυλου γ"),

Β', τίϊς 'Εκκλησίας περίοδος είναι άπό Μωσεως εως
Jipiqa , οπόταν έκυ€ερναΤο με τάς διδασκαλίας τών προ-
φητών , k με τόν γράπτόν νομον , οςις έδοάη παρά 3εα
δια. Μωσεως είς Τ'ας αν^ρωπας, δια να. ην.αι εναργής εί-
κών τα%άμαυρωόενΤος δια κακίαν εσωτερικά της καρδίας
ν ό μ α ' 3εμεΧιον δε τα Μωσαϊκ« νομ α ,. k, των προφητών,
δ\ων, δσοι έζησαν ύπδ νομον, ητο ο 'Ιησας Χριστός, η
μόνη τών ανόρωπων ε\π1ς δια να φ^ασωσιν είς σωτηρίαν.
,,Παντες οί πατέρες ημων τό αυτό βρώμα πνευματικόν ε-
φαγον , τό αυτό στόμα πνευματικόν επιον επινον δέ
εκ πνευματικής ώκοΧαάάσης πέτρας, η δε πέτρα ην-δ
Χριστός. QA. Κçpivô. ίο, 3—40

Γ'. Της 'Εκκλησίας περίοδος, η μεγαΧοπρεπεςατη ,
ît τεΧειοτάτη, εΧαβε την αρχήν από την σαρκωσιν Τα Σω-
Τηρος ημών , δττότε ή αΧηόεια τα Ευαγγελία τα Χριςα ε-
κηρύχ$η· δια τών 'Απ^ςοΧων είς οΧον τον κοσμον , 5t εσφρα-
γίο3η με τό. αίμα π\ηόας αναριόμητα μαρτύρων. Ύωρα βΧε-
πομεν την δοξαν Ευρία όχι διά προφητειών τύπων , αλλ*
ανακεκαΧυμμένω προσώπω (β'. Κορινά. 3 , 18.). Η τελευ-
ταία αυτη περίοδος 3εΧει διαμείνειν μέχρι της συντεΧεία,ςβ

«) 'Ε£ρ. ιι , s. Ίηο. 24, 2. γ) Α.'. Kopvd. to,' 3
-4 3 'Efp. 1



,,ο τ civ ό Χριςόςπαραδω τήν βασιΧείαν Τω 3-εω, fc, παΤρι,
,,όταν κατάργή&Ά πασαν αρχήν k? πασαν εζάσίαν >t δύνα-
,,μιν" ζ. λ'. Κορινό. ι5· 240 Ιίαΐ είς τάς τρε'ΐς ταύτας πε-
ριοδας η Εκκλησία Τα Xpiqa ε&ι οόχόη , k, διωκετα-ι, αΧ~Χά
μένει άκΧονητος είς Τον αίωνα. Είς τήν πρώτην περίοδον
νίρχησεν ό διωγμός Της άπό τόν Καιν , οςνς ε'φο'νευσ-ε rcV
αδελφόν τα "Α-£ε\* fc. Τη όδω Ta Κα'Ιν επορεύΰη<ταν άκοΧα-
6cος οΧοι οι διώκΤαι. (?Ιχδ. ςίχ. 11.") Οι απογονοι τα cçiXo-
6έα Σή£ έδιώχύησαν άπό τάς άπογόνας τα άσε€ας Κ αϊ ν α),
εως α επνίγνιοται/ ΰτοι είς τά ύδατα τα ΚατακΧυ-
<γ/χβ, ή δε εκκλησία τών πιςών διεσώόη είς την χ.ι·€ωτόν.
'ίΐσαύτως k, μετά τόν ΚατακΧυσμόν υπ ε με ι ν αν διωγμ'ας
© Αβραάμ κ, οι απόγονοι τα μέχρι Μωϋσέως. 'ΑΧΧά k, αυ-
Τ'ός ατος είς τήν εξ αυτα άρχησασαν Β', της 'ΕκκΧησίας
περίοδον , ' λ, ό Δα£\δ ΰςερον , % ο\οι ο ί προφηται, κ, οι
δίκαιοι πανΤαχα εύρον ανΤιΧογίας, k, διωγμός , k, οΧοι
γενικώς της παΧαιάς Δια^ηκης οί αγιωτατοι άνδρες άπδ
τα δικαία "Α&Χ έως τα προδρόμα της χάριτος Iδοκίμασαν
μυρίας διωγμας, k, οι πλειοτεροι Κανάτας gy Είς δε τήν
τρίτην τεΧος περίοδον , οποτε ακμάζει της χάριτος τα
ΕυαγγεΧία η δυναμις, πρώτος ο σωτήρ ημών ανεΧα£ε
τόν άγιον τατον ποΧεμον αρχίσας τήν ζωήν τα από τόν
διωγμ,όν Τα Ηρωδα , χ, τεΧευτησας επί ςαυρα , k, ευΧο-
γήσας δί ημάς τά προς σωτηρίαν συντεΐνοντα ςαυρικά
πάύηγ). Οί άπόςοΧοί τα τόν εμιμηόησαν ως διδάσκ,αΧον,
άποςαΧέντες παρ' αύτα είς όΧον τόν κόσμο ν } ώς πρόβατα
εν με (Τ ω Χυκων δ") , k, ήσαν ως αυΤο\ μαρτνρασι περί ε-
αυτών ο.ς περικαόαρματα τα κόσμα, k, πάντων περίφημα,
k, παίγνιον ε). Ύήν αυτήν τύχην εΧα€ον ακοΧα£ως k, οι
οπαδοί των , οι εκ τα α'ίματός των πΧηόος άναβΧαςνισαν-
Τες αναρίόμητον. "ΟΧοι ατοι έδιώχ.9·ησαν, fc, πάμπολλοι
κατεσφαγησαν ώς πρόβατα από τάς άρχοντας τάτα τα κό-
σμα , k, μαΧιςα άπό τάς Ρωμαίων αύτοκρατορας, εχ. τών
•ποίων δεκα μεγίςας διωγμας τών Χριςιανών επαρι3μέί

«) YsvsV. 6, ι ι ι . €) MurS. 23 , 35- ν) ESp. 12, 2.
ί) Ματ3. ίο, 16. ε) a'. Kop/vS. 4,9 — 13>
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η 'Εκγ.λησΊαξιχ.η Ιςορία.' α. in) Ιέρωνος, κατά το 64
α·Ηο Χριςα, σωτηρος .έτος * επί Δομιτιανα κατά To,.g5.
γ. ετίι Ύραίανα το ι il. εΉ< 'A^piavS Το 126. ε. «ni των
^υω 'Αντωνίνων τα ευσε-βΰς Τ8 φιλοσοφ8 το 1Ô2. ς. ε-
Ήι Σε€ηρα το 2θ2. ζ1, επί Μαξι/xiva τον 235. η. ε'πι Αεκία
Το 2δθ. ,9". έπ) ϋύαλεριανα το 25<S. u έπ) ΑιοκληΤιανα
το 3θ2. 'αή' ολκς τάτας Τ8ζ αύτοκρατορας τάς έξ αυ-
τών πεμπτμένας ηγεμόνας υπέμειναν τόσας βασάνας^ et
Χρι<ς ιανοι, όσας % νά συλλογική φρίσσει κα3ε"ΐς. haï
εφεξής δε συνεχί<8νι ό διωγ/χος κατά. Της Εκκλησίας , έ-
ως τ* μεγάλα Κωνςαντίνκ, οςις καΤηργησε Το περ) Τον.
διωγμα ψήφισμα των πρό αυτα αυτοκρατόρων , % εΗρο-
ξενητεν είρηνην είς την 'Εκκλησίαν * <5Vv έπαυσαν όμως
παντάπασιν οί κρύφιοι διωγμοί των άσεβων κατά των ευ-
σε-βΜ>ν , διά νά. μη αναφέρω τ«ς άλλδς, τ^ς κα-9"' όλην Την
οικΒμ.ένν,ν οιωγμΒς τάς παρά των απίςων ε£νών γενομέ-
νης κα;*ά της 'ίκκλησίας, ο! οποίοι k, μέχρι σήμερον έπι-
κρατζσι , βλέπονται φανερως. Με τας διωκτας της Εκ>
χλν,σιας πρέπει νά συγκαταλέγονται k, οι αιρετικό), περ)
των όποιων 3έλομεν c μιλησειν κατωτέρω. Τ όσον επιμε-
λώς k, πολυτρόπως ωπλίό3η ό αδης κατά της 'Εκκλησίας
τα Υριςα' αλλ' αυτη μένει πάντοτε ςα,3ερά, ως ε,9·εμελιω-
3η άπ' άρχης είς Της πίςεως Την πέτραν, μία η αύτη
διατελασα είς τάς αιώνας.

Σημ. Β'. *Η ενάτης της 'Εκκλησίας δεν παραβλάπ-
τεται από τάς είς αυτήν άναφυείσας διαφ^ρας αιρέσεις^
~Ευ3ύς μετά Την αναληψιν τα σωτηρος ηρχησαν νά φυ-
Τροόνωσι τά τέρατα των Α ιρετικών, από τά οτβΚϊα έγέ-
μισαν ακολ'άόως όλοι οι αιώνες. Κεφαλαιωδεςεραι δέ αι-
ρέσεις υπήρξαν αϊ εφεξής' α. των Τνωςικων , η Σιμών ια-
χών άπό Σίμ.ωνος τα μάγα σύγχρονα των 'ΑΠοςολων *").

Τί $ια χρημάτων ζ'τ) τ η ο et ντο s ιονίου ττχρν. rSii· ΑτοΓολων την
ιν Tbf ΓίνευμΛτα ' οθεν i, «υ'τ* "Σ. / μ υ ία τ ο 3*νχσ/μζ.ν τά-

το άμάρτ η μ οι ι»·νομά&η (Τ1ρ?.ξ. 8 ι 9- 24·)" Τ)*μ*ξε UTos μ.χλί-

s-a Γ ο 6β. ε roi t/î l'j-'ιμην, 07:8 S loi τοις *yvpriK*s τα μαγγανείοις
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β'. τών ΒαΧεντιανών j από ΒαΧεντίνα 'μαόητα % αυτά Tcov
ΥνωςΓκών α). γ. Τών Μοντανιςών', ■ από'/ τα ανόητα Μον-
τάνα τα' Φρ'υγός εκ τα οποία ανεφύησαν % αΧΧα ε'ίδη
ύστερον αΧΧοκότων αιρεσ ε ων'· δ. των Μάνιχαίαιν, από Μα-
νε'ντος ^α Βα£υΧωνία γ}. ε>τών Αρειανώναπό'Αρεία πρω-
τοπρε'σ-ξυτερα 'ΑΧεζανδρείας δ*). Μετά ' τατο ν άνεφανησαν
οίΜακεδονιανο) ε^% οι"Ζ"α€ΐεΧΧιανο} στ), από των επισκό-
πων Κ ων ςαντϊναπόΧε ω ς Μακεδονία , k, Σα^εΧΧία ra μα-
Ήητεΰσαντος είς τον Σμυρναίον NçvjTov , όςις πρώτος 'έ-
σπειρε της αιρέσεως ταύτης τά σπέρματα' ς. τών ΠεΧα-
γιανών , από ΤΙεΧαγία τα 'άρχηγα των ζ*)' τών Νεςο ρικ-
νών . άπό ■ Νεστ#ρί8 πατριάρχα ΚωνςαντιναποΧεως των'
ΊΙυτυχιά'νών, άπό Έ.υΤ'υχας 'Αρχιμανδρίτα ΚωνστανΤιναπό-·
"Χεως τών ί2ρι<γενιςών , από 'Ωριγενας ΑΧε'ζανδρεως

Seos Jvo/ài'St)· (Έπιφάν. Αίρεσ. *.) χατε ρ ρ'ΰγ·/> τέλος

*«■, ττε/ρωμε Vos vac 7τετχξη u>s iyysXos ε/ί νφος ττολιΛ

«) "Η^μα^ίν χτοί περί το ι 6ο , ττολλα <ρλυο;ρων..-, 'Ειτιφ. Αίρει.
λ<*. ξ) Τ» Π,χράκλητον saurov ονομασαντοί i, a&ei/"7C'G&.» βλααφγ\μγ\-
σαντος , j τέλος χρεμα&εντος περί το 175- E^'f· Αΐρεσ. μτ).,

γ) Τα δύω άρχ,άς τα Havres άγαθην ί χαχτην , j 7ro/&<* £νσσε-

§ιΐ,ς SôyfÀcxTi'goVTos. (Ένσε€. Εχχλ. trop. ξ'. Λ«'.)" ήκμασε Si χα,τα.
το ,26ο. δ) Τ» χτίσμα, τόν ^ο'ν τ« Θε» τρομεροί βλασφ'^μΥ,ααντσΐ *»
■/\χ·μασε δε1 χα,Τχ. το 315· Κ*τα Τβ· α 7ΠνεύVwtTos βλαοφμαν-
rei χτίσμα. ^ δ/«*·ο»'οι/ ^ υπί ρε τ y; υ τί πατρός k, τα îjH χατα ras ay-
yeXas j twc, φροναντ-s 01 ασε§iraro/ (σοvxpur. ε'χχλ. Jrop. β μι.)
r) M/«v O"?:o'm/v ï'ti δογμα.τίζοντες. (Σω^ο/χ. îrop. 7.

**.)' ιηχμ.ασαν δί ο jwî νΜα*ίδονισί ττερι τό 34° . 0 δί Σ-άα ί /&ιοί 7tcXi> 7τρο-
τερον ττεpi-το 245· 4Γοί· <f) Bp=Tr«vc s βτοΐ'ητό tvjV 7totrp&a, ϊε^ομο-
Vct%os τον βχθμ-ον' , ηχμασε δε -Jtsp/ το 41p. άπο Xpisa , των Μ«ν/-
^«ίουν μαλίί·» γενόμενοι cftaSos, ^ tvji' -κρονζΑΤοριχην α-μαρ rictv μν\
δεχομένος xctSoXixuos ε/'^ ολας τας eèvSpui-ra ς μετ«δοθ*7σ«ν, ^ «λλα
τοιαύτα Xïjpuov. βλ. Anyii's'iv. χ-αταί Touv f'^r/roA. τ» ΓΓίλα7· χεφ·. δ*
ϊ;) Ένρα το γένος, την- Οεοτοχον Xp/roToxcv ΰσεξως βΧαοφ-ημαντος,
^ Τον Xprrov ψιλον ανΒρω-ττον δπγματιξαντας j ν.ρναμενα την fV «t>-
Ti|i Τυυν δι;ου ^uifuiv απόρρητον fvuuaiv" ατζε^ανε δ« f/'i

τζοΧιν της Bupëxpiat, οτνα εξωρι'<8·ΐ) υτ:ο τα βαοιλ.;ύυς Θεοδοσία τμ
435' Ολίγοι* ντεροςτα ^ες-ορία ιχρημάτισεν I Ευ'τνχης, μίαν aras
φναιν ίττί τί θί«ν3ρυυ7τ» σίαΐτ'λροί χαχοδόξwr φρονων. (Έ,αϊδ'. ι ν
As ξ'. Εύτυχ.) ' εξωρί&τ) δί μετά τ» όμόφβονο! αν τα Δίοσχόρον τω

4y·
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ύνδρός άλλως σΌψΒ, k, ποΧυμαόεςάΐζ ? σκοντ άπαντος ό-
μως είς Ηο\'\ά περί τό δόγμα, α) των Μο.νο$εΧν,των *
των Είκονομαχών γ) > k άλλων πολλών , τάς οποίας πε-
ριττό ν είναι νά αναφέρω, κατά μίαν έκα^ην. Μ' ολας όμως
τάς διαφοράς ταύτας, η ΕκκΧησία^,-πάντοτε μένει μία,
k, μία vj τ$ς αλιείας οδός, από τήν οποίαν «.πεπλανι^διιι-
crav ό<το ι έσμιγαν μ-ε α Wo κότας δόξας τά καθαρά, κ, α'-
κ.ί-β'δνιλα. τν^ς πίςεως δόγματα. Είς τας ημετερας καιράς
τεσσαρας μόνον κ.νρίας δι αφοράς, περιττό..δόγμα βλέπο-
μεν , ,/χίαν · Tvîv ν τών Λατίνων δ) · δεντεραν ·τών Αα6ιρα-
νών ε} : ' τpirviV^Tpjy KaX^v'ÇW'-' ς-) , k, τετάρτων τών 'Αρ-
μενίων ζ). ;. ·. . · ;·. : . · · ; "·h · · , ·. )

, , , . , · . τ*·: , :τ·· · >Α , · .- . ν: :.V.

α) θ' .^τοί ανΟρυοττos ε·γ?ννη3νι τω.ι 85 *1to .Xp'irî? ,.»xr.s~

Save δε Tim 254. .s τ; «ι ν 69 jr.s ttc^-ÎÎs τα, noipias.., : i, tu'V. «-

"7tsp τί)5 vzi'rstx's 3χυμχσι'uuv àyiMVùJV t/|S auTjb* ί'.'αρί'τϊί

els izoipxXoya s rlùxf&bgxa/usΓΪΤρχ%Ύ}λι ■&<ist o'tov τελο* xo\«wws £oy-
μΛΤιΤΧ!, ^ ffbilfjlol'oSv jasttvolxv , axpxàc Xtapîs ψίλογ/χ^ί
*7r/ τηΐ Tèf Kvp/v ε vxvSfXM^znaews 7r«pa^ ξχμε Vos , àc, a&a Tr.iaura ,
τβ c-TtoTa ετ-.ειτχ 7ro&<a*is ροπαρ'· ί r/vss Tapa^i'oc/ Mova^ci avsy.xa-
ar,axv * i *XV/yrv/ra£ .«7tô 'XlfH y,i.vfc>'s ι*α·ο/υι a 0890*1».. /3λ. . Επιναν. A/-
ρίσ. ί>4 , ^ evae£. εκχλ. is-όρ.. € , J5. β") 'A7to stpgfa, ΓΓαυλ»,
tîuppi* Κ(*>ιτ<*"τη·ίί7ΐολε μ; , ^ Oiuipia l'aj/x'/js ετ.ΐ'ίκ ο ττοον, /uu'av ,&ελ»]-
σ/« , i, μίχν s Vs $ysi*v f Tri,, τ S oi>jrvjpos Xpir» Soy/jiaTJ^çVTûJV àvs-
^jâvviactv e"» «το TTfpi το 6 30. QB*pu»v· Xpcyix. «τ 639 αρ/θ. 9.)
y} TuCv -ζ^ΡΧ^' ησαν ^2/rfiv/cs Tie ρ y/] s ο Π.χηλζϊ , i,

αίλείοί Avtioy^ict-S ο . Ύρίχχρχξ os ,yj*jzr Κ ouvra ντΤν-r. s ο Να^ολίαι

ί ·7τίσ·<οτ:ο5 , ό Ατών ο laaupos ο κχτχ τ ο χ1^· «to Xp/f8 βχαιλερ-
oas f/s ΚΐΛίταντιν^ττολ/ν./3λ. Θεοι^αν. Χρον. σϊΛ. 267. Ζ«ιναρ. Χρον.

15· <τίλ. 84- KsSpï)V. σελ.· 359' πασίδηλου αχίσμχ Tris Δ»-

T/t'os α-τττ· της Α,νχτολι ε * ζλησ/χς 7ΐο?λά τ; po rspov ετη xtz χ&ργήσβν,
ω S ϊτληγο T/s oii'istTos, £/ερραγ·ή τ s Acs tw 1054.» ε7Γί< /3ασ/λίαι5 f^-ε»
KiWvraVTivaTrc Af-wi Κι»τΐ'ΐ*αντι ν» ri? Mcvo/aa^» , τταrpr«.px« os'Μι^«ι)λ
Krpou^.api'sr, Πλ7γ« Poj/ht),S Λεοντος Ο... /Βλ. /By.piMV, Χρον. σ>λ.
1054· *Ρ· 23· Μελ?7. εχϊ.λ. ir op. τομ. Β. «τελ.. 4ο~· Aîr^ Ασυ-
3r\pî* Μαρτίνι ^.ovu^ij s* Β/ττεμβ; py-ή s της Yfp.uayi'as xatx To 1520.
oticfj.âemxvt<js ' y.xto. t»s «u'tîjs ^cious ·<\κμ.χξε i, τλ^-ρ/ycs Siiy-
yA/os f/s* Ελ^ετίαν χμφ. rzpoi t/)S SutΕχ^λησίας avri'/tayor Sp'-
μυτχτοΐ. Α^'λ. AauTTip. irip. 2 , 1 ?. s-) AttU 'Ivjzîvx τί

K-iX^iV», oitetS"» Σο ιγγλι », το ι 5^4· arOSayoïtrôi. Σ-ήμει&αα»!?
tîvxi , tVi οί fτζ^αγμ ■:ενωσ,-ν μίτχ *■?>s Αν*-



5ο

Σημ. Γ'. *Η 'Εκκλησία ονομάζεται αγία u ,
διότι όλοι ο î άληόινοϊ ιπς;οι ηγια^ησαν διά τα aft ματ ος
τα Χρις5 cO* β. διότι ci αληθινοί Χριςιανοί , καν περπτί-
πτωσιν ως άνύρωίΐοι είς αμαρτίας, σπ^δαζασιν όμως διά
Της μετανοίας νά \α·£ωατι την συγχώρησιν , ïc, νά ενω-
όωσι δί έναρέτα διαγοιγης με τό αγιοότατον "θν , άπαρ-
νάμενοι τάς σαρκικάς έτΐιόυμίας Χριςιανο) δε αμε-

τανόητοι % ΊίεΚωρωμίνοι δεν εμτίόρασι νά ηναι μέλη της
αγίας 'Εκκλησίας. r

Σημ. Δ', 'η 'Εκκλησία ονομάζεται Κ adoXiKvj·
διότι η κοινότης των Xpiqlavoiv είναι διε&τταρμενη είς ό-

\ / fsi f ry t 5

\a τα μέρη τα κόσμα. ΑυΤη είναι η κυρίως εκκλησία,
η των ii'ιςων δηλονότι συνάόροίΓΛς , οτϊτινες είναι ν ou ο ς
3εα ζώντος ζΒ . KopivS. 6 , ΐ6)' κοινότερον δε μετε-
τό όνομα κα) είς τάς ναάς και ευκτήριας ο'ίκαςoit»
συνέρχεται η εκκλησία των τίιςςων είς Τελείώσιν Της 3είας
λατρείας. αΟλοι οϊ αληύινο\ ιτιςοϊ , οτΐα κοτε , k, είς όποι-
ον αίωνα ηόελον ει<3αι, εινύι μελχ ,τ%ς καάολικης 'Εκ.-

τολιχης · Έ**λ>)σί«5 τι* ·τε 1558» Ιωσήφ ΤΙ χτρι&ρ%& Kuovruvr. ^

τ m 1575·^' Ι'ρεμι* ' exare'pee ο τ: ρχγμχτει'χ tτ« A ευ τ») as ν cl ν ou-

ÇfXuJS (βλ. Λχμπ. χυ'τόθι). Ίδιαίτχτον δε δόγμχ timv μεν.
ρανύϋν sJvxi Το ν at'-s'.s'u'joiv «/î t~v stp-rcv χ o/vov tï).c Sstxs .so^ap/-

\ -, ft · ς· v % _ 1 r

n«ç rviv trsevra^is -κχρασίχν , ηr/ç eiviti ioicv τ-ηϊ ©£«>τητ&5 fac-vyjs "
Tuly Κ«λ£ιν/~«ιν ro ι> ποοα&ΐΛίσι τ»ί «vS ρυοτζ l'va s ·7ΐρχξεις είς

βεξχΐυντινχ g xvxno δραΓον ιτερι.ρίσμο i> · δοξχ^ζσι Si χμφοΤεpot
χχτχ την Δυπχην Εχ/ίΑήσϊ«ΐ', cτι το Πυευ/υι* το «γιου J*7ïoûîuVj-«i

i, ex τQ T/y. Έχαιρετ«ΐί δ> ο; KsîÀ^ivira/ άρν»ντ«/ την //-ετίίσίΐΜ~
οιν\ε}{ το μυε-ηρίον τηί Ευ χχριπ'α* , ^ «jî tustov μόνον , ού;^' «.'j

«uro τ» Xptrit το σώμα , δέχονται τ τη V Ε ν vcipin'ocv ' xpvSvrxt δε ^
την τΰΰν ι ! xcvuiv Τΐροσχννιησιν Tmv ίερων 'Σνν^δ'υυν τι\ν Λϋθεν rfi'etf, ^
/jtévcv το" βχπτιομχ, je, την ΐερνίσυνην , j, tvjv xyixv ευχ«?/η'«ν «ττο-
δ^χονται wi μοη\ριχ ' τ« 5"ί λο/ττα νομίζααιν υο: υ<κ àvSpwxwv , is^,1
î1» υπό νο/Α60ίτ>)θί ντ«.

φών 'Αρμενίων η et'pfffif χπόφυαι'ς ris εχ rys τ<Ζν Iccxou-

€ιτων, ν τζο 'Ixxccgx τα Συρ» χρξάμενν\! , οττχδ£ ^ρημχ-

riaxvToS kutd^si j Δίοσζ^ρ» περί Το 6θθ. «ττ,ί «ττό Χριπί. E/L
ν*ι λοίπον j 0/ Αρμένιοι "ΜονοφΌάίτχι χυρ/ως., xaSuùs j Cf Μ&ρω-
χίτλι , j πο?λχ ιι'δν\ α/ρεαεων των IxxuoSitimv , ολι'γ*ί τινχς

διχφορχί ε^οντχ 77[>os χ^ηλα. βϊ) Τιτ, ι!<—1 12.



κλησίας' διότι μία k, η α ύτη είναι η, την οποίαν εδέχθη-
σαν, διδασκαλία τα Ευαγγελία , k, εΐς k, ο αυτός όρος,
είς τόν οποίΐον τρεχασιν. Είς ταύτην την 'Εκκλησίαν δεν
είναι γένας k, φυλής διάκρισις κατά τόν 'απόςολον α},
ατ είναι περιωρισμενη είς έν μόνον έθνος, ως η των 'ϊαδαίων *
αλλ' άπεριορίςως οΐ αληθινοί προσχ,υνηταί προσκυνασι τον
£εόν , Si, πατέρα εν πνευματι , % άληθεία } ηγαν, εν
π αν τί τ ο π ω τ η ς" δ ε σ π ο τ ε ί α ς 'αυτα.

Σημ. Ε . Η Εκκλησία ωνομάό^η απ ο ς ο λ ι κ η *
διότι φυλαττει σωαν τηντε, έγγραφον k, την άγραφον δια
ςόματος παραδοθεΐσαν διδαχην Των 'Αποςόλων , άκο-
λάθως των προφητών , ,,ο ν τ ο ς ακρογωνιαία λίθου
■α ύτ α 'ΐη σα Χ ρ ι ς α ·( ('Εφεσ-. 2, 2 ο). Γνώρισμα της
'Εκκλησίας ασιωδες είναι η μετά Xpiqa ενωσις· όταν
αύτη 3εωρηται ως οικοδομή , ο Χριςος ονομάζεται λί-
,0 ος ακρογωνιαίος· οταν 3εωρηται ως ποίμνη , ό Χρι-
ςος όνυμαζεται π ο* μην · όταν δε ως έν σωμα ό\ομε-
λες, ό Χριςός ονομάζεται κ ε φ αλ η γ^). 'Εντεύθεν φαί-
νεται ποσον είναι αναγκαία είς τάς πιςας η αδελφική ο-
μόνοια , ειλικρινής άγαπη.

i'f\. Ή Εκκλησία κυβερνάται άτ.ό τους υττηρε'τας, και

λειτουργούς της ΙΝε'ας Ζ\ια6η'κης, υποκάτω είς £uav κεφαλήν

τον Χ.ριςον„

Έημ. 'η ^Εκκλησία είναι εύτακτος, k? καλώς κυ-
■€ερνωμένη κοινότης ? k, επομένως ως τοιαύτη , πρέπει νά
'ίχη διοίκησιν , όχι φιλαρχικην , k, τυραννικην} άλλάπρα-
ε'ιαν k, πνεύματικην , διά διδάχων k, παραγγελιών , αλλ*
όχι διά προςαγων ενεργαμένην · οτι η πίςίς γίνεται με
πείθω, k, όχι μέ βίαν. Η διοίκησις αύτη συνίςαται κα-
τά τον 'Απόςολον, δ^) άπό πνευματικάς ποιμένας , δι-
δασκάλας ) των οποίων είναι διάφοροι οι βαθμοί· ε'ίς δε
% μόνος αρχηγός ό Xpiqcç, όςίς είναΓ% κεφαλή % κυ-
βερνήτης της 'Εκκλησίας , κυβερνών αύτ ην άορατως διά

α) Γχλατ. 2, 28· β) Ίωχνν. 4,2». γ) 'Εψε<τ. 23. Ο
' Εφ;σ. 4 > 1 1 ·



τη πνεύματος. Διά τατο η 'Εκκλησία , ε/ç. οσα άφΓρωσί
Ti^v 7ftqιν , £εν ^uyarcti ν ajcoXB^vjcr^ ά'λλόν Τινά παρ αυ-
τόν, k, των άείων αυτα λόγων την σαψεςατην μαρτυρί~
αν cO- Διπλαν δέ είναι το έργον των πνευματικών τα-
'των ποιμένων 51, δίόασκ.άλων · α. νά διοασκο3σι την
'Εκκλησίαν των tfiqoôv κηρύττοντες Την άληθειάν τδ
αγγελίΰ , % Τ a ς /./.εν πιφς qηpίζovTες είς την άρε την raç
&ε ΠεΠλανημ-ε'νΒς έπ^ρεφοντες είς την οδόν της σωτη-
ρίας' να Ιεραργωσι τα μυσηριά, αγίαζοντες δι αυ-
τών Ταςπ^άς. 'Ενταύθα ανήκει k, η καλη οικονομία της
Των κλ ε ι ό ω ν διακονίας , V] οποία υφίςαται ε'ίς
Τ ό δεΰ-μεΐν % λύ ε ι ν·, η γα ν είς τό να αφορίζω σι ν ,
ήτοι νά άποκλείωσιν από την Εκκλησίαν Των π^ων,
νά κηρύττωσιν ως έόνικον, κατά την δ ιαταγην τα Χρι-
qa Ό , ενα Τινά xpiqiavov άπιqov , vj πεπωρωμενον αμαρ-
τωλον , κ, παντάπάσιν αδιορθωτον διά συμ£αλων · τβτο
<τ>]/Λαινει το δ ε σ μ έ*ΐ ν. "θ Τ αν δι πάλιν ό δεσμευθείς
sτ< f επ^ρέψν διά Της χάριτος τα άεα , % αληθώς μετα-
νοήση , νά λυωσι τόν δεσμού τα ^ fc, νά Τον ύποδέχωντάι
πάλιν είς 'foi» κοΧπον της 'Εκκλησίας ' τατο σημαίνει τό
λΰειν. 'Η αξιόλογος αύτη εξασία πρέπει νά 3εμελιό-
νηται είς μονον τον 3είον λογον , λ, νά' γΤνηται προς σω-
Τηρίαν εν ονόματι τα Xpiqa, όχι διά τά .τελη τα κόσμα.
Τδτο δέ /χα\ιςα γίνεται κατα. των 'διaqpεφόντων την
κλησίαν , k, σπευδοντων. νά την μολυνωσι μέ το φαρμά-
κιον της κακοδοξίας των , οι οποίοι jy διά συνοδών οίκαμε-
νικ&ν, ηγαν διά συνελευσεων επίσκοπων , άπ όλα τά
μερη Της γης είς ένα τινά τοπον γινομένων , η k, μερικών, '
κατακρίνονται, Μ, αποκλείονται από τον αριθμόν των Xpi-
qiavccv, άφ à η δόξα των εξελεγχθη ένανΤία είς την άλη-
£ειαν τα 3εα. Τοιαυται οίκαμενικα) Συνοδοί μετά την
σύνοδον των Aπçqόλωv γ.) συνηθροίο3ησαν επτά, ε'κ.·
σοφών k, ενάρετων ανδρψων συγκροτηόείσαι · α. η εν Κι -
καία εκ τρια·/.οσίων οεκα οκ,τω 3εοφορων πάτερων κατά

«) 'Εψισ.ζ, 2ρ, β) Metfâ. ι g , 15^-19· γ) Πρχξ. 15, 6.
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'Αρείά ζβΧ. tvj'. Έημ. β«τ'η από Χριστά 325. επί ?ης
βασιΧείας Κωνσταντίνε ra μεγάλε. Β") η έν Κωνστάντια*
στόλει ε'ξ ε'ξακοσίων πεντηκ-οντα πάτερων κατά Μακεδό-
νιε, ît, Σα-^εΧΧίε , 'ΑΗοΧΧιναρίε τών αίρεηκών (αυτό'·1·
^Ο σ*ό 381 , επί Θεοδοσία τα μεγαΧα. η 'Εφεσω ε'*

διακοσίων πάτερων κατά Νεςορία ζαύτόά.) τό 431» ε·7τ)
©εοδοσίε Ta μικρa. Δ) η εν Χαλκηδόνι εκ. πατέρων ε*
ξακοσίων λ, τριάκοντα κατά. Αιοσκάρα k, Ευτυχους (au-
τό^Ο τό ε-πϊ ΜαρκιανΒ. Ε) η εν Κωνςαντιναπό*

λ ει το' /3', εξ εκατόν εξήκοντα πέντε πατέρων κατά 'Ω,ρι-
γένας %, Εναγρία , λ, άλλων, Το 553, επί 'iaqiviava. στ;)
ϊ εν ΚωνσταντινΒ7ί·όΧει τό γ'., ε'κ διακοσίων ογδοηκοντα
εννέα πατέρων , η *·ατ' άλλες εκατόν έβδομη κοντά κατά
μονοόεΧητών, Το ό8θ , ε'πι Κωνσταντίνε Ta ΓΓωγωναΤόυ*
Ζ) 'Η εν Νικαία τό β, ε'κ τριακοσίων Πεντήκοντα πατέ-
ρων κατά τών είκονόμάχών, To 7$ 7 » ετίϊ Είρηνης της βΛ*
σιλίσσης. Αύται αϊ Συνοδοί έ€ε€αίωσαν Την Ευαγγε-
λικών άΧηΑέιαν, k, ταύτας μονάς αποδε^χεΤαΐ η τών ευ-
σεβών εκκΧησία , κρατασα. τάς διαταγαςτων , ώς Χόγιοί
Τα παναγία Γίνευματος. "Εγειναν δεχ k, άλλα ι μερικά)
fc, τοπικάi Συνοδοί περί διαφόρων υποόεσεων, Τάς οποίας
εξιστορεί άκρι^&ς η εκκλησιαστική Ιστορία.

ι.θ'. rO ""Ιησούς Χριςός αώταξεν είς τήν Έκκλησίαν
αυτου μυστήρια, ήτοι τοιαύτας ττνευματικάς τελετάς, διά τών
δποι'ων δίδει έίς τόυς πίςοΰς τήν αόρατο ν χάριν του τταναγίου
πνεύματος υποκάτοί είς ôpatà σημεία.

Σ'ημ. Α'. 'Ο έίνόρωπος είναι σύνθετος εκ ψυχής k, σώ-
ματος ,, ή'γεν ^ξ ενός οντος αόρατα άύλβ , % ετέρα ορα-
Τα k, υΧικα. Aid τατο ο προνοητης της ημετέρας σωτη-
ρίας έδίώρισε μέσα υλικά * 51, ορατά, υΠοΉι'πτοντα έίς Τιίν
«Vc3ncriv ? α. διά νά δεικνυωμεν ημείς δί αυτών, ως δί
εζωτερικ,ών τινών σημείίον , την εσωΤερικην επιςροφην k,
μετάνοιαν της άυΧα κ^υχης μας, k, β. νά παριςανηται λαμ-
πρώς είς την διάνοιάν μας η άοράτος αύτα χάρις, τν|ν ο-
ποίαν, κατά τάς ά^-ευδείς αυτα επαγγεΧίας, εκχεει είς
πκςας , όχι διότι δεν i μπορεί νά γνωρίσει την εΚκξρ ο-

È
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φ/[νμας, ν} νά μας πΧροφορησ1^ ntspi Της εκπληρώσεως
των επαγγελιών τα k, χω'ρ)ς τά ορατά σημεία ταύτα., αλ-
λά διά\νά τυπόνηται ζωηροτέρως είς την \^υχην μας διά
των εξωτερικων τάτων ίεροΤεΧεςιων ο άειότατος σκοπός
Των ' ωςε διπλαν είναι το έργον των μ,υςηρίων · όταν 3εω-
ρωνται άπό μέρας τα ®ε% } μας βε€αιόνασι περî της είς η-
μάς δί αυΤων μεταδιδομένης $είας χάριτος · όταν δε
ΉεωρωνΤαι άπό μέρας ημων αυΤων, παριξάνασι παρρησία
Την περ] την εκπληρωσιν των Χριςιανιχ-ωυ καθηκόντων
χρεωςικην ημων προόυμίαν. *Ω.ν&μ.αο3ησα.ν δε μνςη-
ρια αύται αϊ ϊερα) τεΧεΤα), διότι μυούμε ôcc διά των ο-*
ραΤων τάτων τά αόρατα , μέρος τι βλέποντες , k, μέρος Τι
πιζεύοντες' ούτω π. χ. είς τό βάπτισμα, βΧεπον-τες Χαό-
μενον είς Το υδωρ τό σωμα, ΗιςεΌομεν ότι ωσαύτως λά-
stuι, καύαίρεται k, η ψυχν} άπό τάς αμαρτίας διά της
χάριτος Τα αγία "Πνεύματος.

