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ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΟ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Προς τον κ. Α. Δ. Κυρτακόν

Έχοντες ύπ' ôafcxv τους νόμους ΑΜΒ' της 22 Ιουνίου
1885, ΑΧΓ της 20 Δεκεμβρίου 1887 καί,ΒΡΛ' της 14 Ιανουα-
ρίου 1893, τα σχετικά Βασιλικά Διατάγματα περί διδακτι-
κών βιβλίων της μέσης καί στοιχειώδους έκπαιδεΰσεως, και
τήν έκθεσιν της οίκείας επιτροπείας, δηλούμεν ύμίν, δτι
εγκρίνομεν τήν εις τον διαγωνισμόν ύποβληθεΐσαν Χρι-
στιανικών ΉθίκΛν, δπως εΐσαχθη επί ëv σχολικόν
ετος ήτοι το προσεχές 1894 — 1895 ώς μόνον διδακτικδν
βιβλίον διά τούς μαθητάς τών γυμνασίων, δημοσίων, δη-
μοσυντηρήτων καί ιδιωτικών. Καλείσθε δέ δπως εκτελέσητε
τά ύπό τών είρημένων νόμων καί Β. Διαταγμάτων ύπαγο-
ρευόμενα καί τάς ύπό της επιτροπείας αναγραφομένας
παρατηρήσεις.

Έν 'Αθήναις τή 14 'Ιουλίου 1894.

Ό Υπουργός

Δ Μ. ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΙ

'Αλκιβιάδης Ήλχάδης
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Προς τον Κον Άνα<ίτά<ίιον Δ. Κνριακου

Καθηγητήν της Θεολογίας έν τω Έθνικω Πανεπιστημ-ίω-

Ή Σύνοδος επιστρέφουσα ύμχν τά ύποβληθέντα αύτη
χειρόγραφα της ύφ' ύμών συνταχθείσης Xpid'ctavtKftc
ΊΙΘικΛς καί Κατηχήσεως έγκρίνει τήν δημο^ίει/σιν
τούτων.

Έν 'Αθήναις, τη 12 Μαίου 1876.

f 'Αθηνών ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Πρόεδρος

t Ό Νάξου ΤΤΑΡΘΕΝΙΟΣ

t Ό Καρυότίας ΜΑΚΑΡΙΟΣ

-j- Ό Ναυπακτίας και Ευρυτανίας ΑΝΘΙΜΟΣ

Ό Β' Γραμματεύς
(Τ Σ.) Άρχιμ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τί είναι χριβτίανι,χη ή&ική ;

Χριστιανική ηθική είναι ή έπιστημ,ονική διδα-
σκαλία περί τών ηθών τών ε?ς τον, χριστιανον πρεπόντων
κατά τάς αγίας Γραφα'ς. Ή χριστιανική δηλ. ήθική^χουσα
ώς κυριώτατον αυτής όδηγον τάς Γραφάς, έξετάζει οποίος
πρέπει να ηναι ο βίος του χρκττϊανοΟ, τίνας κανόνας ηθικούς
πρέπει νά άκολουθγ), τίνα είναι τα καθήκοντα αυτού προς
τον θεόν, προς τον πλησίον και προς εαυτόν, τίνας άρετάς

πρέπει να άσκτί καί τίνας κακίας νά φίύγτ), ινα ήναι άλη-
/

θής χριστιανός



Tig η αξία της χριστιανικής ή&ικής ;

Έ. άξια της χριστιανικής ήθικής δεικνυεται 1 ) τ Ο ζ
υποθέσεως αύτη ς. Δεν ύπάρχουσι σπουδαιότερα και
μάλλον ένδιαφέροντα διά τδν άνθρώπινον νοΟν ζητηματα η
ταύτα· τίς είναι ό νόμος, όστις πρέπει νά κανονίζϊ) τας
πράξεις του άνθρώπου; πότε ό άνθρωπος πράττει κατ άρε—
τήν και σύμφωνα πρ^ς το άγιον του θεοΟ θέλημα καί πότε
κακώς* τί είναι δίκαιον, τί είναι άδικον· τί αγαθόν, τί κακόν-
τίνα είναι τα καθήκοντα τοΟ άνθρώπου προς τον Θεόν, προς
τών πλησίον και προς εαυτόν. Πάντα δέ ταΟτα είναι ή ύπό-
θεσις της χριστιανικής ήθικής. 2) Έκ το Ο σκοποί
αυτής. Σκοπ&ς αύτής είναι να οδηγήση ήμας ε?ς τ2> άγα-
θον καί νά άποτρέψρ άπδ τοϋ κακοϋ, έκετνο μεν -παριστώσα
καί δεικνύουσα ώς τον αληθή προορισμών ημών, τοΟτο δε ώς
παρεκτροπήν καί άποπλάνησιν. Τίς άλλη έπιστήμη έπιδιώκει
ίερώτερον σκοπόν ; 3) Έκ τών κακών ά π ο τ ε λ ε σ |Λ ά—>
των τής αγνοίας τήςήθι κ ή ς. Πόσοι -χριστιανοί
καλούμενοι, άγνοοϋντες τίς είναι ό άληθής του "χριστιανού
προορισμος καί τά άληθή αυτοδ καθήκοντα, ζώσι βίον δλως
άπαδοντα πρ6ς χριστιανούς ! Δεν άρκει μεν βεβαίως η γνώσις
του άγαθοΟ δπως ήναί τις ένάρετος, και μεταξύ της γνώσεως
του άγαθοΟ καί τής πράξεως αότοΟ υπάρχει μεγάλη άπό-
στασις, αλλ' ή γνώσις τοΟ αγαθού είναι πάντοτε c πρώτος
ορος τής πράξεως αύτοΟ. Πώς δυναμαι νά πράττω πάντοτε
τά καθήκοντά μου, δταν ή άγνοώ έντελώς αύτά, η γνωρίζω
αύτά κακώς ; Καί ναι μεν ή δλη χριστιανική ανατροφή
ημών καί πάσα ή άλλη θρησκευτική ημών μόρφωσις οδηγεί
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ημάς είς τήν γνώσιν των ηθικών ημών καθηκόντων, άλλ' ή
χριστιανική ηθική εΐναι τ6 θρησκευτικον εκείνο μάθημα, τ6
όποιον ώς κ ύ ρ ι ο ν αύτου έργον εχει νά δώστ) ήμΐν ακριβή
έννοιαν των καθηκόντων ημών, καΐ νά διδάξγ) ήμας, όποιο;
πρέπει νά ήναι ό βίο£ ημών ώς χριστιανών (*).

§ 3

Πώς διαιρονμεν τήν ή&ίχήν ;

Την χριστιανικήν ήθικήν διαιροϋμεν είς δύο μέρη, τ& Γ ε-
ν ι κ ό ν, έν ώ έκθέτομεν τάς άρχάςτής χριστιανικής
'Ηθικής και έξετάζομεν γενικώς τ&ν ήθικδν βίον του χρι-
στιανού, δηλ. τις είναι ό ύψιστος ηθικός νόμος, καθ' δν
πρέπει ό χριστιανός να πράτττ), τί είναι καθήκον, τί. δι-
καίωμα, τί συνείδησις, τί ελευθέρα θέλησις, τί άρετή καΐ τί
κακία, καΐ τ& Ε ί δ κ ο' ν, έν φ έξετάζομεν ειδικώς τά κ α θ ή-
χο ν τ α τοΟ άνθρωπου πρός τον θ ε ό ν, προς τ ο ν π λ η-
<7 ί ο ν κ α V π f> ο ζ εαυτόν. Έκθέτοντες τα καθήκοντα του
ανθρώπου προς τον θεόν, πραγματευο'μεθα περί πίστεως,
αγάπης κα^ έλπίδος προς τον Θεον καΐ περί προσευχής καΐ
καλής χρήσεως τοΟ δνόματος του Θεου. Ώς προς δε τά προς
τον πλησίον καθήκοντα ταΟτα διαιροϋμεν είς το καθήκον της
αγάπης προς τ&ν πλησίον τοΟ σεβασμοΟ προς την ζωήν,
τιμήν καΐ περιουσίαν τοΟ πλησίον τής φιλαληθείας προς

(*) Και έν τω δευτέρω μέρει τής Κατηχήσεως, έν τή έξηγήσει τοΰ
δεκαλίγου, εκτίθεται ή χριστιανική ηθική, αλλ' δ,τι εκεί διδάσκεται συν-
τόμως και άνευ επιστημονικής τάξεως, αναπτύσσεται έν τή χριστιανική
"Ηθικγί κατά πλάτος και ευμεθόδως.
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αυτών καί της καθοδηγήσεως αυτοϋ είς.το αγαθόν· καί εις
τα καθήκοντα τοΟ άνθρώπου θεωρουμένου ώς μέλους τής οι-
κογενείας, τής πολιτείας και τής έκκλησίας. Τέλος τά πρώς
εαυτών καθήκοντα του άνθρώπου διαιροΟμεν εις καθήκοντα
αΟτου προς τήν ζωήν, τιμήν και περιδυσίαν έαυτοΟ.



ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ

ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟΝ

ΓΕΝΙΚΑΙ ΑΡΧΑΙ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ

§ ^

Τις ή ΰχεΰις τον άν&ρώπον προς τον ®εον κκϊ προς τον
Λληβίον ; ;

Ινα γνωρίζωμεν, τίνα είναι τά καθήκοντα του χριστιανού,
πώς έν γένει ό χριστιανός οφείλει νά κανονίζτ) τον βίον του,
πρέπει νά ευρωμεν τον υψιστον ή θ ι κ ο ν ν ό μ ο ν, τον
όποιον πρέπει νά άκολουθϊ) και άπο τοΟ οποίου νά παρά-
γωνται άναγκαίως πάντα τά καθήκοντα αύτου έν ταϊς δια—
φόροις σχέσεσιν αύτου καί τα'Γς ποικίλαις περιστάσεσι του
βίου αυτοΟ. Τον ήθικον τοΟτον νόμον δυνάμεθα νά ευρωμεν
έάν λάβωμεν υπ ' όψιν, ^τ ί ς ε Τ ν α ι ή σ χ έ σ ι ς τ ο 0 άν-
θρώπου προς τών Θεών και προς τον πλη-
σίον, προς ους κυρίως άναφέρονται τά καθήκοντα αυτού.

Ό Θεός, καθώς εΐναι ή αίτία του κόσμου έν γένει, όστις
δεν ήδύνατο αυτομάτως νά προέλθτ) (τοΰτο θά ήτο άλογον
νά παραδεχθγι τις), ούτως είναι καί ό δημιουργος τοΟ άν-
θρώπου. Ό άνθρωπος έπλάσθη παρά τ ο υ θ ε ο ù
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ώς ή κορωνις της κτίσεως, κατ' εικόνα Θεού (Γεν. α', 26,
β', 7), ώ ς δ ν δηλ. πνευματικόν, τ. I. λογικον καί
έλεύθερον, τό όποιον εχει τ&ν προορισμον δια της δυνα-
τής τελειοποιήσεως του ν à ό μ ο ι ά ση προς το ν Θ ε ο ν
κ a I έ ν ω θ ή μ ε τ ' α ύ τ· ο έν 7) ενώσει ευρίσκει τήν πλή-
ρωσιν των υψίστων έαυτοΟ πνευματικών πόθων η τήν εαυ-
τοί) μακαριότητα· διότι ό θεός είναι το άκρον ή ϋψιστον.α-
γαθόν. Ου μόνον δ ' έπλασεν ό θεός τον άνθρωπον καί προι-
κίσας αυτόν δια τοσούτον υψηλών δώρων ύπέδειξεν αυτφ
τοσοΟτον μέγαν προορισμον, αλλά και π ρ ο ν ο ε Γ-περί αυτοΟ
πατρικώς, ών πλήρης άγάπης προς αυτόν. Δια του το κ,αλεΓ
αυτόν ή Γραφή «πατέρα ημών εν τοις ουρανοίς» (Ματθ. ε',
16). Εις τον θεόν λοιπόν δφείλει ό άνθρωπος τήν ϋπαρξίν
του και πάν ό,τι έχει άγαθόν* αύτός είναι δι' αύτόν τό πρό-
τυπον πάσης τελειότητος, προς ήν πρέπει να σπουδάζγ), το
άκρον αγαθόν, προς τό όποιον οφείλει νά τείντρ, ό πατήρ,
ύπό τήν σκέπην του οποίου εύρίσκεται. Ό δε πλησίον,
τ. έ. πάς άνθρωπος είναι πλάσμα τοΟΘεοΟ ο μ. ο ι ο ν
ή μ ϊ ν, φέρον τήν είκόνα του θεοΟ, και δ ν λογικον καί
έλεύθερον μετάτοΟ αυτοΟ ύψηλοΟ προορι-
σμού νά όμοιάσγ) προς τόν Θεόν δια της τελειοποιήσεως
του καί ένωθή μετ' αυτοΟ. Ή Γραφή θεωρεί πάντας τούς
ανθρώπους προελθόντας έκ της αύτής πρωτοπλάστου οικογε-
νείας. « Έποίησε, λέγει ό ΠαΟλος, εξ ένος αίματος παν έθνος
ανθρώπων κατοικεΐν Ιπ\ πάν το πρόσωπον τής γής» (Ιΐράξ.
ιζ', 24). Ώς λογικοί καί έλεύθεροι πάντες οί άνθρωποι εΐναι
*·'σης αξίας. Κατά τήν άνθρωπίνην ταύτην άξίαν δεν διαφέρει
κατά τόν αύτον άπόστολον ό Ιουδαίος και ό Έλλην, ό δοΟ-
λος καί ό έλεύθερος, τό άρσεν καί το θήλυ (Γαλ. γ', 28),
άλλα πάντες είναι ίσοι προς αλλήλους καί άδελφοί.



Κατά ταύτα ή σχέσις τοϋ άνθρώπου προς μεν τον θεών
είναι σχέσις πλάσματος προς τών πλάστην, υΙου προς πα-
τέρα, πρώς Ôv όφείλει τήν υπαρξίν του καί παν δ,τι εχει αγα-
θόν, καί πρώς ον ώς προς το άκρον άγαθον δέον να τείνη, προς
δέ~ τών πλησίον σχέσις πρώς δμοιον πλάσμα πεπροικισμένον
μετά τής αυτής άνθρωπίνης, δηλ. λογικής άξιας, ήτοι σχέσις
άδελφοϋ πρώς άδελφόν (*).

§ ^

ί

Tig ό ή δικός ηόμος ό εκ τής βχέβεως ταύτης εκπηγάξων ;

Άφου ό θεώς είναι ή αίτία τής υπάρξεως του άνθρώπου
καί ή πηγή παντώς άγαθοΟ αύτοΟ ή ό πλήρης άγάπης προς
αύτών πατήρ, b 8k πλησίον είναι άδελφός, πλάσμα δμοιον
αύτφ, μετά τής αύτής άξίας πεπροικισμένον, ώς ηθικώς
νόμος (**) του άνθρώπου, καθ' ον δφείλει νά κανονίζγ) τάς
πράξεις αύτου. πρώς τον θεών καί τών πλησίον, δύναται άναγ-
καίως νά έξαχθή ούτος- Ό άνθρωπος δφείλει νά
άγαπ<χ τον θεών καί τώνπλησίον του ώς
εαυτόν. Τήν άγάπηνπρώςτών θεονκαΐτών
π λ η σίον έχαρακτήρισενώςυψιστον ηθικών
νόμον αύ.τώςό Κύριος ειπών, δτι έν ταϊς έντολαΐς
« 'Αγαπήσεις Κύριον τών θεόν σου έν δλη τή ψυχή σου καί
έν ολγ τΥ) διάνοι^ σου» καί « 'Αγαπήσεις τών πλησίον σου

(*) "Οτι ή σχέσις του άνθρώπου προς τον Θεον χαί τον πλησίον ειναΛ
χατα τήν άγίαν Γραφήν χαί τήν ύγια λογιχήν τοιαύτη, τούτο αναπτύσ-
σεται χαί αποδεικνύεται έν τη Κατηχήσει. "Ορα ήμετέρας Χριστια-
νικής Κατηχήσεως §§ 18 και 19.