Σημ. Β'. Μυςηρια ετάχθησαν 'itρωΤον είς τά,ν παλαιάν
Αια^ηκην η 1Τ ε ρ ι Τ ο μ η, ïy Τ ό Πάσχα. Η περιτομη ε~
τάχόη παρά ©ε« α} είς τόν * Αβραάμ, k, τάς άπογόνας Τα ,
είς σήμερον Της εσωτερικής περιΤομης των σαρκικών έπι-
όυμιων, τάς οποίας πρέπει νά άρνηΟη , oqic; Χατρεύει τόν
®εόν εν π ν ε υ μ ατ ι k, ά Χ η 6 ε ί α (ΠαυΧ. *Ρωμ. 2, ,
29}· 'Ε.ντ'ευάεν ονομάζονται οι Πιςοι τέκνα τα *Α-ξραάμ 9
ως χρεωςανΤες νά φυλαττωσι την πνευμαΤικην περιτομην,
της οποίας έλα€εν εκείνος πρώτος τά σημεία. 'Αφ' où
ηΧόεν ό Σωτηρ τα κόσμ.α ΐίερϊΤεμών τάς άμ.αρτίας ημων
κατηργηατε την εξωτερική ν περιτομην Της σαρκ,ός Ό, δια-
τάξας άντ αυτής τό άγιον βάπτι&μα είς τάς μαάητάς
τα. Το δέ Πασχα Της παΧαιάς διαύηκης ητο η βρωσις
τα ιίασχαΧίου πρόβατα, ρητώς διαταχθείσα είς τ·ας\σραη-
Χίτας γ") προς τύπον τα αμωμα άμνα τα Xpiqa , όςις ά-
ποθανων επι ςαυρα κατεπαυσε την σκιάν τα νομικά Πά-
! <yji, διαταζάς αν τ αυΐα την κοινωνίαν τα άχράντα αυτ*
σώματος k, αίμ,ατος.

«) Γίΐ'ί'σ. 1 γ, ιο. Ê") Κολασσ. 2, ι ι. y) ι:
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·/. Ή ηρ.ετε'ρα εκκλησία έν τη via Δια^η'κη ε χα
επτά ρυςηοια · α. το Έάτ.τισμ,α · β. το Χρίσμα * γ. την α-
ytav Ευχαριστίαν '· & την Έξομολό^ησιν · ε. την Ίερωσόνην ·
στ. τον Γάρ,ον · ζ. το Ευχελαίον.

,. σημ. δυω είναι τά κνριωΤατα κ, εξαίρετα, της νέας
Δια£ηκης [χυςηρια^τό Βάπτισμα k, η Εύχαριςία. 'Εκ,
των λοιπών Το μεν Χρίσμα η Εξομολογησις λαμβάνον-
ται παβ ενός εκάσ/ό Xpiqiava ως μυςηρια είς πάσαν την
εκκλησίαν των πιςων επίσης κοινά' η δέ Ιερωσυνη , k,
ό Τάμ-ος, κ, Το Ευχελαιον δέν υποχρεασιν εξ ανάγκης ό-
λας τάς Χριςιανας. Αεγομεν δέ περίενρς έκάςα των μυ-
ίςηρίων τάτων κ,ατά μέρος.

Ç. κα'. Το Βάτϊτισρα είναν [χυςηριον :εϊς το 6~οΐον , ό-
ταν το άτολμα -πλυ-νεται 'βάττνιζομ.ενον ε'ις το νδώρ , καθαρίζεται
η ψυχη του βατ.τιζου,ενου διά του αψ.ατος του 'Κριςου.

Σημ. Α'. Το μυςηριον τατο διέταξεν αυτός οΧριςος,
ότε άπέσειλε Τας μαθηταςτα νά διδαξωσι την Ευαγγε-
Χικ,ην Πι'ςιν είς όλον τον -κοσμον α")' ητο δε σύνηθες k,
πρότερου είς τάς Ιαδαίας, ο'ιτινες ε£απτιζον Τάς έκτων
ε θνών είς την 3ρησκείαν των προσηλυτας, k, τας μετα-
νοώντας πολλάκις , ως έ-^απτιζεν ο Πρόδρομος είς τά ύ-
δατα Βν^α-βαρά κ, 'Αίνων γ^). Αλλά τό βάπτισμα Των
5χαδαίων ητο τόπος , k, προτελεσμα τροπον τινά τα πνευ-
ματικά fc, ύπερφυεςάτν ημετέρα βαπτίσματος δ}. Τίνε-
ται δέ τατο Το μυςηριον διά πράξεων τριών. α. ό μ,εΧ-
Χων νά βαπτιοό'^ , πρέπει νά κατηχηάη ί καν ως την |Ε J*-
αγγελιχ,ην διδα σκαλί αν ' β. μετά Την κατήχησιν νά άρ-
νη&λ Τον ' διάβολον , k. τον κοσμον y k, εαυτόν, ηγαν τά
θελήματα τά Σατανικά, k, τάς των αιτήσεων ηδονάς

I jb^'*··- · . - ■ '·■' .'.ι £ ■ '··. .i-.i'^iît· ϊβνΐΐ HV^tTC'·*? MDWtiy.^;·^

se) Ματθ. 28? 19· β) 'iw«vv/)5 μ.εν ε§άτζτιξ$ βάτ-.τισμχ μετα-
νοίας rw λα Si j Xsy uov , εις τον s ρχ.ομενον μετ αντόν 7ν« TtlsHawa·,
τατ;πν fis τον Ιησ«ν Xpirov. ΤΤρα|\ ιρ, 4· γ) Jjixvv. i, 2g,
3 3 5 23. δ") Τωο>ννής μεν ε§«.πτισεν υδατι , νμε7ί δε βκπτΐ&<\-
<tsjSs εν lïvsvματ/ ayiui. TTpxf. 11, 1 Ci 5 Mecpx. ι,'8·

Ή 2
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κατά τό ,,ΟςΤιζ θέλει orfiaras μα ε\$εϊν άπαρνηιταδίω ε-
αυτόν" ζΜαρκ. 8, 3>ί0 γ· ακ-ολΒ^ως ·€υΰίζετα.ι Τρις εις
τό υδωρ υπό τβ Ιερεως επιλεγονΤος είς εκα'στην κα,τάδυ-
σιν τά Χόγια Ταύτα. ,,Βαπτίζεται ο δαΧος τα θε« είς Το
"όνομα τβ Πατρός, k, Ta Γιβ, τβ αγίου Πνευ'/Αατδς.<Γ
Αυτη ε7ναι η ορατή τα βαπτίσματος τελετή, α/ δέ αό-
ρατοι αύτα ενέργειαι διά πίστεως τεΧεί'όμεναι , είναι ai ε-
πόμεναι. α) 'ΑποΧάεται ό βαπτιζόμενος τάς αμαρτίας
τα διά Τον θάνατον ra ημετέρα προς Θεόν α ρ αν ία μεσί-
Τα * διότι οχt τό ύδωρ , αλλά τό δί ημας έκχυόεν αίμα.
τα ΣωΤηρος ΧριστΒ, καύαρίζει τόν ανόρίοπον άπό τάς cl-
μαρτίας διά Της χάριτος τα αγία Πνεύματος, α) β. 'Ε/α-
■ξαίνει είς Την Διαόηκην τα &εβ, τατεςιν υπο%ομενος να
αφιέρωση Τ8 Χοιπα είς λατρείαν Ta , απόκτα το δικαίωμα.
Τα νά γίνη κ\ηρονομος της αιωνία ζωης Τβτο φανε-

ρόνει η είς τό βάπτισμα επίκΧησις τών παναγίων ονομά-
των της αγίας Τριάδος · γ. 'Αναγεννάται κατά τά λόγια
τβ Σωτηρος γ), τατεςι Χαμ^άνει νεαν πνευμα,τικην. κΧί-
σιν %, δύναμιν είς τό καλόν. Τοιαυτν, είναι ν,-δνναμις
τα υψηλΒ τάτα μυςηρία , τό οποίον όστις δεν λά-én, σωτη-
ρίας εΧπίδα δεν εχει, όχι μονον διότι δεν ε£α.πτίο3η είς
το υδωρ , αλλά , τό κυριώτερον , διότι δεν επίςευσεν είς
τό όνομα τα μονογενας Ύια Τα θεα. δ) στις δέ αΉιστνί-
σ·/Λ , λ, δεν φυΧάζη έντοΧάς τα Θεα , καν ε€απτί3ν, ,
θέλει κατακριάην ε).

Σημ. Β'. Εις τό βαπτισμα των νηπίων , άντ* Της
Πίστεως αυτών, συντείνει κ, ενεργεί η πίςις των γονέων,
τών προσφερονΤων αυτά αναδοχών. Ούτοι δμως χρέος
εχασιν αφευκτον νά τά διδάσκωσι την ΕυαγγεΧικην πί-
ς:ν , εύόύς α'φ' à ελίωσιν εις ηΧικίαν χωρητικην διδασκα-
λίας, δια ν« τα' στερεόνωσιν ει'ς την συαρ/χογην τών μεΧών
της τα Χριςα έκκΧησίάς. "Οτι δέ τό βάπτισμα τών Χρι-
στιανικών νηπίων είναι σωτηριον, αποδεκτδν είς τόν.

«) Α. Πί'τρ. 1 , j 81— Ι£· Ο Τ,'τ· 3 > 5 —7· ν) ίωαιτ,
5· δ) «ντ. *υτβ'5ι j ri^;. . 36'. Ο M«j»x. 16, 16.
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Φεου , βε£αιονεται χ, από τήν πραζιν των Α'πο «στόλων , οι-
τινες βατττίζοντες οικογενείας οΧοκΧήρας εξάπτιζον έντα-
μα k, νήπια a), k, όΊοτι εγεννήόησαν από πις'βς γονείς
είς τον κολπον της Εκκλησίας , k, είς τήν μετά τα ®εοο
άια4ηκν\ν , ΤεΧος απο τήν Ήερΐ των νηπίων άπόφασιν re
Σ'ωτηρος , όςις εύλογησας αυτά, ειπεν , οτι τών τοιάτων
έςϊν ή βασΊ,Χεία τών ουρανών β~) , ώς άκακων οηΧονότι fc,
άόώων άπό της απιςίας τών λοιπών αμαρτημάτων Τον
μώμον. 'Εκ τατου βεβαιόνεται k, ή σωτηρία των μετά
θάνατον, άν ποτε τόχωσι ν' άποόάνωσιν ά£άπτι%α.

. Τό μυςηριον , τό όποιον, διά της

με τό μόρο ν χρισεως τών μελών του ήδη βατ.τισθίντος ,. ετ.ζ,γεεί
εις αυτόν άοράτως τό πνευματικός μύρον, ήγουν τά χαρίσματα

του αγίου Πνεύματος. ___/ —-----

σ,ν,/χ. α'- το μυςήρίου τατο τελείται υπό τ« ιερέως
μετά το βάπτισμα,, χρίοντος τά κυριώτερα μέλη
τα σώματος με μ,υρον , επιλεγονΤος ταύτα τά Χόγια.
,,Σφραγΐς δωρεάς Πνεύματος άγία", Λιά
ταυτνις τί^ς ιεροτελεστίας ί'πιφοιτα τό άγιον. Πνευ/χα έπι
τόν βαπτιο3έντα , σφραγίζει fc, βε€αιόνει Την εκ τα βα-
πτίσματος χάριν γ~), καόώς έπεφοίτα είς τάς μαόητάς
τα Xpiqa-. Το Χρίσμ.α μετεχειρίάη η 'Εκκλησία άπό τάς πρώ-
fsçrviç άκόμη αιώνας, αντί τ^ς επιάέσεως των χειρών τών
'ΑποςόΧωυ έπΝι τνίς κεφαλή των νί&ΐΊ βαπτι<χ!εντων πιςών·,
διά της οποίας ελάμβαναν ατοι τό άγιον ΙΙνεΰμα δ).

σ^μ.. β'. 'η 'εκκλησία μεταχειρίζεται προσέτι το
χρί&μ-α % είς τάς έζωμόσανΤας k, έπιςρέφοντας Χριςιανους
Χ, είς τάς αιρετικές βαπτισμένες όντας κατά. τό δόγμα
των, οταν προσέρχωντα ι είς τήν όρόοδοξίαν , k, διάτα
èpara Tara σημεία συγκαταλέγει 5J, τάτας με τά μέλη
Της όράεδόξ» κοινότητος εy.

α) ι6, 32 '—3 Α. ΚορινΖ. τ, ιό. κτλ. βΟ

Ιο, 14· ν) β. Κορ/νθ. 1 , 21 '—·ΊΊ. δ) Πρα£. g. ίγ, ι) Τί-
νΐί τιλϊν etlptrixvov sis Try ορθο^ο^ου 7:i<riv προσιργ.ομίΥοι βαπτίζονται,
rives χρίονται, £/2"ασ*»σ/ν οι /jpo,1 Kavsvii , cîov τη? fv Ni-
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χ·/. Ή άγια Εΰχαριςίι, η Μετάληψη , zlvccl μυ—
rr^io'j, άΆ του όποιου μεταλαμβάνει ο πιςός υπό τό είδος
του άρτου αυτό τ® σώμα του Xpiçou, καί υπό το είδος του οί-
νου αυτό τό αίμα του Χρίστου,' είς ά^εσιν αμαρτιών, κα?
7}ν al'Àvioy.

Σ'/,μ. Α'. Το εξαίρ.ετον τατο μνςηριον διετάχθη υπ*
αύτα σωτηρος Xpiqa, κατά rev οποίον ο 'à'πόςολος
ΤΙανλος διηγείται εφεξής Τροπον α). Ο κύριος 'ϊησίϊς
έν Ty νυκΤι, ά παρεδίδεΤο , εΧα€εν âprov , εύχαριςη-
σας έκλασε , κ, είπε ' λάβετε φάγετε ' τ ντο μα Jqî τό
çrcqxa, τό υπέρ ν μ. ω ν κλωμενον. Ύατο ποιείτε είς Την
εμην άνάμνησιν. 'Ωσαύτως τό ποτηρϊον μετά τό δει-.
πνϊ,σαι, "λέγων. Ύατο τό ποτηριον η καινή Διαθηκη ε*
ςιν εν τω εμω ,αίματι■' τατο ποιείτε , οσάκις άν πίνηΤε ,
είς Την (μην. άνάμνησιν, Οσάκις γάρ άν ε$ίητε τόν
-άοΤον τΰΤον, k, τ ό ποτηριον τατο πίνητε , τόν ,SàyaTo%>
τα Κυρία καταγγέλλετε άχρι ς à άν έλθηςί. 'Η είς τας 'Α-
ποςοΧας γενομ,ένη αύτη διαταγή αποτείνει επίσης είς
οΧας τάςΧριςιανας, είς τάς οποίας εδόθη τό δείπνον τατο
πρόγευμα εκείνον τα ούρανία δείπνα τ·ης βασιλείας τα;
Θεα ^ όπα ,9έΧασιν άπολαύσειν αίοίνιον μαν-αριότητα οΧοι
οι ευσεβείς £ ο Σωτηρ ημων ρητωζ παρήγγειλε νά γίνη-
ται τό μυάηριον τατο ,/'Αχρις έ άν ελθη" διά νά
κρίνη. ζώντας νεκράς. Εντεύθεν είναι φανερόν , ότι η
'.Εκκλησία δεν πρεπει νά ίεραργ% τό μυςηριον τατο καν*'
άλλον τρόπον , είμη καθώς τό διεταξεν η κεφαλή αύτης
ό Χριςός. Αυτός ελα€ε τόν άρΤον, τό ποτηριον με
τόν οινον είς τάς αγίας αύτα χείρας, >t, προσευχηθείς ευ-
λόγησε k, εύχαρίςησε τον ούράνιον αυτά πατέρα' έπειτεί
κλασας τόν άρτον είς κομματια, τόν διεμερισεν είς τάς
μαύητάςτα , ωσαύτως και από τό ποτηριον τάς έπρόσ^αξε

χ α ίβ SuvoJ» ô . τηί si» Ααο Stxn'cc ο . ft\t "Συνόδχ ο ys'.
■ris ιν Ν/*#ί« το Β τ ο ·ή . Βχσιλίΐ'», ο μξ. κτλ.

α) À. KopivS. 13, 23 ——.2 6, §) Αρχ. 22, χ 6. Μ «τ,θ.
2 6, 29. 'Μ14 , 25.
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νά πίωσιν όλοι. 'Α-ΠαραλλάκΤως κατά τόν αυτόν τρόπον
Ιερ'όργεΐ τό μυσ,ν-ριον'τατο η όράόδοζος ημών 'Εκκλησία.
Κνόυς αφ' à συναάροι$% η -κοινότης των πιστών, ψάλλον-
ται είς δοζολογίαν ra υψίστου or ψαλμοί, k, προσεύχον-
ται κοινώς οι Πιστοί κατά Το παραδειγμα Των 'Αποστόλων,
οι'τινες ετελείωσαν τόν δείπνο ν τόν μ,υστι.κόν με κατάλλη-
"λον θείον ΰμνον α). "Επειτα ό ιερεύς άρχεται κατά τό
παράδειγμα Tà Χρίστε νά δοξολσγη τόν ουράνιον Πάτερα.,
οινιγ«μενος τάς προς τό ανάρωπινον γένος ευεργεσίας Ta ·
εζαιρέτως δέ Την διά ra μονογενές αύτα Γιε απο\ύτρω-
σιν των Ήιστςον , ϊ*, ευχάριστων Toy θεόν δια Την άκραν αυ-
τα εύσπλαγχνίαν και άγαόότν,τα εξ ονόματος όλης ^ης
'Εκκλησίας. Μετά ταύτα ευλογεί τά άγια δώρα, έπι-
καλάμενος επ' αύτά τό πανάγιον Τϊνευμα, πρώτος αυ-
τός μεταλαμβάνει Την άγίαν Ευχαριστίαν, 'έπειΤα Την με-
ταδίδει k, είς τες Πιστές κατά τά δυω ε'ίδη.

Σημ-· Β'. ΠαςΧριστιανός πρέπει νά Ηιστευη άδιστάκτως,
οΤι , f'v ω μεταλαμβάνει τόν ηγιασμενον άρτον τα μυστή-
ριε , μεταλαμβάνει αυτό Το σώμα τα Xpiqa , τό οποίον
κατεκλά(θνι ώς άρτος διά τών διαφόρων παΑων,^ εάυ-
σιάοίίνΐ δι αήμας επΊ Ta ςαυρα. Ωσαύτως k, εν ω μετα-
λαμβάνει τόν, ηγιασμενον oivov τα ζωηφορα ποτηρία , με-
ταλαμβάνει αυτό τό αΤμα τα. Xpiqa τό εκχυόεν από Την
Ήαναγίαν α,υτα πλευράν υΠερ Της ημετέρας ζωης. Ουτω
μας βε-βαιόνει ο Χριστός αυτός, σίερι μεν Ta apra είπων.
•,,Τβτο. ε'στ ι τό σώμα μα (ί Περί δε ra οι va ,,τετο
ε στ ι τ δ αΐμ α μ α." 'Ο σκοπός τάτα τα μυqηpίa απο-
βλέπει εις -τό νά φυλάττωσιν ci Πιστοί ζώσαν εν εαυτοΐς
Την ενόύμησμί τα θανάτϊ ra ΣωΤηρος ημών, ^ Την έζ
αύτα πηγάσασαν σωτηρίαν. Ta κόσμα /3). Αιπλαν δε εί-
ναι τό εκ Της μεταλη^εως όφελος τών Πιστών ' α. δί αυ-
^ης γινόμεόα. εν πνεύμα με Τον Χριςόν γ), fc, εκ Tara
Η*ληρΒ'μεδα χαρας à, ευφρόσυνες πνευματικής' β· διά στ^ς

et) Μ«τθ. 26, go· Τ»το ττοΐίΤτϊ siî την */>c»jf άναμνη··

«ιν. α'. Κοριν, j ι , 2.5· V.) Ίββ^νν. 6 j 5^·
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ΦγζαςΜεΤαληύ,εως άγιαζόμεόα λαμβάνοντες Την άφεσιν
Των αμαρτιών,, % Το δικαίωμα. Τα να κλήρονομησωμεν
Την αίωνιον ζωην α). \

. χδ'. Πρώτον δε πρεπςι νά ανακρίνη επιμελώς την

«τυνεί^ησίν του, όστις με'λλες να κοίνωνη'ση, και ετζειτ% να προσ-
ερχηται εις την μετάληψιν, κ$τα την πχραγγελίαν του "Απο-
στόλου. ,,Δοκιμαζετω Je άνδρωπος εαυτόν, και οίίτως εκ του
#ρτου εσδιέτω, και εκ του ποτηριού πινετω. " (Α. Κορινδ,
28).

Ση/Λ. Α'. Διά νά μεταλά·€η τις άξίως τ·/ν άγίαν Ευ-
χαριςίαν s πρεπει να προεΤοιμαό^ν δια. της δοκιμασίας
εαντΰ , ηγαν τρέπει να εξέταση καθ εαυτόν Την διάγω·?
γην τ$ , ηγαν τάς προλαέασας τα πράξεις, r«ç λο'γβς*
τάς ενθυμήσεις , αν συμφωνωσι με ra'ç έντολάς τα.
®εα, 5*. αν £ί αυτών επληρωσε τά καθήκοντα τα , τά ο*
ΉοΤα υπε%έθη είς τόν καιρόν τα βαπτίσματος. *Αν ευρη
ότι παρέβη είς πολλά τόν £ε7ον. νομον , πρεπει νά Χυπη-
αΠο καρδίας , k, νά δραμη νά φανέρωση δια της εξο-·
μολογησεως την. πληγηντοι* είς τον 'ΐερεα , θαρρών εις
Την ευσπΧαγχνίαν τα &εα , Ηιςεύων άδιςάκτως, οτι,
ό πολύτιμος θάνατος τα Χριςα είναι ικανός νά καθαριστή
τές πιςας από Πάσης αμαρτίας. Τοιαυτην εσωτερικην.
γνω<χιν, ηνωμενην μετάφανεράς ομολογίας , απαιτεί παρ
ημών η 'Εκκλησία, όταν μεΤαΧαμ^άνωμεν Την άγίαν
Ευχαριςίχν , εις της οποίας την κοινωνίαν επιλέγομεμ
ταύτα τά λόγια. ,,ΤΙιςευω, Κύριε, χαϊ ομολο-
γώ, ό Τ \ συ ε Τ αληθώς ί Χ. ρ ι ς ό ς , ο υιός του
® ε α τ α ζώντος, ό ε λ â ω ν είς τόν κοσμον α-
μαρτωλά ς σωσαι, ών πρώτος ειμί ε γ ω. "
Δια Τ8Το από τό μυςηριον τατο πρεπει νά εμποδίζωνται.
©ι ψευδείς Χριςιανοι, k, οΐ φανερόi άσε-éfTç 0> oj ά-

et) 'lu)&vv. 6, 5». 'e«p TVs (Κ τά rit rît ίρτν ξλβζται

9 Is Τον cti If J ν χ. Μ.) $ότί %ο aytov rc?s κυσί ' βχλη Tt ris s



picpQoiToi άμαρτωΧχη , οίτιννς , iàv προσέΧάωσιν είς τήν
κοινωνίαν χωρίς τνίς Kpo&u[κζσης προετοιμασίας , ετίισπω-
criv είς εαντύς τήν 3είαν δργήν , α!·ς καταφρονι^τα* τής
αγιότατος ra @ε£ α}.

Σνιμ. Β'. Οι Χριςιανο) της παλαιάς 'Εκκλησίας μετε-
Χαμ-ξανον τήν \\,υχικήν ταυτην τροφήν καό' εκάστων εβδομά-
δα τήν Κυριακή?, οποτε k, μονον εγινετο Χειταργία β) * έπει-
τα ε'Χειτάργ-όν k, έκοινωναν χ, τό σα·€·€ατον γÀ λλ£ δε
Τρις Της εβδομάδος, τήν τετραδα, k, τήν παρασκενήν, χ, τήν
Έ,υριακήν δ^' αΧΧα δέ Τετρακις 7 k, ταύτας δηΧονοτι, κ,
το σά·€·€αΤον , έτι δε 5t τάς έορτάς ε"). ''Επειτα συνε*
χί(χίνι /Λεν ^ ΧείΤΰργία καό' ήμέραν ς) καόώς k, σήμερον, δεν
μεταΧαμ.€ανον όμως k, καί' ήμέραν οί πιςοί · αλλ' άλ-
Χοι μεν ΉΧειοτέρας, αΧΧοι δε οΧιγωτερας φοράς, τνΧάχι-
c;ov δε κατά τάς μεγάΧας εορτάς οί περισσότεροι ζ~). Το
ευ<τε£ες ΤόΤο παραδειγμα Της παλαιάς Εκκλησίας πρέ-
στει νά μιμωμεόα k, ημε'ΐς , διά νά μή ψυχραίνηΤαι προς
τον Χριςόν η καρδία μας διά τήν στίανίαν τα μυςηρίου
μετά\η\^ιν.

κε\ Ή Έξομολογησις είναι μυστήριον , εις τό όποιον
συγχωρούνται άπό τόν θεό ν διά τ où ιερέως αί άμαρτιαι τών
πιστών , εάν ούτοι τάς ομολογήσω σι ν ειλικρινώς, πιστευοντες ά-
διστάκτως εις την ά£ίορ.ίσ0ιαν tou Χριστού.

Σημ, Α'. Δεν εΐίναι κανείς αναμάρΠΊΤος είς τήν
«yvjv n). "'Οταν ο Χριςιανός μετά τό βάπτισμα τϊέση πά-
λιν εις άμαρτίαν, δεν έχει άλλο μέσον νά KaSa.picd^, k,

μαργαρίτας uuùiv s μπρο&ίν πΖν χοίρων ' μη-κοτβ καταπατησοοσ/ν uu-
riss tv rois vzooîv αυτιών. yr <i.

a) Ο iJ&tv*v , j πίνων χναξίΐΜ , κρίμα teiOTiy *α$ί*/, πίνει.
A. KopivS. n ? 29. ί) 'I»r7v. μαρτ. AocoXoy. $rpo%s A vrwvTW.
■ηκμαξί SV t> 3sTos 'IsrTvo? το 140. y) AuyK.nv. «πΐΓ. ji8 tpet
'Javvsap. 'Εττίφάν. Κνπρ περι ori'r. usK. 465. 466. e) ο μιγ.
Εασ/λ. tfsif. 7tpJf Κα/σαρ. Tïeerpi*. r) ΧρυαοΓ. Ο μιλ. 17. els την
*ροEg"ρ. 'Αμ($ ρ, Β:€. $ ι:sÇ>! Μυ>-γΐρ. xe<p. 4· <?) Xpoffo'r, 'θμΐλ.
3· «/ι*pos'Eipior. >j) Εαν «ι'πωμ,βν οτι αμαρτ/αν bi*
ί αυτα s πλανωμεν. Α. Ίαιχν. ι ,
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νά άναΧά£% ra Θεΰ Την χάριν, ηϊάρεζ Την μετάνοιαν Χ,
ε'ζομοΧογησιν cl). Η άληόης μετάνοια, εξ ανάγκης πρε-
πει νά εχη τά επόμενα · α. νά ομολογησγ, τις είΧικ.ρινώς
τάς ίδίαςτα αμαρτίας β)· β. νά κατηγορά cry εαυτόν ώς ά-
μαφτωλον ενώπιον ra θεώ γ)· γ.νά συλλογίζεται την ά-
πειρον ra Θε2" ευσπλαγχνίαν, την οποίαν άδεμΛα αμαρ-
τία δεν δύναται νά υπερ£γΙ} k, νά Πιστέ υ'η άδιςάκτως , οτι
ο άποόανών υπέρ ημών ΣωΤηρ τ a κόσμα ο Χριστο'ς επροζέ-
νησε Την χάριν ra αρανία πατρός τα είς δλας τάς είς αυ*
Τον ελπίζοντας, % πιςευοντας θερμώς * δ. νά κάμη
ςερεαν αποφασιν νά αλλάζω ζωην εις τό έξης» διάγων
$εαρεςως. ΤαυΤα είναι τά σημεία της άληύας εζομολο-
γησεως , η οποία πρεπει νά γίνεται εμπρο$εν τα Ιερεω-ς
διά δυω μαΧιςα αιτίας · α. διά νά λά£ή ό εζομολογάμέ-
νος παρ αυτα πνευματικην όδηγίαν k, συμ€αλην περί της
ψυχικ-ης αυτα σωτηρίας ε)· β. διά νά εζαγγείλγ, ό ιερεύς
εις τον εζομολογάμενον την άφεσιν τών αμαρτιών τα εν
ονοματι Χριςα σωτηρος τα κόσμα ζΠρεπει δέ νά εξομολο-
γηται ο Χριςιανός της αμαρτίας τα τό είδος ακριβώς, μη αί-
<%υνομενος ν ανακ,αλυψη £ίζ άνόρωπον σε€ασμιον, δ,Τι κα-
κόν δεν εφο£ηύη νάπράζη ενώπιον τών άγιωτάτων όφόαλ-
μων τα ®εα, είς τόν οποίον, μετ,ανοών ήδηy τό εξομο-
λογείται διά μέσα τα πνευμαΤικα πατρός τα.

Σημ. Β. Η είζομολόγησις πρέπει νά γίνεται* δσά~.
κις μας τυπτει η συνείδησις διά καμμίαν άμαρτίαν, η
καν οσάκις προετοιμαζόμενα διά την 3είαν κοιν,ωνίαν.
Διετάχάη δέ εξαρχής τό μνςηριον τατο υπό Της Ta' Xpiqa
Εκκλησίας θ) εκλεγάσης άνδρας ιεράς k, φρονίμας, νά

«) Α. 'ΐωχν. ι,9· β) Γί»υϋ3ι τιην χάιχίχν σα .... ετ-ιτρχ-
ψγ)τε ι}οί άφετηχcrfi. Ιερεμ. 3» *3—' 1 4· ν) Εγν ««'tree εξατ/α-
ρευσω ζλτ ε μα rijv χνομίχ * μα τω Κνρίου. 43 » 5·

^ Α.

'Jmixv. 6, 7· 0 Γοίι/Λ. 6, 2—'12. <f) Ύμεϊί οι ΤΙνενματιχοί κχ-
τχρτίξετε τον τοιατον εν ττνευμχτι πραότητοί. Γοίλατ. 6, ι. y)
*Αντινοον άψητε ταί χμχρτίχς άφίεντχι χοτοΥί. Ίωχνν. 2θ , 23·
5) Πολλοί rs tuiv XftirtOxoTwv ΐ,ρχοντ· βξφμολογαμενο/, j avxy-
-ytAivrs-s ?rpxfus xorm. ITρχξ, if, 1 g. 5 'Istzojë. 5, 16. $
.\1xp x. I j 5 »
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$ερα.πεύω(Τιν ως σοφοί ΊαΤροϊ των άμαρΤανόντων τάς

πΧηγάς. _ ^ · iSife·-·'

κ στ'. Τό αξίωμα της ίερωσυνης ειναί μυστ^όν, είς

το οποίον το Πνεύμα το ayiov καδίερονεί διά των Εκκλησία—
ςικών λειτουργών ,. καί οιακόνων το έκλεχθέν] επιτη'<5είον μέ-
λος είστ την αυτήν &ακονίαν, Λα να ίερουρ^η τα μυστη'ρια,
καί να ποιμαίνη του Χριςου-το ποίμνιον.

Σημ. Α'. Ε/ς Την πνενμαηκην Της'Εκκλησίας £ιοί-
κησιν εκλεγεί η κοινότης , ^ιά Της κοινότητος αυτός ο
Κύριος, μέλος άξιον της ποιμενικής αξίας, το όπο%ον, αφ'
è διά των κατωτέρων βαθμών κατά ταξί ν χωρηση , χει-
ροτονείται εις ΐερεα από τάς προττας ποιμένας της 'Εκ-
κλησίας , οποίοι είναι οί επίσκοποι, η είς έπίσκοπον από
τάς Χοιπάς επισκόπας. Η χειροτονία γίνεται διά τ$ς έ-
πικΧησεως Τα αγία Πνεύματος , καχι Της έπιθεσεως των
■χειρών ενώπιον Της κοινοτητος , η οποία εκφωνεί Το'"Α-
ξιο ς. Της δε άξιότητος Τα ποιμένος ^υω είναι μαΧιςα
τά χαρακτηριςικα ' α,, διαγωγή ανεπίΧηπτος· k, β. δυ-
ναμις τα δϊδάσκειν k, νουθετε?ν * «ϊιο'τι ό ποιμην της 'Εκ-
κλησίας ? κατά τον ά-Ηοςολον Ι^αυλον πρεπει νά ηναι
τύπος των πιςων * ,,εν Χογω , ε ν άναςροφη , ε'ν αγά-.,
πη , ε'ν πνεύματι, εν πίςει , ε'ν άγνοια" (Α/. Τιμοί. 4».
12.0* αλλά περί Των καθηκόντων των διδασκάλων Της-
'Έκκλησίας ε'χ'πομεν τά Προσήκοντα (§. ιη\ Σημ.).

Σημ. Β'. Της χειροτονίας Το με'ν όνομα είναι πα-
λαιο'ν'Ελληνικόν Λ άλλο τι σημαίνον είς τάς'Αθήνας, Την
διά Της επάρσεως των τα δημα χειρών δηΧονότι έκΧογην
Των χειροτονη των λεγόμενων άρχων, οΊον Ταξιάρ-
χων , % Στρατηγών (ΊΊλίίταρχ. ενβίω ΠερικΟ η άπΧως την
άνάνενσιν k, κ,ατανευσιν τα δημα περϊ των πρακτέων, 'η δε
της επιθέσεως των χειρών επ\ Της κεφαλής τα χειροτονη-
μένα γινομένη πραξις, φαίνεται ότι ητο άρχαία Ιδ^αϊκη
σννηάεια ' διότι ·2τως εχειροτόνησε δ^άδοχον τ« β Mceotrifç·

*) Κ«ί Β. ΤιμοΖ, 4, 2. 5 Μ«τ3, 2S, 2·.
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τόν 'ΐησαν, ως άναγινώσκομεν (J Αριθ. 27» 22 ^—29·)~
uro if a, αυτνι τύπος τα'μυςηρία της ημετέρας ΐερωσύνης,
ήτοι της διάχειροθεσίας καθιερωσεωςτων~λειταργων τα Κυ-
ρί'ό , ηΤις ελα£ε Την αρχήν εκ Των 'Αποςολικων α. χ. ό μη
χρόνοιυ, λ, αδιακόπως διέμεινε μέχρις ημων. Οντως α-
ναγινά&κομεν χειροτονώντας τάς *Αποςόλας (ΙΙράξ. 1 4 >
230- ,,χειρατονησαντες δέ αύτοίς πρεσβυτέρας κατ' εκ.-
κ\ν|σιαν προσευξάμενοι μετά νηςειων παρέθεντο αύτοίς
τω Έ,υρίω ' 'e k, Α. Τιμο3. 22. 'Εντεύθεν έπεται α.
οσ*οι <5εν καθιερώθησαν δια χείροθεσιας δεν εμπορασι μ.η-
τs vci ίεραργωσι, /χνιτε νά διδασκωσιν επ εκκλησίας'
β. ό Χριςιανός χρεωςέί νά προσφέρε Τιμήν σέ£ας προς
Τας αληθινός ποιμένας της εκκλησίας , έξαιρέτως δε προς
τάς κοπιώντας : ,, 'Ε ν λόγω κ ctï δ ι δ α. σ·κ α λ ί α "
CA Ύιμοθ. 5, 1?0· >Γΐνα μετά χαράς τατο ποιωσι % //.vj
ςευάζουτες" ('Εφ. 13 , Τ7θ·

κΌ Γάμο; είναι ιερά τελετή, ε/ς την ότ.ονχν ο
ίερεός συνάπτει δύω τ"ρόσωπα άρσεν , κ α? θήλυ εις γάμου
κοινωνίαν , παρακαλών τόν θεον νά τους ευλογησγμ

Α', Είς raJrvjy -r^w ΤεΧετι^ι» άννίρ ^ γυυνι
λονΤες νά σμζευχθωσιν έξ αγαπης προς άλληλας είς γα.-
μον άκωλντου άπό τάς νόμας, συνάπτονται γαμικως υπό
τα ιερέως , ερχόμενοι είς τ^υ εκκ/Χνισίαυ , £ιά νά γίνεται ό
γάμος επϊ παρασία πολλών μαρτύρων, /λ ολν^υ τν^ν Κοινό-
τατα παρακαλεί τόν 3ε ό ν ο ιερεύς, <3W νά χαρίζω είς αυ-
Τ ας αγάπη ν , -λ, είρ^υ^υ , καρπόν κοιλίας,. Διά ταύτας
τίς ίεροτελεςίας γίνεται ο αμοιβαίος ατός σύνδεσμος της
συμ€ιοτεύσεως των άνθρωπων ειλικρινέστερος ςερεωτε-
ρος ενώπιον της ιεράς Τραπέζης, γίνεται Τω όντι τί-
μιος ο γάμος, k, η κοίτη αμίαντος ( E-ép. 13, 140· Δεν
s μπορεί δε νά διαμείνη ό σύνδεσμος έτος μεταξύ είς πε-
ρισσότερα. πρόσωπα ει μη εις ε να άνδρα πρός μίαν γυ-
ναίκα * ) ' διά τατο ο Χριστιανικός νόμος δεν συγχωρεί

*) Γενεσ. 2, 24. saovrxi οί δη ω s/s αχρκχ μίχν.
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τήν τϊοΧυγαμίαν κατά. Το παράδειγμα. τ« ϊϊρώτα δημιαρ-
γa, οςις. ,,άπ άρχής Υ-Τίσεως άρσεν καϊ .SvjXu έποίη-
<τεν aJraç" α) , όχι άρσεν κα.) £η\είας ποΧλάς, ή άη*
\υ îc, ttoWzç άρσενας.

Σημ. β', 'θ σκοτΐος Το τέλος ra γάμα είναι τϊ αν»
èjpoùTtivà γενας η δ ιαΤηρησις ' δια ταΤο -χρεωςασιν οι γα-
μικως συνημμένοι προς etXXvjXaç νά φυ~\άττωσιν άμίαν-
τον της κοίτης Των τήν πίςιν , συνοικαντες όμα β") , ά-
γαπώντες δ μεν ανήρ τήν γυναίκα, ως τό 'ίδιον σώμα
μεταχειριζόμενος αυτήν βον\όόν εις της οικίας Ta τήν συν-
τήρν\σιν δ^ , 5t φρονίμως οίκονομων τάς αδυναμίας της ε~),
νΐ £ε γυνη τον 'ίδιον άνδρα ως κεφα\ήν ζ"), ρυόμίζασα
τά η^η της κατά τήν αυτα άρεσκειαν y % ύπομένασα τάς
οργάς Τα , αν Τυχν! > μέ πραότητα πνεύματος η).

κ/η. Τό Ευχε'λαιον είναι Γερά τελετή, εις την οποίαν
6 ιερεός αλείβει με ελαιον τόν άσόενη , και παρακαλεί" τον
θεόν να τόν ίατρευση σωματικώ'ς και ψυχικώς.