(**) Ήθικον νόμον καλουμεν τούτον, διότι χατ' αυτόν πρέπει να ρυδμί-
ζωνται τά ηθη ή αί πράξεις ήμών.



\2 ' χριστιανικη ηθικη________

ώς σεαυτόν,» όλος ό νόμος καί ο! προφήται κρέμανται (Ματ.
κβ', 40). Κατά τούτον λοιπόν τον άνώτατον ηθικόν νο'μον
πρέπει ό χριστιανός νά ρυθμίζν} τόν βίον του, πράττων μέν
παν δ,τι είναι σύμφωνον προς τήν άγάπην ταύτη ν προς τόν
θεόν καί τόν πλησίον ώς αγαθό ν, άποφεύγων δέ παν ο,τι
άπάδει ώς κ α κ ό ν ήάμαρτίαν. Πασαι έν γένει αί
ποάξεις του άνθρώπου δύνανται νά κανονισθώσι κατά τόν
καθολικόν τοΟτον νόαον. Ο άνθρωπος κατά ταύτα δεν πρέπει
να πράττη, ο,τι ήδύνει άπλώς τάς αίσθήσεις του-καί υπαγο-
ρεύεται αυτφ ύπό των έπιθυμιών του, ό'περ είναι ή άρχή των
ηδονικών, ή δ,τι άπλώς συμφέρει ήμιν καί κολακεύει
τόν έγωϊσαό.ν ήμών κατά τήν άρχήν των έ γ ω V σ τ ώ ν,
άλλ ' δ,τι ύπό τής συνειδήσεως ημών ύπαγορεύεται ώς καθ '
εαυτό άγαθόν, ώς σύμφωνον δη/. προς ■ τήν όφειλομ,ένην
προς τόν θεόν καί τόν πλησίον άγάπην αύτη είναι ή άρ-
χή τής κ α θ α ρ α ς ή θ ι κ ή ς. Ή άρχή των ηδονικών
άποκτηνόνει τόν άνθρωπον, καθιστώσα άνίκανον προς τήν
άρετήν, ήτις πολλάκις απαιτεί τήν θυσίαν τής ίδίας εύπα-
θείας. Καί ή τών εγωιστών δέ άρχή ή δεχόμενη ώς ϋψι-
στον νόμον του βίου τό συμφέρον έξευτελίζει τον άνθρωπον
καί καθιστά άδύνατον τήν άληθή άρετήν τήν άπαιτοΟσαν
πολλάκις τήν αύταπάρνησιν. Μόνη ή ηθική τής αγάπης πρός
τόν θεόν καί τόν πλησίον είναι άξια τοΟ δνόματος καί έξευ-
γενίζει τόν άνθρωπον, οδηγούσα ε?ς τήν άληθη άρετήν τής
αύταπαρνήσεως καί τής αύτοθυσίας. Βεβαίως καί ή πρός τό
ήού καί εύάρεστον τάσις, ε?ς δ κινοΟσιν ήμας αι . έπιθυμίαι,
καί ή πρός τό συμφέρον ήμών τάσις έδόθησαν ήμιν ύπό του
πλαστού, ίνα ύποβοηθώσι τήν συντήρησιν τής σωματικής
ήμών ζωής καί άσφαλίζωσιν αύτήν, άλλα τά ταπεινότερα
ταύτα έλατήρια πρέπει νά ύποχωρώσιν άπέναντι τοΟ ύψηλο-



• :".· : ·" ·"· ·:—- r*

ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟΝ 13

τέρου έλατηρίου τοΟ ήθικού νόμου του επιβαλλομένου τώ
άνθρώπφ ώς πνευματικφ δντι.Ό άνθρωπος κέκτηται μίν καί
σώμα, αλλ' είναι κυρίως πνευματικόν δν. Διά τζ.Οτο ή σω-
ματική ζωή έν αύτφ πρέπει νά ύπόκηται τή έν αύτψ πνεύμα-
τικϊ) ζωί), το σώμα τω πνεύματι (Ματθ. κζ', 41). Τά σω-
ματικά άρα έλατήρια δέον νά ύπόκηνται τφ πνευματικώ
έλατηρίω. Ή έπιδίωξις του εύαρέστου καί τοϋ συμφέροντος
επιτρέπονται μόνόν Ιφ ' δσον δεν αντίκειται τω ύψίστω ήθικω
νόμψ τοΟ πνθύματος, τγι άγάπγ) δηλ. πρώς. τών Θεών καί
πρώς τον πλησίον.

§ 6

Πώς δεικννεται οτι είναι έμφυτο g δ ή&ιχος νόμος τω άν-
&ρώπφ ;

Ό ή θ ι κ ο ς ν ό μ ο ς ε ι ν α· ι 2 μ φ υ τ ο ς έν παντί άν-
θρώπφ. Διότι πας άνθρωπος αισθάνεται, δτι είναι ύπόχρεως
νά άγαπ<^ τών θεδν καί τών πλησίον,έχει έμφυτον τήν γνώσιν
του άγαθοΟ ή του κάκου· ή συνείδησίς του υπαγορεύει αύτώ
ώς πρακτέον μεν τώ αγαθόν, φευκτέόν δε τώ κακόν. Διά τούτο
καλεί ό Παύλος τών νόμον τούτον «γραπτών έν ταΐς καρ-
δίαις ήμών» ( Τω μ. β', 16). Ό Θεώς αύτώς ένέγραψεν αυτών
έν -ταΐς καρδίαις ήμών διά τοϋτο έκφράζει τώ άγιον αύτου·
θέλημα. Ό κατ' αύτών πράττων, πράττει κατ' αύτώ τώ
άγιον' το0 ΘεοΟ θέλημα. Τών ηθικών τούτον νόμον πάντοτε άνε-
γνώριζεν ό άνθρωπος· δ,τι ύπαγορεύει ήμΐν σήμερον ώς δρ-
Οών καί δίκαιον, ύπηγόρευε τοις άνθρώποις ώς τοιοΟτο καί
χιλιάδων έτών, καί θέλει ύπαγορεύει ώς τοιούτο και
μετά χιλιάδας ετών. Τώ κλέπτειν πάντοτε ήτο κακόν, καί
θά θεωρήται πάντοτε ώς τοιούτο· τώ εύεργετειν τούναντίον
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καλόν το σέβεσθαι το θείον "άρετή* ή προς το θείον άσέβεια
κακία. "Αν υπήρξαν δε ή ύπάρχουσιν έντελώς βάρβαροι καί
άγριοι λαοί, παρ' οίς έπικρατουσιν ήθικαί ?δέαι διεστραμ-
μέναι, τούτο δέν διαψεύδει τήν ϊδέαν, ότι ο ήθικός νόμος είναι
έμφυτος έν τω άνθρώπω, διότι άνερευνώντες τήν ήθικήν φύσιν
τοΟ άνθρωπου, δέν πρέπει νά λάβωμεν αύτόν έν τη κατα-
φτάσει τής άγριότητος καί βαρβαρότητος, ήτις είναι πα-
ρεκτροπή άπό του άληθους προορισμού τοΟ άνθρωπου καί
άποθηρίωσις, άλλ' έν τή καταστάσει τής άναπτύξεως καί
ήμερότητος, ήτις είναι ή κανονική κατάστασις αυτοΟ, άπα-
ραλλάκτως, όπως έρευνώντες τάς ιδιότητας φυτου τίνος πρέπει
να λάβωμεν αύτό έν τή κανονική του άναπτύξει, ουχί δε έν
τή καταστάσει μαρασμοΟ. Ή άμαρτία καί ή διαφθορά, ήτις
άπο των πρωτοπλάστων κατά τήν άγίαν Γραφήν άρξαμένη
διεδόθη είς ολον τον κόσμον, έ ξ η σ θ έ ν ι σ ε μεν καί διέ-
στρεψε παρά τοις άνθρώποις τ ή ν φ ω ν ή ν τ ο Ο ή θ ι κ ο Ο
νόμου αλλά μόνον έξησθένισε, δεν άπέπνιξεν όλως αύτήν.
Καί αυτά τά έθνη κατά τον Παυλον «φύσει τά τοΟ νόμου
Ιποίουν» (αυτόθι). Καί αύτοί οί βαρβαρώτατοι άνθρωποι ί-
χουσιν βπως δήποτε ήθικάς τινας έννοιας. Δια τουθείοη
φωτοςτής άπο καλύψεως τής Π. καί Κ. Δ. καί
δια τής χριστιανικής άνατροφής ό ή θ ι κ ο ς νόμος άπο·
κ τ α έν τω άναγεγεννημένφ άνθρώπω πασαν τήν σρχικήν
αύτου καθαρότητα καί ίσχύν.

§ Ύ

Μετά ποίας δια&εβεως πρεπει νά έχπληροϋταί ο ή&ι,χος
νόμος ;

Ό ηθικός νόμος πρέπει νά έκπληροΟται μετ ' έ 1 λ ι κ ρ ι-
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νους διαθέσεως, έξ αγάπης δηλ. πρός τό αγαθόν, ουχί
δέ δι ' άλλους σκοπούς. "Οταν πράττω άγαθήν τινα πράξιν
ούχΐ έκ σεβασμοΟ προς τον ηθικόν νόμον και ές αγάπης προς
ον αναφέρεται ή πράξις, άλλ' ή πρός έπίδειξιν ή χάριν κέρ-
δους ή έκ φόβου, τότε ή άγαθή αύτη πράξις ούδεμιαν έχει
άξίαν. Τοιαύτη ήτο ή άρετή των Φαρισαίων, ήν σφοδρότατα
δια τοϋτο έλέγχει ό Κύριος έν τοις ευαγγελίοις, οίτινες τα
πάντα έποίουν «προς τό θεαθήναι τοις άνθρώποις» (Ματθ.
ς", 1 ). Μόνον δταν τό έλατήριον τής πράξεως ήναι αγαθόν,
τότε ή καθ'έαυτήν ή ο υ σ ι ω δ ώ ς άγ α θή πράξις
είναι καί ή θ ι κ ώ ς (ώς προς τόν πράττοντα) άγαθή. "Οταν
τουναντίον ό σκοπός ήναι κακός, δύναται ή ουσιωδώς αγαθή
πράξις νά μεταβληθή ζΐς ηθικώς κακήν. "Οταν πρδχ. δίδω
χρήματα εις ένδεά τινα, ίνα μεταχειρισθώ αυτόν πρός πο-
νηρόν τινα σκοπόν, όπως ψευδομαρτυρήσγ) ύπερ έμου λ. χ, '
τότε μεταστρέφω τήν εύεργεσίαν πρόςαύτόν είς ηθικώς κακήν
πράξιν. Δεν συμβαίνει όμως καί τανάπαλιν δηλ. ουσιωδώς
ή καθ' Ιαυτήν κακή πράξις δεν δύναται νά μεταστραφή εις
ήθικώς άγαθήν, διότι δήθεν ό πράττων τήν κακήν πράξιν
είχεν ίσως αγαθόν σκοπόν, καθότι ό σκοπός δεν αγιάζει τα
μέσα, όπως κακώς έδίδασκον οί Ίησουίται. Δεν δυναμαι νά
φονεύσω τινα ή να άφαιρέσω τήν περιουσίαν του, όπως εύερ-
γετήσω άλλον διότι τό κακόν μένει πάντοτε. κακόν καί διότι
ή δικαιοσύνη καί ή φιλανθρωπία δφείλεται πρός πάντας.
Ή πράξις λοιπόν ίνα ήναι άγαθή, πρέπει καί κατ' ο6σίαν
ή καθ ' έαυτήν καί κατά τόν σκοπόν ή ήθικώς νά ήναι άγα-
θή. Ουτω πρέπει νά έκπληροϋται ό ήθικός νόμος.
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§ »

Τί είναι κα&ήκον και πώς διαιρούνται τά καθήκοντα ;

Κ α θ ή κ ο ν λέγεται πάσα πραξις έπιβαλλομένη ήμιν ύπο "
του ηθικού νόμου τής προς τον Θεών καί τον πλησίον αγά-
πης. Π. δ. χ. ό ήθικώς νόμος μοί έπιβάλλει νά έλεώ τούς πτω-
χούς. Το έλεεϊν τούς πτωχούς είναι καθηκόν μου. Τά καθή-
κοντα δύνανται νάδιαιρεθώσιν εϊς ά π ο φ α τ ι κ à
καί εις θ ε τ ι κά· άποφατικά είναι έκεινα, τά όποια άπα-
γορεύουσί τι, οι ον μη-κλέψης· θετικά τά έπι βάλλοντα τι, οίον
έπαίνει τάς καλάς πράξεις τών άλλων. "Επειτα διαιρούνται,
τά καθήκοντα ε£ς ά π ό λ υ τ α ή γενικά καί είς σ χ έ-
τι κ ά ή ε £ δ ι κ ά. Καί άπόλυτα μεν ή γενικά λέγονται
τά καθολικά καθήκοντα παντώς άνθρώπου, οίον άγάπα τών
θεόν, τήρει τάς υποσχέσεις σου. Σχετικά δέ ή ειδικά λέγον-
ται τά καθήκοντα τά γεννώμενα έκ σχέσεων, ας ημείς οι-
κειοθελώς συνήψαμεν, ή αίτινες δεν έπιβαρυνουσιν άπολύτως
πάντα άνθρωπον ώς άνθρωπον, οίον τά αμοιβαία καθήκοντα
τών εταίρων ένος συλλόγου. Ώς προς δέ το ^πρόσωπον, πρώς
ο αναφέρονται τά καθήκοντα του άνθρώπου, δύνανται ταΟΐα
νά διαιρεθώσιν ε?ς καθήκοντα του άνθρώπου π ρ ο ς
τ ώ ν θ ε ό ν, π ρ ώςτών πλησίον καί προς έ α υ τ ο ν
( Μή λάτρευες τα είδωλα· μη έπιθυμής τά του άλλου πραγ-
ματα· φρόντιζε περί τής άναπτύξεως του νοός σου καί τής
διαπλάσεως τής καρδίας σου). Ώς πρώς δέ τον σκοπόν, προς
δν άποολέπουσι τά καθήκοντα, διαιρούνται εις δ ι κ α t ο.σ ιί-
ν η ς καί εις φ ιλανθρω πίας καθήκοντα* καί έκεινα μεν
άποβλέπουσιν εις τώ νά μή βλάπτΥ} ό άνθρωπος τών πλησίον
του (μή φόνευσες), ταύτα δέ εις τώ να εύεργετ'7) αύτόν (σώ-
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περιουσίαν του άλλου· διότι ή ζωή είναι μεγαλητερον αγα-
θόν τής περιουσίας. "Οσον είναι μεγαλητέρα ή άξιά του προ-
σώπου, πρός δ αναφέρεται τό καθήκον, τόσον μεγαλητερον
είναι καί τό καθήκον. ΙΙ.δ.χ, τό καθήκον τής υπακοής εCς
τό θέλημα του Θεου ή εις τόν ήθικόν νόμον εΐναι άνώτερον του
τής υπακοής είς τάς πολιτικάς άρχάς· διότι οι άνθρωποι δεν δύ-
νανται να ήναι ήμιν τοσούτον σεβαστοί όσον ό Θεός. Καί έκ του
άριθμου των προσώπων, προς ους αναφέρονται τά καθήκοντα,
έξαρτάται ή σπουδαιότης αυτών διά τούτο ή ευεργεσία προς
πολιν όλην είναι μεγαλητέρα τής πρός άτομον διότι ό άριθ_
μός τών εύεργετουμένων μείζων. Τέλος καί ή μεγαλητέρα
χρεία καθίστα σπουδαιότερον καθήκον τι. Π.δ.χ. η βοήθεια
πρός κινδυνεύΟντα είναι μεγαλήτερον καθήκον τής πρός δυ-
νάμενον καί άλλοθεν νά επαρκέσιρ είς τάς άνάγκας του- διότι
ή χρεία του πρώτου είναι μεγαλητέρα. Τήν διαφοράν ταύτην
τών καθηκόντων κατά τήν άξίαν πρέπει νά λαμβάνγ) τις
επιμελώς υπ' όψιν, διότι πολλάκις έν τω συμβαίνει

σ ύγ κ ρ ο υ σ ι ς καθηκόντων, ώστε ειναί τις ήναγ-
κασμένος τό μέν νά πράξη, το δε να παραλείψτρ. Έν τοιαύ-
τη περιπτώσει πρέπει νά προτιμώνται τά σπουδαιότερα τών
ήττον σπουδαίων.

§ *ο

Τί είναι àixaid>μα χαϊ πως dicuyovvrcci τά όικαιώμ,ατα ;

Δ ι κ ά ί ω μα είναι ή πρός τι εξουσία, ή ν παρέχει ήμιν
ό ηθικός νόμος. Καθώς δηλ. ό ήθικός νόμος επιβάλλει ήμιν
καθήκοντα πρός τους άλλους, ούτως έπιβάλλει καί τοις άλ-
λοις άνάλογα καθήκοντα πρός ήμας, ών την έκπλήρωσιν
οικαιούμεθα νά άπαιτώμεν. Ή έςουσία πρός το άπαιτείν τι
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ή ούτως ήμιν ύπό τοΟ ήθικοΟ νόμου διδομένη είναι δικαίωμα
ήμών. Πδχ. καθώς έχω έγώ τό καθήκον του σέβεσθαι τήν
ζωήν τών άλλων, ούτως έχω παρά τοΟ ήθικοΟ νόμου καί το
δικαίωμα νά απαιτώ, οι άλλοι νά σέβωνται Τήν ζωήν μου,
έχω δικαίωμα έπί τής ζωής μου. Καί τά δικαιώματα δυνά-
μεθα νά διακρίνωμεν είς ά π ό λ υ τ α ( ή φ υ σ ι κ α ) καί είς
σ χ ε τ ι κ à (ή έ π ί κ τ η τ α). Τά πρώτα έχομεν,έκ φύσεως.
"Εχω λ. χ. τό δικαίωμα να υπερασπίζω τήν ζωήν μου. Τά
δεύτερα γεννώνται έκ σχέσεων, ας ήμεϊς οικειοθελώς συνή-
ψαμεν, οϊον* δικαιούμαι νά μετέχω αναλόγως του κέρδους
κοινής τίνος έταιρείας. Τά δικαιώματα έπειτα είναι ή προ-
σωπικά, ότ&ν άναφέρωνται είς τό πρόσωπον, ή πραγ-
ματικά, όταν άναφέρωνται είς πράγματα. Τό δικαίωμα
έπί τής τιμής ήμών είναι προσωπικόν· το δικαίωμα έπί Της
περιουσίας ήμών είναι πραγματικόν. ' λλλη διαίρεσις τών
δικαιωμάτων είναι ή είς ώρισμένα, τοιαΟτα δηλ. τά
όποια οριζόμενα ύπό του νόμου δύνανται νά έκβιασθώσι, καί
είς, ά ό ρ ι σ τ α, τοιαύτα τά όποια δέν δύνανται διά νόμων
να όρισθώσι καί νά έκβιασθώσιν, άφινομένης τής τηρήσεως
αύτών είς τήν συνείδησιν εκάστου. Τά μεν πρώτα σκοπουσι
νά άποσοβήσωσιν άφ ' ήμών πάσαν βλάβην καί άνταποκρί-
νονται είς τά καθήκοντα τής δικαιοσύνης, τά δε δεύτερα σκο-
ποΟσι νά έλκύσωσι πρός ήμάς τάς ευεργεσίας τών άλλων
καί άνταποκρίνονται είς τά καθήκοντα τής φιλανθρωπίας.
Παράδειγμα ώρισμένου δικαιώματος· δικαιούμαι νά κατέ-
χω τήν περιουσίαν μου· έάν τις δεν-θέλτρ νά σεβασθή τό δι_
καίωμά μου τοΟτο, καί θέλη νά άφαιρέση τήν περιουσίαν
μου, δύναμαι έπικαλούμενος υπέρ έμαυτοΟ τους πολιτικούς
νόμους νά διεκδικήσω τό δικαίωμά μου, καί νά έκβιάσω τόν
σεβασμόν του παρά του άλλου. Παράδειγμα αορίστου δικαι-
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ώματος· δικαιούμαι να απαιτώ πάντες νά μέ έπάινώσι κα-
λώς πράττοντα· δέν δύναμαι δμως καί να έξαναγκάσω αύτούς
προς τοΟτο. Έ πολιτική έξουσία δεν δύναται είμή μόνον νά
άπαιτή τήν τήρησιν τών καθηκόντων τής δικαιοσύνης καί
τον σεβασμών τών είς ταύτα ανταποκρινομένων ώρισμένων
δικαιωμάτων. Μόνον δηλ. τήν πρώς άλλους βλάβην απο-
κρούει ό πολιτικώς νόμος, τήν πρώς αύτους εύεργεσίάν καί
φιλανθρωπίαν καταλείπων είς τήν συνείδηση εκάστου· διότι
ή φιλανθρωπία, ώς έρρήθη καί άνωτέρω, δέν θά ήτο φιλαν-
θρωπία, καί δέν θα ειχεν ούδεμίαν άξίαν, έάν έξεβιάζετο" ύπο

τών νόαων.
«

§ ΙΟ

Τί είναι δίκαιον και τί αδικον, τί δικαιοσύνη καί τί αδικία,
τί επιείκεια και τί ανβτηρότης ;

Δίκαιον είναι ή συμφωνία τών πράξεων ήμών πρώς τά
δικαιώματα τών άλλων, ά δ ικ ο ν δέή ασυμφωνία προς αύτά.
Δικαιοσύνη δέ είναι ή σταθερά γνώμη ή έξις τοΟ σέβε-
σθαι τά δικαιώματα τών άλλων· αδικία τούναντίον ή Ιξις
του περιφρονειν καί καταπατεΐν τά δικαιώματα τών άλλων.
Τήν δικαιοσύνην διακρίνομεν είς δικαιοσύνην έν σ τ ε ν ο τ έ ρ α
έννοια ή πολιτικήν καί αύστ η ρ à ν καλουμένην?
ήτις περιορίζεται. είς τών σεβασμών μόνον τών πολιτικώς , έκ-
βιαζομένων δικαιωμάτων, και είς δικαιοσύνην κ α θ ο λ ι κήν
ή χ ρ ι σ τ ι α ν ι κήν τήν έκτεινομένην καθόλου είς πάντα
τ à δικαιώματα, είς τών σεβασμών καί τών μή έκβιαζόμένων
ή τών άορίστων δικαιωμάτων, ήτις άπαιτεϊταΓ παρά τής
χριστιανικής θρησκείας. Ό Κύριος ήμών 'Ιησούς Χρίστος
άπηγόρευσεν ού μόνον τώ φονεύειν, αλλά καί το δργίζεσθαι
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καί δυσμενώς διάκεισθαι πρός τόν πλησίον, ού μόνον τό μη
έπιορκειν η ψευδορκεϊν, άλλα καί τό ά*πλώς ψεύδεσθαι(Ματθ.
ε', 21). Ή άδικία ή ή προσβολή τών δικαιωμάτων τών άλ-
λων, έάν ήναι μικρά, καλείται άπλώς ά δίκη μα, ή πλημ-
μέλημα, κ α κ ο ύ ρ γ η μ α δε, δταν έπιφέρη μεγάλην βλά-
βην. Επιείκεια είναι τό άποβλέπειν έν τή χρήσει τών
δικαιωμάτων ήμών πάντοτε πρός τήν άνθρωπίνην άσθένειαν
καί μή δεικνύειν ύπερακρίβειαν έν ταις άπαιτήσεσιν ήμών
έπί βλάβη τών άλλων. Ή δικαιοσύνη δηλ. πρέπει να ήναι
πάντοτε συνδυασμένη μετά τής φιλανθρωπίας. Ι|ρδχ. δταν
τις έξ αίτιας άνωτέρας, έκ περιστάσεων άπροόπτων, δεν ήδυ-
νήθη νά έκπληρώση ύποχρέωσίν τινα πρός ημάς, είς τήν
έκπλήρωσιν τής οποίας δικαιούμεθα, έάν ήμεθα φιλάνθρωποι,
πρέπει νά δείξωμεν έπιείκειαν, καί νά μ,ή άπαιτήσωμεν μετά
μεγάλης ακριβείας τό δικαίωμα ήμών. "Αλλως θά φανώ μεν
σκληροί καί άπάνθρωποι. Ή επιείκεια ίσχύει καί ώζ
πρόςτήν έκπλήρωσιν τών πρός τους άλλους
καθηκόντωνήμών. Ου μόνον δηλ. δέον νά έκπλη-
ρώμεν τά καθήκοντα ήμών έφ* όσον ή αυστηρά δικαιοσύνη
άπαιτεί, άλλά νά πράττωμεν καί τι πλέον, δταν ή χρεία ή
ή άσθένεια τών πρός ους τά καθήκοντα ήμών αναφέρονται,
άπαιτώσι τούτο. Ή έπιείκεια* λοιπόν πρέπει νά συνοδεύη
πάντοτε τήν δικαιοσύνην άλλως ή άκρα δικαιοσύνη καταν-
τά άκρα άδικία (*). Πρέπει όμως ή έπιείκεια νά δεικνύητα1
μετά συνέσεως, δταν δέη και πρός ους δει· διότι δύναται ή
μεγάλη καί άλόγιστος έπιείκεια νά έπιφέρη μεγάλα κακά,
μάλιστα οταν έφαρμόζηται ούτως άσυνέτως πρός υφισταμέ-
νους ή πρόσωπα, ών άνέλαβέ τις τήν παιδαγωγίαν καί μόρ-

(*) Summum jus summa injuria
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φωσιν. Ή α ύ σ τ η ρ ό τ η ς εΐναι ή άνευ έπιεικείας δικαιο-
σύνη, τώ μή λαμβάνειν υπ' όψιν δηλ. μήτε έν τγ) χρήσει τών
δικαιωμάτων μήτε έν τή έκπληρώσει τών καθηκόντων μη-
δόλως τήν άνθρωπίνην άσθένειαν ή τάς ύπαγορεύσεις τής
φιλανθρωπίας.

§ 1»

Τίς είναι η αμοιβαία όχεσις τών καθηκόντων xal τών δικαι-
ωμάτων ;

Τά καθήκοντα καί τά δικαιώματα σ υ ν δ έ ο ν τ α ι στε-
νότατα προς άλληλα. Παν καθήκον συνυπονοει και δι-
καίωμα τι. Είς τά δικαιώματα, τά όποια ίγει τις έπΐ τής
ζωής, τιμής καί περιουσίας του,άντιπαράκεινται τά άνάλογα
καθήκοντα τών λοιπών ανθρώπων πρώς τήν ζωήν, τιμήν κα^
περιουσίαν του, καί αντιθέτως είς τά πρώς τούς άλλους κα-
θήκοντα αυτοΟ άντιπαράκεινται τά δικαιώματα τών άλλων.
Ά ντιπαρά κείνται δέ πάντοτε τά ομοειδή
καθήκοντα καί δικαιώματα, ώστε γνωρίζων τις καθήκόν τι
δύναται να εύρη καί τώ ομοειδές δικαίωμα, καί τανάπαλιν.

§· 13

Τί είναι βννείδηβις ;