Σημ. Autvi vî τελετή εΠιςνιρίζεΤαι είς Τα λόγια τα
'ΑΠοςόλβ 'ΐακοό&α. ,,'Α^ενεΐ τις ε'ν ύμ7ν ; Προσκαλε-
σαο3ω Ts-ς πρεσ·€υτερας της Εκκλησίας, προσευ%άο3ω-'
σαν επ' αυτόν, ά\εί\^αντες αυτόν έ\αίω ε'ν-τω ονόματι
τα Κυρία, k, νι ευχή της πίςεως σώσει τον κάμνοντα, à,
ί^ερίΤ αυτόν ο Κύριος, καν αμαρτίας ή πετΐοιηκώς , άφε-
ίνίσεται αύτω" (Κεφ. 5 , 14— ΐ50· Καί αυ'τοι <5ε οί α'-
πόςολοι ra Κυρία έχριον με έλαιον Τας ά&εναντας, ώς
φαίνεται είς τα MapKa τό 6, 13.

κθ'. 'Έξω τών προειρηρ,ε'νων μυστηρίων ε χει πρός
τούτοις η Εκκλησία καίτινας παραδόσεις και συνήθειας, αί
όποΐ'αι φυλάττονται από τους πιςους, ώς συντελοίίσαι η προς
βελτίωσα ηθών , η προς ευπρε'πειαν της Εκκλησίας.

«) M«V*. ΙΟ, g) 'Ε£ρ. 13, 4· 7) 'Εφ·σ. 5, 28.

Γ«ν·ίσ. 2, 18· ί) Α. Π«τρ. 3, 17- 5, 22-—2,ι.

>0 33· è Λ· ΠίτΡ' 3) 1—5.

Υ "



Σημ. Ε.Ίς Την 'Εκκλησίαν διεΤαχθησαν υπό των 'Α-
ποςό\ων , η των διάδοχων αυτών ποΧΧά έθιμα , τ cl ό-
ποια, εφύλαξεν ολνι vj σεβάσμιος άρχαιότης , όχι δ ί ο,Τι
έξήρτητάι εξ αυτών άναγκαίως ή σωτηρία εκάσ,ν , άλλ'
cri αφελκσΊ την ,κοινοτητα των πιςων παντοιοτροπως,
cha το οποίον πρέπει νά τάς φυΧάττωμεν ημ,εΊς με σέ-
■ξας. Ύοιαύται παραδόσεις είναι, παραδείγματος χάριν,
νά φορωσιν οι Ιερείς εξαίρέΤον είδος ενδυμάτων σεμνών,
ofav ιερνργωσι. Να άνάπτωνται φ cor α. εις Την Εκκλη-
σία, ν προς σημείον της διαπυρα πίςεως. Να 3υμιωμεν
Χι£ανωτόν είς σημείον Της. προς Θεόν αναβάσεως τ ων κα-
θαρών 3> ευωδ/αςικων προσευχών μας. Νά άναδείκνηται
ό ςαυρός είς σημείον Της είς τόν ςαυρωθεντα πίςεώς μας.
Να χαρακτηρίζω σ ιερεύς διά τν\ς χειρός Το όνομα τ« 'ϊη-
σν Χριςα προς ευΧογίαν των ευσεβών. Νά αγιάζηται τό
ύδωρ είς αναμνησιν τβ Xpiçs k, τβ βαπτίσματος ημων.
Να ςοΧίζωνται οί ναοί με σεμνάς εικόνας, διά νά μιμω-
μεόα τά πρωτότυπα , βΧεπονΤες αύτάς. Να εορτάζωμεν
διαφοράς εορτάς > είς άναμνησιν Των προς ημάς τ%
ευεργεσιών , vj τ'ών πράξεων αγίων άνδρων , διά νά διε-
γειρωμεθα δί αύτων περισσοτερον είς την άρεΤην, κτΧ.
ταύτας k, άΧΧας παραδοθείς φυΧαΤΤει άγίως η ημε-
τέρα ^Εκκλησία, απο€αΧΧει ομως τάς δε ισιδαιμονίας ,
α'ίτινες υπό το %ημα της ευ&ε^είας άντιφερονταί είς
Την 3είαν Γραφην, η είναι άγνωςοϊ είς την αγία ν αρ-
χαιότητα.

■ ΐ '"ΑΡΘΡΟΝ 1>.

λ'. Είς τό δέκατου άρθρον του Σύμβολου της πίςέ-
ως περιέχεται η αψεσις των αμαρτιών μας > :ητις είναι η" δί^
χαίωσις -ημων ενώπιον του Θεου.

Σημ. Α', η' άφεσις Των αμαρτιών γίνεται * α. διά
Της είς Χρ'ιςόν 'ΐησζν άδιςάκΤου πίςεως μας , όςις μ.ας έ-
καθάρϊσεν αφ* οΧας τάς αμαρτίας διά Ta ιδία αίματος.
Μυςηρια δέ καθώς ε'ίπομεν (§. ^ ο-υντείνοντα.
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Ηρός καίϊαρι&μόν τών άμαρΤιών μας είναι δύω τά εξαίρε-
τα, η Ευχαριστία , k, το άγιον Βα'πησμ,α, τό οποίου είναι
μόνον ευ τό εύσε^ώς γινόμενον , 51, δεύτερον επί Ta αυτκ
προσώπα δεν εμΗορεί νά γείυη , ότι ,,εΤς ό* χριστός, μία
η -πίστις , ευ Το βάπτισμα τών Πιστών ζ'Εφεσ. 4, 4—

διά τοον αγαθών , τά οποία- υφίστανται είς Ta θεί3 νο-
μό Την εκ.π\ηρωσιν α). . .

Σημ. Β'. 'Εναντία λοιστόυ τν)ς 'Εκκλησίας ή·**0 η α'ί-
ρεας των ν^χερο-βαπτιστώυ , k, άλλων διαφόρων Παλαιών
αιρετικών , οτίτινες β\ασφημως δδογμάτιζον , ότι οσάκις
άμαρτηση τις , ποσάκις πρεπει k, νά βαπτίζεται, ε'υ" ώ
τώυ πιστωυ αι αμαρτίαι κάόαρίζονται διά Ta δεύτερα βα-
πτίσματος , τώυ ε'κ μετανοίας δακρύων δηΧονότι , κατά
τό δόγμα, Της αγίας 'Εκκλησίας.

ΑΡΘΡΟΝ ΙΑ\

λα\ Κατά τό ε'νδεκατον άρθρον, οσοι εφνλαξσν
τήν -v.ict'j άμώμήτον , και έπραξαν τά*άγα$ά, θε'λο^ν άνασταδήν
εις άνάστασιν , οσοι δε έπραξαν τά ^ανλα, εις άνάστατιν
κρίσεως.

ι '. ί ' · . . - - .

Sn/Ju Α'. 'Επειδή ο άνθρωπος είς Τον άγώνα Της εΰ-
σε£είας γυμνάζεται όχι μονον κατά ψυχην, αλλά διά
σώματος * διά raro , άν τό σώμα χωρίζεται άπό την
; -ψυχή υ διά Ta Κανάτα, k, υπαγη είς Την φίοράν , θέλει
πάλιν όμως ctvac;α$ην είς τόν καιρόν της κρίσεως, k, έ-
νω$ην μετά Της ψυχής , διά νά άπο\αΰσωσιν εντάμα
τάς άμοιρα ς τών πράξεων των k, νά γενη ε'υτελώς ό
ανόρωπος, k, κατά σωμα δηΧονοΤι k, κατά "ψυχηυ , η
ευδαίμων , η άθλιος διά τά εργατa. Της κοινής άναστά-

-~~ , . . .

α) Ου τ-χΐ ο KsyiMV (Λ,οι , Κυρ/ί, Κυρί», ΐΐαελεοσετχι elf τη tf

βχαιΧε ία ν τουν ουρανών, αλλ ο 7rc|iiiv το' Βελημχ Tb ΤΙχτρόί y.n τ S

èv οορανοϊς. 'Jac^oj'ér. «2, 54, 3 Μ«Τ#. 7, 21. β, Κοριν3. 5 ,

2 ο, 5 Ιυίβνν. 5; -5·

Γί;. . .
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csîuç &ρχ$Ίγος Χ, ΤέΧείΜΤης είναι αυτβς ο σωτηρ ημων,
πρώτος εκ. rcov νεκρών άναςάς, ζα>!/ είς αιώνας · διά
TbTo k, πρωτότοκος, fc, απαρχή των κεκοιμημένων υπό
της'ΕκκΧησίας υμνείται. ©εΧασι δε αναςαάην , όχι μόνον
οί άγαύο) , αλλά fc, οί Hovvjpot άπιςοι fc, πιςΌι κατά τήν
β ε€αίωσιν Ta Χριστ» Ό· Το δε ,,ο υ κ άναςησονται
άσ°€εΊς εν κ ρ ίσε ι 3έΧει να έννοήση , οτι δεν
·,3~έΧύν άναςχΰην είς κρίσιν k, άναςασιν - ζωης, αλλ' δτί
είς κατάκρισιν της έζηΧεγμενης αυτών ασεβείας. Ωσαύ-
τως k, τ ό ,,ό π ι ς ε υ co ν είς κρίσιν α κ έρχεται γ)
φανερόυει τήν από πάσης αυςηροτητος τα Κριτζ εΧευ.3·ε-
ρίαν τών δικαίων. ΙΊως δε £εΧει γενην η αναςασις ra
έφύαρμένν , k, είς χεν μεΤα€ε£Χημενα ανόρωπίνά σώμα-
τος, ο αγενής ημων νας δεν δύναται νά καταΧά£%. Οί
αυτό), λόγοι, ο'ίτινες άποδεικνυασι την αΧηύειαν- τ« Ευ-
αγγελία k, τής μεΧΧασης κρίσεως, οί αυτοί εμπεδονασι
k, Την άνάςασιν των νεύρων. Χπερτερα δέ παντός α'ν-
όρωπίν,ΰ Χόγα είναι της 3είας Γραφής η μαρτυρία. "Επει-
θα τί είναι αδύνατον εις Την παντοδυναμίαν ra ; Τις
δύναται νά έννοηση πώς εκ τα μηδενός ο ύψιστος δημιαρ-
γος παρήγαγεν είς Το είναι τά σύμπαντα ; Αυτός ζτος
ωσαύτως, ακατανόητων δηΧονοτι υπέρ Χόγον , 3εΧει
τά έπανάξειν είς τό πρ,ότερον είδος, α'φ' à μετα€Χηάωσιν
είς έτερον. Ύοιαότην απόδει'ζιν μεταχειρίζεται ο άπό-
στολος Παύλος, διά νά έχέγζη τήν άφροσυνην τών, δσοι
διςάζασι περί πίτα." 'Αλλ' ερεί*Τις · πώς ε'γείρονται οί
νεκρόϊ; ποίω δε σκμαΤι έρχονται ; "ΑφρονΙ συ ο σπεί-
ρεις a ζωοποιεΧται, εάν μή άπούάνy. Και ο σπείρεις, a
Το σώμα τό γενησομενον σπείρεις , αΧΧά γυμνόν κόκ-
κον, ει τύχοί, σίΤ'ό , ήτινος τών Χοιπών. ο δε άεός
αυτώ δίδωσι &ώμα, καόώς ηόέΧησε. QA. ΚopivQ* 15*
35 38).

Σημ. Β . Η κοινή αναςασΊς 3εΧει (?υμ£νν είς Την
δεϋτέραν έΧευσιν τα Χριςου γ) , οπότε υπό 'ΑγγεΧων

et) ccCr, 5, ,2ο. -Ράλι*, ι, y) 'louiU'v. 5> 34·

24 , 3'· ϊ -s»·

s)
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ΰτα\ΐϊιζόντων μεγαΧως 3έΧασιν έγερθην ως εξ ΰπ'να ό-
λοι οι νεκροί ? κ, άέΧασιν αρπαχθηυ ,,έν νεφέΧαις
e ι ς ajH ά ν τ η cr ι ν τβ Κ υ ρ ι β ε ί ς "~ά έ pf α,4ί Q Α'. <&εσ-
craXov. 4 > παραςαθην είς rev Spôvov-τα- Χρις*.

Οσοι τοτε τυ)ζωσι ζώντες ^ <^έν ,5ελ8σιν αττο^ανεϊν όια
Ta κοινά , αλλά SzXacri παθε7ν Ίχπροσο'οκητ,Όν..τί-

να , 3αυμασίαν άλλί>ίωσιν κατά την μαρτυρίαν Ta ?Α·
«ποςολ» ,,Τ!α ντε ς μεν α κ ο ι μ η Ô η σ ό μ ε Ô α. *■
τ ε ς δ έ à Χ λ α γ η σ ό μ ε â α " (Α. Κοριν^. ι 5>,
Ταυτην <5"ε την μυςνιριώόη άλλοίωσιν περιγράφει άαυμα-
σίως τό σκεύος της εκλογής α). Δια τί^ς άΧΧοιωσεως
ταύτης τα σώματα των όικαιων £ε\αν γένην · α. άφθαρ-
τα κ α) αθάνατα, χωρίς ποτέ νά χωριό^όοσι πλέον ά-
Ίίό Την ^υχην , η νά παίωσιν άΧΧην τινά μετα£οΧην
δ ε δ ο ξ α cr μ ε ν α , ητοι .SîXao-iv εχειν τά χαρίσματα
ενός τίνος αμαράντα καΧΧας είς ηλικίαν τελείαν · γ.
ισχυρά, ητοι ανάΧωτα άπό αοίενε/ας και πάθη, καί
ντε είς της νεοτητος τάς ελλείψεις, 3τε ε/ς re γηρα·
τείΰ τάς άιΐυνάμίας υποκείμενα , αλλ' υγιη πάντοτε ευ-
ρωςα , -είς· Την αυτήν μένοντα καταςασιν ' δ. πνευ-
ματικά, ηγαν τοιαύτα, ωςε νά μη έχωσι χρείαν ατε
τροφής , μητε υτϊνα , ,μητε αέρος προς αναπνοην , μητε
φορεμάτων , μητε φωτός οιά νά βΧετΐωσιν , οτι αυτός ο
Κύριος θέλει ει<8αι είς αυτας ,,φως α ί ω ν ι ο ν " ^ΗσαΤ
6ο, 19)* <5εν 3εΧασιν έχε ι ν μητε γάμα χρείαν κ, συ-
ν ναφειας σωματικής, μηδ άλλης τινος από τάς ίιά των
«,ίό^ησεων η^ονάς γ). Τοσα-Jr^ 3ε\ει εϊ3αι η δόξα tvjç
αναβάσεως, μετά Τη"ν οποίαν ,5ελ8σι τίαραςαθην οί άνα-
ςάντες είς Την -κρίσιν τα à sa , περί της οποίας ώμιΧησα-
μεν Qi. ιδ.).

Σημ. Γ'. Τ ό π'ερί της αναςασεως των νεκρών 3ειό-
τατον δόγμα συνΤεΧεΤ Πολυ είς παραμυ3ίαν <των .3-λίψε-
αιν Της παράσης ζωης , μάλιςα Ta εκ τα Κανάτα φό·

«) Λ. Koprv-9. 15, 42-'44· 53· β) Το'γ* οι 5Υ*«ΐοι ΐκλήμ

«γ β r:?.io>. μ*γθ. ι 3; 45- γ) λιλγ.3. 2?, 29,
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gà · διότι δί αυΤα π\ν\ραΤαι, η ψυχη Vf*ωυ από χαράν u-
φραςον , κ, βεξαιοτάτην ελπίδα της αθανασίας, χαρίσμα-
τος τώ όντι άξιοπρεπεστάτ3;είς τό εύγενεςατον άφ' όλα τά
δντα τόν άνόρωπον » >1. Χαμπροτάτου χαρακτήρας της Χρι-
qi α νίκης θρησκείας α).

ΑΡΘΡΟΝ IB'.

ι

λβ'. Τό δωδε'κατον και τελευταίου άρθρον του Συμ~
6ολου της -πίστεως μας (3ε6αίόνει, οτι μετά τήν ανάςασιν τών
νεκρών, οί μεν δίκαιοι θε'λουσι κληρονομήσειν τήν άίώνιον
£ωήν , οι1* δε ασεβείς καταδικασδην είς τήν αιωνίου κολασιν.

Σημ· Α', 'η αιώνιος ζωη, τήν οποίαν 3ε\ασι χ.\η-
ρονομ,ησειν οι δίκαιοι, υφίςαται είς τ^υ μακαρ.'ωτατηυ
καταστα civ χαράς α'λη^εςάτης , μονιμωτατης , με y iq-ης ,
% παντοτεινης, από την οποίαν 3ε\ει μετεχειν ο νας k,
ή 3ε\ησις αυτών. rΟ νας 3ε\ει εχειν τό καόαρωτατον
φώς της άείας γνώσεως Ό* διότι η υψίστη 5*, μακαριό-
τατη 3εοτης 3ε\ει φανην τοτε με ολας αυτν,ς τάς αττεί-
ρ«ς τελειότητας, είς τό φωτεινοτατον εσοπτρον της
3είας σοφίας 3ε'Χομεν 3εωρησειν % τα λοιπά πραγμ,ατα,
έκαστου είς τήν αυτ« τελειότητα, καθόσον δύναται ν cl χω-
ρήο-η ο περιωρισμενος να ς ' ημών. Είς δε στην ,3ελη<τιν
λει βασιΧεύσειν τεΧεία' αγιωατυνη , ατάραχος γαΧηνη,
κατά την υπό%εσιν τα ΣοαΤηρος, oqiç μας ε4>ε€αίωσεν ό-
Τι ,9-ελει παραστησειυ είς εαυτόν Την ΕκκΧησίαν ,','Ε ν -
δ ο ξ ο ν , μη ε χ a σαν σπίλον, η ρυτίδα, η τ ι
τών Τ ο ιατ ων' αλλ' 7 υ α η αγία 5£. α μ & μ ο ς {ί
(Έ.φεσ. 5, 27). ^^ τβτων μ.έσων 3εΧασιν ε-

νωύην οί μακάριοι με Τον 3εόν , ώqε νά ηναι ό ©εός ε'υ
α υ τοις , 51, αντοι εν τω Θεώ, k, διά νά ε'ίπω ατως , νά
3εω3ώσιν, η καύώς Χεγει ό Παύλος, να γ,ναι ό Θεός είς

'Ίυ,άνν. 6, 40. TTp'Jf. 24, 5 1—Ελ/ττο/χεν <*Ρ-

τι δ! >ao~Tf>is iv ct/,ίγμχτι, tIts ès πρ'συοπον rpo's πρόοωτζον, Α.
Κορινθ. J3> 12.
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αύτας „Ύ ci it ά. ν r α εν π α σ ι ν ζΑ. Κορινθ. 28)

~j/j<y3v νά. yvai εις rev ναν αυτών φως, είς την καρδιαν
χαρά, είς τ2ς οφ.Β-αλμας ηδονη , είς τά ώτα ευφροσύνη,
είς το σώμα. κάλλος, αναπαυσις, τροφη , ςολ·^ , και,
,,ττ άν τ à εν π ασ ι£ί κατά Την προφητείαν τα 'Ησαίκα)
To'crov ό'ε /jLéyaXvjTfρα 3ελει εϊιχίαι η αιώνιος αυτη χα-
ρά μας , όσον λαμπρότερα 3ελει γίνεοΐαι διά της συγκα-
τοικίας τών άγίο^ν ^Αγγέλων, χ, Προφητών, k 'Αποςόλων,
k, Μαρτύρων , ^ ο\ων των δικαίων ψυχών, μετά Των οποί-
ων συναναςρεφομενοι 3ε\ομεν συνευφρα,ίνεό3αί αιωνίως υ-
μναντες άκαταπαύςως τού <ύ>εον. Είς τοιαύτν,υ λοιπον κα-
Ταςασιν 3ελαν εϊό3αι μετά την παγκόσμιον κρίσιν αιωνίως
οί δίκαιοι , ηγαν εντελώς άγιοι , χ. εντελώς ευδαίμονες.
- Το πρώτον μεν , διότι δεν 3ελασιν εΐ,ό5αι πλέον υποκεί-
μενοι είς Τη-, άμαρτίαν , η τά ελαττώματα τ^ς τρ.ράσης
ζωης, ατε είς την εκπληρωσιν των καθηκόντων, k, την
ςενοχωρίαν της έναρέτα διαγωγής, άλλά άέλασιν άπο-
λαύειν άλλ^ς τινός φΰσε»ς άγιότητα ύψηλοτέραν, k,
τελειότατων. Το δεύτερον δε, διότι 3ελασιν ει$αι ε-
Λεύ^εροι άπό τά κακά Τνϊς παράσης ζωης , k, μέτοχοι Των
άνεκφράςων εκείνων αγαθών , των οποίων τό πρωτι-
ςον είναι τό νά ηναι ενωμένοι με τό άκρον Των εφετών,
Τον ®εόν. Συμπεραίνω τόν περί των δικαίων λόγον με
την μαρτυρίαν τα αποςολα Παυλβ ,?Οτι οφθαλμός άκ
ειόε , k, ας ακ ηκ-ασε , k επ) καρδίαν άνθρωπα ακ άνε£η,
ά ηΤοίμασεν ο Θεός τοΤς άγαπώσιν αύτόν1ί (Α- Κορινό. ι,
9> Οί δε άσε£εΐς, ως καταφρονησαντες την άλη^ειαν , k,
Την πίςιν , κατατρίψαντες την ζωην αυτών είς Την ά-
μαρτίαν , 3ελασιν ειό3αι είς φρικωδεςάτην χ, άθλιωτάτην
καταςασιν Ό* 3ελα σιν απο^ληάην αιωνίως μακράν άπό
τόν 3εόν, Το άκρότατον αγαθόν, ςερημένοι διηνεκώς πά·
σαν ελπίδα της ενσπλαγχνίας τα , k, 3ελασιν εζορι^^ν
είς τόν τοπον τα κλαυθμα k, τα όρυγμα των οδοντων, είς
Την κατοικίαν των πονηρών πνευμάτων γ), είς τόν το-

α) Κ εφ. 51 > 1 κ Ο Εβ'ο. ίο, 31 · /wsti'V. 5· Ύ/ M*t9j

•S· 4" ρ- Ο



Hop Των αιωνίων βασάνων α), άπό τάς οποίας η μ,εγα-
Χητέρα 3έΧει εϊοίαι της ίδιας αυτών συνειδήσεως ό έ-
Χεγχος, διότι ήμεΧησαν τήν σωτηρίαν των, ît, εκασίως
έςερήάησαν τόν , άγα3όν 3εόν k, δημιαργόν των. Οντω
λοιπόν 3έΧει 7τΧηρωόην ο λο'γος ra Χριςα ,,Και απεΧεύ-
σονται àToi {οί ασεβείς') είς κοΧασιν αίώνιον, οι όε δί-
καιοι είψ'ζωήν αίώνιον (Ματά. 2.5, 4-
Σώμ. Β'. Το ένδέκατον χ, <5ο;ό"εκατοι/ άρθρον τα Συμ-
■é'ôXa της πίςεως ανηκασιν είς τό Γ μέρος τι^ς Εατνίχνί-
σεως , τ/)ν 'Ελπίδα · διότι από τήν αλν^ιννίν πίςιν γεν-
νάται τής μ,εΧΧάσης άμοιρης ή έΧπ)ς T'vjy οποίαν έμ-
^υχόνει ζωογονεί η πραζις τής αρετής δί αγαπης ενερ-
γημένη , ήτις είναι τό Β'. μέρος της Κατηχήσεοις. Είς
ràVo μεταβαίνοντες ευόύς ν{δνι, 3εΧομεν προσαποδώσειν
άκοΧάΐως k, τάΧοιπάτά Περί τ^ς'Ελπίδος, ^ις τό τρίτον %
έχατον μέρος τής Εατν]χησεως.

-* t
Μ Ε Ρ Ο Σ Β'.

τ. ε ρ ί τ ο ά Θ ε ί ο υ Νομού»
ΑΡΘΡΟΝ Α'.

α'., Ή πίστις χωρίς τών έργων είναι νεκρά γ

Α'. Με Tvjv Π ί ς· ι ν Tvjv 'Ελπίδα είναι
συνδεδεμένη σφιγκτά η Αγάπη , ν^τις καόιξάνει ταύτας
άμφοτέρας ένεργάςχ, δραςηρiaç, coç Ήεμ.εΧιον âora της£εο-
σε€£ς ζωής k, τών έργων τών καΧών. *Οτι δέτά κ.αΧά έργα
είναι απαραιτήτως αναγκαία προς σωτηρίαν είς εκαςον
Χριςιανόν , αϋοδείκνυται μαΧιςα από τά πεντε ταύτα ·
α. διότι τά προτάσσει αύτός ό Θεός διά τα νόμα αυτα,
είς τόν οποίον χρεωςαμεν εξ αναγκης νά υπακαωμεν * απ-
αιΤεΤ δέ ό £εΐος νόμος ζωήν σύμφωνον k; κατά\Χη\ον

er) .Μ «ρ χ. 9 ? 44· Ο 5; —' 2· "/} Ίλχ'ια.^. 2, *0·



με Το 3ε\νΐμα. Ta θεΒ α)- β. διότι Τ ά προςάσσει μέ Τ ρο'-
Ήον , ε'κ- Ta οποίου φαίνεται η ανάγκη Ta πρασσειν τό α-
γαθόν , ε'στειδη £ΐς μεν Τ3ς εναρεΤΒς υπο%εται k,-προcrκαι-
ρόν αίώνιον ευδαιμονίαν , είς δε raç παρα-βατας Ta νο'-
μ* άπειΧεΤ αίώνιον κόλασιν Ό * γ. διότι χρεωςνμεν άκραν
ευγνωμοσννην είς τόν ημέτερον Σωτήρα, όστις μας εζη-
γόρασεν άπό Τν]ν άμαρτίαν, δια να μας δικαίωση , χ, μας
αναδείξω 3ερμνς όπαδύς της αρετής , υπο<γόμένος έξαιρε-
Τως να μας βοηόη διά της χάριτος αύτα είς τόν αγώνα
της Πίστεως ït, τών καλωυ έργων γ) * δ. διότι ο Περί rccv
καλών έργων διαγορενων νόμος Ta Θεa, είναι δίκαιος
καά* εαντόν , >1, συμ.φωνος /χε τη υ εμφυτον ημών συνεί-
δν\σιν ' ε. διότι τά καλά έργα συντελίσιν είς δόξαν $εν ,
είς οίκοδομην Ta πλησίον ημων δ), ώστε διά την
Ήρός ^εόν χρεώστε με'ννιν υΗοταγη'ν μας, διά της εαυτών
σωτηρίας τό διάφορον , ^ διά την προς τόν σωτήρα Χρι-
στόν εύγνωμοσύνην μας , k, διά την αγιότητα δικαιοσύ"
νην αυτβ Ta νόμα , διά Τον υπέρ της δόξης Ta ^

T»jç ωφελείας Ta Πλησίον μ,ας άλη^ινόν ημών ζηλον ε'ίμεό*
αναγκασμένοι νά πρασσωμεν το αγαόόν. νΟστις λοιπόν,
τών Χριστιανών δε'ν περιπατεί κατά τάς ε'ντολάς Ta Θεί,
-υβρίζει τόν Θεόν, αρνείται την πίστιν, καταφρονεί την
χάριν Ta Χριστά, στερείται Τν|ν αίώνιον μακαριότητα.

ση μ-· β'. ïuvai άλν^ές , οτι εκ πίστεως μόνης δίκαια->
νβται ο ανθρωτΌς, οταν επίστρεφα είς τόν ®εόν δ*ν εχε*
νά καταφυγή είς άλλο , παρεξ είς Την πίστι.ν , ελπίδα
Την είς Χριστόν , δστις απέόανε διά τάς αμαρτίας ημών k,
επροξένησεν είς ημας την χάριν Ta ουρανί a πατρός, κα-
τά Ta 'ΑΠοστόλΒ την μαρτυρίαν „a δικαιαΤαι άνόρωπος εξ

V ' ^ ^ > _./ >r ^ -τ· *CM y ' ""-ν "

έργων νομα , εαν μη όια Πίστεως Ιησa Xpiqa * μ όλον
τδτο δεν αποκλείει Την γυμνασίαν τών καλών έργων, άλ
λά μάλιστα εξ εναντίας την συνιστά· διότι, αφ' à διά Ηί'-

α) M<xr0. ρ , 2 1. ί) Ίωάν 14 , 2 1. J Ματ0. 5, 1-9· ν)
6, 2. 6. S") Οττ<*>ί Γδυοβιν υ/κων τ* *αλά «pysc j ΧοξαισίΜβι τόν 7:*-
τίρχ υ/Λϋϋΐ' roi' cν τοΤϊ ουρΛρσ'ίί. Μι*τβ. ε, 1
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στεως δικαιωθη ό άνθρωπος, χρεωςε7 vu απόδειξη έξάπαν-
τος την ίύίαν έπιςροφην διά των καρπών της αγάπης ,
νά βεβαίωση την πίςιντα μέ τά καΧά έργα α), τά όπο7α
έ7ν' εκείνης έπακοΧ'ζθηματα β~) , κ, χωρίς των οποίων δεν
ε μπορεί νά χαρακΤηρι oHy ο μαθηΤης τα Χριςζ ,,Τα δόντος

t >f t - r, / f rJ 1 , / r

εαυτόν υπέρ -ημών , ινα χυτρωσηται η μα ς απο πάσης α-
μαρτίας , καϊαρίση έαυτω Χαόν περιασιον, ζηΧωτην
κάλων έργων. (_Τίτ. 2,14.")

Ση/Λ. Γ'. Ε'υτευ^εν φαίνεται πώς πρέπει νά έννοηθω-
σι τά λόγια έκε7να τα ΑποςοΧα ,,α γαρ έςε υττο νόμον ,
αλλ' υττό χάριν" ^ Ρω/χ. £ , Nu ν ι κατηργηθη-

μεν υπ ο τα vp/xd ατίοθανονΤες, εν ώ κατειχόμ.εθα. (αύτ.
7, ' 60· 'Ενταύθα δεν άποξαΧΧει ο 'ΑπόςοΧος τον
3ε7ον νόμον, άπαγε! αλλά λέγει πρώτον, οτι οί αληθι-
νοί Ηιςοϊ <5ε'ν είναι υπό του ζυγον ta νομα , οςις απειλε7
κατάραν είς Τον αμαρτωΧον ' β. ότι ο Xpiqiavèç αμαρτά-
νει μεν εξ άάενζίας, η χάρις όμως δέν τον παραδίδει εις
την αύςηροτητα Τα νόμα , αλλά. δεχεΤαι την μετάνοιάν
τα, Xj τ« συγχωρεί τάς αμαρτίας , τό οπο7ον άνθρωπος
δέν έμπορε7 νά έλπιση από τόν νόμον. ·

β'. Ό 3εΐος νόμος δεικνύει είς ηαας την διχψοράν των
καλών έργων y. α ι των κακών.

Ση/Λ. Α', 'θ νόμος είναι διαταγή δεικνύ'άσα είς τόν
άνθρωπον τί πρεπει νά πραττη. "Ο,τι συμφωνεί μέ τόν νό-
μον είναι καλόν έργον, είναι άρετή. "θ,τι έναντιόνεται είς

ν ' » / < ■> ' α

τον νομον είναι κακόν , είναι κακία, αμαρτία , ασε€εια.
Τοιαύτη διαταγή διορίζασα Την διαφοράν των καΧων έρ-
γων από τά κακά, έπρεπε νά δοθη παρ' αυτα τα £εα '
διότι μόνος ό '3εός είναι άπ' αιώνος άναμάρτηΤος, κ, μό-
νος αυτός διακρίνει, τί είναι αληθώς καλόν, η κακόν, 51,
μονός αυτός έμπορε7 νά υποχρέωση Την συνείδησιν τα
άνϊροιπα είς τό νά διακρίνη τά πραν^τεα από τά μη τοι-
αύτα. Τενικωτερον δέ τρε7ς τίνες χαρακτήρες διακρίνασι
τά καλά έργα άπό τά -κακά. * α. .τό νά ηναι σύμφωνα με*

«0 Ε<β'σ· 2,8· ί) Αυτ. <*υ'τ.
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Tcv νομνν Ta * /3. τό νά μαρτυρά Περί αυτών,· cri ε?-
ναι καλα , νι συνείδι^σις ημών, ήτις είναι epeovvj αυτ£ ra
£εα εν <3(Tûo είναι άδιάπταιςος λ, ΠεφοοΤισ/χεννι, μυςιχ,ώ;
ήμας διδασκασα T'a καθήκοντα, δοκιμάζασα μεν τά
καΧά, ε%εΧεγχΗ(Τα δε τά κακα' γ. τό ν απ<?·£λεπω<τιν
είς κάΧον σκοπόν , oqiç υφ/ςαται είς δυο τινά, είς εκ--
•πΧνίρωσΊν τών καθηκόντων μας, k, είς δό'ζαν 3εα. Τίνετα-ε
δε αυΤνι διατε της προς τάς άείαςΤα εντοΧάς υποταγής ^
k, της αποφυγής παντός μ.εσα κακά, τό οποίον εμπορίΧ
Τις νά μεταχείριση , διά νά δοξαταχα τό όνομα Ta
3εα. r'0,Ti έργον έχει τατας τκς Τρε7ς χαρακτήρας είναι
έργον άγαόόν. "ο,τι δεν χαρακτηρίζεται άπό πίτας , είναι
κακόν. Διαιρανται δέ k, άΧΧως τά έργα τών ανθρώπων είς
Τρία, καλά," 5£, κακά, 5t, αδιάφορα. Και τών μεν καΧών
k, κακών γνωρίσματα είναι τά είρημένα · άδιάφορα δε εί-
ναι , όσα κα^ εαυτά δεν είναι ά'τε καΧά, ατε κακά' οίον
'το τρώγειν , τό πίνειν , τό ομιΧε'ΐν. Τα κ αλά δύνανται
νά μεταμορφωόώσιν είς κακά , όταν γίνωνΤαι με κακόν
σκοπόν ' οΤον όταν εΧεηΤις διά κενοδοζίαν. Ύά αυτά δέ
πάλιν «γίνονται ανωφελή , οταν πράττωνται διά φυσικήν
άνάγ:<ην, ή διά ψό-éov k? βίαν' οΊον τό νά νήφητις, ή νά
μακροάυμη , διά τό νά μη δύναται νά μεάόσ% ή νά έκδι-
κη$η. l à κακά δεν εμπορασιν αδέποτε νά μεταμορφωόώ-
σιν είς κα~Χά , καν φαίνωνται, οτι γίνονται διά καΧόν σκο-
πόν ' οΊον τό νά κΧεψ'^Τις διά νά δώσ% εΧεημοσυνην '
διά τατο δεν είναι συγχωρημένα νά πραττωνται δί αδεμίαν
πρόφασιν α). Τά δέ άδιαφορα ΤεΧος κατά τήν χρήσιν έμ-
πορασι νά μ,εΤαμορφωόωσι ποΧΧακις είς καλά, η κακά,
διά ΤαΤο πρέπει κα8εΊς , όσον δύναται, νά τά πράττγ, είς δο-
ξαν 3εα Ό» τάς δύω τατας κανόνας κρατών α. νά άπε-
XVI άπό πάν, ό,τι σκανδαΧίζει τόν α'δελφόνΤΒ* β- νά μή
μεταχειρίζεται προς παν άκράτως.τήν εΧευάερίαν τα. Εϊ·>
ναι έργα συγχωρημένα, τά οποία δεν συμφέρει νά πραΐ-

λ) Ματά. J , 2, 5· Ο Α*. Κορηθ. ίο, 31·
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τ ω με υ, διά τόν φό·£ον μήπως εξ αυτών ανεπαισθήτως ο-
λι$ησω[^ν ει'ς αμαρτίαν. a). oU λιό

Σ'Η/χ. Β . Οι λόγοι είναι των έργ£όν σκιαί, k, πολλά-
κις άχωριςοι οπαδοί' Των δε λόγων % των έργων προη-
γανται οί λογισμοί · £/ά t£Vo μέ τά καλά, η τα καν-ά
έργα συνεπινοανται κ, οι καλοί , η κακοί λόγοι k, λογι-
σμοί ' διά τατο ο νόμος τ« Θεΰ κ,ανονίζει επίσης % τάτας9
καθώς % τά έργα, χ, ο 3εός απαιτεί πρώτιςα της καρδίας
την καθαρότητα ·£). r/Επεται λοιπόν, ότι k, ο ι λόγοι k,
λογισμοί ε μπόρα σι νά άπο^ώσιν εξαίρετοι άρεται, η
βαρύτατα αμαρτήματα.

ΑΡΘΡΟΝ Β'.

γ'. rO θειος νόμος είναι γεγραμμενος είς την καρΰι'αν
έκάςου, περιέχεται και εις τάς έπομένας' <3εκα έντολας της
δεκάλογου , τάς οποίας έόωκεν ό θεός εις τόν Μωυσην.

Α'. "Εγω ειμί κύριος ό θεός σον, ουκ έσονται σοι θεοί
ετεροι ττλην έρου.

Β'. Ου ποιη'σεις σεαντω ειδωλον , οΰci παντός ομοίωμα ,
οσα εν τω ουρανω άνω , και όσα έν τη ^η κάτω , και όσα έν
τοις υοασιν υποκατω της γης, ου προσκυνήσεις αΰτοΐς, ου^Γέ
μη λατρεύσεις αυτοις.

Γ'. Ου λη'ψη το όνομα κυρίου του θεου σου επι ματαίω·
ου' yàp μη καθαρίσει κυ'ριος ο' θεός σου τον λαμβάνοντα το .όνο-
μα αυτου επί ματαίω.

Δ'. Μνη'σδητι την η'μέραν των Σα^σατων άγιάζειν αυτήν·
Έξ η'με'ρας έργα , και ποιη'σεις πάντα τα έργα σου, τη g έ ήμε-
ρα τή εβ'όόμη, σά$8ατα κυρίω τω θεω σου.

Ε'. Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου, ΐνα εύ
σοι γένηταί, κ»ί ΐνα μακροχρόνιος νε'νη έπί της ^ής.
στ'. Ου ©ονδυ'σεις.

n) Αβτ. «οτ./ 23. Ο Μάρ.ΐ. 7 > -°— 23·
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Ζ". Ου ρ.οΐχευσε?ς.
Η'. Ου κλεψει;.

Θ/ Ου ψευδομ.αρτυρησε:ς κατά του πλησίον σου ρ.αρτυ~·
ρ ία ν ψευδή.

Γ. Ουκ επιθυμήσεις την γυναίκα του πλησίον σου · ουκ
επιθυμήσεις την οϊκίαν του πλησίον σον , ουτε τον αγρόν αυτού ,
ουτε τον π.αιδα αυτού , ουτε την παιδίσκην αυτού , ουτε του βοος
αυτού, ούτε τού υποζυγίου αυτου , ουτε παντός κτη'νου; αυτου s
ουό"1 οσα τω πλησίον σου εστί.

Σημ. Α'. Είς όλων τών άνόρώπων τάς καρδίας είναι
Τετνπωμενος ο 3είος νόμος, ηγαν η φυσική δύναμις Τa
διακρίνειν τό καλόν άπό τό κακόν"Οσον αν ηναΐΤις αμα-
3ης, γνωρίζει ότι εΊναι καλόν τό λατρεύειν k, άγαπαν
Τον 3εον , τό τιμαν τάς γονείς, τό ενχαριςείν τάς ευερ-
γετας , τό βοηθέ ίν τόν πλησίον, 51, ε'ξ εναντίας, ότι είναι
χ,ακόιί τό βλασφημείν τόν 3εόν, τό κακοποιείν τόν πλη-
σίον , k, τα τοιαύτα ' κανείς δεν άμφι£αλ\ει δια τά δυα
Ταύτα αρώματα ,"θ σύ μισείς, ετέρω μΖφ&.'οιησης'' k,
,^Οπως 3ελετε ίνα ποιώσιν υμίν οι άνθρωποι , ποιείτε k,
νμείς αύτοίς ομοίως" δηλαδη, α. ό,τι δεν 3έλεις νά καμνωσιν
άλλοι προς σε, μη κ-αμνης k, σύ προς τάς άλλας' % ο,τι 3ε-
λεις νά καμνωσιν άλλοι Hpoc; σε, κάμνε k, σύ προς τάς αλλας.
Το πρώτον είναι αξίωμα Ta δικαία' τό δεύτερον είναι α-
ξίωμα τα καθήκοντος. 'Από ταύτα τά δυω αξιώμα-
τα πηγάζει k, τρίτον τα Τ ι μία λεγόμενον, ηγαν ο,Τι
3ελεις νά πράττωσιν άλλοι πρός έαυτάς, πράττε κ, συ
προς εαυτόν. Ούτος ό νόμος ονομάζεται Φυσικός, k,
"Εμφυτος , k, η κρίσις , την οποίαν κάμνει τις περ) ε-
αυτα κατά τβτον τόν νόμον, ονομάζεται Συνείδησίς.
Ορίζεται δε η Συνείδησις ενέργεια Της \1υχης,δια
Της οποίας κρίνει, ά ν αϊ πράξεις α υ τ ης η-
ναι σύμφωνοι με τόν νόμον, η όχι. Είς την
\ ενεργειαν ταύτην κάμνει η 4-υχι^ τέλειον συλλογισμον ,

' / f 5- > f ι ^ '

τα οποία μείζων προτασις είναι ο ν ο μ ο ς , k, έλασσον
η π ρ α ξ ι ς , k. συμπέρασμα η ψ η φ ο ς περ) Της πρζ-
ξεως. π. χ. ό νόμος λέγει, ό κλέπτων άμα ρ τ ανε ι,
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ίδα η Πρώτη τίρότασις ' εγώ ι κ-λίψα, Χεγει η σννεί-
δησις, iôa η δεύτερα. · λοιπ.όυ α μ. α ρ τ α ν ω, ίδα τό συμ-

' ν c , 5 ι λ-j 5 / i c ,

-πέρασμα, το οποίον αφ εαυτής επιφερει Ηαλιυ ^ συνει-
δησις' διά τούτο αυτή ονομάζεται κανών τών πράξεων ,
κατήγορος, μάρτυς, k, κριτής , ώς άνταμεί^ασα μεν
την \^υχην, όταν πραττη τό καλόν, με χαράν παντοτεινην ,
ητις είναι φυσική ανταμοιβή της αρετές, τιμωρασα δε
παΧιν εξ εναντίας , k, κεντώσα την καρδίαν , όταν πράτ-
Τη τό κακόν, με λυπην πικράν , ητις είναι κοΧασις της
' κακίας.

Σημ. Β'. Γνωστόν είναι εκ Της ιεράς ίςορίας, οτι ο'
3εός εδιαΧεζε τόν 'ΙσραηΧ , ητοι τάς ϊαδαίας, ώς άπογο-
νας «"a 'Α€ραάμ, k> εφανέρωσε δί αυτών Την 3είαν αυτα
βαλην είς όΧον τόν κόσμον. Είς Τον 'Ισραήλ διά ra εκΧε-
κτa αΰτ« Μωϋσέως 'έδωκε νόμον , διά τα οποία ηάεΧησε
νά τάς διδάξνI τάς αρχάς της αγιότητος δικαιοσύνης.
Τριττλΰς δε ητο ό νόμος ατος , 'ί εραργικός, k, Π ο λ ι-
r ι κ ό ς , k, 'Η. Ô ι κ ό ς. 'θ î εραργικός απέβλεπε τά εόιμα
% τάς ιεροτελεστίας της 'ί«δαϊκης εκκλησίας, Τύπος cov
k χειραγωγία Πρός'Την ευαγγελικών χαρίν διά τατο k,
κατηργηόη μετά Την εΧευσιν τα Χριςα. Ο δε πολιτικός
περιεΤχεν όσας διαταγάς επρεπε νά. φύλαξη ο Ιαδαίκος
λαός, καίώς απητει η ποΧιτικηΤα τοτε διοίκησις' διά
τατο δεν υποχρεόνει είς εαυτόν αδεν άλλο έάνος , είμ,η
τό τών 'Ιαδαίων. 'θ δέ ηύικός νόμος περιεχει τά τα άν-
όρώπα καθήκοντα τά προς τόν 3εόν, k, προς εαυτόν, k,
προς τόν πΧησίον · διά τατο είναι αμ.ετα£Χητος , k^ αιώ-
νιος, k υποχρεόνει ολας τάς άνόοωπας νά τόν φυΧαττωσι,

/ ' ~ ' " C ' . Χ V 3

% τοσον μαΧΧον, οσον είναι σύμφωνος με την φυσιν αυ-
τα τα άνόρώπα y εκτυπον ων, k άντίγραφον τροπον τινά
τα φυσικ-a νόμα , επειδή δεν περιέχει αδεμίαν διαταγή ν ,
περ\ της οποίας δεν είναι πληροφορημένη η συνείδησις ε-
κάςα. 'Ηθέλησε δέ ο 3ε ός νά φανέρωση κ, εγγράφως τον
φυσιν.όν νόμον y α. διά νά δείξη φανερά , πόσον είναι ά-

*) ''Puι)//. 2, 14·



ναγκαίαι aurai ai ενΤολαϊ, τών όποιων αυτός ήτο δοτήρ,
k, δια τήν, εις τήν οποίαν είχε καταντησειν ο άνόρω-

J- ν , » ~ e , <■ ν r

•πος, εΛεεινην καταςασιν εκ, τ>]ς αμαρτίας, υπ ο της ο-
ποίας τυφΧαμενος ποΧΧακις νομίζει καΧά τά άμαρτν,μα-
ταrs , κ, ονομάζει άρετήν τάν κακίαν , % άντιςρόφως κα-
jc/av Τν-ίν αρετήν , λέγων λογβ X^piv » Tvjv μεν ευσε£ειαν
δ εισιδαι μονίαν , τήν δε άραστΰτητα μεγαλοψυχία·./, k τά
αλλ α ωσαύτως. Aid τατο \οιπον έγράφη ο £εΤος νομος ,
διά ua βΧεπ·^ ο άνάρωπος ωσάν εις έσοπτρον πάντοτε
Μις αυτόν, τί πρέπει νά πράττη , ît, τί ν' άποφευγ^.

Σημ. Τ . Κις Tv-jv -πληρωσιν τ« νόμ« συνεργεί η

χάρις τα .3 ε y , χωρίς τν[ς οποίας π\ανάται ο άνθρωπος.
Δεν ε μπορεί δέ κανείς απ ο τάς 3νητας εντελώς νά -rev εκ-
πΧηρωση , διά Tvjv α'όϊε'νειαν της ανθρωπινής φύσεως· δ/ά
TîsTo ολοι χρηζομεν τα 3εία έλέ«ς, ώς παραβαίνοντες τον
νομον Ήυκνα. Διακρίνονται δέ οί ευσυνείδητοι παροε€αται

> \ \ χ > Ο / / , t

απ ο τας π ονηρας εκ των τεσσάρων τατων σημείων α. οι
ευσυνείδητοι άπέχονται άπό τας βαρείας παραβάσεις, k,
αμαρτίας, οΤον βΧασφημίαν , άδικίαν , κτλ. β. δεν α-
μαρτανασιν ως έπΐ τδ πΧέιοςον άπό βαΧής % εζεπίτηόες
ας οι πονηροί, αΧΧ'-ήτοι έζ αγνοίας, ή έζ απατής'
γ. μετά τήν αμαρτίαν μετανοασιν εύόύς , k, διορόονονται '
δ. άποφεΰγασι τάς έκ τής εξεως αμαρτίας , k, σπαόαζα-
σι νά τάς ά-ττο-^αλλωσιν , έν ω οι -πονηροί επιμ.ενασιν είς
αυτάς αδιόρθωτοι μ-εχρι τέΧας. Τέσσαρα ωσαύτως είναι
τά σημεία Της είς τόν £εΐον νόμον αΧηόινής υποταγής,
τά οποία ό 3εός απαιτεί άπό Τας ποιαντας τό 5έΧηματα ·
α. ε ί Χ ι κ ρ ι ν ή ς υποταγή είς τάς ένΤοΧάς, όχι εκ βίας
k, δυναςείας , αλλ' άπό καρδίας μετά χαρας γινομένη.

γ ε ν ι κ ή υποταγή, ητο ι αποφυγή αφ' ολας τάς αμαρ-
τίας α^ , % συνοικ.είωσις με ολας τάς άρετάς κατά τό δυ-
νατόν Ό* γ· έ πι μονή είς τήν πράξιν Της άρετης γ)·.

a) IooîmS,
2 > 7·

'ίο. έτ) β'. Ήι'τρ. 1,5 —

7)

l'c'V.
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δ. σπαδη είς την κατ άρετηυ Τελείωσιν, όσον si ναι
δυνατόν είς Τον άνΒ'ρωπον α).

α ρ Θ ρ ο ν γ'.

δ'. "Ολος ο νόμο; καί ai εντολαι ^εμελιουνται είς
δ Jo) τίνα , ήγουν είς την ττρός τον θεον α^άπην , καί είς την
βγα'ττην την ττρος τόν πλησίον.

Σ^/χ. Α'. 'Η δεκάλογος τα Μωϋσ*εως περιεχει τάς
άέκα εντολάς, εκ Των οποίων αί τεσσάρες πρωται ανα-
φέρονται είς Την πρός Θεόν αγαπην, i, αι λοιπά) εξ είς
την προς τόν πλησίον. Ουτ'ω τάς διαίρεσεν αυτός ο Σοα-
Τηρ, οπότε άπεκρίθη είς την περ) αρετής ερώτησιν τών
Φαρισσαίων , δύω μόνας.εντολάς μνημόνευσα ς , Την προς-
τόν &εόν , λεγω , k, Την προς τόν πλησίον αγαπην , ά-
πό τάς όποιας όΧος ό Νόμος k, οΐ προφηται κρέμανται Ό.
*Οστις άγαπα τόν θεόν εξ δΧης καρδίας > εκείνος τόν
λατρεύει όρ$ώς, k, £να%ολείται είς τό νά δεικνύ% ση-
μεία Της £αθυτάτης αύτα λατρείας πρός τό ύψιςον "Ον.
*Ωσαύτως, όστις άγαπα αληθώς τον πλησίον , δεν To-j
βλάπτει κατ' αδένα τρόπον, αλλά k, τόν βοηθεί, τόν
τιμά, k, παντοιοτροπως σπαδαζει νά τόν ώφελησ
ςις λοιπόν άγαπα τόν ©εόν k, τον πλησίον , επληρωσεν
όλας τάς εντολάς * διά τατο ωνομα^η η αγάπη πλήρω-
μα του ν ο μα γ), κ α) σύνδεσμος τελειό-
τατος δ*).

Σημ. β'. Μεταξύ ΤαΤων Των δυω μεγάλων αρετών
θεωρείται Τις εναντιότης , ηΤις συμβαίνει ενίοτε είς τάς
ανθρώπους> οσάκις δηλονοΤι δεν εμπορασιν ενταυτώ νά
ίχ.πληροισωσιν άμφοτερας / k, Την πρός τον Θεό ν k, την
πρός τόν'πλησίον αγάπην. Ο φυσικός νομος7 λ. χ. ύ-
ποχρεόνει καθένα νά τιμά τας γονείς , να άγαπα τά

et) "EtffxSf ifv υμι7ί τιΛί/oi, uisTrsp ο ιτχττηβ υμι£ν ο »ι> τοις ου-
ρχνοϊ'ς τιλί/o'f èrt * Μ*τ5. 5, 4S· Ματθ. 22, 38· 7)

13 Γ 9—ιον^?) Κολ«σ<τ. 3, i4J&-
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Τέκνα, k, Την γυναίκα, να προνοηται Τον πλησίον α-
πλώς ' ά\\' όταν η προς τάτας αγαπη βλαπτη την προς
τόν Θεόν , k, αναγκάζεται τις εξάπανΤος νά κάμη εν εκ
των δύω , η την προς Θεό ν ευσέ-β'ειαν νά άρνηση, η τά-
των τά 3εληματα ν αθέτηση , προτιμοτερα αναμφιβόλως
εΤναι η αγάπη η προς τόν <3εόν , άπό τον οποίον ελπίζε-
ται η Της ψυχής κ, τα σώματος σωτηρία; 'ίΐσαύτως- ό Α
φυσικός νομ.ος υποχρεόνει καθένα νά φυλαττη την εαυτα
ζωην, φροντίζουν περί της ιδίας συντηρησεως· αλλ' ενίο-
τε συμ£αίνεί νά μη δύναται τις υά φύλαξη αμώμητου
την είς ©εόν πίσιν , χωρίς να προσφερη εαυτόν είς^θυ-
<τίαν ύπέρ τής αληθείας. Ύίς αμφιβάλλει, ότι πρεπει
τότε νά προτίμηση Την προς ®εον αγαπην περισσότεροι-,
παρά της πρόσκαιρα ζωης αυτα την ολιγοχρονιον συν-
Τηρησιν ·, Πάντοτε λοιπόν η προς Θεόν αγάπη είναι προ-
τιμητέα αφ'όλα κόσμα τά καλά, όταν ταύτα γίνων-
τα ι άθεράπευτον εμπόδιον είς την ψυχικών σωτηρίαν k,
τατο εννόει ό Σωτηρ , όταν ελεγεν ,,Έ'ίτις- έρχεται πρός
με , % α μισεί τόν πατέρα εαυτα,, κ, Την μητέρα , κ, την
γυναίκα, % τά τέκνα, ^ Τες αδελφας , k. τάς άσελφάς,
s Τι δέ k, την εαυτα ψυχνί ν , α δύναται μα μαθηΤης είvaiiC
ÇΑακ. 14» Τατο είναι νά άρνηθη τις τον κοσμον

εαυτόν, όχι ποτέ τόν απαρνηΤαι χωρίς λογον, k, ενίοτε
νά παραδίδη εαυτόν, είς θάνατον χωρίς ανάγκην, έν ω
δύναται ζων, k, συνοικών μετά των συγγενών τα , νά
οίκονομηση k, έαυτα κ, εκείνα την σωτηρίαν.

Σημ Γ'. Ύοιαύτη τις εναντίωσις θεωρείται % μεταξύ
Των διαφόρων βαθμ,ών της αγάπης της προς τόν πλησίον,
βΐς τα οποία τό όνομα περιεχονται όλοι οι άνθρωποι. Κα-
' τά την διδασκαλίαν τα Ευαγγελία πρέπει ν άγαπώμεν
ολβς Τας άνθρώπας, k, νά 3ελωμεντην ωφελειαν τα πλησίον '
άλλ' έΤναι πλησίον πλησιεςερος άπό άλλον · 2τω φε^ ειπείν
ό πατήρ* μα η συγγενής μα είναι πλησιέςερός μ α άπό τόν
ξένον , ητοι άγνωριςον · ο ομόθρησκος μα άπό τόν άλλό-
Πιστον · ό ομογενής μα , από τόν αλλοφυλον * ό συμπα-
τριώτης μα, άπό τόν αλλοδαπή - ο ευεργέτης fc, φίλος,
άπό τόν *χ3ρόν k, αδιαφορον. Καλόν, εάν έμπόραν νά



αγα^οποιησω ολας εζ ισα, «ΛΑ οταν raro εινατ αδυ-
νατον , πρεπει νά προτιμήσω πάντοτε τόν συγγενή k, ο-
/χόφυλον , άπό στόν ξε-νον , τόν όρόόάοξον , από rov ε'πε-
ρόδοξον κτλ. Ταύτην την διακρισιν προτάσσει χ, ο' Α'-
Πο'στολος, όταν λεγη Εργαζωμ^εόα το άγαόόν προς
τ.'άντας, /χάλιστα δε προς raç οίκείΰς της πίςεως (ΤαΧάτ.
β, Ε':Τις Τίϋν ιό ίων, k, μαΧιεςα τών οικείων & προ-

νοεί , την πίςιν ηρνηται , εστίν απίςα χείρων QA.Tιμόό.
5, 8·0·" Την αυτήν όιακρισιν πρεπει νά ψυλαττω/χεν
μεταξύ της προς εαυτές, κ της προς τόν -πλησίον αγάπης ·
δ.ότι ό -πλησιέστατος είς εαυτόν ε^ιναι αυτός ό άνθρωπος.
Α'λλ' η άγάπη αυτή είναι εκ φύσεως ί%υρά * όιάτατο k,
διδασκόμεόα ν άγαπώμεν τόν πλησίον ως εαυτας , κ, όχι
περισσότερον · χρεία όμως μεγάλης προσοχής ενταύθα ,
μηποτε καταντησωμεν είς υπερ€όΧην φιλαυτίας , από Την
οποίαν πηγάζασιν οΧεόρια πάμπολλα κακά. Δίδονται,
δε χ, περιστάσεις, εις τάς οποίας η αγαπη ra κοιν3Νκαλ5",
ό υ-ττερ Πης σωτηρίας των ομογενών αόεΧφων αΧηΦινός
προφανώς ωφέλιμος ζήλος , πρεπει νά προτιμάται πε-
ρισσότερον από Την προς εαυτόν αγα,πην.

Σημ. Δ'. Πριν εμ-^ωμεν είς την μεριχ,ην τών εντο-
λών 3εωρ(αν, πρεπει νά ε νό υ μ ίο'ωμ ε ν τόν αναγνεοστην , ο-
Ή προς άκριτη αυτών κατανόησαν , πρεπει νά εντύπωση
είς τόν ναν ra Ta Ta ς raç τρεΤς κανόνας * α. δεν πρέπει νά
έννοώμεν Την ΒεκάΧογον κατά τό γραμμα μόνον άπΧώς,
μητε νά περιορίζωμεν την έννοιαν των εντολών είς μόνας
τάς έξωτερικάς πράξεις , άΧΧά νά την εκτείνωμ.εν k, είς
αύτάς τάς έσωτερικάς , ηγαν είς Τας λογισμας κ είς τάς
επιθυμίας, ,,'θτι ο νομός πνευματικός εστι " C ίωμ. η,
1/,.") k, πνευματικούς εξηγηόη % υπ αύτα τα Σωτηρος είς
την προς τάς μα$ητάς αυτα άαυμα^ην εκείνην ομιλίαν
την έπ\ rS" όρας ατά. 5, ?0· "Οταν μία τις εντολή
προςασση μίαντινα αρεΤην , απαγορεύει ενταυτω την ε-
ναντίαν αύτης κακίαν , k, οπόταν ρητώς απαγορεύη μίαν

ηνχομν/ vrtsp των «δίλ^'ωνμ* sïvcti. Γ«λ«τ. 3>



Τίνα κακίαν , ΉροςάσΊΤει ενταυτω τήν. εναντίαν αυτής ά-
ρετήν, προςασσει δηΧο y οτι ενταυτώ k, τά άποψατικα καί
τα καταφατικά εκαςα καθήκοντα, β. Έ'πειδή ai εντο-
Χαî είναι σύντομοι, όταν μία τις ενΤοΧή άπ αγορεύω μίαν
Tîvci κακιαν , πρεπει να εννοηται , οτι απαγορεύει ενταυ-
τώ^ιόΧας τάς βαόμνςϊιτά είδη , k, τά προηγάμενα , k, τά
επακοΧαόήματα της αυτν,ς κακίας' it ε'κ. ra ε'ναντίον , ό-
ταν Ηροςατσ·# μίαν τινα αρετήν, η διαταγή κατηγορείται
κατά πάντο^ν απ'Χοις τών καθηκόντων, όσα υπάγονται

, \ 1 · » ι

εις Την αυτήν αρετήν.

'Ά Ρ © Ρ Ο Ν Δ'.

- ε'. Ή πρώτη εντολή ρ.άς διδάσκει νά πιςεόωριεν ε*
χαϋδίας, καινά όμολογώρ,εν διά ςόρ,ατος, οτι είναι εις ρ,όνος θεός,
ττεοι δε τών θειων αυτου ιδιοτήτων νά δεχώμεΟα, καί νά πι-
ςευωμεν , όσα μας διδάσκει η" άγια Γρα^η.

σ'νί/χ. α'. "οτι είναι εΤς μόνος ,ίτεός , ^ ποϊαι τίνες
ε^ναι «.ί ^εΐαι Ta ιδιότητες, οιμιΧήσαμεν ευθύς είς τήν αρ-
χήν τα πρώτου μέρους (Τμημ. Α. §. ζ—η'Εάν, ώς
εκεί έ{)ρέ4η, πιαευωμεν , k, διϊ3υνωμεν αΤω τήν ημετεραν
διαγωγήν , πΧηραμεν τήν πρωτην εντοΧην' εναντίον δε
ταύτης τής εντοΧης αμαρτάνβσι

α) Οι ά£εοι, οί οποίοι κατά τήν άναποΧόγητον
k. άτΐονενοημ.ενην αυτών δοζαν, τοΧμώσι νά Χεγωσιν ά-
ςορόνως, ότι ΰ κ ε ci 3εός ' άΧΧ' επειδή η άΧήάεια
της υπάρξεως τα ®εα είναι κα£ αυτήν εναργεςάτη ,
εις την καρδίαν εκάςα τετυπωμενη βαθύτατα , άμ.φι€αΧ-
Χασι δικαίως π'οΧΧοι , αν ευρίσκωνται ά5εοι. τών όποί-
« cov vj συνείδησις εσωτερικως δεν είναι πληροφορημένη τό.
εναντίον. Με τας άύεας συναριθμανται k, όσοι όνομάζα-
σι ^ίτεόν Τον κόσμον , ή τήν φυσιν τών όντων.

β') Οί π ο Χ ύ Ô ε ο ι , οποίοι ποΧΧο) εςαθησαν με-
ταξύ τών εόνικών , νομίσαντες ποΧΧάς £εάς, k, άναπΧά-
σαντες είς τήν κτίσιν διάφορους δεσποτείας άΧΧοκό-
τας , τόν Αία y φεβ ειπείν, ,5·εον είς τόν ούρανόν, τόν
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ΐίλάτωι<x είς τόν αδην, την *Acρροδίτην , ,3εάν της η-
δονης ' κτλ.

γ) Οι άρνηταϊ Της προνοίας, όσοι δηλο-
νότι, πιςεύβσι μεν ότι είναι ·3εος, άρνανται όμως Την
πρόνοιάν Τό, δο^αζοντες οΤι κυ€ερναται ο Κόσμος από
τυφλόν αότό,αατον, η άπότινα ανάγκην άναπόδραςον,
την οποίαν λέγζσιν Ίίίμαρμενην. Με τατός συγκατα-
λέγονται όσοι, ομ.ολογασι μεν διά λόγων την 3είαν
πρόνοιαν , την άρνΖνται δέ διά των έργων , ζώντες ώς
νά μη έπίςευον, ότι 3ελει ανταμειφάην αιωνίως η άρετη
ys η κακία.

S'y Ο ί Μάγοι , οσοι υπο%ονΤαι νά ώφελησωσι τι-
νά, η νά βλά-^ωσιν εζ εναντίας διά της επικλήσεως , χ,
ενεργείας Ta Δια£όλα , ψιθυρίζοντες τινάς λόγας , ^ άλ-
λα μέσα έςωτερικά μ,εταχειριζόμενοι, οιά να άπατώσι
Taç α'πλ3ςέρους, οποία είναι , ai χειρομαντείαι , νεκρό-
μαντείαι, λεκανομαντείαι, Τα γοητευ/χατα κοι^ότεροιϊ
λεγόμενα, 'τά φνλακΤηρια, τά περιδεματα, τά πτυ-
σματα είς την βασκανίαν , τά καπνίσματα είς τάς
αρρωςίας, at π υρ και α) χ, κληόονες κατά την >côs. 'lav/a,
η άπόάεσις μέρος τινός ενδύματος, η Των ονύχων είς
παλαιά έξωκκλησια , τά τοιαύτα , τά οποία , ως
σιδαιμονικά, k, αυτυι οί σοφοί των Ελλήνων α) τά ε'κω-
μωδησαν , ο' ,9-εΤος νόμος τά αποβάλλει Ό , k, τό eJ-
σε^ες η/χων γένος φωτιζόμενου, προϊόντος Ta χρόνα , τά
καταπτύει. "Όσοι όε προςρέχβσι χάριν βοηθείας προς
Τ3ς τοιάτας πλανάς, εάν ηναι τινές, % έτοι αμαρτάνασιν
επίσης μέ έκείνζς.

ε) Οι Δεισιδα ί μονές 9 οσοι δηλονότι παρα-
ΤηρνΤιν οίωνισμάς τινας, προμηνύματα , αποδίδοντες
είς πράγματα Τινά κρυπτην δυναμιν. ΤοινΤοι είναι ol

α) Θίο<Ρρ. ΧχρχκΤ. Χερί ΐϊείσ ι$χιμ. j As*. <£>ιλοψ. vj tx-xir. g
'Αρ/ro<p. Λοσιτρ. i, Πλχτ. j ά^αχ» , g ·7το/&οί. AïVi'r.

19, 31· % Δίοτίρον i8j 9'— ι2· 3 ^ννοί. Τ/>ούλ. Kei'et·, 6*1 ,
62> » § *ν Kavev. 24. *τλ.
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όνειρύκρίταί, οϊ ν,μεροκριΤαι, όσοι νομίζοντες ημέρας Τινάς
δυςυχείς τάς φυΧαττονται, οος οί καρα£οκόριοι k, άγαι-
ryiatai νά κινώσιν είς ορςμον την τρίτην Της εβδομάδος,
χ. αϊ γυναίικες νά γνεύωσι την πχρασκευην , ωσαύτως k,
οι οίωνιζόμενοι άπό φωνάς όρνεων , ν} σκυΧΧων ± k, οί δο-·
ξάζοντες φάσματα τινα, οίον ΊΕξω3είας, k, Στοιχεία ^ k,
Βορ^οΧακας , k, ΚαΧΧικχν,3 αρας, k, oî ΤοινΤοι. Τίίτων
δε οΧων χειροτεροι είναι οϊ περιορίζοντες την εοσέ-^ειαν
είς εξωτερικάς Τινας πράξεις , οίον είς μακράς k, υποχρεωτι-
κάς προσενχάς , μόνον διά νά νομκ2ώσιν άπό τάς ορών-
τας άγιοι cO > Χ7 Ο1 εΧπίζοντες υπερηφάνως είς τάς ιδίας
αύτών άγα^οεργίας , κατακρινοντες δε τους■· άΧΧούς ,
ώς ό Φαρισσαίος τον ΤεΧωνην β). Οί τοιχτοι εΧπίζον-
τες είς εαυτός, μακρυνονται άπό τον ®εόν , k, άπό την
αΧηθειαν.

ς") Οί A I ρ ε τ ι κο\ κ α ι κακοδοξοι^ οίτινεζ
χ.ΐ£δηΧ,εΰουσι Την αΧη^ε'αν μ.ε τάς οΧε^ρίας αυτών δοξα-
σίας , k, πΧανώσι k, άΧΧας από την ευθείαν όδόν, πείθον-
τες αύτάς νά φρονώσι κακ.ως περ) ®εα.

ζ} Ο I εΧπίζοντες είς εξωτερικάτίνα ε-
αυτών άγ «. S ά , οίον π Χ « Τ ο ν , φ ρ όν η σ ι ν, ά ξ ί-
ω μ α , k, τά τοιαύτα' διοΤι δεν συΧΧογίζονται την παν-
τοδύναμον προνοιαν τα , αΧΧά. ζ^τασι Την εύτυχίαν

t ' ·> ·> f -J n ■> ι ι \ ·' λ

των , ν·| υΠερν\ςρα.υο)ς αφ εαυτών, η ανοητως απο ανθρω-
πον όμο·ιον εαυτών γ"). Συντόμως δε π ε ριΧηττ ,κώς
άμ&οτάνΖ τ ιν είς ταυτην Την εντοΧην , όσοι, η πεπΧανη-
μένας δόξας έχασι περ) Θε«, η πιςευασιν ε π) πΧεον k,
πράγματα άσόμφωνχ με Την τιμήν της 3είας μεγαΧει-ό-
τηΤος, η είναι προτκοΧΧημενοι , k, εχζσι τάς εΧπίδας
των οΧας είς τά τα χ,οσμζ qpSapTa.

Σημ. Β'. Αεν αμαρτανομεν είς ταυτην την εντοΧην
κατά■ την δόξαν αιρετικών τινών > διότι επ·κχΧαμε5α Τάς

α) Μχτρ. 15 , 8· Ο Λ»*·. 1 3, ΊΟ—-14- y) εΐΐΐΥΛΓχρατα: ■
«v9pw?cos·, οί την εΚτζιδχ s<ï' xv&fu.πον j χτ.ό Knpia x^ory -η

KXfàî* ocvra. lift μ. ι·/,

G



86

άγιας είς βοήθειαν. ΓΗ επίκλησης τα. ®εα διαφέρει πολύ
από τήν τών αγίων' διότι εκείνη μεν είναι βαάυτάτη ν-
πόκλισις είς αυτόν , κα) καθολική ελπις είς τήν .3-είαν
τα μονην μεγαλωσυνην ' η δέ Των αγίων επίκλησις είναι
ενωσις τών ήμετέρων προσευχών με τάς προσευχάς αύτων,
£εμε\ιον έχασα τήν κ·ραταιοτάτην τα σωτηρος Χριςα προς
τόν ®3ον κα\ πατέρα τα μεσιτείαν. Ou τα λ, οι άγιοι αυ-
τοί ετι ζώντες πρΰσηυχοντο υπέρ άλλων, k, άΧΧοι υπέρ
αύτών, ώς οί πιςοι υπέρ τα Πέτρου ci) k, άλλοι δί άλ-
Χαςβ~). ΓΙολλω μάλλον προσεύχονται μετά θάνατον πλη-
σιέςεροι όντες προς ®εόν , k, ηνωμένοι μετ αυτα γ). Α-
μαρτάνασι δε προφανεςατα οσα αποδίδασιν είς τάς αγί-
ας τιμήν ίσό,5εον , έΧπίζονΤες αυτοίς επίσης, καάώς k,
είς rev ®εόν διά δειο ιδαιμονίαν μαΧΧον, παρά δί ευΧά-
£ειαν , k, τΐμώνΤες τάς εικόνας των περισσότερον πολ-
λάκις, παρά τήν τα Σ'ωτήρος. Η μεταξύ τα ®εΰ k, Των

t , fv Χ < ' <■/ (■/ \ .y y

αγίων όιαφορα είναι τοση , ocrvj επεται va yvai μεταζυ
απείρου Αημιαργα δημιαργηματος πεπερασμενα. Η
μβγίςη τιμή , τήν όποίαν έμποραμεν νά προσφέρ ωμ.εν είς
τας 'Αγίους, είναι το νά σπαδάζωμεν νά μιμώμε3α.
Την ζωήν των , εορταζοντες τάς μνείας των xpiqiavi-
κώς , και εΧπίζοντες είς τόν ®εδν, είς Τον όποΤον ηλ-
πισαν % αυτοί.

Σημ. Γ'. Δυο; κανόνες γενικοί χρησιμεύουσι προς
αποφυγήν τών εναντίων είς Ταύτην τήν έντολήν αμαρτη-
μάτων α. νά άπο^αλλητις όλας τάς ματαίας προλή-
ψεις, οσαι, ή εξ ανατροφής, ή εκ συναναςροφής, ή εξ
αναγνώσεως επι·£λα·£ων βιβλίων, κατακρατασι τήν ψυ-
χήντα, άκολαθών αντί τάτων τόν υγιή k, opfiov λόγον , k,
άνακαύαίρων τό όμμα της ψυχ^ς διά μελέτης ωφελίμων
βιβλίων , >1; συναναςροφής σοφών ανδρών * β. νά υπο-
τασσηται εις Την άληθ ειαν Της αποκαλυψεως , άκολαόών
καθ" όλα τόν 3ε7ον λόγον, οςις είναι ο μόνος ασφαλής

«) Πία'ε. 12,5· β) Kopi'vS. 1, ι. Φ/λ/7Γ7Γ. 1,4· ύ) A
7to*. Il, ι 6.
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Προς σωτηρίαν οδηγός , j.'il ς λ J χ ν ο ς φα ί ν co ν ε'ν
αν χ μη ρ ω Τ ό πω" CB'. Πετρ. ι , 19Ο » τον οποίον
δσοι δεν ακο\«$ΰσ"ΐ πλανώνται είς όλεόρίας κρημνός της
τολμηρας αυτών περιεργίας k, δο'ξοσοφίαςι

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν Ε'.

i·

στ'. Ή δεύτερα εντολή απαγορεύει τήν είδωλολατρέί-
«V j και όλους τους αθέμιτους τρόπους τής θείας λατρείας.

^n/Ji-i A'i 'Επειδή οι 'ΐσραηλίται νεα:στΐ τότε ε κάηκαν
άπό τήν Α'/γυπτον, οπού ε·£ασίλευεν ή ττλάνη Της
οστοιϊας τών κτισμάτων > διά ΤόΤΟ ο Θεός ρητώς τ<3ς απα-
γορεύει την είδωλολατρείαν , το νά προσκυνώσι δηλονό-
τι τά κτίσματα ως Θεδν , διά νά μη πλανη,^ωσι καόώς
οι Αιγύπτιοι α} k, άλλα έϊνη προσγ-υναντα εις μεν Τον
,ερανόν τόν ηλιον χ, τά άστρα, είς δε τήν γην τά ζώα,
οΤον βοας , γαλας, κροκοδείλας , k, τά φυτά, οίον σκο-
ροδα , κρόμμυα, κτλ. τών όποιων k, είδωλα είχον κατε-
σκευασμίνα, k, είς ταύτα κλίνοντες τό γονυ , επροσφε-
ρον τήν εις μονον τόν αλη^η Θεόν ανήκ^σαν λατρείαν.
'Από τήν, -^δελυράν ταύτην ττλάνη^ μας ηλευΰέρωσεν η
χάρις Τό Χριςα /3). Είναι δε όμοιοι με τάς είδωλολα-
Τρας , k, άμαρτάνόσιν είς ταύτην τήν εντολήν τ5 Θεβ,

α} Οίψιλ.νιδονοι^,φ.ιλοπλ«τοι,οί μεν Πρώ-
τοι /9"εόν εχοντες την κοιλίαν γ) k, 3εραπεΰοντες μετ ά-
κρας επιμελείας Τ ας αί%ράς αυτής επιθυμίας ' οί δε
δεύτεροι λατρεΰοντες τόν Μαμ.μωναν της άόικίας δ), k,
ΒνσιάζονΤες είς τό ε'ίδωλον Της πλεονεξίας τό δίκαιον τ»
αδελφάτων, k Τ'ός ταλαίπωρες των ιδρώτας είς τό νάσυνΛ-
3ροίζωσιν άμετρητον πλάτον, άχρηστον παντάπασιν είς
άγαύοεργίαν.

Ό Οί υποκριτικοî προσκυνηται , τών οποίων αϊ
<προσευχαî υφίστανται είς λογας μακράς, αλλ όχι είς τήν

«) Δίϋτ/ρον * 4, 15 '—1 Ê) α'. Πετρ, 4; 3· ν) φ/λιλπ,
3, 19· Κολασσ. 3, 5'

G a
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διά3ε(Τιν της καρδίας, τά δε έργα. των είναι παντάπασιύ
άσΰμφωνα μέ τάς Χόγαςτων' βδε\υρωτατοι δέ εζ αυτών
είναι, οσοι σπαδάζασιν εις πασαν εύκαιρίαν νά φαίνων-
ται ζηΧωΤαί Της Τιμής τα 3εα, ζηΧωΤαί της πίςεως , ζη-
Χωταί της οχρεΧείας της ΕκκΧησίας ·, είς πασαν'συν-
αναςροφην άνθρωπa διαλέγονται περί πνευματικών πραγ-
μάτων , όχι-κατά ®εόν , α'λλ' η διά το 'ίδιον αυτών συμ-
φέρον , η διά κενοδοξίαν. Οι αύτόκΧητοι ατοί άπόςοΧοι τ«
(Λ ε a , αφ' à μεγαΧοβοημονησωσι σο£αρώς περί των θρανί-
ων παγματων , τρέφονται άκοΧάόως κατά Ta πΧησίον
των, k, καθυ^ρίζασι τάς άδεΧφάςτων διά σφάΧματα , είς
τά οποία ποΧΧάκις υπόκεινται αυτοί , καταγινόμενοι είς
τά έρείπια της υποΧη^εως Ta πΧησίον Των νά οικοδομή-
σωσι Την ιδίαν Τιμήν των , k, μεταχειριζομένοι ασεβώς
Ta ©fa τό όνομα fc, Των πιςών αύτa δάΧων , διά νά πΧα-
νώσι Τας απΧαςέρας προς τό 'ίδιον συμφέρον · διότι -κατά
Ta το μαΧιςα διαφέρει ό υποκριτής άπό τόν αΧηθη ζηΧω-
Την, καθότι άτος μέν πράττει k, διδάσκει την άρετην διά
Toy®sôv' ό υΠοχ-ριΤνίς Την διδάσκει πάντοτε , k, ενίο-
τε Την πράττει , μόνον δί εαυτόν , ηγαν διά κέρδος , η
νποΧη'φεως, η χρημάτων, η k, αμφοτέρων εντάμα. Προς
τάς ΤοιαΤΰς , όταν Τρανώς Χαρυγγίζωσι περί ®εα % 3είων
πραγμάτων , αρμόζει τό υπό Ta πονηρό πνεύματος ρηθέν
προς τας ε'ζορκιςάς 'Ιουδαίους. ,,Τόν Ivjcrav γινωσκω,
καί τόν Παυλον έπίςαμαι, ημείς δέ τίνες εςέ ; (ΪΙραξι

19, 13V

γ\ Οι υποκριτικοί ν η ς ε ϋ τ α ι, ο'ίτινες νηςε υ-
ασι μέν άπο Τίνων βρωματων , τρωγασι δέ τάς σάρκας
Ta άδεΧφατων με Την καταΧαΧιάν , η μεθυσκονται , k,
πράττν.σιν άΧΧας ασεβείας, μέ τάς όποιας βε^ηΧόνεται
η άΧη3ης νηστεία ητις είναι η εγκράτεια Των πα3ών.