Συνείδησις λέγεται ή ένέργεια έκείνη του νοός, καθ '
ην κρίνομεν πραξίν τινα ήμετέραν, άν είναι σύμφωνος ή ο^
πρώς τών ήθικών νόμον. Ή σωτηριώδης αύτη φωνή τής συ"
νειδήσεως δικαίως φωνή ΘεοΟ καλείται, διότι παρά τοΟ
πλάστου ένετέθη ήμίν ώς οδηγώς έν τω ^ίφ ήμών και αύτοΟ
τώ άγιον θέλημα έξαγγέλλει, Ή συνείδησις πρώ μέντής
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πράξεως προτρέπει μέν ημάς πρώς αύτήν, έάν ήναι άγαθή>
αποτρέπει δ' άπ' αύτής, έάν ήναι κακή· καί τδτε λέγεται
προηγουμένη συνείδησίς* μετά δέ τήν έκτέλεσιν τής
πράξεως, έάν μέν ή πράξις ήτο καλή, επαινεί ήμας και
συγχαίρει ή παρέχει ήμιν τήν καλουμένην ή θ ικ ή ν ί κ α-
ν ο π ο ί η σ ι ν, ή ψυχικήν γαλήνην, έαν δέ κακή, ψέγει και
έλέγχει, ή γεννςί έν ήμιν τήν τύψιν τής συν ει δ ή-
σ ε ω ς, καί τότε λέγεται επομένη. Έ χαρά τής συνει-
δήσεως καί η ή θ ι κ ή ί κ α ν ο π ο ί η σ ι ς είναι ή β ά σ ι ς.
τής ά λ η θ ο υ ς εύτυχίας τοΰ ά ν θ ρ ώ π ο υ, ήν καί τά
μεγαλήτερα έξωτερικά δυστυχήματα δέν δύνανται νά κατα-
στρέψωσιν. Ό έχων γαλήνην συνειδήσεως, συναισθάνεται,
ότι είναι άγαπητώς τφ θεφ, δστις άγαπα καί βραβεύει το
άγαθόν, καί είναι ήνωμένος μετ' αύτου. Παρά δέ τω θεφ,
ώς τω άκρψ άγαθω/ εύρηται ή τελεία ευτυχία του άνθρώ-
που. Τούναντίον μακράν του θεου έν ττ; έχθρα πρώς αύτών
είναι δυστυχής δ άνθρωπος. Ή τύψις τής συνειδήσεως, ήτις
βέβαιοι τον άνθρωπον, δτι πράττων το κακών είναι έχθρος
του θεού του άποστρεφομένου το κακών και τιμωρουντος
αύτό, καθίστα δυστυχή τών άνθρωπον και έν τω μέσω τών
μεγίστων έξωτερίκών ευτυχιών. Διά τοΰτο πρέπει πρώ πάν-
των νά ζητώμεν τήν γαλήνην τής συνειδήσεως πράττοντες
τώ άγαθόν. Δύναται δέ ή συνείδησις νά έπισκοτισθΥ) ύπο
της άμαθείας. και αμαρτίας και δ ι α σ τ ρ α φ ή. Διά τούτο
διακρίνουσι πολλά ε'ίδη συνειδήσεως· τήν ευλαβή ή ύ γ ι α,
όταν όρθώς κρίντ) τάς πράξεις ήμών τάς τε μεγάλας καί τάς
μικράς άναλόγως τής άξίας ή άπαξίας αυτών· τήν ε ύ-
ρ ε ι α ν, οταν μόνον τά λίαν μεγάλα άδικήματα αίσθάνηται
καί, δι* αυτά μόνον έλέγχουσα τών άνθρωπον, συγχο^ρή
αύτών διά πολλά άλλα ίκανώς σπουδαία άδικήριατα· τήν
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έ λ α σ τ ι κ ή ν, όταν ότέ μεν αι αύστήρά, δταν δηλ.
δεν πρόκηται περί μεγάλου συμφέροντος, ότέ δέ έπιεικής,
δταν παρουσιάζηται σπουδαίον τι συμφέρον* είς π ε ρ ι S ε α,
δταν περί μικροΟ λόγου άξιας πραγμάτων θορυβήται καί εύ-
ρίσκηται πάντοτε έν άμφιβολίαις* καί τέλβς είς φ apt σ α ϊ-
κήν συνείδησιν, δταν περί μόνα τα μικρά έπιδείξεως χάριν
δεικνύη μεγάλην αυστηρότητα, περί δέ τά μεγάλα ήναι
αδιάφορος. Το τελευταΐον τούτο είδος λέγεται φαρισαΐκή
συνείδησις έκ τών Φαρισαίων, οίτινες, καθώς λέγει ό αύτούς
έλέγξας Κύριος, διύλιζον τον κώνωπα, τήν δέ κάμηλον
κατέπινον καί έκαθάριζο.ν τό έξωθεν του ποτηρίου καί τής
παροψίδος, ένφ τό έσωθεν ήτο μεστόν πάσης άκαθαρσίας
(Ματθ. κγ', 24). Ό τήν ύγιά συνείδησιν κεκτημένος δνο-
μάζεται εύσυνείδητος ό τοιούτος ούδέν πράττει παρά
συνείδησιν,πάντοτε σπουδάζων σύμφωνα πρός τήν φωνήν αύτής
νά ζ ή κατά τόν ήθικόν νόμο ν ή νά πράττη μόνον ό,τι ε?ναι
σύμφωνον πρός τήν άγάπην πρός τόν θεόν καί τόν πλησίον.
0 ά σ υ ν ε ί δ η τ ο ς είναι τό άντίθετον τοΟ εύσυνειδητου* ό
τοιούτος άδιαφορεί πρός τήν φωνήν τής συνειδήσεως. Ή
άσυνειδησία αύτη έπιτεΐνομένη δύναται νά φθάση είς τήν ή-
^ικήν αναλγησία ν, ήτις εϊ-.αι ή ήθική κατάστασις
εκείνου, δστις καί δια βαρύτατα έγκλήματα δεν αίσθάνεται
άλγος ή τύψιν συνειδήσεως. Έτι δέ χείρων είναι ή κατά-
στασις τής πωρώσεως τ ο 0 ν ο ό ς, καθ' ην ό άνθρωπος
δεν τύπτεται ύπό τής συνειδήσεως πράττων βαρύτατα αμαρ-
τήματα, άλλα καί χαίρει είς τό κακόν. Τοιούτοι άνθρωπος
ευτυχώς σπάνιοι έν τφ κόσμψ, είναι τέρατα, έν οίς ουδέ,
Γχνος σχεδόν συνειδήσεως διασώζεται. Τήνσυνείδη σ-ί'νν
του πρέπει νά σπουδάζη ό άνθρωπος να δ ι α τ η ρ η
χ α θ α ρ à ν κ αί ζ ω η ρ ά.ν* ε·; τούτο δε τά μέγιστα δύ -
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νανται νά συντελέσωσιν ή μελέτη τής αγίας Γραφής καί έν
γένει ωφελίμων θρησκευτικών καί ήθικών βιβλίων, ή άκρόα-
σις τοΟ θείου λόγου καί έν γένει ήθικών ομιλιών, καί ή μετά
ενσυνείδητων ανθρώπων συναναστροφή. Έν τφ βίψ ό αληθής
χριστιανός πρέπει,να άκολουθή τα εξής πρακτικά πα-
ραγγέλματα.

Μέλλων νά πράξης τι, έρώτα προσεκτικώς τήν συνείδησίν
σου, αν είναι άγαθόν ή κακόν.

Ποτέ μή πράξης ό,τι ή συνείδησίς σου σοι λέγει δτι
είναι κακόν.

Πράττε μόνον δ,τί σοι λέγει ή συνείδησίς, σου δτι είναι
αγαθόν.

I 14

Τί είναι ή έλευ&ερα &ε'λη&ις ;

Ή συνείδησίς έν ήμιν δέν ήθελεν επαινεί μέν ημάς, δταν
πράττωμεν τό αγαθόν, ψέγει δέ δταν πράττωμεν το
κακόν, έάν δέν ημεθα έλεύθεροι, έάν δ,τι πράττομεν,
δέν ήτο προϊόν τής ήμετέρας /έκλογής. Ό άνθρωπος
μετά τής λογικότητος έλαβε παρά τοΟ πλαστού καί
τοΟτο τό δώρον, νά έκλέγη έλευθέρως τό πρακτέον (Σοφ.
Σειρ. ιε', 14 — 20) (*). ΤοΟτο είναι ή καλουμένη ελευθε-
ρία της άνθρωπίνηςθελήσεως. Έ π' αυτής

(*) «Αυτό; έξ αρχής έποίησεν άνθρωπον καί άφήκεν αυτόν èv χειρί
διαβουλίου αύτου· e à ν Θ « λ ?) ς, συντηρήσεις έντολάς, καί πίστιν ποίη-
σαι ευδοκίας. Παρέβηκέ σοι πΰρ καί δδωρ, ούέάν β έ λ yj ς, έκτενβΓς
τήν χεΓρά σου· έναντι άνΘΓώπων ή ζωή xal δ Θάνατος, χαί 8 εάν ίύδί-
χήση, δοθήσεται αύτφ».
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δέ στηρίζεται ή εύθύνη του άνθρώπου δια τάς
πράξεις του· άνευ αύτής ουδεμία πραξις είτε καλή .είτε κακή
ήδύνατο νά καταλογισθή τφ άνθρώπφ· ό ήθικδς δέ βίος του
άνθρώπου θα ήτο άδύνατος. Ό άνθρωπος καθδ έλεύθερον δν
είναι δν ηθικόν. Διά τοΟτο τά κτήνη ώς μή ελεύθερα, αλλ'
ώς πράττοντα κατά ένστικτα ή όρμέμφυτα τυφλώς καί κατ '
ανάγκην, δέν είναι ήθικά δντα* αί πράξειο των δέν έχουσιν
ήθικήν άξίαν ή άπαξίαν· δέν είναι οϋτε άξιέπαινα ούτε άξιό-
μεμπτα επί ταΐς πράξεσιν αύτών. Τήνθέλησιν του άν-
θρώπου έπιρρεάζοΟσι διάφοροι α ί τ ί α t, ότέ μέν
αί έπιθυμίαι, ότέ δέ δ έγωϊσμός, ότέ δέ ό δρθδς λόγος, άλλ
είς πάσας τάς περιστάσεις ταύτας*" ώθεϊται μέν είς ταύτην
ή έκείνην τήν πράξιν, άλλά δέν έ ξ α ν α γ κ ά ζ ε τ α ι.
"Αλλως ήθελε παύσει ή εύθύνη του άνθρώπου. Καί δμως ό
άνθρωπος έχει πάντοτε τήν συναίσθησιν, δτι είναι υπεύθυνος
διά τάς πράξεις του. Έάν ένικήθη ύπδ τών έπιθυμιών του, ή
έάν ένέδωκεν είς τάς υπαγορεύσεις του έγωϊσμού του καί,
έπραξε κακδν τι, ψέγει έαυτδν καΐ αίσθάνεται τύψεις συνει-
δότος. Έάν τούναντίον ύπήκουσεν είς τάς υπαγορεύσεις τοΟ
όρθοΟ λόγου, έπαινεΐ έαυτδν καί αισθάνεται ήθικήν ίκανο-
ποίησιν. Τούτο προϋποθέτει, δτι πάντοτε ήτο έλεύθερος νά
πράξτρ ή νά μή πράξϊ) τούτο ή έκεινο. Ό ά ν θ ρ ω π ο ς ώ ς
λογικδνδν πρέπεινά ρυθμίζγ) τήνθέλησίν
του σ ύ μ φ ω να π ρ δ ς τ à ς υπαγορεύσεις του
λ δ γ ου καί τής συνέιδήσεώς του, καί νά μή άφίνν) έαυτδν
νά σύρηται ύπδ τών τυφλών παθών ή του έγωϊσμού. Efë
τούτο αίσθάνεται έκαστος έσωτερικώς δτι είναι ύπόχρεως.
Όταν δέ συνειθίσγ) τις νά πράττιρ τδ άγαθόν, ή θέλησίς του
ούτως άσκουμένη και κρατυνομένη, .λαμβάνει τήν προς τδ
άγαθδν ροπήν, καθώς φέρεται πρδς τδ κακόν, όταν έθίσγ)
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τις έαυτδν είς τδ πράττειν τούτο. Τότε ή θ έ λ η σ ι ς είναι
πράγματι ί σχυρά, όταν έκλέγγ) δ,τι πρέπει, ούχΐ δέ δταν
ύπδ τών παθών συρηται αιχμάλωτος είς.δ,τι δέν πρέπει.

§ is

'Η άμαρτία έζήλέιψε την ελεν&εραν θέλησιν εν τω άν-
&ρώτΐω ;

Ή αμαρτία ή άπδ τών πρωτοπλάστων διαδοθείσα καί γε-
νικευθείσα έν τω κόσμφ δ έ ν έ ξ ή λ ε t ψ ε τ ή ν έ λ ε υ-
®έρ αν θέ λ ησ ι ν έν τφ άνθρώπψ, καθώς δέν κατέστρεψε
καί τδ λογικδν αύτοΟ. Ό άνθρωπος καί μετά τήν άμαρτίαν
έμεινε καί μένει άνθρωπος, έλεύθερον δν, ύπεύθυνον δια τάς
πράξεις του. ΤοΟ το συναισθάνεται πας άνθρωπος, καί περί
αύτοΟ βεβαιοΟται έ'καστος έκ τής ίδίας συνειδήσεως. Πρδς
τούτοις πάντα τά παραγγέλματα τής Γραφής πρδς τούί
ανθρώπους περί μετανοίας καί άσκήσε^ς τής άρετής, προϋ-
ποθέτουσι τήν έλευθέραν ταύτην θέλησιν. Όταν δ δεκάλογος
( Έξοδ. κ') παραγγέλλν)· ού φονεύσεις· où κλέψεις κτλ. προϋ-
πονοεί, δτι ό άνθρωπος δύναται νά έκλέγη μεταξύ άγαθοΟ
καιν κακού. Ή έλευθέρα θέλησις τοΟ άνθρώπου άναγνωρίζεται,
καί δταν ο Κύριος διδάσκων έλεγεν' «Όστις θέλει δπίσω
μου έλθεΓν, άπαρνησάσθω έαυτόν» κτλ. (Ματθ. ιστ' 24). Ή
δέ Σοφία Σειράχ ρητώς λέγει, δτι δ άνθρωπος έάν θέλη
τηρεί τάς έντολάς καί είς αύτδν άπόκειται νά έκλέξγ) τδ
άγαθδν ή τδ κακόν, τήν ζωήν ή τδν θάνατον (ιε', 14).
"Ο,τι έπαθε (Αετά τήν άμαρτίαν ή θέλησις τοΟ άνθρώπου,
είναι μ ό ν Ο ν, δτι έ ξ η σ θέ ν η σε ν, δτι ένφ δυσκόλως
πράττει πάν δ,τι ώς πρέπον ύπδ τοΟ λόγου ύποδεικνύεται,
£έπει εύκόλως, παρασυρομένη ύπδ τών παθών, πρδς πάν δ,τι
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άπαγορεύεται ύπδ τοΟ λόγου καί τοΟ έν αύτώ έγγεγραμ-
μένου ηθικού νόμου ( Τωμ. ζ', 21). 'Αλλά διά τής έ ν
Χριστώ αναγεννήσεως, διά τής χριστιανικής ήθι-
κής άναπλάσεως κρατύνεταιέν τω άγαθφ ή θέλησις
ήμών, άποκτώσα τήν ύγια αυτής κατάστασιν. Τήν πέπλα-
νημένην γνώμην, δτι ή αμαρτία έξήλειψεν έντελώς τήν
έλευθέραν θέλησιν έν τω άνθρώπω, είχεν έκ τών αρχαίων δ
Αυγουστίνο ς καί κατά τούς νεωτέρους χρόνους έδί-
δαξαν οι αρχηγοί το 0 προτεσταντισμού.

g 16

Τί είναι καταλογιόμος τών πράξεων.

Επειδή ό άνθρωπος είναι ον έλεύθερον και πράττει ούχι
κατά βίαν καί ανάγκην άλλ ' έλευθέρως, φέρνει τήν εύθύνην
τών πράξεων του. Ήάπόδοσις τής ευθύνης πρά-
ξεως τίνος είς τινα λέγεται καταλογισμδ-ς τής πρά-
ξεως. Περί τοΟ καταλογισμοΟ τούτου παρατηρουμεν τά επό-
μενα· 1 ) Έκεϊνο μόνον τδ έργον δύναται νά κατολογισΟή
τινι, τδ οποίον ούτος έπραξεν έλευθέρως. Έάν κατά
λάθος τδ οποίον μοι ήτο άδύνατον νά προίδω, ή έξαναγκα-
σθείς παρ' άλλου, έβλαψά τινα παρά τήν θέλησιν μου, δέν
δύναται ή βλάβη αύτη νά μοι καταλογισθή. 2) "Οσω μι-
κρό τ έρ α ήέλευθερία, τοσούτον μικρότερο ς κ,α*
ό καταλογισμός. Τήν έλευθερίαν έξασθενοΟσί καί σμί-
κρύνουσιν ή άγνοια, ό φόβος, τά πάθη, ή συνήθεια. Διότι ό
έν άγνοίςι ευρισκόμενος ή τελών ύπδ τδ κράτος το Ο φόβου
ή πάθους τινός, δργής πδχ. , ή παρασυρόμενος ύπδ έπικρα-
τούσης κακής συνήθειας δέν πράττει έντελώς έλευθέρως. 3)
"Όσψ μεγαλητέρα ή έ λ ε υ θ ε ρ ί α, τοσούτον ό κα-
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τα λογισμός μεγαλήτερος. Τούτο έννοεϊται ευκό-
λως έκ τοΟ άμέσως ανωτέρου. 4) Ό καταλογισμός
είναι ανάλογος τής σ πο υ δ α ι ό τ η τ ο ς τής υπό
του νόμου έπιβαλλομένης ύποχρεώσεως. Ό υβρίζων
π.δ.χ, τόν έαυτου πατέρα άμαρτάνει βαρύτερον τοΟ πράτ-
τοντοςτό αύτό άμάρτημα πρός ξένον τινά. 5) Ό καταλο-
γισμός είναι ανάλογος τών δυσχερειώ ν πρός έκ-
πλήρωσιν του έργου. Πδχ. ό κατατρυχόμενος !ύπό πενίας
καί δμως τίμιος δεικνυο'μενος έν τή διαχειρήσει ξένων χρη-
μάτων είναι μάλλον αξιέπαινος τοΟ τιμίου πλουσίου.