. V ν ν 5 ' »

Γοιατοι είναι οσοι την τεσσαρα-κοςην εγκρατευομενοι α-
πό καφέν, η καπνόν , γίνονται άνομΛΧηΤοι, καί κατα-
σπαράττασιν ως Χυσσωντες τόν πΧησίον των χάριν ευΧα-
■€είας k, της προς την νησείαν τιμής. Είς τάτων τόν αρι-
θμόν ωσαύτως υπάγονται , >t όσοι ςοΧίζνσιν αγίων εικό-
νας, k, ναας , έπειτα καταδυναςευασι τας αθώας, η παρ-
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αμε~Χασιν cc-éov\ύητας τ«ς εν άνάγκαις f ο ιΥινες εΤναι
„Ναο ς Θί 8 ζώντος" îv çô επρεπεν , αν ηναι δυνα-
τοί, και ταύτα νά πραττωσι, και εκείνα εξ αναγκης νά
/χη αφίνωοΊ *).

δ) Οί δ ε ι <τ ι δ α ί μονές,* όσοι αχό μ.ωράν ît, Ηε-
πυρωμενην τινά φαντασίαν -ψυχικής σωτηρίας, η ^ δί
αί%ροκέρδειαν ενίοτε , επινοασι 3αύματα , κ, οπτασίας τι-
νάς , >i, προρρησεις μελλόντων δια μ.εσα τών αγίων εικό-
νων , η π'ροσάπτασιν αγιότητα Τινά είς τατον μάλλον, η
είς εκείνον τον τοπον παρά Τοις διαταγάς Της 'Εκκλη-

, 'τ- « \ -ν ' « ' » ' \ '

σιας. Εν ενι λογω αμαρτανασιν εις τ αυτήν την εντο-
λήν , οσοι κατα τά Χογια Τα Χριςα , περιορίζασι την ευ-
σέ£ειαν είς εξωτερικά πραγματα, k, αμ,εΧασι τά βαρύ-
τερα τα νόμα , Την κρίσιν, και τόν έΧεον, κ ai
τη ν πίστιν (Ματ,9·. 23, 23}· Ούτοι κατά την αράνιον
αλήθεια ν σείονται είς μάτην τόν Θεόν μ.ονον με τά χεί-
Χη, ^ όχι /χε την καρδίαν, διδασκασι δε άλλας διδα-
σκαλίας, ε'ντάλ/χατα άνόρώπων (^Ησ. 29, 13· ^ Ματ4.

ι5, 8 —9> , ^

Σημ. Β · Δεν είναι εναντία, της εντοΧης Ταύτης η
> ~ / » ' « t  /y

προσκυνησις των άγιων εικόνων, μ.ε τας οποίας στολιςο-

μεν τάς ναας κατά την παλαιάν Χριςιανικην συνηόειαν
επειδή α. μεν ζωγραφ«μεν οχι τον αόρατον ft, αμίμητου
θεόν , άΥλά τόν έπιφανεντα σωτήρα είς τό είδος της
προσ\ηφ$είσης άνύρωπότητος, % τας πιςας αυτα £ερά~
ποντας' β. δε ai εικόνες δεν ζωγραφανται διά νά τάς Χα-
τρευωμεν , αλλά διά νά διεγείρωσιν είς ημάς ζωι^ράν την
άνάμνησιν Των μεγαΧείων τα &εα, k, της αρετής τών
αγίων άνδρων, ώστε βΧεπονΤες αυτών τά ε κτυπά νά παρορ-
μώ με ô α προς εύσέ&ιαν k, αγαόοεργιαν. γ. 'ή τών ει-
κόνων προσκύνησις δεν αναφέρεται είς αυτάς, ν,γαν είς
Το σανίδιον , η τόν Τοίχο ν , είς τά χρώματα, η τόν πο-
ΧυτεΧη γύρον , α'λλ'είς τά είκονιζόμίνα δί αυτών πρωτό-
τυπα. Ούτω, φερ είΠεΤν, όταν προσκυνώ τόν τίμιο ν

*) ΜΧΤ&. 2 3, 2 3·



σαυρόν, προσφέρω μεθ' υποταγές είς τόν ςαυρωθεντα Σω-
τήρα Τ ην πίςιν μ α, Την καρδίαν μα , εΧπίδα μα , την

ι J \ . » C , t\ Χ /»,'

προσκυνησιν αυτήν, εις Την οποίαν άεν μεσιτεύει η ει-
κών ώς άΧΧοΤι , ε'ιμη ως αίο5ητη παρορμησις προς το ερ·?
γον Της προσκυνησεως. Αυτάς δε τάς εικόνας τιμώμεν
με μόνον τόν ασπασμό ν ? ηγαν Το φίΧημα. Αιαφερει δε
η πρός Την εικόνα τα ΣωΤηρος προσκυνησις από την πρός
τάς των αγίων, καθόσον «roi διαφέρασιν απ' εκείνον.
'Εκείνη ύφίςαται είς βαθυτάτην υπόκΧισιν της καρδίας
' εμπροο3εν τα εικονιζόμενα Αημιουργα k, δεσπότα των ο-
Χων ' αύτη δε είναι φανέρωσις Τιμής χρεω^αμένης πρός
τάς αγίας, ως φίΧας Θεα , k, συγγενή μεθ' ημών μεΧη
ενός k, τα αύτα σώματος της 'ΕκκΧησίας.

Σημ. Γ. Εντεύθεν φαίνεται, ότι η σωτήριος προσ-
κ.ουνισ"ίς τών εικόνων εκπίπτει είς τό οΧεθριον α-
μάρτημα της είδωΧοΧατρείας α. οπόταν ο προσκυνητης
προσκυνη μόνον την εικόνα, προσηΧονων την ευΧά·€ειαν
Τα είς αυτήν β. όπόταν νομίζω άγιωτεραν ταυτην την.
εικόνα περισσοτερον , παρ εκείνην , it, τιμα την παΧαίο-
τέραν μά,ΧΧον , η Την ποΧυτεΧεςέραν, η την τεχνικωτεραν ,
παρά την νεωτέραν ευτεΧεςέραν, κ, διά τατο κρεμά
δύςηνα πεΤαΧα χρυσιδία , η αργυριδία είς πάς ανενδεείς
<τών άνόρωπίνων άγαμων αγίας άνδρας, k, ποΧΧάκις είς
αύτα τα Σωτηρος , τό τοΧμηρότερον '■ γ. όπόταν δεν ,5ε*
Χη νά προσευχηθεί είς τόπον, όπα

δεν είναι εικόνες, πε-
ρικΧείων τόν πανταχα παρόντα ®εόν είς όρια. ςενώτατα.
Ούτοι k, οί τάτων όμοιοι £ευ£Χα£είς Χριςιανοι προσάπτα-
σι μώμον είς την αΧηΒειαν της αμωμητα πίςεως τών
ορθοδόξων.

Σνί/χ. Δ. Πρός αποφυγήν τών τοιάτων απατών, δύω
μάλιςα κανόνες είς εκαςον ευσε€η συνΤεΧασι · α. εκείνη
μόνη η Χατρεία τα ®εα είναι αΧηθης Χατρεία , ητις γίνε-,
ται εκ καρδίας μετανοασης k, ανυπόκριτα .· καθότι όΧατά
εξωτερικά σημεία της Χατρείας είναι ψιλά δείγματα της
εσωτερικής πρός Θεόν ευΧα€είας, χωρίς Της οποίας δεν
ωφεΧαο'ΐ τίποτε. Αιά τατο τό ΕύαγγεΧιον ζητεί άπό Τας
αληθινός προσκννητάς νά προσκυνώσι- τόν Θεόν ε' ν
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it ν ε ύ μ af ι , νίγ3ν όχι μόνον εξωτερικές, aXXàk, εσω-
τερικώς μα\ιςα , ït, αλητεία, ή'γΒν άνυποκρίτως ζ\ίω-
ανν. 4 i 2,3)* ρ. νά προσεχή είς μόνον rev «9ε?ον Χόγον,
βέβαιος ων , οτι είς μονον αυτόν περιεχεται ο κανών τί^ς
όρ4ης.τ£ Θεβ ΧαΤρείας, k, η αιώνιος ζω η, κατά Tvjv
μαρτυρίαν ra Xpiça C ίωανν. 5, 39)·

ΑΡΘΡΟΝ <~.

ξ'. Ή τρίτη εντολή ρ.άς εμποδίζει τό νά μεταχει-
ριζώμεθα το όνομα τού Θεου μέ καταφρόνητιν της θείας
δόξης

αυτόν, και εναντίας μας διδάσκει τόν τρόπον της
ορθής του Θεου λατρείας.

£η/χ. Α'. Με τό όνομα τ? Θεα είναι ηνωμένη ή υψ/-
ςος αύτ« δόξα, Προς την οποίαν οφείλΒσι τά κτίσματα
πάντοτε νά προσφερωσι τό μεγιςον σε-éaç. Διχώς δε δύ-
ναται νά ε'κλι>ίφ4%ί είς μάτην τό όνομα Ta <9ε5, ή διά
της έπιορκίας , ή διά καταφρονητικης αΧΧης και άνα-
ξίας μεταχειρίσεως. Αμαρτανασι Χοιπόν είς ταυτην
την ενΤολη ν

α) Οί βΧάσφημοι, ο'ίτινες προφερασι Χογας ά-
%ήμονας k, βΧασφημας εναντίον Τ a Θε« , k, τών 3είων
ανδρών. ToiaToi είναι οί Χεγοντες-τόν Θεόν α'ίτιον των
κακών * διότι δεν δίδει είς αντάς ό, Τι ετΐιόυμζσιν · οι
γογγύζοντες κατά της άείας δικαιοσύνης είς τάς δυσ-
τυχίας των * οι ψεγσντες τ^ν φοράν των πραγμάτων Ta
κόσμ'ό ώς άπρονόηΤον , Χ, τοΧμώντες νά κρίνωσι περ) τά-
Των κατά τάς πεπΧανημενας αυτών υπολήψεις, άνακρί-
νονΤες τήν άγίαν Τραφήν , 51, παραδεχόμενοι Πολλά
Τίνα Των εξ αυτνίς , ^ οί τ ατών όμοιοι , οϊτινες k, εις τήν
παΧαιάν διαύήκηυ μέ .θάνατον επαιδευοντο α), τώρα
από Την 'ΕκκΧησίαν των ορίοδοξων , οος μεΧη σαπημένα.
k, ανίατα αποκόπτονται , διά νά μή μεταδώσωσΐ k. είς
άΧΧας της ιδίας κακίας τό μίασμα £').

α) ΛίοϊΓ. 24 , ι6· β) A' Kop/vS. 1—^ΙΙ· Τ/τ. 3, Ιο.
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β) Ο ί έ-π ί ç ρ λ ο ι, οσοι , ^ ψευδώς Ήαντάπαίτ/μ
ο μνύουσιν , η αΧηΟώς μεν , αΧλ' όμ.ως δέν έπιτεΧασιν
νςερον τον όρκον , περιπαίζοντες τρόπον τινά τόν @εόν ,
τόν οποίον π ροσκαΧασιν εφορον k, μάρτυρα τα optca. Κα-
τά των ToiiiTOjv παντελή όΧε3ρον άπειΧεί τό δρέπανο»
Της 2είας οργής δ>ά ςοματος τα προφητ.α Ζαχαρία α)..

γ) "Οσοι χωρίς ανάγκης διά παραμικρά πραγματα
έχζσιν είς τό ςόμ.α τό ύπερενδοξον όνομα τα @fa τό με-
ταχειρίζονται ποΧΧακις οί ασυνείδητοι k, ε π ϊ άςε'ίσμ.ών k,
είς απρεπείς ομιΧίας.

δ) Οι \^ευδοπροφηΤαΐ; όσοι προΧεγασιν εν
όνοματι θεα προφητείας ψευδείς, χ, καυχώνται άποκαΧυ-
ψείί Τινάς οόνείας, k. γόηΤος νοός γεννήματα.

ε) Οι παραβαίνοντες τάς προς ©«foV υπο%εσεις
Τ ce ν, καθώς, φερ είπίίν , όσοι ύτιό%ονται νά άφιερωσωσιν
εκ της περιασίας των μέρος είς σύςασιν σχοΧείων , η τρο-
φην πτωχών, η νά άφησωσι κάμμ.ίαν άμαρτίαν , k, έπει-
τα δέν εκπΧηρονασι Την ύπόοχ^εσίν των. Ουδεποτε άΧΧο-
τε δεν είναι συγχωρημένον νά αθετώνται αί προς <&εόν
υποθέσεις k, ορκοι , είμη όταν γίνωνται άνοηΤως πρός ι-
δίαν β\ά€ην, η τα πΧησίον, οποίος ητο ό ορκ,ος τα '-Ήρώ-
δα η συμφωνία των επι&ά'Χων της ζωνις τα ΠαυΧα γ~),
k, τά τα Των όμοια. Έίς τοιαύτας περιςάσεις προτιμοτε-
ρον είναι νά ακυρονηται ο όρκος, παρά νά πράττηται το
κακόν διά τό όνομα τ y ά γ α 8 α, % χ ο ρ η γ α Των αγα-
θών θεα. Κατ άΧΧον τρόπον η άγια Γραφή ρητώς
απαιτεί την π\ηρωσιν Των υπο%εσεων Χ, όρκων δ*).

Οι ζηταντες παρά 3εα ζητηματα άπρεπη , οΤον
το νά συνέργησα είς πράξει ς των παρανομας, 3εΧοντες
νά καμωσι συνεργόν τών κακών τό ύπεράγαάον "Ον. .

Σημ. Β. Εκ τών ρηθένΤων συμ.περαίνεται , en ό νό-
μιμος όρκος είναι συγχωρημ.ένος , k, διαταγμένος μάΧι-

«) *'Φ· 5,', 4· Ο Μχγ3. ΐ4, 9* ν) Πρκ'ε. 32, ι 2. à)
'λριΒμ. 3β> 2. Δευτίρον. 23, 22·—-24'
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στα d-χίο αυτόν τον θεόν a) , όστις ^ αυτός τόν μετεχειρί-
cSn προς ΐΐερισσοτεραν των επαγγελιών τα βε€αίωσιν
χ. ο! άγιοι α.νά'ρες ωσαύτως εις τε την παΧαιάν χ, την νέ-
αν Δια£ν\κην γ") · ό ι ο τ ι πάσης αν τ ι λ ο γ ί α ς Πέ-
ρας είς β ε g α ί ω <7 ι ν όρκος, κατά τ2 ΓΙαόλβ τήν
μαρτυρίαν (Ji€p. 6 , Ιό). Ε,ίς δυω δε' περιστάσεις γί-
νεται νο μίμος ό όρκος, α. η επϊ κριτήρια υπέρ δικαίας

σωτηρίας , η εαυτΞ τίνος , η τ£ πλησίον · β. η κατ άπαί-
< / > ν / ,, 1
Τησιν ηγεμ^^ος τίνος περ·. π ρ αγ ματ ων ο χι ενάντιων εις

Τον ,SvTcv νομον. Τ oid το ν όρκον ο Χριστός ό$ν απαγορεύ-
ει, άναγκαίΓον δηλονότι % νόμιμον , αλλά η τόν ψευό'η»
νΐ τόν μ,αταιον τον π ε ρ) μικρών κ. χωρίς ανάγκης γινομε-
νον, η τέλος τον άπρεπη, οςις δηλονότι γίνεται όχι είς
τόν κριΤην Των εννοιών Θεόν , αλλ' είς τά κτίσματα , ε'-
πάνω τών οποίων αψοόνως ώμνυεν οί 'ΐαδαίοι δ")· διότι

t - ν ' ' <ν Ί , «-

c επι των κτισμάτων ορκος , καν νομίμως γίνεται, είναι

* * > ' ' TV Λ ' ^ "

ομοίως απηγορευμ.ενος ε). Μακαριοι είναι οσοι Xpiqia-
νο\ εις την διαγωγην των ζωσι τοσον είλικρινώς κ, δι κ.αί-
ως 9 ώστε τό Ναι των -πιστεύεται ως να), κ, τό Ου των,
ώς οΰ αλν^ινόν χωρ?ς άλλης βε^αιωσεως.

Χημ. Τ'. F-'v ω απαγορεύει η εντολή αύτη την ά-
πρεπη μεταχείρισιν Τα άεία ονοματος, μας διδάσκει έζ
εναντίας τό προσήκον σε-£ας , με τό οποίον πρέπει νά ο-
νομάζω μεν τόν θεόν, γενικώς τόν τρόπον της προς
αυτόν χpεωq^àμεvης υ no ταανόρωπα λατρείας' είναι δε η
Χατρεία τα &εα , μαρτυρία Της ε σ ω Τ ε ρ ι κ η ς π ρ ό ς
αυτόν υπρσταγης, περί της οποίας είπομεν ολίγα
τινά (Μερ. Α. Ύμημ» Α. Αρύ. Γ.)· Ίά ούσιώδη μέρη της
Βείας λατρείας είναι δυω , η προς Θεόν αγάπη, k, ό φό-
4ος αύτα' η άγαΗη τα &εα είναι δ ι α π υ ρ ο ς ε π ι ô υ μία.,
και κ ρ ί σ ι ς Της ψυχής είς τό νά ε ν ω ô η μ έ
τόν © ε δ ν , οςτις είναι "θ ν άξιώτατον άγά-
π η ς, μάλλον δ έ η αγάπη αύτη στ). Γίνεται

a) E'foS". 22, 11. i, Α*0"*"//3· 33.. Ο Ε£ρ· 6, 16. y)
Β. Kopii-S. Γ, 23· s) 5, 34 — 37· 3 23 , ^ —

f) 'Iaxuôg. 5, 1 2. s-) Γνίατθ. 22, 35.
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δέ ή ένωσις αύτη διάτας άδιακόπα k. καόαράς μνείας τα
φεϊ, kjOiu της αρετής. Της Προς ®εόν αγάπης τά χαρα-
κτηριςικά είναι εξ* α. Τ δ ορά ως φρονεί ν περϊ της
3είας μεγαΧωσύνη^, συνημμενον μετά της εξασκήσεως
είς Τα 3εί':·υ νόμα τάς έντοΧάς ' β. ύ ψ ω σ ι ς της καρ-
δίας προς τον ®εόν f k, πΧη<τίασις είς τόν 3-ρονον της
χάριτος Τ3 διά 3ερμής πρόστυχης. γ. ζήΧος υπέρ Της
δόξης τα 5είου αυτα όνοματος ' .δ. ευχαριςος ευ-
γνωμοσϋ νη δί οΧας τάς παρ αυτα χάριτας ? η μετ
τά παρρησίας κήρυζις k, εξομοΧόγησις της αΧηόας προς
αυτόν Χατρείας' ε. άφιέρωσις πάσης εΧπί·?
δος είς Την παΤριν~ήν αυτα πρόνοιαν, πανΤεΧής υπο-
ταγή μετά χαράς είς τά υφιςα προςάγματά τα · ς", α-
γαπνι προς τόν πΧησίον 'ίση με δ&ην επιόυμαμεν νά αγα-
πωμεόα κ, ημείς αύτοϊ άπό τόν ®εόν · διότι, εάν τις ε'ίπη
οτι άγαΗα τόν Θεόν 5 % τόν άδεΧφόν αυτα μισεί, ψευ-
δής ε'ςί (Α. 'ΐωάνν. 4;

Ε ναντίαι είς ταύτας τάς άρετάς είναι αΐ επόμεναι
κακίαι · α. ή πρός©εόν έχΒρα, ηΤις ύφίςαται είς τήνπα-
ρα^ασιν τών ενΤοΧών Τα' η πνευματική οκνηρία , η α-
κηδία , ητις είναι τό ν' άμεΧη τις τά καθήκοντα Της ευ'-
σε-βείας , οίον τήν μνήμην τα Θεα, τήν προσευχήν , τήν.
φοίτησιν είς τάς ,S-είας να ας , κ.τ\. γ. ή προς Θεόν άχα-
piqia, k, γογγυσμός ' δ. vf άμετρος πεποί3ησις είς τήν
εύσπΧαγχνίαν τα 3εα ' ε. η παντεΧής άπόγνωσις. Τα
δύο? ταύτα k, α/χαρτίαι κατά τα αγία πνεύματος Χεγονται.^

Σημ. Δ'. Το δεύτερον ασιώδες μΑρος τής 3είας Χα-
Τρείας είναι ό φό£ος τ« ®εα , όχι δουΧικός , αλλ' υίίκος,
όςτις υφίςαται είς τό νά συΧΧογίζηται κα(ϊ εκάςην ο άνόρω-
ποςτήν παντοδυναμίαν k δικαιοσύνην τα ®εα, k, νά φυΧατ-
τηται άπό το νά πράττ^ παν ό} τι άπο£Χέπει εις υ£ριν k, κα-
Ταφρόνησίν τα * εάν δ i πράξ^Τι τοιατον νάΧυπηΤαι ' διότι
παρώργκΤε τόν εύεργετικόν αυΤα ®εόν k, πατέρα. Ταμεία
φό^ου χαρακτηριςικά σημ.εία είναι · α. ή πνευματι-
κή πτωχέ ία, ήτις υφίσταται είς τό νά ταπεινονη τις
■ τό φρονημ.α τα ενώπιον Τα ®εα , k, νά γνωρίζω ότι είναι



πταιζης εμπρο^εν Ta δικαΐΰ Ta κριτήρια. tvavna τ y, ς

, « τ . « « '

Ήνευ/χαΤικ-'/,ς πτώχειας είναι vj Φαρισσαικνι υπερνιφανί/α.,
τνίν όττοίαν θαρρείτις εις τάς άρετάςτα , υψονεται
νπέρ τάς \οιπάς τών άν,9-ρω7Των * /3. νί Μετάνοια, νί'γίίν
η /χ ε τ' ελπίδος είς Τν,ν .3είαν ευσπλαγχνίαν o;j.r>\cy ία
των ίδίων αμ,αρΤηματων, ι^τις, όταν -γίνεται ό;ά <στ >/χα-
Τος , Χεγεται εξ^/χολογν,<τις. Εναντία είς ταυτν,ν είναι
άμεΤανοησία , ήγουν ο £χ·$ύς ύπνος είς την αμαρτία ν ' γ.
V5 Ν Η ς1 ε ί α , £,γ«ν ν, δί αποχής βρωμάτων χαλίνωσις των
παθών, όταν εξαγριόνωνται άπο Τι^ν υπερμετρον τροφην
τρυφην α^) ' είς ταυτην εναντία είναι η άκ ολ ασ ί α,
vi^yav 14 απόλυτος ελευθερία είς τάς Ta σώματος ορεζεις,
£Κ τί^ς οποίας γεννάται η άκρασία, k, γαςριμαργία, k,
ο\α τα βαρύνοντα τον vav αμαρτήματα , ενι των οποίων
μάς παραγ-γε~\\ει νάπροσεχωμεν ό ΣωΤν,ρ 4Γ) " ο1- vj si ρ —

t V « 5 \ 1 r ^

? σ ι ς ε α υ Ta, νιγ«ν ν] αποφυγή των ε/xncoicov τνις
σωτηρίας μας, όσον άρεςά χ, άν -^ναι ταύτα είς ημάς·
■%τω καταφρονώ μεν τιμάς, πλάτη , κ, ολα τά ανθρώπινα
πολλάκις , δταν /χας εμποόίζωσιν είς εργασίαν τών προς
&εόν καθηκόντων. 'Ενίντ/α είς τατο είναι η όί όλα
προσπατάλευσις είς τά βιωτικά, k, η άνόρωπαρεσκεια β

{)

et) Διά τίί το ίι « ρ£αί« 'Εζκληαι'α à/uup'fff χ«τ' ap^às τ«ί »'ν)-η-
βίμ&ς τ,μερχ s δο m μ εν fSriofJrxbtxxs, χχ9· fJ£«-r>)V ιξδομχδα δηλ»
τ· λκ/χε υ<*5, Trtv Ύιτρχδοί ^ την τταρασχιυηι/ , 5s" μονη ν ετήσιο ι» ι

την "Rpo τ» Παο^α « ητιΐ xoiVuus «jvo μα,ξιτο Τίσβ«ρ«*οΓ?ι, sis
τ ο <κ w)v τεσσ« ρ «κοντοί χμιρχ; ετ-j χ ρχτϊ< <ιχ , sis a/S^&s S'f ô-
lywrs pas, i s'i'stivus μ let. ν μονην ν,μ,ιρχν (Ευσεβή Ε**. Ircp.
2 6). 'Ε* S"/ τουν v/jriUoCTouv οί jluv c/y.pcκτευοντο αφ l\oî τα s μ.
χ^υ^χ' οί ιτρωγον t^Suxs /agvov, ci sv i "Κίτειν-χ , οί |ηρον
eipTov , j «/.vol τ £ Λ ο ί vrjrfU ovrss εωΐ τη ί Θ. c^poif , ε τρω'/ον υτερον
£/Άφορχ βρυόμχτχ (_Σωχρ ΕχχΧ. 'iroρ 5' 22). TTpfïuvroç τ» λρρ-
ϊ», *ττί χρ«τ/)βίν fi ί ΰλ»ί τϋί ευσε§ΐ7ΐ η μ*.ν vv)rsi« η ττρο τί Πχσχχ
V« ην«/ 4° 'ΛΜίρ^'ΐ'· fj.iTχ τχυτχ είσήρθησαν i, oti Χοικλ! Δ, ν/)ΐ·ί"'*ι
ετήσιοι ε·7ζτχ·/\μ.ζρ·ι τ,χοχι , otzcix tivxi η χρο τηΐ koιμησιως t^s-
&εοτό*<4 , ujί liiëxicvsi ό ΒχΧαχμ. ^ Ερυοτησ. 53)· Τη" sis Puu-
^.ηυ εχ7:χλχι αυνευητείαυ tî< Sx&ê'ara «υτς,^.^

ιμ'Τ'-'δισεν vrepov ρ ητάίΐ η ε μ Tp^/SKuj Οίκαμενική' Κ.aye'v 55.·
/>) Α»^ 2ΐ, 34· Α,'. Θεσσβίλ, 5>
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χ, προτίμησις ra προς άνθρώπζς ορό 4α , παρά Πρός
oV, Tkji> ότι ο ί αν ρητώς ο Σωτήρ .απηγορευσεν αΓ). "Qqiç
τη ρήση ακριβώς όσα χαρακτηριςικά ε'ίπομεν της προς
%εον αγάπης κ, φό-éa ? εκείνος είναι k> ονομάζεται άΧηόώς
£ ε ο σ ε £η ς.

ΑΡΘΡΟΝ ζ'.

(Ν". r/. Ή τετάρτη εντολή μας προςάσσει νά συνερχώμεθα
εττί το αυτό τάς Κυριακάς, και τάς λοιπάς εορτάς, C/ίά νά
άτιοδιδωμε'/ είς τόν κτίςην την άπό τών κτισμάτων εις ctà-
τόν οψειλομενην τιμήν και λατρείαν, οικοδομουντες άλλη'—
λους εις την πίστιν διά του θειου λόγου.

Σημ.. Α'. "Εζ ημ,ερας της ε-οδομ.άδος -έχάρισεν είς
ημάς ο ®εός διά νά έργαζώμεόα τά νενομισμ.ενα επί-
γεια έργα μας' διωρισε δέ άπ* αρχής κοσμζ /3) μονην
Την έ-ξδόμην να τόν ΧαΤρενωμεν, έκπΧηρανΤες είς αυ-
τόν χρέος οικαιότατον χ, παντοτιν.ον γ~) ' ώνομάο$η δέ η
ένδόμη ημέρα Σ ά·£·ξατ ο ν , τ.ό οτίοΤον ερμηνεύεται κα-
τάπαυσις ' διότι ό Θεός κατέπαυσεν άπό πάντο^ν τών έρ-
γων τα, κ, ημείς πρέπει νά καταπανωμεν άπό πασαν
έργασίαν' ή περί τα Σαλάτα νομ,ο3εσ ία άνηκε ι όχι μ.ο-,
uov είς τον ΐεραργιχ-όν τών 'ίαδαίων νόμ.ον Cδιότι έ,τως 'έπρε-
πε k, τατο μ,ετά τήν έΧευσιν ra Σωτήρος παντάπασι νά
χ,αταργηθχ') δάΧΧά κ, είς τόν η3ικόν, ώς ήμερα μ. ία
της εβδομάδος άφωσιωμ-ένη είς τήν 5είαν Χατρείαν · διά
τατο παρά της άρχαίας εκκλησίας μετετεόη είς τήν Κυ-
ριακήν y είς άνάμνησιν της άναςασεως Ta σωτηρος Χρι-
qa , δια τής οποίας κατέπαυσε, k, εΤεΧείωσε τό έργον
Της ήμ.ετέρας. άποΧυτρώσεως, k, είς άνάμνησιν της άπό Ta
(νοητά Φαραώ τών πιςών ελευθερίας. Ε.ωρταζετο δέ η

β;) Ay*. 1 2, 4· β) Γενεσ. 2, 2. y) Α'διαλιίτζτω! προσίνχ,ε.&,ϊ.
Λ, ΟίΊσκλ. 5, ΐ7· Κ^λασσ. 2, ιά·—17·
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Κυριακή α'πό Τας αποστολικές ακόμη χρόνος, ώς φαίνεται
(ΛΊράξ. α ο , 7' καί α' Κορινθν 16 , 2. καϊ 'ΑΗοκαλυψ.
1, ίο), o7Ta κ, ρ'^τώς Κυριακή ώνομάζετο, ^ έ%ο'λα^
ζον *ίς αυτν^ν ci Χριστιανοί από ττάσαν ε'ργασίαν , κατά
Τον 29 κανόνα της έν Λαοδικεία Σ'υνοόκ , παρεκ,τός άν
ε'τύχαινεμ αναγκαία τις περίςασις ί ώς λέγει ό Β^λσβμών
εξηγΰμενος Τον ρνΐ^ενΤα κανόνα. Και αυτοί όέ οί 7?αλαι-

ν ' -Ν, ' , , ^ ,.

οι νομοί ύστερον ΰιωρισαν απαραιτητον της Έυρια-κης την
άργίαν είς ολκς ττλην τών γεωργών, Ta ς οποίας κ, αυτέ,ς
έπειτα υπεταξεν είς την αυ'τνίν ανάγκην Λε'&ν ό οι υ το-
κρατωρ. Εάι αυτη μεν ητο η μονη %εόον Τκ;ς παλαι-
άς Εκκλησίας εορτή · προ'ίοντος

δε τα χρόνα, προσετέθη-
σαν κ, άλλαι διάφοροι εορται Δεσποτικάί Μαρτνρικα),
υπό Ta μεγάΧα Κωνξαντίνα αϊ Ήερισσοτεραι , οςις είχε
νομοθετήσει νά εορτάζηται k, η παρασκευή α). Τελευ-
ΦαΤον ο"· αύτοκρατωρ ÎVIavav^ ο Κομνηνός διωρισε όιά
Νεαραςτόν αριθμόν τών εορτών o>a Td έτας, τάς οποίας
διαιρεί έίς τεΧέως απρακΤας, καϊ άπό μέρας
άτίράκ τα ς €). Και ταύτα μεν περί τών εορτών. 'Α-
γιάζεται £έ η έορΤη -κατά Την εντοΧην τα <ϊϋεα * α. £ιά
Τ^ς καταπαυσεως α.πό πάντων των έργων, γινομ.ένης ό-
χι μόνον α'πό ra\ κυρίας, αλλά κ, άπό τάς δάΧας -λ, υ-
Ηνίρέτας , διά νά ατολαυωσιν όλοι κοινώς από Την χαράν
της άναμνησεως των περί ημας Ta Θε« ευεργεσιών, νά
ένα%οΧώνΤαι είς τα την Χατρείαν, μακράν άπό τάς
βιωτικάς μερίμνας κ, αχοΧίας. Μονη η σωτηρία ic ωφέ-
λεια Ta πλησίον συγχωρεί Tyjv παρα^ασιν της αργίας
τών εορτών , οποτε αναγκαία τις περίςασις , οΊον εχθρών
επιδρομή, η Ηυρκαϊά , ν| α^ενεια, η άΧΧοτι περιςατι-
κόν , άνεπίδεκτον αναξοΧης καιρα, απαιτεί Την δί εργα-
σίας έκπΧηρωσιν των καθηκόντων. ΤοιαυΤη εργασία ά-
Ηο-^λέπει μάλλον είς φυλαξιν, παρά παρά^ασιν τα $είζ
νόμα , τ α Το βε£αΐοΐ κ, αυτός ο Σωτηρ ειπών ,,Τ ό

») Ευ'σ/ο. «V ,βΰ.» αυ* τι' g Su) few. îrop. ί, g. β) r^y

Meiij>iv τχυτν,ν τΐχρ» A.ùyxKv-êiM Ύ<,μ.* ι, Σίλ. ι6ο.
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■éarov διά τόν άνΒρωπον έγενετο, αχ ο àx/.S-ρωπος διά τό
Σά€£ατον" (Μαρκ. 2,2;)· β. Διά της προσφοιτν.σεως
εις τον ναόν τα Κυρία, παρρησιασμ.ενης δ> ξοΧογησε-
ψαλ/χωοιας re ονοματος τα εις τας όημ,οο ιας συν-
άζεις α)} 'έτι δε % διά τής κοινωνίας τών αχράντων ρ.υ-
ςηρίων , χ, της μ.ετ εύλα^είας ακροάσεως σης διδαχές τα
rSεία Χογα , διά μεσα της οποίας προκοπτομεν είς την ευ-
σε£ειαν. γ. Διά της κατά μόνας προσευχής k άνυ^ώ·
σεως της καροιας π?ρος τον <&εον, οποτε μαλιςα περισπάσεις
τίνες μας έμποδίζασι νά υπαγωμεν είς την εκκΧησίαν
τάς διωρισμένας ημέρας. Τοτε ίπα k. άν εύρεάώμεν ,
πρεπει νά προσευχώμεάα, χε'ίρας ο σία ς α'ίροντες
είς τον ουρανόν, k, γονυ καμπτοντες είς Την γην ενώ-
πιον Ta Spôva Της 3είας μεγαλωσυνης. Σημειωτέον δε,
ο τι η γονυκΧισία τάς Κ υριακάς ολας, % τάς μεταξύ Τα

! - r^ t r "> ^ ! 1

1Ια%α , χ, της ΙΙεντηκοστης ημέρας είναι εμποόισμενη α-
πό την Α', οίκουμενικην Συνοδον, k, ϋςερον άπό την εν
Τραλλω QlaV. go). Τάς δε λοιπάς ημέρας, κ μάλιτςα
τάς νηςίμας συνετίζεται απέ τ à ς πιςας τό σε-^ασμιώτα-
τον , k, άγιώτατον τατο έ9ος , τό οποίον k, η άρχαιότης
Της 'Εκκλησίας ετίμησε , κ, αυτός ο Χριςός μετά τών ά-
γιων αύτα 3Αποςολων εκυρωσε δ. Διά της μελετης
τών if ρω υ βιβλίων , εκ των οποίων είς εκαςον οίκον πρε-
πει νά διδάσκωσίν οί πατερες τά τέκνα , οι κύριοι τάς
δαλας , οι διδάκαλοι τάς μαχητά ς , οί ανώτεροι τάς ύπο-
κεψ.ενας, k, έκαςος τόν πλησίον τα , οδηγαντες αυτάς
εις τόν νόμον Κυρία k, τον φό^ον αυτα. ε. Διά της β-η-
δείας τών εν άνάγκαις, κ. διανομής ε'λέας είς τά προσή-
κοντα μέρη , τό οποίον πρεπει μαλιςα νά καμνωμεν τάς
εορτάς, διαμοιράζοντες έκ τών υπαρχόντων μας την δυνα-
Την βοηϋειαν α. είς τας υπηρετας Της 'Εκκλησίας , ώς ά-
ξιας τα μιό3ατων έργάτας της ψυχικής ημών σωτηρίας γ)·

te) 'F.Sp. ίο, 25- Ο ay*. 22, 4 *· ΤΙράξ. 7,6ο. ί 20.36.
" 21 , 5· υ) α»*, ίο, 7· 5 Κορινθ. 9t ι3'— '4 j α', Τι-

μο$. 5· 17·
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β. είς σύςασιν %, οίκονομίαν Των εκκλησιών , των οποίων
ςοΧισμός εξαίρετος είναι ιερείς σ π α δ αί ο ι , ψάΧ-
ται, avayvcoqai , k, τά αναγκαία ιερά σκεύη · γ. f/ç
οίκοδομην σχοΧείων , νοσοκ,ομείων , αιχμαλώτων εξ-
αγορα,σιν ' δ. το αν 'αγκαιοτατον, είς διατροφών πεινών-
των , fc, κν-^έρνησιν οικογενειών πτωχών. ε'λεη/χοσύννι
ίΐναι αξιοπρεπεςάτη σύντροφος οπαδός της τβ Θε£ λα-
τρείας , Την οποίαν απο των αποςοΧικών ακόμη χρόνων
είς τάς ιεράς συνάξεις έκαμναν πάντοτε οί Xpiqiaνοί
"ϋςις ποΧιτευεται κατά τατας τάς κανόνας, εκείνος αγιά-
ζει το Σα4>£ατον , ηγαν Τν,υ αΧηύινην κάΤάπαυσιν, Της
οποίας Την τελειότητα θεΧομεν εχειν είς Την μεΧΧον-
σαν ζωην.