g IT

Tt ftvafc άρετή ;

Άρετή είναι ή σταθερά γνώμη ή έξις του πράττειν
πάντοτε τό άγαθόν, δηλαδή δ,τι συμφωνεί πρός τόν ήθικόν
νόμον, πρός τήν άγάπην πρός τόν θεόν καί τόν πλησίον, ή
άκριβής πλήρωσις πάντων τών καθηκόντων ήμών και ό σε-
βασμός πάντων τών δικαιωμάτων τών άλλων. Ή άρετή
όδηγεΐτόν άνθρωπο ν είς τόνάληθή άνθρω-
π ι σ μ ό ν, διότι άληθής λογικός άνθρωπος είναι ό μή κι-
νούμενος ύπό μόνων τών έπιθυμιών του καί τών έγωϊστι-
κών ένστίκτων δπως τά κτήνη, άλλ* άκολουθών ώς υψιστον
όδηγον τόν λόγον και τήν συνείδησιν, τά έπιβάλλοντα αύτώ
ώς υψιστον έλατήριον τών πράξεών του τόν ήθικόν νόμον
τής άγάπης Δια τής αρετής ύψοΟται ό άνθρωπος άπό τής
άπλώς σωματικής, κτηνώδους ζωής είς τήν πνευματικήν,
ήθικήν, άληθώς άνθρωπίνην ζωήν. Ή άρετή ίνα ήναι ά-
λ η 0 ή ς πρέπει νά έχη τά επόμενα ίδιώματα* 1 ) Πρέπει
νά ήναι περιληπτική πάντων τών καθηκόν-
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των. Διότι δέν άρκεΐ τά μέν τών καθηκόντων νά πράτττρ
τις, τών δέ νά άμελή, νά ήναι πδχ. κάλος πατήρ, άλλα
κακώς πολίτης. Ή τελεία καί άληθής αρετή δέν είναι μο-
νομερής. 3) Πρέπει να ήναι άμετάβλητος καί κ ά ρ-
τερική. Μία αγαθή πράξις άπαξ γενομένη δέν συνιστά
άρετήν αυτή δεικνυεται πάντοτε· είναι τοιαύτη καί σήμερον
καί αύριον καί έν παντί χρόνω· πράττεται ού μόνον δταν
ήναι εύκολος, άλλα καί δταν μεγάλαι δυσχέρειαι πρέπτρ νά
ύπερνικηθώσιν · ό αληθώς ένάρετος άπέκτησε τήν εξιν του
πράττειν τδ. άγαθδν καί είναι ένάρετος καί δταν πρόκηται
νά ύποστή μεγάλας ύλικάς ζημίας. 3) Πρέπει νά ήναι έ ν-
ε ρ γ ό ς, νά δεικνυηται δηλ. δι ' άγαθών έργων ή έν λόγοις
άρετή δέν έχει ούδεμίαν άξίαν· τδ νά λαλή τις ένθουσιωδώς
ένώπιον άλλων περί άρετής και νά πλέκη λαμπρά ταύττ)
εγκώμια, où μόνον δέν είναι πάντοτε ασφαλής ένδειξις ά-
κραιφνοΟς άγάπης πρδς τήν άρετήν, αλλ' ένίοτε μαρτυρεί
μάλλον τούναντίον· διότι φαΟλοι ώς έπΐ τδ πολύ δμιλοΟσι
πλειότερον περί άρετής. Τά αγαθά έργα λοιπόν είναι, τά
μαρτυροΟντα τήν άληθή άρετήν. « Έάν άδελφδς ή άδελφή,
λέγει ο Ιάκωβος (β', 15) γυμνοί ύπάρχωσι καί λειπόμ,ενοι
ώσι τής έφημέρου τροφής, εϊπγ δέ τις αύτοίς έξ υμών, Υπά-
γετε έν ειρήνη, θερμαίνεσθε, καί χορτάζεσθε, μή δώ^ε δέ
αύτοίς τά έπιτήδεια τοΟ σώματος, τί τδ δφελος ;» 4.) Πρέπει
νά ήναι καθαρά, δηλ. νά γίνηται έκ καθαράς άγάπης
πρδς τδ άγαθόν. Όταν ή άρετή γίνηται διά φόβον ή δι' ώ-
φέλειαν ή διά δόξαν, τότε δέν έχει άξίαν τινά. Τότε ή άρετή
καταβιβάζεται είς μέσον άπλοΟν τών σκοπών ήμών. Τοιαύτην
άρετήν δύνανται νά άσκώσι καί ο\ χείριστοι τών άνθρώπων.
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§ 18

Είναι δυνατή τω άνθρώπω ή τελεία άρετή ;

Ή τελεία αρετή είναι άνέφικτος τφ άνθρώπω, ούσα ίδιό-
της τοΟ θεοΟ, όστις κατά τήν Γραφήν είναι ό μόνος άλη-
θώς «άγαθός» ( Μάρ. ι', 18 ). Ό ά ν θ ρ ω π ο ς σ π ε ύ δ ε t
μόνον και δφείλει νά σπεύδη π ρ δ ς τ ή ν (τ ε λ ε ί α ν
τ α ύ τ η ν άρετήν. Έν τφ σταδίφ τούτφ τής άρετής δ
άνθρωπος έχει νά παλαίση προς πολλά προσκόμματα,
ίδίως δέ' πρός τάς σ ω μ α τ ι κ ά ς έ π ι θ υ μ ι α ς και προς
τήν φ ι λ α υ τ ί α ν έαυτου. Έν τω άνθρώπω πριν μορφωθή
έπικρατουσιν αί κτηνώδεις όρμαί τής φιλαυτίας καί τών έπι-
θυμιών, αίτινες σκοπόν έχουσι τήν συντήρησιν του άτομου καί
του γένους, κατά μικρόν δέ καί μετά δυσκολίας αναπτύσσεται
καί έπικρατει ό πνευματικός βίος ή τό κράτος τής συνειδή-
σεως καί του ήθικοΟ νόμου, έννοοΟντος τ*ου άνθρώπου, ότι α-
νήκει καί είς άνώτερον ήθικόν κόσμον, ού τους νόμους τούς
ύπό τής συνειδήσεως ύπαγορευομένους αύτφ πρέπει νά τηρή.
Αί έπιθυμίαι πολλάκις έλκύουσι τόν άνθρωπον έναντίον του
καθήκοντος, δύνανται δέ, έάν τις παραδοθή τυφλώς είς αύτάς,
να άποκτήσωσι μέγα κράτος έπ ' αύτου καί νά ύποδουλώ-
σωσιν έντελώς αυτόν. Ή εγκράτεια δια τούτο, τό νά
ήναι τις κύριος τών έπιθυμιών αυτοΟ καί χαλινόνη ταύτας
συμφώνως πρός τάς ύπαγορεύσεις του όρθου λόγου ή τοΟ ή-
θικοΟ νόμου, είναι έκ τών πρωτίστων άρετών. Και ή φιλαυ-
τία σύρει πολλάκις τόν άνθρωπον είς πράξεις κακάς καί άπο-
μακρύνει άπο τής άληθοΟς άρετής. Άρετή είναι, ώς είδομεν
άνωτέρω, τό πράττειν πάντοπε κατά τόν ήθικόν νόμον· ό
έγωϊστής τούναντίον καί φίλαυτος ώς κανόνα τών πράξεών του
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έχει τδ Γδιον καί μόνον τδ ίδιον συμφέρον. Ή α ύ τ α π ά ρ-
ν η σ ι ς είναι ή άρετή ή σώζουσα άπδ τοΟ έγωϊσμού καί τής
φιλαυτίας. ΤαΟτα λοιπδν εϊναι τά κυριώτατα τής άρετής
προσκόμματα παρά τφ άνθρώπφ, αί έπιθυμίαι, όταν δέν δα-
μάζωνται ύπδ τοΟ λόγου καί τής συνειδήσεως, καί ή πρδς
έαυτδν άγάπη, δταν ύπερβαίνγ) τά πρέποντα δρια, τ. ί. ή
φιλαυτία. Τάς δυσχερείας τής άρετής έξέφραζον οί άρχαΐοι
λέγοντες, οτι «κ ό π ο ι ς τα καλά κ τ ώ ν τ et ι », ή δέ
Γραφή τούτο σημαίνουσα, λέγει δτι είναι «π λ α τ ε Τα ή
πύλη καί εύρύχωρος ή όδος ή άπάγουσα είς τήν άπώλειαν
και πολλοί είσιν οί είσερχόμενοι δι' αύτής, στενή δέ ή πύλη
καί τεθλιμμένη ή δδδς ή άγουσα είς τήν ζωήν» (Ματθ. ζ',
13). Ό δέ άπόστολος ΠαΟλος ώς άγώνα περιγράφων τήν
άρετήν, παραγγέλλει τοις χρίστιανοίς νά «άναλάβωσι
τήν πανοπλίαν τοΟ Θεού καί νά άντιστώσι τϊ) ήμέρςι
τή πονηρά, περιζωσάμενοι τήν δσφύν αύτών έν άληθεια καί
ένδυσάμενοι τών θώρακα τής δικαιοσύνης» -( Έφεσ. ς-', 16).
Έ ν τ φ άγώνι τούτψ τής άρετής μεγάλως è ν ι-
σχύ ό μ ε θ α έκ τών παραδειγμάτων έξόχου άρετής,
ώντινων μνημονεύει ή Ιστορία, καί μάλιστα ή ιερά. Ιδίως
δέ πρέπει νά έχωμεν ύπ ' δψιν τδν τελειότατον τής άρετής
τύπον, τδν Κύριον ήμών ΤησοΟν Χριστόν, αδστις άμαρτίαν
ούκ έποίησεν, ούδέ εύρέθη δόλος έν τφ στόματι αύτοΟ» καί
δστις χάριν τοΟ θελήματος τού ούρανίου Πατρδς έθυσίασεν
έαυτδν πρδς σωτηρίαν τοΟ κόσμου, «ήμίν ύπολιμπάνων ύπο-
γραμμόν, Γνα τοϊς ίχνεσιν αύτοΟ έπακολουθήσώμεν» (Α'
Πέτρ. β', 21 ). Κ α τ ο ρ θ ο 0 τ α ι δέ ή τφ άνθρώπφ έφικτή
άρετή, έάν τις ού μόνον δ ι δ α χ θ ή τί είναι τδ
άγαθδν ή τδ καθήκον αύτοΟ, άλλά καί έθισθή καί α σ κ η θ ή
είς τδ πράττειν τδ άγαθόν. Διά τής άσκήσεως ταύτης έθίζε-
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ταί τις νά περιστέλλγ) τάς έαυτοΟ'όρμάς καί άνθίσταται είς
τάς ύπαγορεύσέις τού έγωϊσμού, ή δέ θέλησίς του λαμβάνει
τήν προς το άγαθών ροπήν. Είς τήν άρετήν είναι κατά ταΟτα
αναγκαία ού μόνον ή γνώσις του άγαθοΟ, άλλα καί ή στή-
ριξις έν αύτω, ή έμπνευσις τής άγάπης πρώς " αύτό, ή καλή
οιάθεσίς. Καί ή μέν γνώσις του άγαθοΟ έπιτυγχάνέται διά
καλής ^θρησκευτικής καί ήθικής έ κ π α ι δ ε ύ σ ε ω ς, ή δέ
έξις έν τω, άγαθώ καί άσκησις έν αύτω άποκτάται προ πάν-
των διά καλής οίκιακής ανατροφής καί δια σ υ ν α ν ά-
στρο φ ή ς μετά εύσεβών και έναρέτων άνθρώπων.

§ 19.

Τί είναι κακία και τίνα τά ενιβχνοντα αύτην;

• Κακία είναι ή σταθερά γνώμη ή ή όοπή πρώς το πράτ-
τειν πάντοτε το κακόν. Ή κακία είναι τώ όλως άντίθετον
τής άρετής. Μία μόνη κακή πράξις λέγεται ά μ α ρ τ ί α.
Ή κακία είναι ύποδούλωσις Του άνθρώπου είς τάς έπιθυμίας
καί είς τον έγωϊσμών καί έντελής άδιαφορία προς τον ήθικον
νόμον. Ό κακός ώς κανόνα τών πράξεών του έχει τώ ή-
δύνον τάς αισθήσεις του ή το συμφέρον έν γένει, κωφεύει
δέ έντελώς πρώς τήνφωνήν τής συνειδήσεως, ήτις επιβάλλει
αύτω τώ καθήκον. Διά τής κ α κ ί ας καταπίπτει
τις είς άποκτήνωσιν, διότι τά κτήνη τά στερού-
μενα λογικού κινούνται μόνον υπώ τών έπιθυμιών και τοΟ
ένστικτου τής αυτοσυντηρήσεως. Ό έν κακία ζών ζή μόνον
τήν κατωτέραν, σωματικήν ζωήν, άγνοεϊ δέ τήν άνωτέραν,
/πνεύμα τικήν, ήθικήν ζωήν. Τ ά κ- ρ α τ ύ ν ο ν τ α τ ή ν κ α-
κία ν είναι κυρίως τέσσαρά τινα, η κακή άγωγή, ή έλλει-
ψις της · θρησκευτικής και ήθικής διδασκαλίας, ή κακή και

3
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διεστραμμένη ήθική και θρησκευτική διδασκαλία και τα κακά
παραδείγματα ή αί κακαί συναναστροφαί. Ιον Ή κακή
άγω γ ή δύναται νά βλάψτρ μεγάλως τον άνθρωπον· διότι ή
ψυχή τοΟπαιδός είναι λίαν εύπλαστος, καί καθώς πλάσσεταί
τις έν τή παιδική ήλικία, τοιοΟτος συνήθως γίνεται συν τω
χρόνφ. Ό παις μή έχων άνεπτυγμένην τήν διάνοιαν αυτοΟ
πράττει, καθώς βλέπει, καί τά παραδείγματα τοΟ πατρός ή
τής μητρός του είναι τά πρώτα καί σπουδαιότατα μαθήματα
τής ήθικής, τά οποία λαμβάνει. "Οταν λοιπόν βλεπη κακά
παραδείγματα έν τώ οί'κφ αύτου, δέν δύναται είμή νά δια-
φθαρή. Μάλιστα δέ είναι μεγίστη ή έπιρροήτήςμ η-
τ ρ ός, ύφ' ης τήν παιδαγώγησιν τελεί κυρίως ό παις. Δια
τοΟτο είναι εύεξήγητον, ότι άνδρών φημισθέντων έπ' άρετή
μητέρες υπήρξαν άγιώταται γυναίκες, ο!ον του Χρυσοστόμου
ή 'Ανθούσα, τοΟ Αυγουστίνου ή Μόνικα, Γρηγορίου τοΟ Να-
ζιανζηνοΟ ή Νόννα καί τοΟ μεγάλου Βασιλείου τοΟ μητρο-
πολίτου Καισαρείας ή Έμμέλεια. Τουναντίον πολλών περι-
βόητων κακούργων αί μητέρες ύπήρξαν κακοΟργοι. Εύτυχεϊς
όσοι εμπνέονται έκ παιδικής ηλικίας παρά τών μητέρων
αυτών τήν εύσέβειαν και τήν προς τήν άρετήν έν γένει ά-
γάπην. 2ον Ή έ λ λ ε ι ψ ι ς έπειτα τήςθ ρ η σ κ ε υ τ ι κ ή ς
καί ήθικής διδασκαλίας κρατύνει έν τη κακία.
Διότι πώς είναι δυνατόν νά ήναι τις ευσεβής καί ένάρετός,
δταν ούδέποτε έδιδάχθη τά καθήκοντα αύτου προς τόν θεόν
καί τόν πλησίον, δταν ουδέποτε προετράπη είς τό αγαθόν καί
απετράπη άπό τοΟ κάκου ; Ή διδασκαλία τοΟ λάου είναι είς
χείρας έκκλησίας καί τών σχολείων. Ή έκ κ λ η σ ία,
είς ήν είναι κυρίως ανατεθειμένη ή ηθική καί θρησκευτική
μόρφωσις του λάου, έχει καθήκον μέγιστον νά κηρύττη πρός
«ύτόν τάς θρησκευτικάς καί ήθικάς άληθείας καί νά όδηγή