Σημ. β'. *Αμαρτάνασιν είς ταυτην Την εντοΧην

α. οί δί άμετρον πΧατα επιθυμίαν εργαζόμενα
Τί^υ Κυριακών, 54, α%οΧονμενοι είς τάς βιωτικάς μέριμ-
νας ' §ιότι όΧίγην εχασιν εΧπίδα fc, πίςιν είς την προ-
νοιαν τα ®εα φανταζομενοι9 οτι τά κέρδη Των είναι καο·
πός τών ιδίων ιδρώτων, όχι Της ευλογ-ίας τα ®εα · διά
τατο πολλάκις τά τοιαύτα κέρδη σκορπίζονται είς τούη
ανέμους.

4. σοι δέν συχνά'.ζασιν είς Την εκκλησίαν διά ψυ-
χρότητα προς Την θρησκείαν , η δί ακηδίαν , νί δί έσ-
φαΧμένην δόξαν, ότι η είς τά^ς δημοσίας συνάξεις θεία.
Χατρεία δέν έχει τι περισσοτερον άπό την -κατ οΤκον γι-
νομένην. 'Ωσαύτως κ, όσοι υπάγασι μεν είς την έκκλη-
σίαν, υπάγασι δε δί άνθρωπαρεσκειαν , η διά συνηθει-
αν μόνον , μη δεικνύοντες κανέν σέ€ας είς τάς ιεράς τεΧε-
τάς, άΧΧά φΧυαραντες , άςεϊζόμενοι, καταΧαΧνντες τόν
πΧησίον, % όταν τύχη, καταφροναντες την διδαχήν τα θεία
Χόγα , η κρίιΛντες τον κατά τάς ιδίας εννοίας, 5*, είς τά
%ήματα k, φράσεις τα διδάσκοντος καταναΧίσκοντες τό ■
είς τά ιερά λόγια χρεωςαμενον σέ€ας.

*) Α'. ΚορινΖ. 16, ι. ί Β'.-Κορινθ. 9, j, J 'Ef. 13, 16.
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γ, *Οσοι οέν ένα%ολανΤαι είς ευσεβών βιβλίων cc-
νάγνωσιν -f άλλ\ εξ εναντίας άναγίνωσκασι σκανδαλώ-
δη , 9S όλεάρια συγγράμματα, η έξοδεύασι την αργίάν
είς μ ε,S ην , % άτακτα παιγνίδια } διεςραμ~μενας σνυα-
ναςρύφάς , χ, διατρι-ξας. τοτε μόνον είναι συγχωρημένη
η ευθυμία κ, οιατρι£η είς τάς εορτας, ίτΐοτε απόβλεπε ι
μονον Την ανακάφισιν τών σωμ.ατιν-ων κοπών, χωρ)ς να βλα-
VÎ μητε τα εύ.^υμαντος Την ^υχην, μητε τον πλησίον
είς τό παραμικρον.

ο. °0σοι ποιμένες οντες δέν διδάσκασιν ευσε^ώς τό
ποιμνιον Των, μητε: κηρυττασιν εις αυτας τον λογον τα
η αυτό) όί εαυτών , η αν ηναι αδύνατοι πρός τατο ,
διά μζσα καν αξίων ιεροκηρύκων, η δί άναγνωσεως ε'κ~
κλη'σιαςικζ Τινός βι£λία. Ούτοι είναι οι μητε αυτόί έμ-
£αίνονΤες είς την βα σιλείαν τα <&εα , μητ1 άλλα ς οδη-
γζντες νά έμ^ωσιν ί2σαυτως αμαρτανασι ·κ, οσοι

άναγνωςαι όνΤες , η ψαλτά/ , η ιεροκη'ρυκες , η απλώς
υπηρέτα ι της 'Εκκλησίας οποίοι δηπ.οτε , καμ.νασι Το έρ-
γον των άνενλα&ώς , η άτΐροσέκτοις , η άμαθώς , ^ σκαν-
δαλίζασιν άντι νά ώφελησώσι τόν πλησίον των ^ διά τόν
όποΐον ο Xpiqoç απε$ανε.

ε. Γ/0σοι έκ Των πολλών αυτών υπαρχόντων δέν δί-
δασι καν τό ελάχιστον ίμερος είς τάς αναγκ.αίας πνευμα-
Τικάς χρείας , άλλ η Υ.άταάαπτασι την περιασίαν των
ε'.ς Τας κόλπας τα Μαμμωνα , η την εξοδευασιν είς απο-
λαύσεις ηδονών αθέμιτων, η είς παιγνίδια ζημιώδη, οίον
κύ£ας, χαρτία, χ, τά τοιαύτα, τά οποία, οπόταν παί-
ζωνται αισχροκερδώς άπονενοημενως , άφανίζασι k, Την
περιασίαν , χ, την υγείαν τα παίζοντος, k, την -ψυχή ν τα
κολάζασιν, ως εξορίζοντα εξ αυτής την 3εοσέ·€εΐαν διά
τών συχνών όρκων, k, άρών ,' k, βλασφημιών τα 3εία ο-
νόματος ' τάς τοιατας αισχροκερδείς όχι μόνον η 'Εκκλη-
σία τα Χριςΰ κατακρίνει, άλλά η εξωτερική φιλοσο-

*) M*rS. 23 ? Τ3
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φία. -Taç συγκαταριόμεί μή τάς· λίστας Or/Xoi οί είς

τα προτείεντα εγκΛη'μα'Τα υπευά'υνοι /3ε·£ηλόν8σ*ι το crâ-é"-
■€ατον , αυτί να τό άγιασωσι , λ, τςερ£νΤαι της μελλάσης ν
εκείνης μεγάλης εορτής της μετά των δικαίων αγίων αν-
δρών μεγαΧοπρεπεςατα τελαμένης είς τάς αιώνας.

Σημ. Γ'. Αϊ προειρημέναι τέσσαρες έντολαι διδάσ-,
K8cn περί ©ε£ί , της είς αυτόνοφειλομένης λατρείαςb
αί δε έπόμέναί άπο£Χέπασι τόν πλησίον, τέλος έχα-
σαι τήν είρηνικην ευδαί/χονα διαγωγήν τί}ς πολιτι-
κής κοινωνιόίς.

ΑΡΘΡΟΝ Η'.'

S"'., Ή πέμπτη εντολή πρόςάσσει νά προσι^έρωμεν
τήν όφεςλομενην τιμήν και ίπακοήν εις τους -γονείς ήρ,ών ·. υ-
πό, δε τλ όνομα τών γονέων συμπεριλαμβάνονται και οί ήγε~
μο'νες, οιτε της πνευματικής, και οι" της κοσμικής έ'ξουσίας^
και οί διδάσκαλοι, και οί ευεργεται, και οί γέροντες, και
γενικώς όλοι οι είτε καθ-1 ηλικίαν,. έΐτε κατά συγγενειαν , είτε
κατ* αλλην τινά σχέσιν ανώτεροι μας.-

Σημ. Α', 'η ε*ντολη αύτη έχει μέγαλην έμφασΊν είς
ολίγα λόγια y διότι προτάσσει την έκπλήρωσιν όλων
Των μερικών ενός εκαςα χρεών, ήγαν >

α, Νά τιμώμεν τάς κατά σάρκα γονείς ημών ϋφί-
ςαται δε η Τβμή αύτη είς τό νά τας άγαπωμεν, Χ, τ*ς
σε£ώμε$ά άπό καρδίας ' νά υποτασσώμεόα είς αύτας ζη-
ταντες τήν εύλογίαν των είς ολας τάς άζιολόγας επιχει-
ρήσεις μας, υπερασπίζοντες τήν τιμήν των, όταν rç
χρεία τό καλεοτη · νά υποφερω/χεν υΗομονηΤικως τά ε-
λαττώματα των, λ, νά τ«ς εύχαριςώμεν ευ'γνωμόνως διά
λόγων, 5L δί έργων διά τάς ευεργεσίαςτων, τρεφοντεστ

'ο (AS ν TOI xvÇiorys , 5 ο AwTtqSyrjji 5 ο Ajrnjf των ^V-.v,

λίΐ>3ερουν ίι'σ/ν, αίσχροχιρ^ίΤι y*f·. 'Apimr. Ν/χομ, 4· : ·

»



ios

αντάς , k, βοη3αντες τό κατά δύναμιν 9 όταν /χάλ/στα γη-
ράσω ci y..· 'Α/λοι£αίως δε k, oi γονείς προςασσονται άπδ
Την 3είαν έντολην νά τρέφωσι τά 'ίδια τέκνα., ε ως φ3ά-
' σωσιν είς ήλικίαν ίκανην είς προνοιάν της υγείας των,
νά τά οιδάσκωσιν έπιμελως διά σοφών διδασκάλων
τον νόμον τα %τά ηάη τά χρηστά, k, τάς, είς τάς ο-

ποίας είναι επιτήδεια , επιςημας, προσεχοντες νά δί-
δωσιν αυτόi είς αυτά τίοτε κακόν παραδειγμα , άλλα να-
άεταντες τον φόίον τα &εα , κ, προσφερομενοι προς αύτα
μέ πραότητα k, φρονι/χου οίκονομίαν , 51, διορ3ω(τιν τών
ελαττωμάτων των Μία δε απδ τάς μεγίςας φροντί-

δας περϊ Της ευδαιμονίας τών τέκνων αυτών είναι το νά
σπαδάζωσι νά τά εγκαταλέγωσιν είς εκείνο πάντοτε τό
επάγγελμα, είς τό οποίον κλίνασιν εκ (ρύσεως, κ, φαί-
νονται ευφυί* , 51, επιτήδεια , ώς ύπό της 3είας προνοίας
εις τ«τον διωρισμενα. "Οσοι δέ γονείς βιαζασι τ-ά τέκνα
των νά άναδεχόώσιν ο, τι ίΗάγγελ/χα 3ελασιν αυτό), η
τό τυχόν, χωρίς νά ερευνησωσι πρώτον πρός τί κλίνει
τών παιδιών ν\ φύσις , άτοι γίνονται φ,3ορείς μάΧΧον , vj
ενεργέται αληθινοί 5*, τέλειοι των τέκνων αυτών. ' Τεσ-
σάρα δέ είναι γενικώς τά κυρίωτερα μεσα Της καλής τών
τέκνων ανατροφής ' α. η οράη τα 3εία νομού χ, των γραμ-
ματων. διδασκαλία ' .β' η διά των οικείων καλών παρα-
δειγμάτων οικοδομή είς Την αρετήν γ. η διά λόγων
συμ£αλη, ενι%υασα μεν εις πραξιν τα άγαόα , ανακα-
λασα δέ από τά πονηρά εργα · δ. η φροντις περî της ευ-
τυχίας αυτών δια της είς Τ-ο προσήκον επαγγελμα εγκα-
ταλείψεως, k, των αναγκαίων εξόδων χορηγίας. "Ολα*
δέ αύται αί πράξεις πρεπει νά. ηναι συνωδευμεναι μετά
θέρμης προς Θεόν υπέρ αυτών προσευχής.

• β.~ Να Τ,ιμωμεν τάς ηγεμόνας ώς χρηςας διοικητάς
μας μετά Θεον υφίσταται δε αύτη η Τιμή * α. είς τό νά
ημε3α πιςο) προς αύτα ς 4 β. είς το νά ύποτασσώμεόα μετά
χαράς είς τάς προςαγας 5^ τάς νόμας αυτών , ενόσω εΤ-

*) Έψισ. 6, 4· àevTtpov 6, γ. % ι ι, ιΚολ»ασ. 3, 2ΐ·
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veil σύμφωνοι με τον νόμον Ta Θε£.· γ. είς τό va irXvj-
ρόνωμεν εθ'εΧασίώς ταςδιατάσσομενας φόρ3ς, k, νά ά-
ναδεχωμεθα της πολιτείας τά βάρη cl)' δ. είς το νά παρα-
^.αλώμεν τόν ®εόν υπέρ αυτών.β^)- Αμοιβαίως δε k, οι η-
γεμόνες χρέωάβοτι κατά τόν θείον νομον' α. νά συνερ-
.γώσιν είς την πρόοδον της βασιλείας τα ©έϊ, ηγαν είς
τον πΧατυσμόν της διδασκαλίας του Ευαγγελία , όδη-
γαντες δί αντης τας υπηκοας προς την εύσ:έ£ειαν, ως Τ ι-
ô vj ν ο t Τνίς 'Εκ-κ-λ^σίας όντες, καάώς τας όνομάζέι τό
ΤΙνενμα διά τα Προφήτη γ) · β. νά διοικώσι Τα-ς ύπηκόαξ
Των δικαίως k, ευσυνείδητους:, ανταμεί€οντες μεν την ά-
ρεΤην , κολάζοντές δε Την κακίαν κατά τας νόμας, k,
προνοαντες διά Το καλόν k, τόν. φωτισμόν Των υποκείμε-
νων των , ώς πατέρες χρηςόί δ').

j γ. Να τιμώμεν τάς πνευματικούς κυ&ρνητας καί
-ποιμένας άγαπώντες αυΤας ανυποκρί·ΐως % ύποτασσόμε-
" νοι είς1 τάς πατρίκάς συμ€αλάςτων με σέ€ας> προσέτι
β οηθαντες αύτας είς τάς σωματικάς χρείας ε). - * Ωσαύτως
δε k, οι ποιμένες άμοι£αδόν χρεωςασι * α. νά έκπληρόνω-
χ.τι τά χρενι τα επαγγέλματος των αοκνως αμώμως,
ςερεόνονΤες Si ς Την άρε την με Της εναρέτα ζωης αυτών το
παράδειγμα τό ποίμνιόν των' " β. νά Τας διδάσκωσι με
τόν λόγον, k, εμμέσως διά δίδασ^αΧων σοφών, σπαδά-
ζοντες είς τόν φωτισμόν τών Χογικων αυτών προβάτων γ.
νά ενχωνται θερμώς υπέρ αυτών πρός θεόν στ).

δ. Να άγαπώμεν τάς διδασκαλάς ημών λ, Τας αλ-
Χας ευεργέταςy ευγνώμονες όντες πρός αυτά ς k, μνημο*
νες πάντοτε τών ευεργεσιών των , αντί Των οποίων χρεω-
ςαμεν νά τάς βοηθώμεν είς πάσάν ευκαιρίαν. Αυτόî δε
χρεωτςασιν εξ εναντίας νά λησμονώσι τάς είς τάς άλλας
ευεργεσίας των, νά μη άπαιτώσι δυναςικως αμοι-βας

α) Μ<*τά·. 2 2, 2ο· 5 13» 7· Πίτρ. 2, ΐ3~τ·ΐ7' β)

Τιμο&. 2, ι ~2. Ίερϊ/χ. 29, 7. 49> 23· Δίϋτίρ.

ι6, ΐ9· Ο Α. Θεσί>«λ. £> τ 2 —13. 5 J3r Α*.
Π,-rp. 5> 2—' 3·
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των χαρίτων των γινόμενοι ένοχληΤικο) καί άηδε7ς μέ
συνεχή αντών ανάμνηχτιν,

ε. Να $γαπώσιν αϊ γυναίκες τ*ς άνδρας αυτών σε
-βόμεναι, ^·ύπακ<ίασαι είς αυτά ς μετά χαράς k, είλϊκρι
νείας , k, φροντίζεσαι επιμελώς περί της τα ο'ίκα των σω
τηρίας, α) · ωσαύτως δε k, οί άνδρες χρεωςασι ν αγαπώ
σιν ώς εαυτούς■ τάς ιδίας γυναίκας , συμπεριφερό
μενοι μέ αύτάς-, k, υποφεροντες πράως τά έλαττώμά-
τάτων /3). . . .· i > ;

ç.s'-Na Τίμαισιν Οι δαλοι τάς δέσποτας αύτων' υφ-
iqaTai δε ή Τιμή αύτη' α; ε ί ς τ 6 προς αύτάς σε-
<€ας^ το- οποίον 3ελασι μαλιαα φυλαττειν είς τάς μετ
αντών προσ διάλεξε ι ς, αποδίδοντες είς αύτας την ανήκα-
σαν Τιμήν- & είς τήν π ί q ιν , διά τήν οποίαν πα?
pévT-άς k, άπόντας άελνσι τάς υπηρετε,φιλάττοντές τας
άπό πάσα ν ζημίαν, k, σ$αδαζοντες πιςως διά τό κέρ-
δος Των'·' γ. είς τήν υπακοήν ? με τήν. οποίαν 3 έλα σιν ύ-
πηδέχε^άι τάς προς~αγας Των , εκτελαντές αυτάς προ&ύ*
μύός k, υποφέροντες αγογγύςως ; αν τύχη , τήν σκληρό-
τητα % δυσκολίαν των χωρϊς ανΤιΧογίας γ). Οί δεσπό-
ται · tfa'Xrw αμοιβαίως χρεωςασι νά προσφερωνται προς
τας ύπηρέταςΤων ως πατερες χρηςοι k, προσηνείς / α. ά-
γαπώντες αύτάς, k, μέταχειριζόμενόι φιΧανόροίττως είς
πασαν ύπηρεσίαν , k, είς τάς κολάσεις αυτάς, άν τύχη,
τάς οποίας δί -αδέν άλλο τέλος πρέπει νά μεταχειρίζων-
ταιειμή προς διορ£ωσΊν τών η.9ων των ' β. φυλάττον-
τες προς αύτάς δικαϊόσννην} αποδίδοντες τόν ανήκον-
τα μι$όντων, k, τήν άναγκαίαν τροφήν μέ αύτάρκειαν '
γ. φροντίζοντες περί της ψυχικής αύτων σωτηρίας^ k, δι-
δάσκοντες αυτές τόν νόμον Τα ®εα δ).

α) 'Ε<pt<s. 5, 2 2. A' KopivS. 7» 3'—5· £)Κ°λασσ, 3>. 18 —

39· ύ) χα9·ηχοντΛ τιΖν δ&λων 6, $—8· Κολασσ.
3a ϊ2·—'^5· Α,'.Τιμ. 6, ι —— 2 Τιγ. 2,ίο. α' Πι'τρ. 2, ι 8,
ϊ £) Κολαασ, 4> 1 · 9*
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Έν\μ. Γ' *Από στην τηρησ\ν των μερικών τάτων κα-
,^κο'νΗφν κρεμαΤαι η ευδαιμονία, εκάστη κατά. μέρος,
κοινώς Tvjç ΉολίΤίκης κοινωνίας, fc, της 'Εκκλησίας τών
λιστών * διά T8TO >t, οί 'Αποστολοι το'σον έπιμεΧως διαγο-
ρευεσι Ήερί αυτών είς τάς εΗιστΌλάς των , Χ, δ £εος ύπό-
%εται είς τ^ς τηρη^άς της εντολής ταύτης εξαίρετο ν τι-
νά ευλογίαν μακροχρονιο'τητ'α *). Of δε παραπάταt
εξ. εναντίας κΧηρονο/Λ«σι την κατάραν, ώ ς αίτιοι σκαν -
è-aXa., και φ.3·ορε7ς της κοινής είρηνης και ευδαιμονίας
των πιστών.

ΑΡΘΡΟΝ β'.

ι -·ϊ· > · " ' ' ' -Λ ν - · ν

I. Ή εκτ/] εντολή προστάσσει νά ρή1 βλζτζτωμεν ά-
μεσως , ή εμμ-'σως τον πλησίον , μήτε νώ σμλλογιζώμεόα νά
•-τόν βΧ'-^ψωμςν·, άλΧ εξ εναντίας ΐίά τον φυλάττωμεν απ ο. πά-
σα ν βλάίΓην..

Σημ. Α'. Είς ΤαυΤψ> πήν ε*υΤολην κα3ώς; είς τά$
«Ηο./χένας , περικλείονται τα γενικώς είς όΧας Τ8ς ττλη-
σίου δφειΧο'μ,ενα κα^η^^τα ενδς εκάςα * διότι, εν ώ aJrvj
απαγορεύει Την προς τόν πΧησίον ·£\α£ην } παραχγγελΧε*
εν ταυτω τηκ προς αυτόν αγάπην , τήν οποίαν έκαστος
άκρι4ίως χρεωστεΐ νά φυΧαττίί], ,αγαπών ΤοΥν δ'αυτίΓ πλη-
σίον ώς μεΧοςΤα τ >*, συ/ΑΠολίστη^ Τουτ« τ« κόσμα, ε'»
πειδη όΧον τ δ ά'.ν$ρώπιυον γένος συγκροτεί μίαν κοινό-
τητα i είς ευδαιμονίαν της οποίας ε'διωρισε τήν n"poc roV
πΧησίον αγάτξην ο ύψιστος κυ-ξερνητης Λημιαργός τα
κόσμα , είς Την οποίαν μάλιστα, συντείνει αύτη. η,ενΤολά*
1Αμαρτοίνασι δε είς αυτήν

a. Of φονείς , όσοι η εργ& οπωσδήποτε πράξωσ*
φονΰν, % β'ό\ευ~9ώσίί μεν % άποφασί'σωσι Τον φονον9
δεν δυνη^ώσι δέ να. τόν $&τεΧέσωσι& " Ρζαιρα&ΤΰΜ α,
όσοι ςρονεύ&σι κατά c^SsXy'rt-c > αν άλλβίς
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προσεκτικό) Περί στας πράξεις τών'β.όσΌι φογεύασι Τας έχθρας
μαχόμενοι καλώς k, νομίμως υπέρ πατρίδος' γ. οσοι ά-
ναγκάζονται νά cpονευσωσι δικαίως, υπερασπίζοντες την
ιδίαν ί,ωηντων δ. οι καταδικαζοντες τας ένόχας είς âα-
ν αχ ν δίκαιοι κριτάι * διότι εκπληρασι τά καθήκοντα τ£
επαγγέλματος τφν

-β.. Οί σύμβαλεύοντες , ή συνεργαντες είς φόνον η
εις ζημίαγ οποιανδήποτε τα πλησίον, γινόμενοι αίτιοι νά
φονευθ^ ο αδελφός των ή σωματικως, η πολιτικώς με
Την ςέρησιν της τιμής τα. Με τατας συναριθμννται k,
οι βιάζοντες τόν πλησίον εις οίνοποσίαν, ή αλλας άτοπίας,
διά τών όποιων ή χάνει , η ελαττόνει την ζωή ν τα , ή
Την Τιμήν τα. „.

γ. Οι άδικοι κριτεά, ο'ίτινες , ή διά κέρδος, η δια
ίριλίαν , η διά φο€ον απολυασι τάς πταίςας, St, καταδί-
καζα σι Ta ς αθώας, προδίδοντες τό δίκαιον , τα ό'ποία έ-
£ιωρί$ησαν άνωθεν φύλακες k, υπερασπιςαί. Με τάτας
σνναριθμανται k, όσοι δύνανται νά πρα£ωσι καλόν, £ δέν
τόπράττασΊν' ?Έον να βοηάήσωσιν άρρωςον κίνδυνεύον-
τα, νά περιόαλψωσι πτωχας αποθνήσκοντας διά πείναν,
yi κρύος, νά παρηγορησωσιν ολιγοψύχας k, άπηλπισμενας.
ToiaToi είναι k, ooroi εμποραντες δέν έμποδίζασι τά κακά,
©Τον φόνας, μαχας , πυρκαϊάς , % τά τοιαύτα.

δ. Οί βαρείς δεσπόται , όσοι Τυρανγικώς κατα,φορτί-
ίζασι τάς δαλαςΧ, υπηκόαςτων με κόπας k, φόρας , k^ κο-
λάσεις ανυποφορας, αί οποίαι πράξεις ολίγον διαφερα-
Civ άπό Τον φονον.

ε. Οί αύτόχειρες, oofoi δηλαδή φονεύασιν αυτοί ε-
αυτάς' διότι σφετερίζονται ούτοι 3ρασέως την εξασίαν
Τα Θεα , όστις μόνος ων κύριος ζωης k. άανάΤου, έχει τό
Κρονόμιον ο ταυ £ελήσ% νά τας σήκωση την ζωήν καθώς
% Την έδωκεν εις αυτας. Αιά τατο οί τοιατοι κολαζον-
ται βαρύτατα, ως φανερως άντίάεοί' συναριθμανται δέ
με αύτας k, οί (Ριψοκίνδυνοι, ο'ίτινες παρα€όλ®ς ταλαν-

*) 'Tcμ. 13, 7.
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ϊεΰασΊ Την ζωνίυ στ ων , η κολυμ€ων Πες , η φίλοχωρ^ντες
είς τοπον , oira κυριευει τό .θανατικού , η καταχρώμενοι
τάς σαρκικάς ηδονάς κτλ.

Σημ. Β'. 'Ευ ώ απαγορεύει τον φο'νον, αύτη η εντο-
λη ϊ εμποδίζει εντάμα >t, ocra δίδασιν άφορμην είς τόν
φόυον, όδηγασι τόυ αν&ρωπον βαθμηδόν είς αυτόν,
οίου τι/ν συνερισίαν , Τηυ δ/χόνοιαν, τηυ μαχην , τό φιλ-
εκδικου , τό μίσος , πας αράς ; τους υ-6ρ*στικκς λο'γΒς α),
τ^.υ σκ,Χηροτητα , χ, τά τοιαύτα. Διατάσσει δε εξ εναν-
τίας τό νά προσφερηταί τις ευνοϊκως % είλικρινώς είς όλας3
αν v\vcti δυνατόν , την φιλανθρωπίαν , τηυ ευ'σττλαγχνίαν,
Τηυ μακρο3υμίαν , την /χεγαλοψυχίαυ , τηυ αμνησικα-
κίαυ , k, την προς άπαντας τας πΧησίον προσηκόντως γι-
vc/χευην συνομ.ιΧίαν, κα^ώς ρητώς παραγγεΧΧει π'ερί
τ*ίτων ο ,3είος 'Απόστολος , και συντόμως νά ε'/πω τήν
^τρό^^-ον ττΧησίου αγαΠηυ.

Βη/χ. Γ'- Της προς τόν πλησίου άγάπης δύω είναι
τά μέρη % ψυχής δ ι ά 3 ε σ ι ς, άπ ο τ ε Χ έ σ μ ατά.
'Γης ψΟχης η διά^εσι^ συνίσταται είς δυω ' α. είς τ.ό ν
αγαπά τις τόν πΧησίον τα , επι3υμών μέν τό αγαθόν τα ,
άπεχόμενος δέ άφ όσα πα.Βη αντίκεινται εις την δια.9-3-
σιν ταύτην ' λέγω δέ~~φθόνον, σκΧηροκαρδίαν , υπερ£ολι-
κην φιλαυτίαν χ κτΧ' β. είς τό νά έπιθυμη νά ανταγα-
πάται ύττ αυ'Τΰ. s άπεχομενος από παν ό, τt εμποδίζει
Την άνταγάπησιν ταυτήν % -σχ,ανδαΧίζει τόν πλησίον
Ta y λεγω δέ όργην κατ αυτα, ερεάισμόν, καταφρονη»
σιν , άυτεκδίκησι.ν διάτινα Χύπην , η άδικίαν εΧαφράν ?
k, τά τοιαύτα · διότι χρέος της άγαπης είναι k, νά υποφε-
ρωμδν με υπομονην τάς παρά των πΧησίον υττοφερτάς
αδικίας, νικώντες μγ τό αγαθόν τό κάκόν. Των δε α-
ποτελεσμάτων της αγάπης τά είδη είναι Τρία * α. ευ-
ποί'ία Ηερι Το σώμα, οποία είναι της ελεημοσύνης τά
εργa y όσα άπα£Χίπα.σι τν[ν διατηρησιυ της ζωης, χ, J-

«Τ 5, 21—- 22· Α· Τ<*ι«νρ, ,5* 0f*f<T,»v

Χίλνΐρόν «.υ τ» «v3pw7io>:To'wôs sri. β} Ko λαβα. il'—*3·
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γείας, k, Τιμής, 51, αναπαύσεως τα πλησίον, τά όποΐα

Ικαςος χρεφρςέΤ ε'ξ άνάγκης νά πράττηα^)' β. ενποιΐα πε- ;
ρ) στην φυχην, οποΐά είναι τά προς σωτηρίαν ψυχικήν ά-
Ηο^λέ-Ποντα έργα, ήγεν. παρηγορία τών λυπημένων, ά-
νάκτη&ις τών άπηλπισμένων y επιστροφή των άμ,αρτανόν-
Των μέ φρόνησιν 9 k, ζήλον , k, είλικρίνειαν , 51, έπιείκειαν,
γινομένη , διδασκαλία των αμαάων δια λόγων δια.
Παραδειγμάτων αγαθών , άποφυγή παντός σκανδάλπ
βλάπτοντος τόν πλησίον , k, τά τοιαύτα ' γ. 3ερμ.ή
ζήτησίς της προς πάντα τόν πΧησίον ειρήνης γ) , δια
της οποίας υπάρχβσαν μέν την ςίρήνην δίαφυλάττομεν ,
φυγασάν δέ διά τίνα περίςασιν πάλιν ανακαλαμεν, TaVo
δέ γίνεται εάν άποδίδωμεν είς εκαστον τό όφε ίλόμενον,
^ εάν υποφέρωμεν τά ελαττώματα Τ β , χ, εάν διαιρε8έν-
•rsç ποτε μετανοωμεν ευ ΟιαλυονΤες την εριν , k, φίλιο-
νόμενοι είλικρινώς. Σημειωτέον δέ, ότι η πρόςτον,πλνj-
σίο'ν αύτη άγαπη άπο^λεΗει γενικώς όλας τμς 'άν3~ρω-
πβς χωρ-ΐς εξαίρεσιν , είτε φίλους , εϊτε έχ£ρύς , εί-
τε ομογενείς-, ξίτε αλλοεθνείς * διαφερει δε κατά βαύ-
μύς αν αλόγας με Τας βρόμας Της πλησι εστερας ζέσεως
προς εκ,αστον πλησίον μας", κατάτε πίςιν, k, κατά φυσι-
κήν τα σώματος συγγένειαν, 3εωραμένης, ως ε'ίπομεν
(_Μερ. Β. 'Αρθρ. Γ'. §. δ."). Αυτή είναι ή αλη£η"ς τα πλη-
σίον άγαπη. "Οσοι δέ άγαπώσι χωρίς νά δείξωσιν α-
γάπης έργα, άλλα μόνον διά λόγων ευνοϊκών, k, έξω- .
τερικών φάσεων πολιτισμέ k, εύπροσηγορίας ενδεικτικών,
ùroi είναι μάλλον υποκριτάι, παρά πιςοι αδελφοί δ

ΑΡΘΡΟΝ ΐ\

ta'. Ή εβδόμη έντολη απαγορεύει την μοίχεάζν,
και όμοΐί μ ρ αυτήν ολα; τάς σαρκίκάς έτziSupiaz, και π.ροσ-

α) Α.-Ίωχνν. 2, ιχ· Α· Τιμοβ. 4, ίο. 6) ϊ ο, 24· '!<*-

J9· ν) 9· Ρ^Α4· J.2> s9· Α. Tterp. 3> 9·

A.-Wvv. 3> 18· '· " - ' '
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τάσσει υά ζω ρ. ε ν άγνώς κοκ σωφρόνως," είτε υπό γάμου , εΓ-
τβ άγαμοι οντες. ·■.·.■. :

. · Ση/χ- Α', 'θ Θεός έπλασε Το'ν άνθρωπον άρσέν και
,^λυ k, διά τόν ητΧηθυσμόν Ta avâpcoHiva γίν«ς, ^ διά
νά βοη^ωνΤαι ύττ αλλήλων είς καιρόν χρείας' ό γάμος
είναι συγχωρημένος k, τίμιος δί οΧβς πϊς άν θρώπβ-ς , ώςε
νά ζώσι δί αυτα τψ,ίως k, σωφρόνως. νΟςις εξυβρίζει
είς το μι 'ήριον Ta γαμά διά μοιχείας , καν έγγαμος ει?
ναι καν άγαμος , κολάζεται είς ταυτην μέν την ζωήν με
καταιγύννίν δρι/χυτατον Της συνειδήσεως έΧεγχον , με
σκοτισμον Ta νοός λ, διαστροφών Της θεΧησεώς , μέ σω-
μα.Τικας φο-έεράς αρρ'ως;ίας,' χ, ά^λιωτάτην πενίαν , ποΧ-
Χάκις δε k, μέ τάς υπό Ta vc/xa έπιφερομένας ϋ'οιν&ς*
είς δε τον μέΧΧονΤα αιώνα είς τάς φλόγας Ta αδa α)*
δί'ότι η ν€ρις αύτη είναι εναντία όχι μόνον είς την α-
γ^αν ϊ^αφην , άλλα k, είς την φύσιν αυτήν, k, τόν όρ-
άόν Χόγον, ως εςορίζασα Την αιδώ, τιμιότητα, k,. 'sù-
ταξίαν, ητις πρεπει νά βασιΧεύη είς τάς οικογενείας,
"à, φαρμακόνασα. οΧεθρίως την ποΧιτικήν κοινωνίαν. *Α-
μ.αρτάν»σι δέ εις ταυτην την εντολην ]

α. Οί πρασσοντες οποιανδήποτε πράξιν άσεΧγή 3t
α'4 εμιΤον.

' β. Οί /χεταχειριζομ,ενοι ολα εκείνα , οσα έγείρασι
τάς σαρκικάς επιθυμίας, oicv γαςριμαργίαν, · μέόην,
αί%ροΧογΐαν , α%η/χονα fc, καλλωπιστικών περιεργειαν είς
τά φορέματα , άνχγνωσιν βιβλίων αί%ρών k, τά τοιαύτα,
γ. Οί περιτρέχοντες είς τάς οδας k, τά παραθύρια νά
' βΧέπωσι γυναίκας μέ αιώρας επιθυμίας Χογισμάς ' διό-
τι είς ΤΰΤΰζ δέν Χείπει πάρεξ η ευκαιρία διά να πράξωσι
τό έργον. χ- Των ρηθέντών φαίνεται, ότι ή αγία αύ-
τη εντολή παρα£αίνετομ τριπΧώς, k, δί έργων, k, διά Χό-

γωυ , k, διά Χογισμών άθεμίτων

j----_

«) J 3' 4· 'Epi». 5., 12· Ατο*ίΐλ. 2ΐ, g, €) Β;

Rcpivâ. 7î >· Α· Θ»οσ«Χ. 5· Μ«τ0.. ] 2,' 3^· 37· 'Epie.

29- 5 5> 4··
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Σημ. β'. Διά νάπ'οφεύγωμεν Την αμαρτία ν ταύτην,
τρία είναι μαλιςα τά προφνλ ακτικοοτατα μέσα ' α. άνά-
γνωσ'ζ ηθικών βιβλίων ηνωμένη μετά προσευχής · β.
εργασία, διότι η αργία είναι }χητηρ της. ακολασίας k,
ηδυπαθειας ' γ. αποφυγή, πάσης ευκαιρίας k, ε'λευθερο\χ
σψναναςροφης μετά πρόσωπων επικινδύνων.

Σημ. Γ'. Είς Την εντοΧην ταύτην άμαρτάνασ^ν , ό-
χι μόνον οι διάτων σαρκικών ηδονών άκοΧαςαίνονΤες κ
άΧΧά κ, 0:1 διά της άκρας φιλοπΧατίας k, φιλοδοξίας πα-
ραβαίνοντες, της σωφροσύνης τά όρια. Οί φίΧόσαρκοι εΤ-,
vfitι ακράτητοι Των τα σώματος ηδονών, οί φιΧόπΧατοι>
μαίνονται είς ποΧΧαπΧασιασμόν της περιασίαςτων , ε μ-,
πίπτοντες είς επιόυμίας πονηράς α}, k ποΧΧάκις είς Την
φιΧαργυρίαν την ρίζαν όλων τών κακών Οί φιλόδο-

ξοι 3ελοντες νά. προσκυνωνται %εδόν καταπατασι τ%ς
μετριοφροσύνης Την σεμνότητα » k, εξοΧιόά αίνασ ιν"'ε ί ς. μι-
κρόν εγώϊσμόν, είς καταφρόνησιν τών άλλων, είς πεισμα-
τώδεις λογομαχίας , είς τό φιλεκδι καν , είς την Τρυφην,
είς άρπαγ.ην , k, είς ά'λλα διάφορα κακά' διά τατο άθε-
ος μαχεται τάς υπερήφανα ς γ^' ώςε η μετριότης>, η σ,ω·^
φροσύν<4 τμχώς είναι είς εκαςον αναγκαία · α. εις τάς
Τα σώματος ηδονάς * είς τά πλάτη , γ. είς την φιλο-α
Τ ι μίαν*

Σημ.. Α* Προφυλακτικωτατα μεσα τα ν.à μη περίτ
Ηίπτνίτις είς μεν Την πλέον εξ ίαν είναι α. η αυτάρκεια-
εκάς.α είς την άοκνον k, τιμίαν μεταχείρισιν τα , είς το
όποιον, ε κΧηθη , επαγγέλματος' β. η από των 3είων_ δωρε-
ών τα μεταδοσις δ) κατά τό δυνατόν k, εις τάς πτ.ωχάς,

rj χ t ν ν

οιτίνες χρεωςασι να %ναι υπομονητικοι, ταπεινοί-, μη
φίοναντες, μηδε βΧαπτονΤες τόν- πλησίον είς τό παρα-
μι.κρόν , αλλ όσον δύνανται , χρησιμεύοντες είς αυτόν■
μετ άγάπης. Της δε φιλοδοξίας διωκτικά μαΧιςα ει'τ
ναι* α. η ενύύμησις τών ιδίων ελαττωμάτων , k, της άνχ

«) Α.'. Ύιμο9·. 6, ρ- ία. β) χα'τ. χυ'τό&ι·. γ) Ίχζμ?, 4»
§) Α'. ΤιμοΒ. 6, 27'— ι ρ.
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3ρώΊΐίννις άόλιότν,τος εκάστβ * β. η σύγκμσ(ξ Των ιδίων
αρετών προς τάς των μεγαλύτερων 5t τάς έντολάς αύτάς '
γ. ή περ\ τ^ς παρά τών άλλ ων επαίνας μετρία χαρά, % η υπο-
μονή είς τάς εξαόενησειςτων ' δ. η περ) τήν δίαιταν με-
τριότης χ. αποφυγή τής υπερβολικής λαμπρότατες καί
πολυτελείας.

ΑΡΘΡΟΝ ΙΑ'.

ιΘ'. Έ!ΐς τήν όγδόην εντολή ν απαγορεύει ό Θεός
είδος κλοπής και αδικίας, καί προςάσσει να ωροντίζω-
μεν δια τήν ώφέλειαν τού πλησίον εξίσου καθώς και δια τήν
ήμετε'ραν , δια νά διατηρηται η πολιτική κοινωνία.