αύτόν εΐς τήν άρετήν. Καί έν τοις σχολείο ι ς δέ πρέπει
νά Θεωρήται πρώτιστον μέλημα ουχί άπλώς ό πλουτισμός
τοΟ νοός τών μαθητών διά γνώσεων, άλλά πρό πάντων ή
μόρφωσις του ήθους αύτών, τά δέ μαθήματα τά κυρίως τεί-
νοντα πρός τόν σκοπόν τούτον (τά θρησκευτικά καί ηθικά)
δέον νά τιμώνται ώς τά πρώτιστα. Όταν ή έκκλησία σιγα,
δταν τό κήρυγμα δέν άκούηται καί ό λαός μένη θρησκευ- '
τικώς άμόρφωτος, όταν τά σχολεία δέν στηρίζωσιν είς τήν
εύσέβειαν καί τήν άρετήν, τότε ούδόλως παράδοξων, ότι οί
λαοί διαφθείρονται καί ή κακία θριαμβεύει. 3ον Καθώς βλά-
πτει ή έλλειψις τής θρησκευτικής διδασκαλίας, ούτως έπι-
βλαβής είναι καί ή κακή ή διεστραμμένη θρ η-
"σκευτική καί ή θ ι κ ή διδασκαλία. Ή χειρίστη,
άλλά καί συνηθέστατη διαστροφή τής θρησκείας είναι, όταν
παρίσταται αύτη ώς σύνολον έξωτίρικών τελετών καί έθίμων,
ών ή απλή τήρησις νομίζεται, δτι άρκει, ενφ ή θρησκεία είναι
ή έν τη καρδία του άνθρώπου αγάπη πρός τόν θεόν καί τό
άγιο ν. αύτου θέλημα, ή έν έργοις άγαθοϊς δείκνυομένη, καί '
μόνον έκδήλωσις τής έσωτερικής ταύτης εύσεβείας είναι ή
λατρεία καί παν δ,τι ώς έξωτερικόν έθιμον συνεδέθη μετά
τής θρησκείας. Ή έκδοχή τής θρησκείας ώς άπλής έξωτερι-
κών τύπων συνήθειας συνεπάγεται τούτο τό μέγιστον άτοπον,
δτι πολλοί νομίζοντες εαυτούς εύσεβεις καί θρήσκους, διότι
απλώς καί μηχανικώς τούς τύπους τής θρησκείας έκτελοόσΐν,
είναι άλλως άνθρωποι άσπλαγχνοι καί άδικοι. Ό άληθώς
ευσεβής πρώτον πρέπει νά δείξη τήν εύσέβειάν του διά τών
έργων τής δικαιοσύνης καί τής φιλανθρωπίας, καί έπειτα έ-
χουσιν άξίαν αί. προσευχαί αύτου. Διά τοΟτο είπεν ό Κύριος,
δτι «ουχί ό λέγων, Κύριε, Κύρ ιε, είσελεύσεται είς τήν βα-
σιλείαν του θεοϋ,άλλ' ό ποιών τό θέλημα του Πατρός ύμών
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τοΟ έν ούρανοίς» (Ματθ. ζ', 21). Αλλαχου δέ λέγει ή Γρα-
φή έξ δνόματος τοΟ θεού «έλεον θέλω καί ού θυσίαν» (Ματθ.
θ', 13). δηλ. πρδ πάντων ζητεί παρά τών ανθρώπων έργα
φιλανθρωπίας καί τότε είναι δεκταί καί αί δεήσεις αύτών.
Τήν μεγάλην ταύτην άλήθειαν ούδέποτε έπρεπε νάλησμο-
νήσωσιν οί διδάσκαλοι τής θρησκείας. 4ον Τέλος τα κακά
παραδείγματα καί αί κακαί συναναστροφαί*) έννοεϊται
δτι διαφθείρουσι μεγάλως τδν άνθρωπον· διότι τδ παράδειγμα,
λαλοΟν εύγλωττότερον πάσης ρητορικής τέχνης, άσκεϊ με-
γίστην έπιρροήν ου μόνον επί τών άπειροτέρων καί άκριτο-
τέρων άνθρώπων, οίτινες μή δυνάμενοι νά διακρίνωσιν αφ*
έαυτών τδ κάλδν του κακού, μιμούνται παν δ,τι βλέπουσι,
παρά- τών άλλων πραττόμενον, άλλά καί έπί τών έμπειρο-
τέρων καί συνετωτέρων. Διότι δταν τις εύρίσκηται πάντοτε,
μετά διεφθαρμένων, άνθρώπων, οίονεί φθείρεται έκ τής μεμο-
λυσμένης ατμοσφαίρας, έν rj ζή. Κατά μικρδν ή άγάπη πρδς
τδ άγαθόν, τδ όποιον βλέπει καταπατούμενον καί περιυβρι-
ζόμενον παρά τών περί αύτόν, ψυχραίνεται· ή εύσέβεια έκ-
λείπει· ή άρετή σαλεύεται καί έπί τέλους έπέρχεται τδ
πλήρες ήθικδν ναυάγιον. Διά τοΟτο λέγει ό Παύλος (Α'
Κορινθ. ιε', 33), κατά τδν έλληνα ποιητήν Μένανδρον· «Μή
πλανάσθε, αδελφοί,

Φθείρουσιν ηθη χρνϊσθ ' όμιλίαι ν.αγ.αί.»

*) Σημ. Έπει5ή βλάπτουσιν αί χαχαΐ συναναστροφαί, δέον νχ αναστρέ-
φηταί τις μετά άγαθών χαί τοιούτους να εχ>ι φίλους. ΦιΛία Υιναι ή Ιδιαι-
τέρα αγάπη πρός τινα πρόσωπα, ων τα προτερήματα καν ή άοετή ειλχυ-
σαν ήμών τήν συμπά,θειαν. Ή φιλία ή στηριζομένη οΰνι εις τήν έχτίμησιν
τών προτερημάτων καί τής αρετής τών φίλων, *λλ* εί^ το δτι εινχι άπλώς
εις ημάς ευχάριστοι η ώφ?λιμοί, είναι ψευδή;. Είναι μέγα ευτύχημα το
eyeiv φίλους, οίτινες έν μέν ταις «ΰ-ραγίαΐς γίνονται κοινωνοί τή: εύτυ-
yiac; ήυών, εν δε ταϊς δ ισπραγίάις παραμυθοΰσι χα: στηοίζου τι. "
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Ά

Καθήκοντα προς rôr Θεόν.

§ «ο.

Τϊ εΐναι ενβεβεια χαϊ τ ί λατρεία·,

Ό ήθικός νόμος έπιβάλλει ήμιν ώς πρώτιστον καθήκον τήν
άγάπην προς τόν θεόν (§5). Τήν άγάπην ταύτην όφείλομεν
πρός τόν Θεόν, δ^ότι είναι τό τελεί ότατον τών όν-
των ή τό άκρον άγαθόν καί ή αιτία πάντων, έκεϊνος, είς δν
χ ρ ε ω στο 0 μ ε ν ου μόνον τήν υ π α ρ ξ ι ν ήμών, άλλα
καί παρ' ο5 ώς τής πηγής παντός άγαθου έ χ ο μ ε ν κ of\
πάν άλλο άγαθόν. Ή άγάπη αυτη πρός τόν θεόν κα-
λείται εύσέβεια. Ε&σεβήςειναίτις, δταν έχη άκλόνητον
π ί σ τ ι ν είς τόν θεόν καί άπό καρδίας άσπάζηται τάς περί
ΘεοΟ αληθείας· δταν ήναι άπό ψυχής προσκεκολλημένος είς
τόν θεόν η ά γ α π α α6τόν· καί δταν έν πάση περιστάσει
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τοΟ βίου έχγ) τήν πεποίθησίν του είς τήν προστασίαν του
θεου ή έ λ π ί ζ γ) είς αύτόν. Διά τρυτο έν τή εύσεβείς: πε-
ριλαμβάνονται καί έκδηλώσεις αύτής είναι ή πίστις, ή α-
γάπη (*) καί ή έλπίς είς τον Θεόν. Ή αγάπη προς τον Θεών
προϋποθέτει τήν είς αυτών πίστιν διότι ό μή πιστεύών δέν
δύναται νά άγαπά τών Θεόν συνεπάγεται δέ ή άγάπη τήν
είς Θεών έλπίδα, διότι, έπειδή συνδεόμεθα διά τής άγάπης
πρώς τον Θεών καί έννοουμεν, δτι είς τήν πρώς αύτών άγάπην
ήμών άνταποκρίνεται άγάπη του ΘεοΟ πρώς ημάς, ώς δντός
παναγάθου πατρός, έλπίζομεν είς τήν βρήθειαν αύτοΟ. Έν
τή ευσεβείς περιέχεται μέν καί ό φόβος πρώς τών Θεών ώς τι-
μωρών του κάκου, άλλα'τώ θρησκευτικών τούτο αίσθημα είναι
κατώτερον, είναι ή πρώτη βαθμίς τής εύσεβείας, ύπέρ ήν ύψοί
τών άνθρωπον ή άγάπή πρώς τών Θεών ώς τώ τελειότατον τών
δντων, τώ άκρον άγαθών καί τήν πηγήν παντώς άγαθοΟ. « Ή
τελεία άγάπη, λέγει ή Γραφή (Α' Ίωάν. δ', 18) έξω βάλ-
λει τδν φόβον». Έν τή τελεία εύσεβείςι τών φόβον άντικα-
θιστφ ή άγάπη, Τήν ε ύ σ έ β ε ι α ν ημών πρώς τον Θεών
π ρ έ π ε ι νά δ ε ι κ ν ύ ω με ν έ ν δ λ φ τω β ί ψ ή μ ώ ν,
δστις δέον νά ήναι σύμφωνος πρδς τδ θέλημα τού ΘεοΟ, τδ
γραπτών έν τή συνειδήσει έκάστου καί διά τών ιερών συγ-
γραφέων τής Γραφής κηρυττόμενον. 'Ολόκληρος ό βίος ήμών
πρέπει νά ήναι εύσεβής. Όταν δέ τήν εύσέβειαν ήμών δει-
κνύωμεν καί διά λ ό γ ω ν ή προσευχών προς τδν
θεόν, τότε άποτελεΐται ή λ α τ ρ ε ί α. Ή εύσέβεια ούδέποτε

[') 'Αγάπη προς τον Θεον έν ευρυτάτη έ ν ν ο ί qt είναι ή προς
τον Θεον ευσέβεια- έν σ τ ε ν ο τ έ ρ qt, κ υ ρ ί qc ε ν ν οί qt κ,αλοϋμεν άγά-
πην προς τον Θεον τήν κλισιν καί προσκόλλησαν τής καρδίας ήμών προς
tçv <9εον ώς το άκρον άγαθόν. ·. <
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πρέπει νά παύγ) ύπάρχουσα έν ταΐς καρδίαις ήμών καί να
φανερουται δι' έναρέτου βίου, ή λατρεία τούναντίον δύναται
να γίνηται μόνον καθ' ώρισμένους καιρούς.

§ ai.

Τί είναι nia τις προς τον Θεόν\

Π ί σ τ ι ς π p ώ ς. τ ώ ν θεών λέγεται ή ακλόνητος ήμών
πεποίθησις περί τής υπάρξεως τοΟ ΘεοΟ καί περί ,πασών έν
γένει τών θρησκευτικών αληθειών, δσαι διά τε τής συνειδή-
σεως ήμών καί διά τών ιερών συγγραφέων τής αγίας Γραφής
είναι ήμιν γνωσταί. Ή πίστις έν γένει, ή παραδοχή
δηλ. άληθείας τινός, δύναται νά στηρίζηται ή απλώς έπί τής
αξιοπιστίας καί τοΟ κύρους του λέγοντος αυτήν, καί τότε
καλείται ιστορική πίστις, ή νά στηρίζηται έπί τής λο-
γικό^ητος τής άληθείας ην πιστεύομεν, /τής συμφωνίας δηλαδή
αύτής πρώς τάς γνωστάς καί παραδεδεγμένας άληθείας τοΟ
ν ο ώ ς ήμών καί τότε λέγεται λογική π ί στις. Ή είς
τάς θρήσκε υ·τικάς ά Λ η θ ε ία ς π ί σ τ ι ς είναι συνά-
μα καί ιστορική καί λογική. Είς τάς άληθείας τής
θρησκείας πιστεύομεν πρώτον, διότι διδάσκονται παρά ά ξ ι ο-
πιστών καί μέγιστον κΟρος έχόντων άνδρών, τών ιερών
συγγραφέων τής αγίας Γραφής· οί άνδρες ούτοι ήσαν ιεροί
καί ό αύτών ήτο άγιος· άπέθανον δέ ύπέρ έκείνων, ά-
τινα έδίδαξαν, ή δέ άνάγνωσίς τών συγγραμμάτων των,
επειδή ταύτα περιέχουσι τάς καθαρωτάτας καί ύψίστας περί
ΘεοΟ, θρησκείας καί ήθικής έννοίας ή τήν τελειοτάτην
άποκάλυψιν τής θρησκευτικής άληθείας γέννα έν ήμιν τήν
πίστιν, δτι βεβαίως ούτοι ένεπνεύσθησαν καί έφωτίσθησαν ά-
νωθεν, δπως γράψωσι τά ίερά αύτών βιβλία, διδτι πάν δ,τι
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μέγα καί ύψηλόν είς τον θεόν φυσικώς αποδίδει è άνθρωπος.
Δια πάντα ταύτα έχομεν δικαίως πεποίθησιν είς τούς λόγους
αύτών, είς τό κύρος τής διδασκαλίας των. Δεύτερον πιστεύο-
μεν είς τάς αληθείας τής θρησκείας, διότι είναι λ ο γ ι κ α*
καί συμφωνοΟσι πρός τάς γνωστάς καί ώς άληθεϊς άνεγνωρι-
σμένας ιδέας τοϋ νοός ήμών. Διότι πιστεύοντες Ιον είς τόν
θεόν ώς ποιητή ν τοΟ κόσμου καί Π α τ έ ρ α ήμών
έν τοις ούρανοΐς, 2ον είς τήν θείαν αύτου πρόνοια ν, ήτις
κυβερνφ καί διευθύνει τά πάντα, 3ον ε ί ς τ ή ν πνευμα-
τικότητα τής ψυχής, 4ον είς τόν προορισμόν
ήμών είς τό νά π ρ ά τ τ ω μ ε ν τό άγαθόν, άγαπώντες
τόν θεόν καί τόν πλησίον ήμών, καί γίνωμεν άξια τέκνα τοΟ
ουρανίου ήμών πατρός καί όμοιάσωμεν πρός αυτόν, 5ον είς τόν
Χ ρ ι σ τ ό ν ώς Σωτήρα του κόσμου καί Τ ί ό ν τ ο Ο Θ ε ο υ
όστις κατήλλαξεν ήμας πρός τόν Θεόν διά δέ τής θρησκείας
τόΟ πνεύματος καί τής άγάπης, ην ιδρυσεν, ώδήγησε τόν 1
κόσμον άπό τής πλάνης καί τής αμαρτίας είς τήν άλήθειαν
καί τόν άγιασμόν, καί διά τής ύπό του άγιου Π ν ε υ μ α-
τό ς του έμπνεομένης έκκλησίας του ένεργεί έτι και %
νυν τήν άναγέννησιν καί σωτηρίαν εκάστου ήμών, καί 6ον
είς τήν μέλλουσα ν ζωήν καί μέλλουσαν κρίσιν [καί
αύται είναι αί θεμελιωδέστεραι άλήθειαι του χριστιανισμού),
πιστεύομεν είς αληθείας, είς ας άναγκαζόμεθα καί υπ' αυτοΟ
τοΟ λογικού καί τής συνειδήσεως ήμών. Διότι θα ήτο άλογον
νά παραδεχθώμεν τά έναντία, δηλ. ότι δέν υπάρχει Θεός»
άλλ' ότι ό κόσμος ούτος έπλάσθη τυχαίως· διότι ή
λέξις τύχη ούδέν σημαίνει, καί καθώς θά ήτο μωρόν νά
ύποθέσωμεν, ότι οικία τις έγινε τυχαίως, ούτω μωρόν θά
ήτο νά είπωμεν, ότι τυχαίως έγινεν ο κόσμος, όστις είναι
μετά τοσαύτης σοφίας καί άρμονίας κατεσκευασμένος· καί ή
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ήθική δέ συνείδησις του ανθρώπου,, ή άποτρέπουσα άπό τών
κακών, προτρέπουσα δέ είς τά άγαθά μαρτυρεί τήν ύπαρξιν
του ΘεοΟ ώς ανωτάτου νομοθέτου καί δικαίου κριτοΟ. Όμοίως
αδύνατον ν à δεχθή à λογικός άνθρωπος δτι ό θεός πλάσας
τόν κόσμον, κατέλιπεν αυτόν είς τήν τύχην καί δέν π ρ ο ν ο ε ΐ
περί αυτοΟ, διότι τούτο θά άντέβαινεν είς τήν άγαθότητα τοΟ
Θεου, ήν άναγκαίως αύτω έν τελείω άποδίδει ό άνθρώπινος
νους. Επίσης δέν είναι άληθές, ότι ό άνθρωπος είναι μόνον
ύλη, διότι "ή ύλη δέν σκέπτεται ουδέ θέλει· ή νόησις καί ή
θέλησις έν τφ άνθρώπω,έλλείποντα άπό τών ύλικών πραγμά -
των, μαρτυρουσι τήν ύπαρξιν έν αύτώ ψυχής ώς πνευματι-
κής ούσίας. Ωσαύτως δέν είναι όρθόν, δτι προορισμός
τοΟ άνθρωπου είναι νά άπολαύη μόνον τών ύλικών άγαθών,
διότι τούτο εΐναι προορισμός τών κτηνών, ό λογικός άνθρωπος
αισθάνεται, δτι έχει άλλον ύψηλότερον, πνευματικώτερον
προορισμόν, τήν πραγμάτωσιν του άγαθοΟ, καί τήν όμοίωσιν
πρός τόν θεόν. Έπειτα δέν είναι άληθές, δτι ό Χρι στός
δέν έσωσε τόν κόσμον, διότι ή Ιστορία μαρτυρεί τουναντίον
διότι διά τής θρησκείας του ΊησοΟ Χριστού ήλλοιώθη ή ηθική
όψις του κόσμου καί άνεμορφώθη ούτος θρησκευτικώς καί ήθι-
κώς· δί'αύτής κατηργήθη ή είδωλολατρεία καί διεδόθη παντα-
χού ή γνώσις τοΟ άληθινοΟ Θεού· έξέλιπεν ή άπανθρωπία τήζ '
Αρχαίας έθνικής κοινωνίας, ην έδείκνυον πρό πάντων τά θεά-
ματα τών θηριομαχιών, καί τά ήθη έγένοντο φιλανθρωπό-
τερα, ώς μαρτυροΟσι τά άναρίθμητα φιλανθρωπικά! καθιδρύ-
ματα τών χριστιανικών κοινωνιών έπαυσεν ή δουλεία καί
έκηρύχθη ή ίσότης καί άδελφότης μεταξύ "τών ανθρώπων·
έμετριάσθη σπουδαίως ή άκολασία τοΟ άρχαίου κόσμου καί
έτιμήθη ή σωφρονύνη καί ύψώθη à οικογενειακός βίος. Καί
τέλος είναι πλάνη τό ότι, αν τε άδικήση τις έν τφ κόσμφ
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τούτω αν τε π ράξη έναρέτως, δέν πρέπει νά προσδοκφ έν μ ε λ-
λούση τινί ζ ω ή ή τιμωρίαν ή ανταμοιβών, διότι τούτο
λέγει ή συνείδησις έκαστου δτι είναι αδύνατον, ώς άδικων.
Τότε θα ήτο άδικος δ Θεός, όπερ είναι παραλογον. Διά
τούτο οί μέγιστοι νόες τού κόσμου ύπήρξαν ευσεβείς (*).
Μόνον δέ ό άφρων κατά τήν Γραφήν λέγει, δτι δέν είναι
Θεδς (Ψαλ. ιγ', 1 ). Ή αφροσύνη καί ή ασυνειδη-
σία άγει είς τήν άπιστίαν καί τήν άσέβειαν ή
άληθής σοφία καίήχρηστότη ς τούναντίον οδη-
γεί είς τήν πίστιν. 'Άφρονες καί άμαθείς η δίε—
στραμμένην έχοντες τήν διάνοιαν συνήθως αρνούνται τήν
πίστιν είς τδν Θεδν καί τήν πρόνοιαν, ανίκανοι οντες άπδ τής
θεωρίας τών τοσούτον πανσόφως δεδημιουργημένων δημιουρ-
γημάτων νά ύψωθώσιν είς τδν δημιουργών και την πρόνοιάν
του. Ό υγιής νοΟς τούναντίον καί μάλιστα ό διά τού φωτώζ
τής άληθοΰς παιδείας πεφωτισμένος βλέπεί πανταχού έν τγ|
φύσει τδν Θεδν καί έννοεϊ τούς λόγους τής Γραφής *θ! ού-
ρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, ποίησιν δέ χειρών αύτού αναγ-
γέλλει τδ στερέωμα» (Ψαλ. ιη', 2). "Ωσαύτως καί ό ά-
συνείδητ ος καί διεφθαρμένος άνθρωπος εύκόλως άπιστέΐ,
διότι έπιθυμεϊ νά κωφεύτ) είς τήν φωνήν τής συνειδήσεώς του,
ήτις κηρύττει Θεδν ώς ύψιστον νομοθέτην καί δίκαιον κρι-
τήν καί μέλλουσαν ζωήν, έν vj ή κακία θέλει τιμωρηθγ), ή
δέ άρετή θέλει άνταμειφθή· αί μεγάλαι αύται άλήθειαι τής

(*) Τάς θελιώδεις Ιδέας τής Θρησκείας και ήθικής τον Θεόν, τήν
πνευματικότητα τής ψυχή ςκα ι τήν αθανασία ν αυτής,
παρεδέχθησαν καί υπεστήριζαν ο ί σοφώτεροι άνδρες τοϋ κόσμου, έκ μεν τών
αρχαίων δ Πυθαγόρα:, δ Σωκράτης, ό Πλάτων, δ Αριστοτέλης ; ο Πλού-
ταρχος και ό Κικέρων, εκ δε τών νεωτέρων δ Καρτέσιος, δ Λεϊβνίτιος, ό
Ουόλφιος, ό Κάντιος, δ Σχελίγγιο:, ό Ίακώβης καί πολλοί άλλοι έξοχοι
φιλόσοφοι.
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συνειδήσεως ταράττουσιν αύτόν καί διά τούτο προσπαθεί νά
άπομακρύνΤ) αύτάς άφ' έαυτοΟ. Ή άπιστία παρακολουθεί
λοιπόν τήν ασυνειδησίαν καί διαφθοράν τουναντίον ή χρη-
στοτης καί ή άρετή άρέσκεται είς τήν πίστιν· ό ένάρετος καί
χρηστός θέλει νά ύπάρχγ) Θεός, νά ύπάρχγ; μέλλουσα ζωή,
ινα ύποστηρίζηται τό άγαθόν κατά τής κακίας καί έπί τέ-
λους θριαμβεύϊ) κατ ' αύτής.

Τίνα εΐναί τα άΛοτελεβματα τ% πίβτεως;

Τα αποτελέσματα τής πίστεως είναι μεγάλα. Πρώ-
τον φωτίζεται δι ' αύτής ό β ί ο ς ήμών. Α ί θρησκευτικαί
καί ήθικαί άλήθειαι είναι έκεΐναι, αίτινες έξηγοΟσι τό αίνιγ-
μα του άνθρωπίνου βίου,'τό πρός τί ο κόσμος καί πόθεν, τίς
ή άρχή άνθρωπου, τίς ό προορισμός αύτοΟ καί ό νο'μος
τοΟ βίου του, καί τί τό τέλος του βίου τούτου. Ό πιστεύων
γνωρίζει, δτι ό κόσμος ούτος έποιήθη παρά του ΘεοΟ έξ α-
γάπης ώς άποκάλυψις τής δόξης τοΟ ΘεοΟ· ότι ό άνθρωπος
έπλάσθη παρ' αύτοΟ ώς είκών αύτοΟ καί έχει τόν προορισμόν
νά τελειοποιηθή κατά μικρόν καί όμοιάστρ κατά τήν άγαθό-
τητα πρός τόν Θεόν καί ένωθή μετ' αύτοΟ· δτι ώς νόμον τοΟ
βίου πρέπει νά έχΥ) τό πράττειν τό άγαθόν ή τό άγιον τοΟ
Θεου θέλημα, καί δτι ή παροΟσα ζωή δέν είναι ή μόνη,
άλλ' υπάρχει διά τό πνεΟμα καί πέραν του τάφου ζωή, ζωή
αίώνιος. Αί άλήθειαι αύται, αίτινες φωτίζουσι καί έξηγοΟσι
τόν άνθρώπινον βίον, μένουσιν άγνωστοι τω άπίστφ. Ό ά-
' πιστός άνθρωπος, ό άρνούμενος τάς Θρησκευτικάς ΐδέας, εύρί-
σκεται £ν τφ κόσμω τούτω ώς έν σκότει. Ώς τά κτήνη άρ-
κούμενος είς τήν πλήρωσιν τών σωματικών αύτοΟ άναγκών
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καί ώς μόνον σκοπδν τού βίου του τιθέμενος τήν πρόσκαιρον
ήδόνήν, άγνοεΐ έντελώς τδν άνώτερον ήθικδν βίον καί δέν αι-
σθάνεται ύψηλοτέρας πνευματικάς άνάγκας. Δ ε ύ τ ε ρ ο ν ή
πίστις ήθικοποιεΐ τδν άνθρωπον καί έξημερόνει αύτόν.
Διότι ένφ ή άπιστία ώς νόμον τού βίου έ ν νοεί το ήδύ απλώς
ή τδ συμφέρον καί δδηγεϊ άναγκαίως είς τδν ύλισμόν, δηλ.
τήν τυφλήν άπόλαυσιν τών ύλικών άγαθών, ή τ&ν έγωΐσμόν,
ή εύσέβεια, ή πίστις δεικνύει ώς νόμον τού βίου τήν
καθαράν άγάπηνπρδςτδν Θεδν καί τδν π λ η-
σί ο ν, ή τδ πράττειν τδ άγαθδν δι ' αύτδ τδ άγαθόν. Ένφ
ό πιστδς έχει ώς πρόγραμμα τού βίου του τδ « Αγαπήσεις .
Κύριον τδν Θεόν σου καί τδν πλησίον σου ώς σεαυτόν»,
« Πράττε πάντοτε δ,τι συμφωνεί πρδς τδν ήθικδν τούτον νό-
μον, ίσο εύσεβής, δίκαιος καί φιλάνθρωπος πρδς πάντας, » τδ
πρόγραμμα τού απίστου είναι «Φ ά γ ω μ ε ν, π ί ω μ ε ν, α ό-
ριο ν γ ά ρ άποθνήσκομέν.» Έπειτα ήθική άνευ πίστεως
είναι άδύνατος· διότι καθώς πας νόμος προύποθέτει νομοθέτην,
δικαστήν καί έκτελεστήν άύτού, άλλως δέν έχει ούδεμίαν
ίσχυν, ούτω καί δ ή θ ι κ δ ς· ν ό μ ο ς δ έν τί) συνειδήσει
έκάστου έγγεγραμμένος ούδεμίαν έννοιαν καί ,1 σ χ ύ ν
έχει άνευ Θεού νομοθέτου, δικαστού καί τιμωρού έν
μελλουσΥ) τινί ζωή. Διά τούτο μετά τής πίστεως ήτο έν τω
βίω τών λαών πάντοτε καί ή ηθική συνδεδεμένη, καί ή απώ -
λεια τής πίστεως συνεπήνεγκε καί τής ήθικής τήν άπώλέιαν.
Πρδς τούτοις δέ ή πίστις υποστηρίζει τήν ήθικήν καί διότι
έξεγείρουσα έν τω άνθρώπφ άγάπην πρδς τδν θεδν καί το
άγιον αύτου θέλημα έμπνέει π ρ ο θ υ μ ί α ν π ρ b ς τη ν
έκτέλεσιν τού ήθικου νόμου ώς τής εκφράσεως τοΟ θελήματος
τού θεού. Ό πιστεύων είς θεδν πλ.ηρη άγάπης καί πρότυπον
Τνάσης τελειότητος, άγαπα άναγκαίως- αύτόν, καί έκ τής ά-
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γάπης ταύτης κινούμενος, εύχαρίστως πράττει τάς έντολάς
αύτοΟ. Γνωρίζων δέ δτι ό θεος ώς άγιος θέλει το αγαθόν καί
προστατεύει αύτό, ένθαρρύνεται έν τω άγω ν ι τής
άρετής. "Εχων διά τούτο τήν πεποίθησιν, δτι το άγαθόν
είνοτι αδύνατον'να μή θριαμβεύση έπί τέλους, δέν άποδειλια
ένώπιον ουδεμίας άντισΤάσε^ος έκ μέρους τοΟ κακοΟ. Ό άπι-
στος τουναντίον καί έάν γνωρίζη τί είναι άγαθο'ν, στερείται
όμως του έλατηρίου της άγάπης καί τής προθυμίας πρός τήν
έκτέλεσιν του άγαθοϋ' ούδαμόθε.ν δέ προσδοκών προστασίαν
ύπέρ του αγαθού, άποθαρρύνεται έκ πάσης τυχαίας αντιστά-
σεως. Ένφ λοιπόν ό πιστός εύρίσκει τέρψιν έντή έκπληρώσεί
τής άρετής καί άγωνίζεται θαρραλέως ύπέρ αυτής, 6 άπιστος
θεωρεί αυτήν ώς άφόρητον βάρος καί έγκαταλείπει αύτήν έν
τή πρώτη δυσκολίςι. Τρίτον ή πίστιςένθαρρύνει
τον άνθρωπον έ ν τ α ϊς δ υ σ χ ε ρ ε ί α ι ς τ ο υ β ί ο υ
καίπαραμυθεί έ ν τ α ι ς θ λ ί ψ ε σ ι ν αύτου. Ό
πι στ ε ύ ω ν είς θεόν πατέρα πλήρη άγάπης πρός τά πλά-
σματα αύτου, προνοουντα περί αύτών καί προστατεύοντα
πάντοτε τόν άνθρωπον, άναγκαίως έλπίζει είς αυτόν καί
πέποιθενεΐςτήν π.ρ ο σ τ α σ ί α ν αύτου. Δια τοΟτο
έν ταις δυσχερείαις τοΟ βίου θαρρεί καί δέν_ άπελπίζεται.
Πλήρης δέ ών τοΟ θάρρους τούτου ^καί τής πεποιθήσεως είς
τήν θείαν άντίληψιν, ύπερνικα πολλάκις τάς μεγίστας δυσκο-
λίας, αϊτινες τόν άπιστον καί άπελπιν ήθελον εντελώς άπο-
θαρρύνει. Έάν δέ συμβώσιν αύτώ θλίψεις καί δυστυχήματα,
έπειδή πιστεύει, δτι ούδέν γίνεται άνευ τής παραχωρήσεως
του ΘεοΟ, ούτινος αί βουλαί είναι άνεξιχνίαστοι καί άνεξε-
ρεύνητοι, δέχεται άγογγύστως, ώς τό τέχνον τάς
πατρικάς τιμωρίας, διότι πάντοτε καί έν πάσι θέλει νά γίνη-
ται τό θέλημα τοΟ θεου. Ταύτα είναι τά έκ τής πίστεως
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αγαθά* συνελόντ' είπειν αύτη φωτίζει τδν βίον τού άνθρώπου
καί λύει τδ αίνιγμα αύτοΟ* ήθικοποιιϊ δέ τδν άνθρωπον, διο'τι
προβάλλει αύτω ώς νόμον τού βίου τήν πράξιν τού άγαθοΟ,
έξηγεί τδ φαιν,όμενον τοΟ ήθικοΟ νόμου, δεικνύουσα τδν Θεδν
ώς νομοθέτην καί φρουρδν τού νόμου τούτου, καί έμπνέει
φόβον μέν πρδς πάσαν παράβασιν αύτού, προθυμίαν δέ πρδς
έκτέλεσιν αύτού, καί θάρρος κατά πάσης άντιστάσεως κατά
τοΟ άγαθοΟ· καί τέλος ύποστηρίζει τδν άνθρωπον έν ταϊς δυσ-
χερείαις τοΟ βίου καί παραμυθεί αύτδν έν ταϊς θλίψεσιν αύ-
τοΟ. Διά τά καλά ταύτα λέγει περί αύτής ό Π α υ λ ο ς κ Χω-
ρίς πίστεως άδύνατον εύαρεστήσαι τω Θεώ.» ( Έβρ. ια', 6).