Α'. Έ?ς άπό Tsç όλεόριωτάτας λυμεώνας Της
π"ολιτικνς κοινωνίας Χ, ευδαιμονίας είναι ο κλέπτης?
ί7ναι δε κλέπτης , οςις σφετερίζεται αδίκως το ξένον
πραγμα καΡ οποιονδήποτε τρόπον. 'Η κλοπή θεωρείται
Τριχώς , 3 ως φανερά, ν{ ως κρυτττνί, vj ώς άπατηλν;. α.
Φ ά ν ε ρ α κ\ο Η νΐ λεγεται, δταντις δυναςικώς αρπα-
ζη τά αλλότρια ' Τοιατοι είναι α. οί καό' όδον λ^σταί ί,
άνδραποδιςαί' οί δωροφάγοι άρχοντες, ά-
δικοι κριτα) , % Τελωναι " γ. οϊ πλεονέκται πλε-
σ ι οι , % δ α ν ε ι ς α ι, οι'τινες άναγκάζασι τας όφειλε-
τας νά πωλώσι τά ενεχυρα' τας έργάτας νά εργαζοιν-
ται παρά τό συμ.φωνημενον , τ«ς πτωχβς νά πωλώσι τ«ς
ο'ίκας % άγρας Tuν παρά Τιμήν, % προσέτι 'όσοι με πλει-
ότερον μκχΙόν εκμαύλίζουσ ι τέςτ ων άλλων δ ούλα ς % υπη-
ρέτας' δ. οι π α ρ ο ρ ι στ αϊ, οσοι δηλονότι ύπερ€αίνασι τά
σύνορα Τών αγρών, % άμπελίων διάνά κλε'ψωσι μέρος γης
«Του γείτονόςτων · ε. οι καταχρώμενοι τά ξενα
πράγματα' οίον γεωργαντας ξε'νκς άγρας, άνα^αίνοντες
ζενας ίππας κρυφίως τα κυρία των , κ, τά τοιαύτα · στ. Οί
Τιμιαλκη τ αϊ, οσοι δηλονοτι είς ανάγκην πωλασι

*) Λ»κ. ι 8, ι 4'



τόν c ira ν με υιϊερέολι*οήν Τιμ.ήν , ή άγωγιαζασι τά ζώα
των, ή ναυλόνβσι τά πλοία των, ή ενοικίαζα σι τάς οί-
κους των μχε άνυπόφορον πληρωμήν , καί άλλοι οσοι μ£
βαρυτάτας συνάήκας συμφΑΐνασι νά βοηάησωσι τον πλη-
σίον των εις καιρόν ανάγκης κάμνοντες τήν δυςυχίαν ε-
κείνα άφορμήν πλατισμα ίδικα των ' μ,ε ΤΰΤους αριόμαν-
ται k, οί βαρείς k, άσπλαγχνοι τοκιςαϊ, k, γενικώς οσοι
άδικα σι τόν πλησίον των άνερυόριαςως καθ οποιονδήποτε
Τροπον. β. Κρυπτή κ Χ οπή Χεγεται, δταν τις κλέ-
πτη τ.ά αλλότρια πράγματα χωρίς τήν ε'ίδησιν τα κυρία
των. Τ αυτής της κΧάσεως είναι α. ο ί κρύφιοι κ Χ ε-
πτά ι ο'ίκων , εργαςηρίων, σιτοδ&χείων, ιχθυοτροφείων,
μανό ρ ίων, κήπων, δρυμώνων, αχυρώνων, k,, rô βαρύτερον9
£ησανρων· δημοσίων ,. εκκΧησιαςικων , k, άΧΧων ιερών
πραγμάτων, οίτινες % ίεροσυΧοι διά τατο ονομάζονται'
β. οί δια-έι-έαςαι άπηγορευμενων Ήρ-χ γ j^·
Τειών εις μίαν Τινά επαρχίay y ή τών ν εν ομισμενων
φόρων kj τεΧών , οίον δεκατιών, Τελωνίων, κτλ. δόλιοι
«Γφετερισταί. γ. Οί ευρέται οποιωνδήποτε χαόεντων
πραγμάτων , οίον χρημάτων , κτηνών, k, τών τοιύτων , έ-
τι k, δαΧων φυγάδων, ο'ίτινες ή πανταπασι ταύτα κατα-
κρατασιν, ή Τ άποδίδασιν είς τάς κυρίαςτων με ε υ ρή-
τρα άνυποφορα. Με τατας συναριθμανται k, οί άπάνάρωχ |
πσι εκείνοι, ο'ίτινες είς καιρόν πυρκαίάς ή ναχχαγία ηΤι-
νος άλλης: δνςυχίας , κλεπτασι τωμ δυςυχών εκείνων τά
χ-ατασκορπιζόμενα πραγματα. Λεν είναι δε τάτων κ,χ-
τώτεροι k, οί ανοίγονΤες , k αναγινωσκ,οντες ξένας ε%ιςο-
Χάς r k, οί ε'κφεροντες μυςήριά Τινα, τών οποίων ή: φα-
νερωσις είν επι€\α€ής είς τον πλησίον των.

γ. 'Απατηλή κλοπή λέγεται r δταν σφετε-
ρίζηταίτις τό άλλοτριον με απάτην' τοιατοι είναι α.
θί κρ-ιτα) οί παρεζηγαντες τάς νόμας διά yà βλαψωσι
τό δίκαιον,, κ, οί λοιποϊ, όσοι Τι τών ιερών λογίων κα-
&ώς εξηγασι προς απάτη ν τα πλησίον ' β. ο ί πα ρ αχ α-
β αττ ο ν τ ε ς , ή π ε ρ ι κ ο πτ ο ν τ ε ς τα νομίσματα ,,
% ci με κί^ό^Χα k, νοθα πραγματευομενοι, ή χρεωκοπαν-
μ,ε$ά δολα · γ. ο ί δ οΧιο ι α γ ο ρ α α ιί r
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λητ cl), όσοι με ζύγια., vj μέτρα, άδικα ζημιόνασι τον «,
π~λησίονΤων . δ. οί ' αμελείς εργάτ ai, k, δόλι-
οι προσαίται, οίτινες πλάττονται δυςυχίαν τινά, η
\ω£ην σώματος διά νά φανώσιν ελεεινοί , η ζητάσιν ε-
\εημοσυνην με πλαστά ονοματα, οίον νοσοκομείων, η
αιχμάλωτων έξαγοράν ' ε. ο ι π "λ a στ ο γ ρ άψ ο ι , όσοι
ψευδείς γράφοντες ομολογίας, η δια^νίκας, ή δολίως
τάς άληθείς μεΤαγράφοντες, η περιξέοντες, η άλλως
πως νοόευονΤες , ζημιονασι τόν αδελφον των' στ. οί μια-
pb) εκκλησΐαςικοΐ εκείνοι, οίτινες η με πλαςάς θαύμα·'
Ταργίας* ει<κόνων, η λειψάνων αγίων πεποιημ^ών , .η
με ύπόκρισίν αγιοτητος k, ευλογίας πλεονεκτικής, η με
Οποιανδήποτε άλλην πάύαργίαν πλανώσι τό.ν απλαν λα-·
όν , k, συνάζασι χρήματα , πωλανΤες τήν χάριν τβ <&εα··
Τβ',αυτβ κόμματος είναι k, οϊ Σίμωνιακοι, οΐτινες -διά
χρημάτων η δώρων-, πωλασι τάς Εκκλησιαςικάς ιεράς
αξίας. 'Ολων τβτών τών εναγών τό αμάρτημα τόσον
είναι βαρύτερον της Ιεροσυλίας, όσον Εκείνη άπό πάν εί-
δος άπλης κ,Χεψίας · διά τατο ή μερις αυτών θέλει ει-
S χι μετά Τΰ τίροδότα 'ΐ«ίδα έίς Την γέενναν τα πύρος α).
ΕΪναι k, άλλοι διάφοροι τρρποι κλοπής, Τας οποίας δύνα-
ται νά συμπεράνη καόείς άπό τά είρημενα.

Σν|μ. Β', 'η κλοπή δεν είναι δυνατόν αΧλώς νά
ττυγχοορν^ζ),' εϊμη διά της αποδοσεως τβ αλλότρια πρά-
γματος εις τον κυριον Του, η, αν ταΤο είναι αόυ~
να,τον , διά της κατ άλλον τροπον αντικαταςάσεως
Της ζημίας * ει δέ καϊ ο κλέπτης είναι πάμπτωχος, '
ό Θεός τα ελεας τότε δε'χεταϊ τήν ειλικρινή ομολογία»
Τ^ς άμαρτίας Τα , k, μετάνοιαν, όταν ήναι ηνωμένη μ£
ςερεάν άπόφασιν νά άποδωση τό, ξένον δίκαιον, οτα»
ε μπόρεση. 'θ παλαιός νομος διορίζει διπλήν, ή τριπλήν,
η ^ πενταπλή ν άποτισιν τα. κλαπεντος Ό " ό ΖακχαΤο?
ύπόχεται τετραπλήν άποζημίωσιν τών υπ αυτα άδικν^

α) Tecpeccr. Kwvruvrtv. 'Ettîs-, προί Αδριχν, 'Ρνίμ. j Kavc'v. Συνόΐ.
Trotpoc AiuyjcAecS'. ΤΟ·Λ. Ι. «»λ. 6, 7» ι87> τ*9°"

aa , ϊ —4.
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θέντων α). '"Ο νόμος τ« πράοτάτ'ά Ίησα αρκείται είς
τήν α'πλην απόδοσιν Ta κλοπιμαία ,' ηνωμενην μέ την ct-
λη^η Ta κλέπτα μετανοιαν.

Σημ. Γ'. Ορός αποφυγή» τάτου τ a αμαρτήματος
δυω μάλιστα μέσα συντελασι ' et. η περί την δίαιταν με-
τριότης, k, [ό. ή εργασία.. "Οσοι θελασι νά εςοδευωσιν
άσωτως, άρπάζουσι τά των άλλων* διότι δεν raç εξαρ-
ycàcri τά ιδικά των · πάλιν οϊ οκνηροί κ, αργοί άναγκα·*
ζονται να τρεφωνται με τών άλλων τβ'ς ιορώτας, ως οι
κηφήνες μέ των φίλεργων μελισσών το μέλι. *Οστις ερ-
γάζεται επιμελώς το επάγγελμα ra ^ εχων είς ©εόν r^V
ελπίδα τίΐς κυβερνήσεως ra , έκπορίζει τα τίρός ζωάρκει-
άν τα r αν δέποτε k, έλλειψιν πάάή , παρηγορείται με
τών αγαθών ανδρών τήν συνδρ'ομήν, k, τής μεΧλάσης άντα-
ποδόσεως Την έλπίόα. 4 ..

Σ'^μ. Δ'. τ£κ. των προρρηθέντων é υ κ όλ ω ς^-ο^μπ ε-
ραίνεται, οτι Το αμάρτημα <■ τής κλοπής ει ν' εμττοόισμέ-
νον γενικώς είς παν προσωπον > ττε-ρι παντός πραγματος ,

\ ' ' . » ' m ·' 1· i 'm 'yo ·*»

κατα παντα. τροπον, ενόσω απο-ζλεπει την ρλα^ην τα
πλησίον διότι αντίκειται απ' ευθείας είς το αξίωμα
τα δικαίου τό Ô σύ μισείς , ετέρω μή ποίησης· προσ-
τασσει δε ν εντολή εξ εναντίας νά ' αποδίδουμε ν εις όλας-
βλοι όλα τά δίκαια ,

Α Ρ β Ρ Ο Ν IB'. .

. (· , ι' ,, - . " ** · ·' ■ τ j

• ■ · · . : ί

ίγ'. Ή εννατη εντολή τ.ροςάσσει νά μη ψευδώμεθα,· ;
αητε νά βλάττ'τωμεν τόν πλησίον της γλώσσης;

Σημ. Α·'ί *Οταν η' γλωσσά δεν κυ£ερναΤαι άπό Την
οδηγίαντδ οράβ λογα , δύναται νά προξενήσω μέγιςα κα-
κα· διά τβτο προςάσσει ο Θείος νόμος χαϊ ταύτης τόν *α-
νονισμόν " βλάπτει δ έ 'τον πλησίον ή κατάΧαλος γλώσσα.

οό) Aux. 19, 8. Ovrui Ji<xTr$ï*«çfov το*ν xXfrf'njv ci ΓΜμχ'ϊχο! νόμοι
(Σΰνοψ. ArrxKfixr. τιγΛ. 56» β) Απο'δοτ* tats oÇfiKxs.

13, 7.
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a. Aid της συκοφαντίας, η απλώς ε'πϊ <τυναναςρο~
φης, η εττ! κριτηρί» υπό ψευδομάρτυρων k, ψευόοκατηγό-
,ρων γινομένης. Οί συκοφάνται είναι γνήσιοι ijoî τα ψευ'-
ςου ^ πατρός τα ψεύδ«ς, τα Αια^ολα α).

< β. Α/α τών αδίκων ψηφισμάτων τών προσω^ολή-
πτων , η ό'ωροψάγων , η αμελών κριτών, ο'ίτινες ~ν€ρί-
£ασι τόν Θεόν , τα -οποία την εικόνα φερασιν επί κρι-
.Tvipia..

γ) Διά τών χλευαςικών λ'γων % υ·6ρεων , με τάς
οποίας οί κακοήθεις υ-6ρίζασι τόν πλησίον τών όιάτι έ-
λαττωμα , ή σωματικόν , η ψυχικόν , .εν. ω έπρεπεν εξ
εναντίας vd Το 3εραπεύωσιν, όσον δύνανται,

δ. Αιά της κατ αλαλίας άκράτα ονειδίσεως, Τι^ν
οποίαν πολλοί μεταχειρίζονται διά σφαλματα τών πλν,-
σ^οντωνί όχι νά tsç όιορίώσωσιν , αλλά διάνα τάς βλά-
ψ^οαί -*3ην τιμήν, η νά χορτασωσι Τον Ίδιον cpiôwov. 'Ε-
πικινδυ-,.'ώτεροι -άε εξ αύτών είναι οι παναργότεροι > όσοι
δημιαργασι την δυσφημίαν κρνπτώς* ή εν ε'ίδει επαίνα,
η άλληγορικώς, ή με τροπον οίκον'ομικόν , ώστε με ρή-
ματα μόνον , οίον.με κΐνησιν κεφαλής, ή με μειδίαμα ,
η μέ ανασπασιν ώμων , ητι τοιατον, νά διεγείρε Τις ύ-
/Ποψίαν περι ούτινος 3ελει. Το αμαρτημα της συκοφαν-
τίας είναι τόσον βαρύτερον από τό της κλοπής, όσον Τι-
μιωτέρα είναι υπόληψις ανάρωπα από οποιονόηποτε 3η-
σαυρόν-ί 'θ κλέπτης συγχωρείται, άν άποόωση το αλ-
λότριο ν , ît, μετανοηση · ο συκοφάντης, καν μετανοήσν„9
Βυσκόλως ε μπορεί νά αντικαταστάσω , τό οποίον ί-^λαψε
καλόν όνομα - διότ-i δυσκόλως εμπορεί νά ομολογηση ε-
αυτόν ψευστηίι είς όλ«ς εκε/νβς, είς οσβς ό'ιεδό^η η' συ-
κοφαντία* διά τατο k, δύσκολης συγχωρείται, 'θ συλ-
λογισμός έτος πρέπει παντα πιςόν νά τόν εμποδίζω ά-
πό του νά κλέπτη διά τής συκοφαντίας του πλησίον
τα Την τιμήν.

i : ' '

_.'..,.■ ... - ...

α) 'Iωχνν. 8» 44· Ο AtuV-r, ί
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ε. Αιά τής λογοπόΐας, κολακείας , άλλης α-
πάτης", η τι ς άπο^λέπει προς 'ίδιον κέρδος μ.ε βλά-^ην Τα
πλησίον. - : · " . , ■ ' ' · - .1

Σημ. β'. Είς ταυτηυ την εύτολην αμαρτάνασι k, oi
άδιάν-ριτοι ζηλωτχί εκείνοι, oVoi νομίζασιν οτι δεικνύασι
τή*> προς θεον πίστιν αυτών χ, άγάπην, διά Ta κατά τών
εΤεροθρησκων μισός, % της κατά τών δογμάτων εκείνων
άάνροςόμχ βλασφημίας των. Ο πραοτατος 'ΐησίς qavpo-
νομενος ηΰχετο προς τον πατέρα υπέρ σωτηρίας τών ά-
θετητών τής 3είαςTa; διδασκαλίας , k; ώμοτάτων ςαυρω-
τώνταί Τίνα άλλου πρεπει νά μιμωνται % οι Xpqiavoi ;
παρά τον υπεραγάθον διδασκαλόν τών , ευχόμενοι υπέρ ε-
πιςροφής των κακό δόξων , k, συμ£αλέυονΤες αυτά ς , ο-
τάν·" τυχν}', πράως κ, φρονίμως νά επιςρε^ωσιν είς την
οδού της άλη4έίάς α) , αλλά μη.βλα<τφη/χ«ντες ^ χλευά-
ζοντες Οσα εκείνοι νομίζασιν άγια, σε£άσμ ia^ k, ^-ε-
πομένως άναγκάζοντες >1, εκε ίνας y ά βλασφημώο ν την
πίστιν Τ^ν άμωμητον,' k, γΊνομενοι α'ίτιοι περισσοτέρας
αυτών άπωλείας. Ο ζηλωτής Χριστιανός τότε μάλiqa
δε,κνύει Τον ]ζηλον Ta , όταν £έν παρα£αίνη της προς Τον
έτερόθρησκον ■■πλησίον τα χpεωqaμεvης αγάπες τά δρια ,
ελεών αυτόν μάλλον , αν /χέν^ αδιόρθωτους , παρά μισών
απανθρωπιας εναντίον της συμ€αλης τα φιλανθρωποτάτα
' Σώτηρος τα κόσμα. -

Σημ. Γ'. Των αχαλίνων βλάσφημων βημάτων τό
Τέλος είναι δυστυχία* διότι k, αυτοί 3ελαν μ.ετρηθήν άπό
τάς άνθρωπας με τό αυτό μετρον , με Το οποίον μέτρα-
σι τάς άλλ«ς-0', 5ί; υπό Θεί άέλασι κολα£ην διά της
γλώσσης των την άκολασίαν. Ιΐρός άποφυγην ταύτης
των Της αμαρτίας πρεπει νά προσεχή τις τοιατοτρόπως -νά
όμιλη περί τα πλησίον , καθώς 3έλει οί άλλοι νά όμι-
λώσι περί 'αυτα. Τατο δε γίνεται εάν βάπτη πάντοτε
Την γλώσσαν είς τάς φρενας , k, τοτε μονον Την σόγχω-
νά διαλέγηται περί των άλλων, όταν μέλλ% η νά

ft) 'Ρωμ. 1J. Ϊ·—59. Ο Μ*τ7» 2·
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τάς επαινεσ^ δικαίως/ η νά τάς συμ·&ίλεύση φρονίμως, η
άλ,Χως άδιαψορως 7Γερι αυτών νά ομιΧησ^Ι· Είς τήν ε'πι-
τυχίαν ταύτης της Ήροσοχης συμβάλλει η ττρός Θεόν προσ-
ευχή, προς τον οποίον πρεπει καθείς νά έκφωνη μετά Τβ
Δα-Çià ,,-3όο, Κύριε, φυλακήν τω στόματι μα, k, άύραν
περιοχής Ήερι τά χείΧημα'* (Ψαλμ. 141? 3).

Σημ. Δ. Εν ω απαγορεύει τδ ψεύδος η εντολή
ayrn , παραγγέλλει εξ εναντίας την άληθειαν , την οποί-
αν έκαστος απδ μικρας ηλικίας πρέπει νά γυμνάζηται,
άποφεύγων , οσον δύναται, το ψεύδος, ώς 'ίδιον ανθρώ-
πων κακάργων, % σημεΤον ψυχής άσυμφώνα προς έαυ-
τήν διεφθαρμένης, λ, να υπερασπίζεται Την τιμήν τ»
τλησίον ως ίδικην Τ8.

ΑΡΘΡΟΝ ΙΓ'.

§./ιδ\ Ή δεκάτη εντολή περιέχει εντελεστε'ραν ε^ήγησιν
ολων τών προειρημε'νων εντολών, προςάσνουσα οχι μόνον νά
μή πράτ^ωμεν τό κακόν , άλλα μήτε κατά διάνοιαν νά τό ε-
πιθυμώμεν.

Γημ-· Α'. Έ'ίπομεν (Αρθρ. Ά. §. Σημ.") οΤι τών
κακών έργων γεννήτορες είναι οί κακοί λογισμοί. Διά
τ«Το ό Θεός διά ταύτης της ενΤοΧης εμποδίζων τάς ai-
%ράς της καρδίας επιθυμίας, εμποδίζει , k, άποφράΤΤει
την πηγην της ανομίας' δθεν επειδή είς την Ε', εντολήν
Ηροστάσσει νά τιμωμεν τάς άνώτερας μας , είς την I.
«ταύτην διορίζει1 fc, νά φρονώμευ περι αυτών άγαθά αγα-
πωνΤες Τ'άς απ ο καρδίας. Επειδή είς τήν στ. ^ Η. fcj^.
εμποδίζει νά κακοποιώμεν οπωσδήποτε τον πλησίον , είς
τήν Ηαρβσαν κωλύει k, αυτήν την επιθυμίαν k, cρεξιν
της κακβργίας. Ε'πειδή τέλος είς Την ζ', προςάσσει την
εγκράτειαν είς τας ανομζς μίξεις, k, σωφροσννην, είς
την παρνσαν εμποδίζει και αυτάς Tac επιθυμίας κλί-
σεις της ψυχής είς άπόκ.τησιν τών άγαθών Ta πλησίον '
διότι καθώς άπηγόρευσε τά φανερώς άδικα μέσα, με
τά ο'ποΐα δύναται τις νά σφετερΐο?# τά αλλότρια άγαθά,

I
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o Τον τήν κλοπών k, μοιχεία ν , fc,-τα τοιαύτα, Τοιατοτρό·
πως εμποδίζει 5L τάς είς ταΰτα καταντωσας άόεμίτας ε'*
πιθυμίας α) τά κάκιστα πά^η , οίον τον φάόνον -é) ,
το φιλεκδικον 3 % τά τοιαύτα, τα οποία αντίκεινται φάνε-
ρώς είς Tvjv τί πλησίον αγάπη ν , fc, είναι σημεία ψηλα-
φητά φιλαυτ/ας υπερβολικής , k, προσηλωσεως χαμερπί*
ςάτκς είς,τ^ν ματαιότατα τ« κόσμα.

Σημ. Β'. 'Εντεύθεν φαίνεται ποσον εντελεστερος εί*
ναι ό νόμος τα θεα παρά τον τών ανθρώπων · διότι έτος
μεν τάς πράξεις κανονίζει, k, ταύτας Πολλάκις ε'σφαλ-
μεν ω ς , ό δε άλάθητος. νόμος τα @εα ρυόμίζει k, τάς εγ°
καρδίας k, μυςικάς- επιθυμίας, τάς οποίας μόνος ό θεός
γνωρίζει, ως μόνος αύτός εξασιαζων τάς άνθρωπίνας
καρδίας. ' .

Σημ. ΐ'. Είς τάς αγίας λοιπόν Ta ®εα ëvTολάς πε-
ριέχονται συντόμως Α'. τά καθήκοντα τ« άνθρώτί&ΐα'πμός
τόν Θεόν, υπό τών τεσσάρων πρώτων, ώς ε'ίπύμεν , ά- -
ποδεικνύμενα, % είς τήν μεγάλην Της φρονήσεως
άρε την υπαγόμενα. Β. Τα καθήκοντα εκά<ς« προς εαυ-
τόν, ύπότής Ζ', εντολές παραγγελλόμενα, ύπαγόμε-

• » ' * / " ·ν ' f

να εις Τι^ν Σωφροσύνη ν, της οποίας είναι όυω οι γε-
νικοί κανόνες' α. ή παντελής άποχή άπό τάς άθεμίτας
ηδονάς · β. η μετρία χρίσις τών κοσμικών , η οποία. 3εω-
ραμένη μεν περ\ τάς ηδονάς της σαρκός ονομάζεται εΐ-
δικώτερον σωφροσύνη , είς τήν οποίαν άντίκειται η
ακολασία k, άκαθαρσία γ), 3εωραμένη δε περ\ τά
τη ονομάζεται αυτάρκεια δ)., κ, ό'ταν κοινοποιη % εις
άλλας,τόν πλατον ονομάζεται ε υ π ο ι α , είς τήν οποίαν
αντίκειται η φιλαργυρία k, πλεονεξία ' 3εωραμένη δε
τέλος περί την δοξαν ονομαζεται μετριοφροσύνη,
ε ν αντί αν έχασα τήν φιλοδοξίαν, έκ τής όποιας; πηγάζα-
σιν ο εγωισμός, η υπεροψία τών άλλων , k, ή περϊ τήν

j Ι

α) 'Ρα>μ. 7, 7· Ίλκμ§. 1, 14--*5· Ο Mxrê. 20, 15· γ)

Tij'i ff»pnos κρονοιχν μ/\ ποΐί7.-β» tit' ίτϊίθυμιιχΐ. Pw/λ. ι6. îj

α' Τιμυθ. 4, '7.— ιΡ·
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δίαιΤαν ποΧυτέΧεια χ. μάταιο Της *"). Γ. τά καθήκοντα, τά
μερικότερα. , τα πρός τάς οικείας εκαςα , itερικΧειόμενα
είς Την Ε . ένΤοΧην - Δ. τά γενικά προς πάντα Πλησίον κα-
θήκοντα, εις την ς. ί^Η. χ, θ', εντολήν έμπεριΧαμ^ανόμενα,
k. ομα με τά μερικωτερα είς την μεγάΧην αρετην της
δικαιοσύνης αναφερόμενα * Ε. χ, τελευταΐον την γεν-
ναιότητα της ψυχής, με την οποίαν πρεπει νά άντιτασ-*
σωμεθοί. είς τας πονηρας Χογισμας υπό της ΐ\ έντοΧης
3εσπιζομενην k, είς Την μεγαΧην αρετην Της ά ν ό ρ ε ί ας

' α. > ' " ' \ > \ > /

Hit αγ ο μεν ην. Δι αυτής οχι μονον τας αιθέρας επιθυ-
μίας κατ απ ατ α με ν , αλλά k, πάσαν ^λιψ/ν έΧαφρώςύ-
πομενομεν. Δυω δε είναι τά τών θλίψεων ε'/δη , x-οι-
ναΐ , οΐον α'ο9'ενειαι, δυστυχία/ κτλ κ, μερικά) είς μόνας
τας πιςας υπό τών απίστων έπιφερομεναι. Δύω είναι
ώσαυτως >1, τών 3Χι£ομένων τά καθήκοντα 4 α. η υπο-
μονή μεΤ ευχαριστίας * χ.αΐ /3 η εκ τών θλίψεων ώφε'-
\εια είς τό νά γίνωνται προσεκτικώτεροι περί τό ίδιον ε*
πάγ.γεΧμα, k, νά μη καταπίπΤωσι. Ou'roj Χοιπόν εις
τάς Τα <&εα εντοΧάς περιέχονται όλα τά πρός σωτηρίαν
ψυχής , k, εύδαιμονίαν τα σώματος συμ£αΧΧονΤα' καfy-
κοντα, δλαι α? αρεται υπό τάς ρηθείσας τέσσαρας
μεγιςας αρετάς της ηθικης υπαγομεναι, λεγω δε φρόνι<-
σιν , k, σωφροσύνηυ , k, δικαιοσυνην , k, άνδρείαν, τών ο-
ποίων ολων τό κεφαλαιον είναι, η τε προς Θεόν η προς
Τον πΧησίον αγάπη. Μακάριοι είναι όσοι γυμνάζονται
νυκ,τα κ, ημέραν είς τόν νόμον τα Κυρίου, k, κρατασι την
αρετην ώς μέγα κειμηΧιον , χαίροντες είς αυτήν , k, ευ-
ρίσκοντες Την ανΤαμοι£ην Της αγαθοεργίας -των, k, είς
την γαΧηνην k, ευφροσϋνην της συνειδησεωςτων k, είς
Την μέΧΧασαν άνεκΧάΧητον μακαριότητα, καθώς ό Σω-
Τηρ αυτός Ta ς βε£αιονει. ,, 'fia ν η ς αγαπά με' , τόν Χόγον
μα τηρήσει , fc, δ πατήρ μα αγαπήσει αυτόν f k, πρός au-

*) Μ ή τον *oj,uev , μ/δί τα îv tw «oa^.w " ιχντα.

ïyuT.cî τεν κήσμον, s* «r/v λ -!t«rrct iv «ny. B*.

Ίβιανν. 2, 5,

ia



τόν έλεϋσόμεθα , μ.ονην παρ αύτω ποιήσομενu
άνν. 14 ί μακαρίων τάτων ο έπισημότατος

χαρακτήρ είναι ή μετριοφροσύνη , ο'ίτινες άφ à κάμωσιν,
ως δύνανται,' επιμελώς τα υπ ο τα νομα διαταχθέντα ,
λίγασι πάλιν ,,οτι δαλοι αχρείοι εσμέν, ότι ό ώφείλο-
μεν ποιή?αι, πεποιήκαμεν " (Aax. 17» ίο). Οί δέ τα-
λαίπωροι καταφρονηταϊ των £είων εντολών, % είς τήν
γην ζωσι δυςυχως, τυρανναμενοι ύπό τής ιδίας συν-
ειδήσεως, τής ατιμίας τα ονόματος των, κ είς τήν
μέλλασαν κρίσιν 3ελασι κολα&ήν αιωνίως , κατα/χαρ-

I t \ «ο / , <ο \ < ^ , '

τυραμενοι υπο τ α νομ·ό αυτα , Τον οποίον παρέβησαν *
διότι ,,όσοι έν νομω ήμαρτον, διά νόμα κριάήσονται "
C'iftjyx. 2, 12).

Σημ. Δ'. ΑΠο τήν δια τής εκπληρώσεως τών εν-
τολών ένεργαμ^νην πίστ/ν γεννάται η είς Θεόν έ'λττίς· τών
Πιστών, ήτις συνιστά τό Γ . Της Κατ^χ^σεως μέρος' Qjpo-
οίμ, §i. ε), είς Το οποίον ευθ υ ς ηύη μεΤα·£αίνομεν.

ΚΑΤΗΧΗΣΕ2Σ ΜΕΡΟΣ Γ\

Περί "Ελπίδος.

ΑΡΘΡΟΝ Α'

ά. Ή 'ζώσα τ.ίςις γεννά τήν ελπίδα της άντα-
ρ<κ€ης τών αγαθών, η δέ έλπ;ς βε^αιοόταί ,δίά της θερμής
προς Θ so ν προσευχής.

Lvjfx. Α', 'θ άνθρωπος χωρ)ς τήν δύναμιν τα θεα
δέν δύναται νά πράξη κανέν αγαθόν *). Δια τ«το, α'φ'
a άπαξ γνοορίση τον Αημιαργόν 'τα, άτ αυτόν έλπίζει
νά όδηγηθή είς όλας τής σωτηρίας τάς οδ ας, διά τών ο-
ποίων ^ Την napaffav ζώι^ν ,^εοφιλώς 3έλει περάσειν,

«) 'Jmûvv. 15, 4—5·
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k, Την μεΧΧασαν δόξαν άέΧει κλι/jρονομήσειν (Με'ρ. Α.
Τμήμ. Β. "λρθ. ΙΑΪ % IB. §. λα. λ/3.)· διότι aVo Tvjv
ευσττλαγχνίαν ra Θε5 έκπηγάζει η συνεργία χ, βοήθεια
οχι μονον είς τά -πνευματικά έργα τά πρόξενα της αιωνία
μακαριοτητος , αλλά είς όλας τάς Χοιπάς Περιστάσεις.
Ο νψιςος δεσ-πότης ra κόσμα , καθορων τά σύμπαντα
από τό υψος τΐ^ς δόξης Ta, χορηγεί κατά τήν σοφήν αυ-
τα ,&ελνισιν είς εκαςον κτίσμα οΧα τά άναγκαΤα πρός
κτωτηρίαν τα μεσα , ότι ,,πάν δώρημα τεΧειον άνωθεν ι-
ςι κατα€αΐνον άπό Τα Πατρός των φώτων ζ'ίακώ^. 1,
17)· Αιά νά ημεθα Χοιπόν πάντοτε μέτοχοι τών οποίων
ελπίζομεν δωρημάτων παρά τα υψίςα πατρός, πρέπει
να ύψόνωμεν προς αυτόν τάς καρδίας ημών διά προσευχής
θερμότατης. 'θ αράνιος πατήρ γνωρίζει κάΧΧιςα, καί
χωρίς της ημετέρας προσευχής , τάς χρείας ήμών k, άνάγ-
κας α"), κ, τί πρεπει νά δώση είς έκαςον · άλλά πρέπει
% ό άνθρωπος διά της προσευχής νά δείξη , ότι 'έχει όΧας
τάς έΧπίδας Της σωτηρίας Τα είς τήν 3είαν τα Δημιαργα
τα προμήόειαν , χ, μέ τήν είΧικρινη αυτα κα-ρδίαν νά κερ-
δήσ\»[ , διά νά έίπω ατω , τήν φιΧευεργετικήν άέΧησιν
Τα υψίστ8 πατρός τα Ό.

Σημ. Β', 'η προσευχή είναι δαχτεταγμ.ενη παρ au-
ra ra ®εα ,,Αι'τεΤτε k, δοόησεται υμίν, χρίετε χ, άνοι-
y/,σεται (Ματό. 7> 7)· Είναι δε προσευχή υψωσίς
Της καρδίας προς τόν Θεόν μετά δ ε ή σ ε ω ς
τών, οσα truvrf ι va σιιι ει ς σωτηρίαν τ ή ς ψυ-
χής. Διά νά ΐ^ναι vj Προσευχή ,ίτεαρεςος δραςήριο;,
πρέπει , αυτός μεν ό προσευχόμενος νά ήναι πρώτον ,9-εο
σε€ης γ). /3. νά εχνί αγάπην Προς τόν πΧησίον τ α ό) · νί
δε προσευχή πρεπει νά γίνηται α. μ έ προσοχή ν, δη-
λονότι ιτερί ©σων μόνον μας διδάσκει τό ΈναγγέΧιον,

α) Μ<χτ3. tf, 7· β) Κ*' 50, 15· ΕπιχαΚεσχ·' μ; ί-

/uf'pç* θλϊψίοιί, ^ εξελϋμχι σε , i, δοξβίαt/sy.s κτλ, γ) Ιι»ια\ν 9?

31. 5") Και* όταν ί-η'ϊ^Τί , άφίίΤε ίϊτΐ ϊχετε xxrx

τ ι Vos χτλ. Μαρχ. ι ι, 25-



Διότι καθώς δέν γνωρίζει τά συμφέροντα, είς τήν αΧηόη
αύτα εύδαιμονίαν , όςις δέν εφωτίο5η ύπό τ% αγία Ιίνευ-
ματος , ατω 6έν εξεύρει μήτε ri πρεπει νά ζητήση παρά
@£« α). Αυτό δε τό πνεύμα, μας διδάσκει είς τήν γρα-
φην y ότι πρέπει νά ζητ^μεν πρώτον τήν β α σ ι-
ΧείαντβΘεδ k, τ ή ν δ ι κ α ι ο σ μ ν ν\ ν , ήγαν το μέ-
σον τβ νά ενωθώμεν μετ αύτα δια τών άρετών. Ταυ-
την τήν σωτηρίαν τής ημετερας ψυχής πρεπει νά ζητώ-
μεν άπεριορίςως ' τά δε Χοιπά πρόσκαιρα αγαθά, οίον
ύγείαν, ζωήν, k, τά άλλα τά αναγκαία, πρεπει νά τά
ζν\Τωμεν πάντοτε μέ τατον τον περιορισμό ν. TJ?. ά νθ ε-
\y\ ς , θ ε ε μα , έ ά ν γινώσκ^ς, ο τι είναι co-
φεΧιμα είς έμέ' β. μέ θερμότητα, ηγαν με
καρδίαν ζεασαν άπό ευΧά^ειαν % πίςιν -é") · γ. μ έ τ α-
πείνοφροσύνην }t .διά τής οποίας έσωτερικώς μεν
θεΧΓμεν συναΐο3άνεο$αι τήν ν,μετέραν άθΧιότητα δυ<τ-
τυχίαν, k. ότι αδέν άγαθόν δεν ηθέΧαμεν έχε ι ν εξ αυ-
τών , εάν δέν ήνοιγε τήν εύσπΧαγχνον αύτα χείρα ό ι ύ·
ράνιος ϊϊατήρ * εξωτερικώς δέ θέΧομεν φυΧάττειν το σώ·*
μα είς ςάσιν εύ%ήμονa, k, τής εσωτερικής διαθέσεως
παραςαΤικήν γ)' δ. μέ πεποίθησιν, ήγαν μέ πΧη-
ροφορίαν αδίςακτον, ότι η προσευχή μας θεμεΧιόνεται
είς μόνην τήν α%ιομι<8ίαν τβ Σωτήρος ημ.*ν Χριςα, τα
οποία το υτΐέρ ημών έκχυθέν αϊμΑ δύναται νά κινήσω
Τον εύσπΧαγχνον ®εόν είς τό νά χαρίση είς ήμας τά αι-
τήματα δ)' ε. μέ επιμονή ν, τήν οποίαν διδάσκει ο
Χριςός διά τής παρα£οΧης Τα αδίκα κριΤου ε)' ά-στε γε-
νικώς, όταν προσευχωμεθα, πρεπει νά προσέχωμεν είς
ταύτα μ.αΧιςα τά τρία. α. Π οίοι τινές όντες προσευχό-τ
μεΦα" β. Περι ποίων προσευχόμέθα ' γ. Τίώς προσευχό*
με6α.. "θςις ατω δέν προσεύχεται, μυκΤηρίζει τόν Θεόν,
ή προσευχή τα γίνεται είς αμαρτίαν.

α) Ρυομ. 8, 26. Ίαν.ώξ. 5, ι β. γ) Aux. 1 g, 1 j — 14,
5) 'iiAioiV.. 5, 14. Ιαχώ». t7cis· ι, 5'—6. Ε§ρ. 4» ι6. t) Aux,
i8i 1 — 8 Κ'λκσσ. 4> 2. % λ'. Θ/ασβίλovtx. 5» r7·



Σημ. Γ'. ΪΤροσ'ενχόμεάα δε « μο'νον υπέρ -της εαυ-
Των σωτηρίας , άλλα κ, υ-περ της Ta πλησίον μερικώς ,
κοινώς υπέρ πάντων aj, k, είς πάντα καιρόν €)
icàvtct τόπον γ),

ΑΡΘΡΟΝ Β'.

éf. Τό έργον τής προσευχής οχ? μόνον διά λόγων ,
αλλά και διά του άγώυ αυτού παραδείγματος το ε'νομοόέτηιτεν
π*5 ημάς δ Σωτήρ ήμών "Ίησους Χριςός, και ρητώς εςε&γμεν
ΐίς τους μαθητάςτου τον τύπον του προσεύχεσόαι.

Σημ. Είς πάμπολλα μέρη της αγίας Γραφής» ««-
Τε τί?ς παλαιάς ε'/τε της νέας 9 απαντώνται 3είαι παραγ*
' γε\ίαι περ\ της προσευχής. Αυτός ο Σωτήρ νμών είς
τήν γην διατρί-βων προσηυχη^η πολλάκις πρός τόν ουρά-
vicv αυτί* πατέρα δ} , άφίνων είς ημάς υπογραμμόν τό
ίίγιώτατον αύτ2 παράδειγμα k, είς τ αυτήν Την άρε τήν
καθώς fc, είς τάς Χοιπας. Διώρισε δε ^ τον τροπον αυ-
τόν Ta προσεύχεσαι, διά νά δώσ^ τόν κανόνα τής προσ-
ευχής, διδάσκων δίαυτϊ Taç μα$ητάςΤ8 απλώς και συν-
τόμως όλα , οσα πρέπει νά ζητώμεν παρά Θεβ.

γ*. Ό παρά το ι» Κυρίου διαταχθείς τύπος της προσ-
ευχής ονομάζεται Κυριακή προσευχή, και είναι ή ακό-
λουθος.

,,Πάτερ ήμών δ εν τοΓς ουρανοΓς. Άγιασθήτω τό όνο*·
3,μάσου. Έλ6έτω ή βασιλεία σου. Γενηδήτω τό θε'λημάσου»
„·ώς εν ουρανώ και έπι της γης. Τόν άρτον ήμών τόν ετ.ιού-
,,σιον δός η'μιν σήμερον. Και άφες ημιν τά όφειλήματα ή-
μών , ώς και η'μεις άφίεμεν τοΓς όφειλεταις ήμών, και ρη'
ε:'σενέγκης ημάς είς πεερασμόν , αλλά ρυσαι ήμάς άπό του

«) Α. Τ ιμο3. «, χ—ι. Ρ>") Aux. tel y 3^· Α· Τιμο9. »,
S) A»*, xi, ι, 5 23, 4». κτλ.
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πονηροί. "Οτι σον εστίν η βασίλεια:, και ή δύναμις, και η€
δόξα είς τους αιώνας. ""Αμήν.

Σημ. Της Κυριακής προσευχής ru μέρη είναι Τρία.
α. ΙΙροοίμιον. ρ. Αιτήματα. γ. 'Επίλογος * 3έλομεν Χο.ι-
πόν ομιλήσει ν κα4ε'καστον αύτ^ς μέρος χωριςά.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν Γ'.

Προοίμιον της Κυριακής π ρ ο σ ε υ χ ης.

δ*. ΠαΓερ ημών ό εν τοί'ς ουοανοΐς.

Σημ. Α'. Δύω τινά μα.ς διδάσκει τό προοίμιον. α. Τίς
είναι ο πρός τόν οποίον προσευχόμεόα, οτι δηλαδή είναι
ο ύψιστος Αημιαργός, fc. Θεός τών ολων. /S'. ΙΤοΤος-τις είναι
3εωραμενος ως προς ημάς , ότι δηλαδη είναι πατήρ ημών
εϋσπλαγχνος, πλάσας μεν ημάς έκ τα μη ί'ντος , k προ-
νοαμενος, k. διατρεφων. φιλανθρώπως ' άναπλάσας δε, λ,
αναγεννήσας διά 'ΐησα Χριςα, κ, ιμύετησας ημάς, α'-
ναδείξας κληρονομάς Της βασιλείας τα α). 'Εκ τών δύω
τϋτων ίννοιων δύω συμπεραίνονται χρέη αφευκτα τών πι-
στών. α. "'Οτι οί πατέρες επικαλαμ.ενοι τόν 3εόν πρεπει νά
ζώοιν αγίως μετά πάσης υπακοής είς τάς 3είας αύτα εν-
τολάς -β". "Οτι πρεπει να τόν έπικαλώνται με σέ^ας
δφειλόμενον, 5*, με άγάπην, θάρρος, οποίον πατρός
(ριλοςοργοτατα χρηςότης πρός ι|βς εύπειόείς δύναται νά
εμπνεύσ^.

Σημ.. β', θ' ,3ε ός εΤναι πανταχα πάρων , τά πάνΤα
πληρών γ')' λεγεται δέ εξαιρετως ότι κατοικεί είς τάς ου-
ρανής' διότι ενταύθα δεικνύει τά ε'μφαντικώτατα σημεία
Της 3είας αύτα παρρησίας , k, δόξης. Διά τδτο k, ο Σωτήρ.
επρόιχίεσεν είς τό προοίμιον τό ,,ο ε'ν Τοίς à ρ αν οί ς6'
διά νά διεγείρηται είς τάς προσευχομένας η έννοια Της ά-
πειρα τα 3εα παντοδυναμίας, fc, μεγάλειοτητος.

«) Κ. Ίμ* ν. 3 , ι· i, Γωμ· ι8, ι γ. β) Α.. 'Iwxv. 3, 9· 5 Α.
7Γ·/γ/>. 1, 17. γ) 23, 24.
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■ΑΡΘΡΟΝ .As

ε'. Μετά to προοίμιον άρχονται τα αιτήματα, τα
οποία εΐνάι ολα τζ · ε£ αυτών δε τα μέν τρία τα πρώτα α-
ναφέρονται είς δόςαν θεου, τα δέ υστέρα τρία άποίΤλέπςυσι τήν
-ημετεραν ώφέλειαν, καθώς φαίνεται εφεξής.

ΑΙΤΗΜΑ Α'.

ΆγιασΘήτω τό όνομα σου.

Σημ. 'Αγιάζεται το όνομα τα 3εα , ε?ναι τάυτό, 5*,
λ'λη^βς αυτί έπιγνώσεοις, tS πλα-
τυσμα της ο ρθοδοξίας. Έυχομεθα λοιπόν νά αγιαόΟίη,
ητοι νά δοζα(3η το παναγιον τα όνομα έφ' ολ«ς τ&ς αν-
άρώΠΒς, έλκοντας εις έπίγνωσιν τα άληθινα .Sîb όιά Ιη-
<7 a Xp<q« , ό'στις μόνος έόίδαξετόν τρόπον τα γινωσκειν ,
jfc, $&ξά£ειν αληθώς τόν £εόν. Avec δέτινα πρέπει νά
<τυνδ ράμωσιγ εις αγιασμόν ταμεία ονόματος' α·. νά γνω-
ρϊσωσιν οι άνθρωποι τον 5εον , και ον άπέςειλεν
είς τόν κοσμον 'ί η σ a ν Χ ρ ι ç ά ν * /3. άφ' à τόν
γνωρίσ'ωσι νά υποτασσωνται θερμώς , k νά εκπληρώ-
<τι ν είλικρινώς τάς εντολάςτα ' τό πρώτον άφορα ελ«ς
>ra ς Hf-πλάνημεν8ς είς της αμαρτίας τάςάνοόίας, υπέρ
*°ν οποίων παρακαλεί η 'Εκκλησία νά έπιςρέψ^σιν είς
Τ λν οδόν της αληθείας. Το δεύτερον εύχεται ύπερ των
■Πιστών διά ν απομακρννωνται άφ' όλα τά κακά έργα,
èi όσα βλασφημείται τό όνομα τα 3εα , όό^γ^μενο»
από τό φα;ς της αληθείας νά Κροκόπτωσιν είς την άρε·
την , διά νά βλέτίη ο κόσμος τά καλά των έργα , νά
δοξάζη τόν εσταράνιον αυτών πατέρα, ^ 3εόν.

ΑΙΤΗΜΑ Β'.

στ'. Έλθε'τω ή βασιλεία σου.

Σημ. Τεσσάρες άριθμανται αϊ τα 3εα βα&ιλεΪαι ' α.
η της ψυσεως, διά της οιίοίας βασιλεύε επ"ι των
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κχ.κτμάτων όλων , ως άημιαργός ανιών προνοητής α).
β. ή τά ν ό μ α , διά τ^ς οποίας έ€ασίλευσεν έ^αι-
ρέτω'ς είς τάς 'ίαδαίας ' γ. vj Της χάριτος, ηΤ'ς άρ*
χ^σε μετά τήν άνάΧηψιν τα Σωτηρος, οποτε οί Απο-
qoXoi διά τβ α'γίβ Πνεύματος έκήρυξαν τό Εύαγγέ-
Χιον f % έθεμελίωσαν τήν Χριστιανικών εκ-κ-λησίαν Ο»
iiv παύει προχωρασα, )έως α φθαση είς τήν τελείω-
σίνΤνις k, βασιΧεύση ή άΧήθεια k, είρη,νη , οποταν έΧάη.
ψάΧιν ο Σωτήρ να ανταμείψω τάς πιςάς αυτα με τήν αράνιον
δ&ξαν, va καθαίρεση τάς έχθρας τα · δ. τέλος η βασι-
λεία τ ή ς δ ό ξ η ς , ήτις είναι ή ατελεύτητος , κ., άκατά-
°ΚύΤος , από τφςπαγκβσμία κρίσεως αρχομένη, ί^διαμένα-
σαείς αΐώναζί 'Ενταύθα λοιπόν δια τής δευτέρας αιτήσεως
%αρακαλαμεν τόν 3εόν δια τήν τρίτη ν, κ, τετάρτην αν*
fs βαο'ΐλείαν , ήγαν νά φανέρωση τό ευαγγελιον τα είς
ΪΧας τας ανθρώπας , k, νά μας αγιάση όλας βασιλεύων είς
«?άς καρδίας μας r k. οδηγών αύτάς είς έκλογήν τα άγαόα,
% τέλος νά μας είσάξη είς τήν δόξαν τα πατρός τα , ό-
%όταν π,άλιν ελθη νά έξολοάρεύση τόν θάνατον, τήν ά-
jfAttρτίαυ l-VjX&VQTij % Τον Διά-βολον».

ΑΙΤΗΜΑ Τ\

ζ*, Ytvrfi-qrM το θελημά σου , ώ'ς εν ου ρ αν ω χο&

id r-ής γης.

Σημ. Διά τα αιτήματος τάτα ζηταμεν άπό τον υ-
ψστδν βασιλέα νά εκπληρ όνηται k, εις τήν γην τό πανά-
eyiov αύτα £εΧημα διά τής υπό τών άνθρώπων έκπληρώτ
€~εως τών 3είων αυτα έντολών , από τήν οποίαν έκπηγά-
ζει à, ή δόξα τα £εα , k, ή κοινή τών ανθρώπων ευδαιμο-
νία, Τρία δέτινα είναι αξιοσημείωτα είς τήν α'ίτησιν.
<ταύτν,ν ' α. ότι χρεωςαμεν νά κάμνω με ν ημείς αύτοι τό
άέλημα τα ,, ύποτάσσοντες είς αυτό τάς ίδικάςμας

&)Ίίχλμ. ιθ3, l6. k 145» 1Φ<χλμ. no, 2»
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διεφθαρμέ να ζ τείζ εν όα'ω ζώμεν επί της γης. ο-

?t χρεωςαμεν νά εΰχωμενά τό εκτελωσιν όλοι ο/ άνάραι·
τΓ&ι οί κατοικαντες εις τ ό προσώπου ολής της γης. γ.
τι χρεωςαμεν να το εκτελωμεν είς την γηυ » κα$ως οι
""Αγγελοι είς τόν apuvov α), με Την αυτήν, είλικρίνειαν
δηΧονότι, k, τόν ζήΧον , με τόν οποίον τα μακαριά εκεί*
να πνεύματα Χειταργ%σι τον υψίστου βκσιλεα. Είδε
οί "Αγγελοι μεν άποςέλλονται είς άΧΧας λειταργίας δια*
φόρας παρά τάς τών άνόρωπων , και τάς ε'κττληρβσ* τελεί*
ότερον y ώς ελεύθεροι άπό παν βάρος υλικο'ν * αλλά
οι άνθρωποι γίνονται επίγειοι "Αγγελοι, οπόταν κατά
την ιδίαν εκαςος κατάστασιν , δύναμιν , fc, τ ό έπάγγεΧ?
μά Τα , έκπληρόνη τάς εντολάς τα~3εα9 ît, κληρονομεί τήν
σωτηρίαν ,, της οποίας Χειταργοϊ νπηρέται διωρίοίησαψ
οί άγιοι "Αγγελοι

ΑΙΤΗΜΑ Δ',
η*» Τον αρτον ημών τόν επιοόσιον όός ηρϊν

αερον. .

Σ'ημ. Δια τβ έπιασίον άρΤα εννοννται ολα τά πρός
Τνίν παρασαν ζωήν αναγκαία ' άρΤον δε εθέσπισεν ο
Σωτηρ να ζητωμεν παρά διά νά μαόώμεν εκ TfcTe ,
οτι πρεπει νά ευχαριςωμε^α είς τά άναγκαΤα, k, νά μη
γνρευωμεν όλοψυ'χως τά άχρηστα περιττά γ) ειμή, όταν
ό θεός μας τά χαρίζω διά μέσων νομίμων, fc, τιμίων,.
ώςε ν ά μεταδίδωμεν ε'ξ αυ'των fc, είς τβς χρείαν έχοντας,
Σημειωτέον δε μάΧιςα, ότι ζηταμεν τόν άρτον ημών πα
ρά της προνοίας τα θεα , όστις πρότερον είπε ν, ότι ο άρ-
τος ημων θελει εΊο3αι ηνωμένος με τάς ιδρώτας τβ προ·?
σώπου μας δ), ωστε με Τη'ν πρός ^εόν προσευχην-πρέ*
πει νά συνάπτωμεν k, τάς κοπας Της εργασίας $ίς από*.

*) *αλμ. 143 » 10· 5 ,03 5 2ι*

Τ/μο3. . 8. 5) Γίνεσ. 3·

6) Τωμ. a, 'a4-:

y) A».
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"Xctv&iv τών αναγκαίων · χρεωςαιτι δε k, οί πλάσιοι, κα-
6'ώς k, οί πτωχοί, να δεωνται τα 3εα περί τών αναγκαί-
ων ' α. διότι k, ατοί κρέμανται άπό τήν προνοιαν τά 3εα ,
όστις χαρίζει έτταίρει πάλιν τά ανθρώπινα αγαθά, όταν
3ελήσ%, χωρίς δε τάτα τήν ευλογίαν είναι ματαιοι πάν-
τες οί κόποι, k, έπιμέλειαι τών άνθρώπων * β. διότι αδε-
μίαν ωφελεία ν έχασιν εκ τα πλάτα , χωρ)ς τήν υγείαν 9
ολομέλειαν τα σώματος, διά τής οποίας εμπορασι νά
τ άπολαυσωσι. 'Επι α σιο ς δέ ώνομά<χ!η ο άρτος, ως
είς τήν «σίαν ήμών k, συντήρησιν ανήκων,, % συμβάλλων
παρά πολύ. Το δέ σήμερον προσετέθη είς τό α'ίτημα
διά τρία τινα' α. περί τής παράσης μονον ανάγκης χρεω-
ςαμεν νά φροντίζωμεν} μή μερίμνων τ ες μετά προσπα*
3ε ας πολλής διά τάς μελλάσας ήμών χρείας , διοΤι
δέν έξεόρομεν τί τέξεται η έπιασα. β. Διά Τα-
τ ου μας συνελαύνει άν*παιο$ητως ο Σωτήρ ημ.ών εις τνν
ανάγκην τα νά προσευχώμεθα καθ ημέραν διότι καθ
ημέραν χρείαν έχομεν τών αναγκαίων, γ. Διά νά εξορί-
σω από τάς ψυχάς μας τήν εκ των πολλών μεριμνών αν-
ησυχίαν, k, νά έμφυτευση τήν γαλήνην , κ, ηρεμίαν τα,
νοόςμας· έκ τάτα συμπεραίνομεν , ότι είναι εμποδισμε-
ναι άπό τάς π ι ς α ς αι μετά πολλών περιστΐασμών , k, τα-
ραχών Της ψυχής μερίμναι k, φροντίδες περί τά βιωΤικά,
έκ τών οποίων προξενείται ληθη 3εΰ , άπιςία, k, προσ-
ήλωσις είς τά κοσμικά, και μ,έσων παρανομών μετα-
χείρισις εις έκπλήρωσιν επιθυμιών άθ ε μίτων · έζ εναντίας
δέ είναι συγχωρημένη η προμήθεια ή περί τά άναγκα7αΛ
k, η 7τερ) καλάς καί νομίμας εργασίας ένα%όλησις, έi/
νσω είναι συνημμένη μέ τήν αυτάρκειαν , k, μελέτην
τ« 3εία νόμα 9 % τήν άδιάκοπου σπαδήν είς τήν έκπΧν^·

ρωσιν αυτα.
--

.w. ' . .!

*). Μ«τ$. 6 , 34·
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ΑΙΤΗΜΑ Έ

S'. Και αψες ηριν τά οφειλήρατα ηρών, ώς και
η*ρ·Γς άφιερεν τοις όφειλέταις ήρων.

Σημ. "Όλοι οί άνθ ρωποι^χρεωςαν επίσης νά αίτώσι
Ήαρά 3ε% Την συγχώρησιν των αμ.αρτιων των , διότι όλοι
είναι ^αμαρτωλό) , ο μεν μάλλον, ο δεΝ ήττον α). Διά
μ,ο'νης τ>5ς μετανοίας εμπορεί ο Πιστός νά λα€η τήν άφε-
σιν τών αμαρτιών τα. Συνίσταται δε η αληθής μετάνοια
εκ πέντε τινών' α. ε'κ. της διαγνωσεως Ta αμαρτήματος*
ρ. ε'κ. της δί αυτό συντριβής, ^ «θλί-ψεως της καρδίας'
γ. εκ. Τηις εξομολογήσεως Ό* δ. εκ της ςερρας ελπίδος
k, πεποιθήσεως είς τήν ευσπλαγχνίαν τα 3εα διά μεσι-
τείας 'ΐιησα Χριστά γ> ε. εκ της διορθώσεως , ητις υφίστα-
ται είς δύω τινά, πρώτον είς παντελή άρνησιν , k, άπο-
χήν. τα αμαρτήματος , % έπειτα είς μεταλλαγήν βία σω-
φρονικα , κ, εναρετα άπό ασωτα, κα) αντιθέα δ). "Οστις
τοιαύτην δεικνύει μετανόιάν, δύναται νά έζιλεώσy τον
,Βεόν ' αλλ' όποΐον εύχεται νά άναδείξη αυτός περ) εαυ-
τόν τον οποίον παρεπίκρανε δημιαργοντα , τοιατος πρέ-
πει νά φανη κ, αυ'τός προς τ ας ομοδαλους τα τας πλησίον
ίλεως δηλονότι k, σπλαγχνικός, συγχωρών τάς αμαρτί-
ας των μζ τήν αύτν,ν ετοιμοτητα , με τήν οποίαν επιθυ-
μεί νά τύχη % αυτός των ιδικών τα αμαρτιών τήν συγγνω
/xny * ώστε με Την πρός 3εόν ειλικρινή μ.εΤανοιαν, πρέ-
πει νά συνάπτωμεν % τήν προς τον πλησίον φιλανθρω-
πίαν, ήτις είναι σημείον εκείνης κα) αποδειζις φανερά'
χρεωςαμεν δέ νά συγχωρώμεν ολας τάς πταίσαντας είς
ημάς άνθρώπας, οσάκις αν πταίσωσι % δί όσα k, αν
πταίσωσι χωρίς έζαίρεσιν, αμ.νησικακαντες, k, διώκοντες
άπό τάς καρδίας ημων πασαν δυσμενειαν , κ, μίσος φιλ-
έκδικον κατ αύτών , k, προσέτι άνταμεί^οντες αύτας με
άνυπόκριτον άγάπην, k,, αν δυνηθώμεν, μέ εύποί'ίαν * α.

«) Α. 'Iw*w. ι, 8—ίο. Α· I««wry. a, ρ, γ) a.

a, ι—ρ2. S) T.'r. 2? ii,
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διότι Iraj μας διατάσσει ό θ s ο ς , % διά λόγα , k, μέ τό'
προς ή μα ς αύτα παραδειγμα' k, β. διότι k, ημείς ατως έ-
πιόυμϊίμιν νά προσφερηται προς ημάς ό θεός. "Οταν
Χοιπον πρόσφερες, πιςε, την α'ίτησιν ταυτην, είσαι αναγ-
κασμένος νά συγχωράς τόν εχθρον σου άπό καρδίας,
ει δε μη είσαι αύτοκατ άκριτο ς ά'τΐαγγέλλων αυτός κατά σε-
αυτά όχι ευχή ν αλλά καταραν a), k, εκ τών ιδίων era
λόγων κρινομενος , k, καταδικαζομένος , ώς ό πονηρός ε-
κείνος δαλος9 όστις ελεηθείς υπό τα κυρία τα , δεν ήλέησε
τόν σύνδαλόν τα

ΑΙΤΗΜΑ στ'.

ë'.Kyl μη είνενέγχης ημάς είς πειρασμού, άλλχ pi-
eat ημάς «πό του πονηρού.

Σημ. Α'. Αύω είναι τά είδη των πειρασμών, ο ί
μεν πρός ô οκι μή ν , οι δ έ πρός ά π ά τ η ν. Οί
πρώτοι είναι έκ τα θεα , ατως επείρασε τόν'Αβραάμ,, ζη-
τήσας τόν 'ίσαάκ. είς θυσία,ν, k, ατω πειράζει τάς πιςας
διά πολλοτάτων θλίψεων, ώστε νά φανή ή αρετή των , k,
νά άνταμειφθώσι δικαίως. *Εν ω τόν παρακαλαμεν λοι-
πόν νά μη μας είσενέγκ>,\ είς τοιάτας πειρασμας έννοαμεν
νά μή συγχωρήσει, ώςε νά υποκΰ^ωμεν είς αύτας, Sy
νικηθή ή πίςις ημών , αλλά νά μας ενδυναμόνη μέ τήν
χάριν Ta , διά νά τάς υπομένω μεν γενναίως, χ. νά μας
ελευθερωτή γρήγορα εξ αυτών γ). Οί δεύτεροι, ο ι
πρός άπάτην πειρασμοί προέρχονται α. έκ τα- Αια·
€όλα δ)* β· έκ τα κόσμα ε)' γ. εκ τής σαρκός ς), k. εξ
ήμών αύτων οί δεινοτεροί' ο διάβολος μας ερεθίζει, %
συνεργεί είς τό κακόν, δέν εμπορεί ,ομως-νά μας ρίψνΐ
είς τής αμαρτίας τόν βυθόν , εάν ημείς αυτοί δέν
σωμεν. 'Ο κόσμος μας πειράζει διάλογων, διά πρά~

«) Métré, ό,ν 14'—·ί$ j Α. Τιμοθ. ι-g ^ 'Γ«*«>£· 2,-13.

§) MeriS, 27—35· δ A'. Kop/vff. 10, 13- Μ*γΘ. 4,
ι. j Β. Ιίορινθ. 2., 12. *) Ηχροΐμ. ι, ία. r) 'ίχχή§. ι , 4·
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ξεων , δί ευτυχιών ωραί&ν, διά δυςυχιων, δ id
Si ηδονών , k, γενικώς δί όΧων εκείνων τών μεσ'ων , δι«
τών οποίων διεγείρονται είς ημάς φιλία μίσος, κ, s
λοιπός όμι\ος τών παθών' η σαρξ ΤεΧος δια τής ημετε~
ρας ^ελάσεως εν^χύομενη μας ποΧεμεί φο-ξερώς, κ, μ&ζ
απωθεί είς τής κακίας τον βόάρον. 'Εν ω ημείς δεό~
μέθα ra 3εα νά μή μας είσενέγχη είς τατο τό είδος Tiu^
πειρασμών, ι£εν εννοαμεν ότι προέρχονται έξαύτα,
είναι τής αμαρτίας α'ίτιος ο 3εος' άπαγε I ο £εός μαΧι*
ςςα μάς άπο^ςρέφει αϊτό τήν αμαρτίαν διά Ta ,9iia λογΒ*
^ιά τνίς πατρικής αυτα προνοίας, διά τών μέσων της
ιτωΤηριώδας αυτού χάριτος α'), εγκαταλείπει δε τάς w
μαρτωΧας , k, σηκονει τήν χάριν τα εξ αυτών, οταν jg
δι·εφ0αρ/Αει>αν 'έχοντες 3εΧησιν καταπατασιν ε'ν γνώσε*
τάς ένΤοΧας τα , ή πεπωρωμένοι παντάπασι tvjv καρδίου
■εΧπίζασιν είς έαυτας, k, όχι είς τόν 3εόν k, πΧάςην τωνΨ
vj αχάριστοι νντες t]Oi κακομεταχειρίζονται τάς είς avrîlg
δαψιΧευθείσας χάριτας τα αρανία πατρός των. Ώαρακα«
Χα μεν Χοιπόν τόν 3ε ό ν νά μιή συγχωρήση νά πέσωμεν
είς τάτας Taç πειρασμάς , οίτινες δύνανται νά 3ριαμ£εύ-
σωσι καθ" ημών, η αν συγχωρήση κατά τάς άποκρώ-
tpaç βαΧάςτής Βείας aura σοφίας, k, δικαιοσύνης, νά μ^
μας άφήση καν νά νικ.ν\0οομεν παντελώς άπό αύτάς , αλ-
λά νά διάσωση τάςψυχας μας άπό τήν εξ αυτών άπάτην, .%,
άπωΧειαν ' διοΤι ο θεός δεν πειράζει κάνένα προς άπά-
την, ατε παρακινεί κανένα είςτό κακόν <4Γ). Μέσα δέπρός
νίκην τάτων των πειρασμών χρησιμωτατα έχομεν τήν τίί-
ςιν γ), k, τήν 3εοσέ·€ειαν δ), k, τήν προσευχών ε).

Σημ. Β'. Η Χεξις π ονηρόν , αδετέρως μεν έκΧαμ€&>
νομένη φανερυνει τήν αμαρτίαν αρσενικώς δέ κΧινομέν^
φανερόνειτ όν δια€οΧον, ΐ.ςςις ω ς λεων ώρυό μένος πε-
ριπατεί ζητών τίνα καταπίη ς A ïïirp, 5, 8>·

u) Α. Κορ/ν5. ίο. ë) 'ί**ί(οξ. ι," 13. y) 6, 16.

"la*wé\ 4» 7· Ο Μ«τ3. 26, 41 · Γ) îwetw, îjr.^jï^» $ Β'. Θ**-
«αλον/χ. 3» 3»
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'Εκ τάτων λοιπόν παρα^αλαμεν τόν Θεόν νά //.ας φυ-
λά;^j ά^λα^εΐς, ένι'χυων Την αδυνύίμάαν '^μων μέ τήν παν-
Τοδύναμον αύτα χάριν, % ελπίζομ~εν βεβαίως, οτι S έχο-
με ν είσαχ.α$ην , εάν εκ ψυχής είλικρινας προσευχώμε-
θα α). Δυώ δε τίνες προκύπτασιν ώφέΧειαι έκ της αι-
τήσεως ταυΤης' α. νά γρηγορωμεν k, ν αποφεύγωμεν
τάςπειρασμας όσον έμποραμεν Ό' έμπεσοντες δε ποτέ είς
αυτές, νά αντεχωμεν ςερεώς προσευχομενοι θερμώς προς
Θεον.

ΑΡΘΡΟΝ Ε'.

Επίλογος.

a'. "On σου έςίν ή βασίλεια , και η oVvapig, fcai
ή δόξα είς τοδς αιώνας τών αιώνων. "Άμην.

Σημ. Α\ Γρια τινά μας διδάσκει ο ^Επίλογος ' α/
οτι ό Θεός είναι βασιλεύς τα κ. ό σ μα' β. ό -
Τι δ ι ο ι κ ε 7 τ ο Παν juif τήν παντοδυνα μίαν τα'
γ. οτι n δό£ατ£ είναι άπειρος. Αύτη δε ή
δόξα τα, k, δϋναμις, ^ βασιλεία 3έλασι διαρκεΐν είς
αιώνα τόν άπαντα k εκ τατα δυω τινά προκύπτασι συμ"
περασματα' α. ότι εις τον βασιλέα, k. προνοητήν, k,
πατέρα ήμών αναγκάίως πρεπει νά προςρεχωμ.εν δια
Της προσευχής ζηταντες παρά της άγα,θότητόςτα τήν
σωτηρίαν ημών k, συντηρησιν · β. ότι των προσευχών ή-
μών όλων σκοπός κυριωτατος πρεπει νά ήναι ή αύξησις
Της βασιλείας k, δόξης τα Θε« , k, είς δόξαν τα πανα-
γία ονόματος τα πρεπει νά άναφέρωνται όσα αγαθά ζη-
ταμεν, k, λαμ€άνομεν παρ αύτα γ). ,

Σημ. Β'. γΗ λέξις 'Αμήν είναι εβραϊκή' προστιθεμέ-
νη δε εις τό.Τέλος τής προσευχής δηλοΐ *ών επιθυμιών
μας τήν είλικρίνειαν , k, βε^αίωσιν τής ψυχής μας , ότι
$έλομεν είσακαοίην παρά ®εα. ΟυΤω προσευχόμενοι

«) Α. Κορΐν$. 10. &) Μ<χτ3. γ) 11 j;'
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•Προς ©εο ν λαμ£άνομεν πα$.· αύτα.τήν χχρ.ιν είς πλήρωσιν
•Των Αγίων αύτα εντοΧων , λ, ενδυναμόνομεν τήν έκ Της
θέρμης πίςεως ειλικρινή τΓρό^ αυτόν ελπίδα, διά τής ο-
ποίας περιμενομεν k, Την είςταυτην-τήν ζωήν πατρικήν
αυτα κυ€ερνησιν k, περίόαλψιν , την είς τόν μέλλον-
τα αιώνα ανταμοιβή ν των πράξεων μας , % έπιτυχίαν των
οποίων ήτοίμασεν αγαθών διά τας εκλεκτές αυτα 3εpa-
ît οντάς." ,/ο δέ 3ε ό ς Της ελπίδος πληρω<χαι ημάς πάσης
■χαράς ειρήνης εν τω πιςευειν, είς τό, περισσεύειγ η-
μάς έν τή έλπίδι , έν δυνάμει πνεύματος αγία. Αμήν'Ι
(Έ*ωμ. ι&, 13^. L. ;

>
»

Τ Ε Α 0 2».
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ΤΩΝ

Π I ΝΑ Ά

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Π Ρ Ο Ο I M I Ο Ν.

Ορισμός αρχή τής Κατηχήσεως α. Σελ.

Αιαίρεσις αυτής . . . . » §. €—στ* . 1 -
ΜΕΡΟΥΐ; AV
ΤΜΗΜΑ Α'. · . .

lispi τής Φυσικής τ» Θεα Γνώσε «ς.
Α Ρ Θ Ρ Ο Ν Α'.
Περί υπάρξεως ®ε£ . . . §. ζ

ΑΡΘΡΟΝ Β'.
Περί ουσίας Θε£ fc, των Ιδιοτήτων αυτα. §. Ί·

Περΐ> Αημιαργίας.....§.

Περι πλάσεως άνόρωπα % Ta κατ* εικόνα ι ια.

/γ.

Γ'.

§. ιδ.
§· 'στ·

s. «£

Περί προνοίας

ΑΡΘΡΟΝ
Περί ®εοσε€είας .
Περί της ό\πλής Ta θε« λατρείας
Περί της μελλβ'σης ζωής .
ΙΙερι της διαφόορας ra άνύρώπa
Πΐ/Λ της κατά τ« άνόρωπa ,9ε/ας οργής §.
Περϊ Ta μεσα της καταλλαγής τν άν
ôpcortà μετά Ta Θε» . . . .
ΜΕΡΟΥΣ Α'.

ΤΜΗΜΑ Β'.

Περϊ της Ευαγγελικής πίστεως.

Περι της Αγίας Γραφής §· Λ·

Περϊ Της υλης της'Αγίας Γραφής . §. /3.

Περί Ta Συμ4όλ* τής πίςεώς . - §. γ - δ..

Περί πίστεως ί . . .. - §· ε»
ΧΤερί Τριάδος, Αημιχργίας, Προ-

/ ·"* rJ t /

νοιας, k,Tx προπατορικά αμαρτήμα-
τος. , ,'Αρ^. Α'. , ..··§· στ-

6

αυτ%
7

— 9

19

αυτ.
12
αυτ.
13

αυτ»

Μ
16
18
20

2ί

ι



27-28
31

Περί- της ενανόρωΗη'σίως τα υϊου τα

®εα. 'Apôp. Β', Γ'. . . . . §. ζ-ν,.
Περί Της ζωνς τα Xpiqe . . . §. 3.
Περί m ςαυριχν Κανάτα τα Χριστά

'Α ρ6ρ. Δ. , , > V ::ν··· . $ ι-ια. ·
Ϊϊερι της 'Αναστάσεως % 'Αναλήψεως

Ta ΧριστΒ- *Apâp. Ε. στ. . ν . ι^-ιγ. '37-39
Ϊίερι Της /3'. ε'λεύσεως τ»* Χρίστου ■'·''"· '·:·?

*Αρ4ρ. Ζ. ...·..'. §» -1"

Ιίερϊ Της επελεύσεως τε παναγίου
πνεύματος ît, τών αυτα χαρισμά-
' των. *Apôp. Hi" . . . = . . §. .

ϊίερι Ta κηρυ'γματος rctiV Αποστο'λων

k, Ήερι 'Εκκλησίας . ·-- ' .■ §· ιστι * ^ <
Γίερι τών Ιδιοτήτων της άληάιυης'Εκ- -

i κλησιας 5*, των περιόδων k, διωγ-

' /χών αυτής. ">Αράρ. Θ. ·.-..§. ιζ» ^vj

'Περί κυ-βερνη'σεως της 'Εκκλησίας ιη. 51

Περί Μυστηρίων. . . . . . 53

Περϊ Βαπτίσματος 1 . ·* . §. χα. 55

Περι Χρίσματος . a , . . κ-£ " £7

Περί Ευχαριστίας . 3 . < . §. κγ;
ΧΙερΙ 'ΕξομοΧογήσεως 4 . . * ξ. kè-κί f)0

Περι 'ΐερωσυνης . 5 · ". . §. κς.
Περι Τάμου · .6 . " . §. κ£ ν64

Περί ΕνχεΧαία . . 7 .'·'.'§. κη^ 65

Περ* Παρα^ο'σεως της 'Εκκλησίας §.' χΑ
Περϊ α'φε'σεως αμέίρΤιων διά, τα αγία

βαπτίσματος, \\p9p. I. . , λ. U{1

' Περί α'να<στα'σεως νεκρών. ΙΑ.' λα. 57

ϊίερι της μεΧΧα'σης ζωης.'Αρθρ. IB. §. λ£ #

ΜΕΡΟΣ Β'.

.·■?: .,-i.

Π ερϊ Ta S ει a νόμν*
Α Ρ (?) Ρ Ο & Α'.

Περι Των καλών έργων >-'.<-· §.'α. 72

Περι τ* νδμ* Ta ©fî . . , j. g, ^

hut.·
66
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ΑΡΘΡΟΝ By " : " 2ελν

Ν Mjfi τής Δεχ.αλόγϋ / /. ·" Υ· . . ' ' 7*.
ΑΡΘΡΟΝ'Γ'Λ
Περί τών δύω μεγάλων εντολών της r

αγάπες . . . . . . . §. δ. 8ο

Περί τών δε'κ-α εντολών, ειδίκωτερον ' ■ / . 2-»

'Εντολή Α$. '"'Αρθρ. % ; . - .§· : . α ■ , 33

'Εντολή Β'. "Αρθρ.·.ε. . , §.,στ· . s ,''87

'Εντολή Γ'. "Αρθρ. στ. ..- · ·: » - §·. ζ- · ■ - 91

'Εντολή δ'. "ApSp. ζ., Λ . ... . _ §· _. .

*£νΤολη ε'· "Αρ,^ρ.η. ... - §·,<3"· ΙΟΙ

'Εντολή στ'. "Αρθρ. θ. . . .. §."f. 105"

'Εντολή Ζ. "Αρθρ.,· ι.. . $. ια· .108

*ΕνΤολή Η'. "Αρ3ρ. ία. . . . §. ι.€ -, . ; - ΠΙ

'Εντολή Θ'. "Αρθρ. ι£ y, , : . §. ιγ. ,· ^ Hi

'Εντολή ϊ. "Αρθρ. ι γ. ", , . , . §. ι^ ΐϊ :

ΜΕΡΟΣ Γ', · : ■ · : >. " '

ι Π ε ρ ϊ 'Ε λ* ί # ο ς.

• a .·. ... J ■ ^ ν . , . · " - - ■ - \ τ \

Περί προσευχής. "Αρθρ. Α. Β. . ,. §. 120-12,3

Περί τής Κυριακής προσευχής. "Αρ-
θρ. Τ. . . - ^ -, '. . §· γ. . . · 124

Προβί/χιον τίΐς Κυριακή Ηροσδοχης '· .: " ""

' "Αρθρ. Δ. . ·...'.'./ §. δ.. ' , 125 ?

Αίτημα. Α. ....... §. ε. .

A'ÎTvjput Β. Ι ... . . §. στ.

iftt/wt Γ. . ·'. · > ... ' · · §. ζ· . 126

Α'ίτνιμα Δ. - · . · . · . §.' ν\. 127

r Α'Ιτημα Ε. . . ■ . . ". . §. θ. . 129

Α'/τνιμ^ στ. · · · · . ' . §. ι. ΐ3θ

•Επίλογος. "Αρθρ. Ε. . . , §. ια. ·_ 1.32.
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