§

* Οποία είναι η αληθής προς τον Θεον πίβτις\

"Ινα ήναι ά λ η θ ή ς ή πρδς τδν Θεδν πίστις πρέπει νά
ήναι* 1 ) Λογική, δηλ. δέον νά πιστεύωμεν μετά λόγου,
μή άναμιγνύοντες μετά τών άληθειών τής θρησκείας πράγ-
ματα άσχετα πρδς αύτήν καί μή άποδεχόμενοι τυφλώς πάσαν
πρόληψιν καί δεισιδαιμονίαν ύπδ τδ πρόσχημα τής θρησκευ-
τικής άληθείας. 2) Πρέπει νά ήναι σταθερά. Ό αληθώς
πιστεύων έμμένει πάντοτε είς τάς πεποιθήσεις του και ύπερ-
μαχεί αύτών, χάριν δέ αύτών είναι έτοιμος τά πάντα νά
θυσιάσΥ). Τοιαύτην σταθερότητα πίστεως είς τδν Θεδν έδειξαν
οί προφήται καί οί άπόστολοι, οίτινες κοττεδιώχθησαν καί
χάριν τής πίστεως ύπέστησαν τά πάνδεινα καί ' τελευταιον
καί αύτδν τδν θάνατον. 3) Ή πίστις πρέπει νά ήναι περι-
ληπτική πασών τών θρησκευτικών ά λ η-
θειών τών ώς τοιούτων καί ύπδ τής Γραφής καί ύπδ τής
συνειδήσεως δεικνυομένων. Δέν έχει άληθή πίστιν έκεϊνος,
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όστις έπιπολαίως καί αυθαιρέτως κρίνων, τινάς μέν τών θρη-
σκευτικών άληθειών αποδεχεται, άλλας δ ' άιτορρίτετει, πι-
στεύει λ. χ. είς τήν ύπαρξιν τοΟ ΘεοΟ, άρνείται δμιως τήν
αθανασία ν τής ψυχής. 4 ) Ή πίστις πρέπει να ήναι έ ν ε ρ γ δ ς
ή ζώσα, πρέπει δηλ. νά μή περιορίζηται μόνον έν λδγοις,
άλλά νά δεικνύηται καί δι' έργων. Ό άπο'στολος Ιάκωβος
λέγει, δτι ή πίστις έάν μή έχγ] έργα, είναι «νεκρά» (β', 14),
καί ό άπόστολοξ Παύλος λέγει, δτι ή πίστις πρέπει να «έ-
νεργηται διά τής άγάπης,» νά δεικνύηται δηλ. έ(νεργδς διά
τών έργων τής άγάπης (Γαλ. ε', 6). Ό Κύριος τήν ψευδή
πίστιν παρεβαλε πρδς οίκίαν ώκοδομημένην έπί άμμου, ήτις
ευθύς καταρρέει, άμα πνεύσωσιν άνεμοι, έπέλθιρ ή βροχή καί
έλθωσιν έπ' αύτήν οί ποταμοί, ένω ή αληθής πίστις παρω-
μοιάσθη παρ' αυτού πρδς οίκίαν ώκοδομημένην έπί πετρώ-
δους μέρους, ήτις μένει πάντοτε ακλόνητος .(Ματθ. ζ', 24).

§ «4.

Τίς είναι ο ύπερ τής πίβτεως γνήβως ζήλος;

Ό έχων ζώσαν καί άληθ/j πρδς τδν θεδν πίστιν έπιθυμεΐ
διακαώς, ίνα ή πίστις αύτη πρδς τδν άληθινδν θεδν όση-
μέραι θριαμβευΥ) καί έξαπλουται πλειότερον. Ή έπιθυμία αύτη,
δταν ήναι ζωηρά, καλείται ζ ή λ ο ς υπέρ τής πίστεως. Ό
ζήλος ούτος είναι καθήκον παντδς χριστιανού. Διότι ή
πρώς τούς άλλους άγάπη, έάν ήναι αληθής, άπαιτεί παρ' η-
μών, νά μεταδίδωμεν αύτοίς πάν άγαθόν, τδ όποιον νομίζομεν
ότι κατέχομεν. Πρέπει δμως νά διακρίνωμεν μεταξύ γνησίου
ζήλου καί νόθου ζήλου, καί νά ζητώμεν νά έχωμεν τδν πρώ-
τον, άποφεύγωμεν δέ τδν δεύτερον. Ό γνήσιοςζήλος
πρώτον είναι αληθής καί ανυπόκριτος. Πράγματι δηλ.
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αισθάνεται ό τούτον κεκτημένος έν τη κάρδια του διακαή
έπιθυμίαν ύπέρ τής έπικρατήσεως καί έξαπλώσεως τοΟ φωτός
της αληθείας, καί είναι πρόθυμος ύπέρ του σκοπού τούτου
νά ύποστή καί πραγματικάς θυσίας. Έπειτα ό γνήσιος ζήλος
συνυπάρχει πάντοτε μετά τής π ρ αό τ η τ ο ς καί φιλαν-
θρωπίας, μηδέποτε μεταχειριζόμενος τήν βίαν. Τοιούτου ειλι-
κρινούς καί φιλανθρώπου καί πράου ζήλου πρό τύπον είναι
αύτός τής πίστεως ήμών ό θείος θεμελιωτής, ό Κύριος'
ήμών Ιησούς Χριστο'ς, δστις έσπούδαζε μέν πάντοτε νά
διαδίδη τήν διδασκαλίαν του καί ύπέρ ταύτης άπέθανεν έπί
τοΟ σταυρού, άλλα πάντοτε ένήργει μετά πραότητος καί α-
νεξικακίας παραδειγματικής. "Οτε ποτέ δέν έδέχθησαν αυτόν
οί Σαμαρεϊται κώμης τινός πορευόμενον είς Ιεροσόλυμα,
καί οί μαθηταί αύτου πλήρεις δργής ήθελον νά παρακαλέ-
σωσι τόν θεόν, ει δυνατόν, νά ρίψη πυρ έκ του ούρανοϋ καί
νά κατακαύση τήν πόλιν έκείνην, ό Κύριος ηλεγξεν αυτούς
πικρώς, ειπών, «Ούκ οίδατε, οίου πνεύματος έστέ» ί Αουκ.
θ', 59), δέν έννοήσατε δηλ. άκόμη τό φιλάνθρωπον πνεύμα
τής διδασκαλίας μου. Πέμπων δέ τους μαθητάς του είς
τό κήρυγμα, παρήγγειλεν αύτοϊς νά μή παραλάβωσι μήτε
πήραν, μήτε ράβδον, νά μή μεταχειρισθώσι δηλ. υλικά
μέσα, καί νά ύπάγωσιν ώς πρόβατα μεταξύ λύκων, νά
κηρύξωσι δηλ. πανταχού καί έξαπλώσωσιν άνευ βίας διά
μόνου τοΟ λόγου τήν νέαν θρησκείαν. Τοιούτον πράον καί
φιλάνθρωπον ζήλον ύπέρ της χριστιανικής πίστεως έδειξαν
πράγματι μετά ταύτα οί μ α θ η τ α ί του Κυρίου καί
ο ί ά ρ χ α ϊ ο ι έν γένει χ ρ ι σ τ ι α ν ο ί, οίτινες έν τφ μέσω
φοβερωτάτων κατ' αύτών διωγμών τρεις όλους αίφνας διαρ-
κεσάντων διέδωκαν ταχύτατα είς πάντα σχεδόν τόν τότε
γνωστόν κόσμον διά μόνου τοΟ κηρύγματος τό εύαγγέλιον.
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« Ήμεις,λέγει ό Λακτάντιος(*), αρχαίος έκκλησιαστικός συγ-
γραφεύς, δεν άπαιτουμεν παρ ' ούδενός να λατρεύη εκών άίιων
τον θεόν ημών, ουδέ όργιζόμεθα, αν δέν λατρεύη αυτόν, πε-
ποιθ^τες,. ότι ή θρησκεία δέν έκβιάζεται, καί δτι πρέπει νά
μεταδίδηται διά τής πειθούς, ούχί δέ διά τής βίας, ίνα γίνηται
άπο καρδίας αποδεκτή.» Ό ν ό 9 ο ς ζ ήλος είναι δλως άν-
τίθετοςτφ γνησίω* τοιούτος είναι πρώτον ό ψευδής καί κ α 0'
ύ π ό κ ρ ι σ ι ν, δστις δέν ένυπάρχει δηλ. έν τή καρδί^, άλλ*
έν τοις χείλεσι. Τοιούτος ήτο ό ζήλος τών Φαρισαίων, οίτινες
περιή'ν'ον γήν καί θάλασσαν, ίνα ποιήσωσιν ένα προσήλυτον,
άπλώς ινα έπιδεικνύωνται προς τον λαόν (Ματθ. κγ', 15).
Νόθος ζήλος είναι έπειτα ό τυφλός καί ύπέρμετρος, δστις καί
αυτήν την βίανδέν διστάζει νά μ ε τ α χ ε ι-
σ θ ή πρός τούς σκοπούς του. Ό τοιούτος ζήλος καλείται
καί φανατισμός. Φανατικόν ζήλον άνέπτυξαν έν τω κόσμω
ιδίως οί Μωαμεθανοί, οίτινες διά τοΟ πυρός καί του σιδήρου
έπέβαλον είς πολλάς χώρας τόν ισλαμισμό ν. Καί έν αύτη δέ
τή χριστιανική έκκλησίορ κατά τούς μέσους αιώνας έναντίον
αύτου τοΟ φιλανθρώπου καί άνεξιθρήσκου πνεύματος του Εύαγ-
γελίου έδειξαν πολλοί φανατικόν ζήλον, ιδίως έν τή δύσει οί
π ά π α ι καί οί λ α τ ΐ ν ο ι μ ο ν α χ ο ί καί μάλιστα οί Δο-
μινικανοί, οίτινες διά τών διαβοήτων δικαστηρίων τής Ιεράς
εξετάσεως κατεδίωξαν άπανθρωπότατα, έπί πυράς καίοντες
ή άλλως βασανίζοντες, πάντας τούς μή άποδεχομένους τάς
διδασκαλίας τής ρωμαϊκής έκκλησίας ή τούς αιρετικούς. Ό
τοιοΟτος ζήλος δέν άρμόζει είς τούς αληθείς χριστιανούς.

(*) Instit. V. 19, 20. Πρβλ. και TertuJl. ad Scapulam e.2.xat Ίου-
ίνου Άπολ. ά,. 2. 4. 12. .
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Τίνα είναι τα εναντία τη Λίβτει:

Τά έ ν α ν τ ί α τ ή πίστει είναι 1 ) ή απιστία, το νά
άρνήταί τις τάς άληθείας τής θρησκείας. Διακρίνουσι δύο εΓοη
άπιστίας, θεωρητική ν, δταν τις ζητή διά συλλογισμών
ή μάλλον διά σοφισμάτων νά άποδείξη ψευδείς τάς θρησκευ-
τικάς άληθείας, συγγράφων καί λαλών κατ' αύτών, καί
πρακτ ι κήν, δταν τις δέν άμφισβητή μέν δια του λόγου
τάς θρησκευτικάς καί ήθικάς άληθείας, ζή δμως ούτως, ώστε
φαίνεται ώς άγνοών αύτάς ή μή σεβόμενος αύτάς. Τδ τε-
λευταιον τουτό είδος τής άπιστίας είναι τδ συνηθέστερον. 2)
Ή είδωλολατρεία, ή παραδοχή ψευδών θεών καί ή
λατρεία τών είδώλων αότών. Τοιαύτα είναι τά θρησκεύματα
τών μή χριστιανισθέντων λαών τής 'Ασίας, 'Αφρικής, 'Αμε-
ρικής καί Αυστραλίας. 3) Ό έπιπόλαιος έλ ευθε-
ρ ι α σ μ ό ς· τδ νά θέλτ) δηλ. νά δεικνύϊ] τις, δτι σκέπτεται
δήθεν έλευθέρως άνευ προκαταλήψεως περί τών θρησκευ-
τικών πραγμάτων, καί έπιπολαίως κρίνων καί άνευ μελέτης
προηγουμένης βαθείας τών πραγμάτων τινά μέν έκ τής θρη-
σκευτικής διδασκαλίας νάπαραδέχηται,άλλα δέ νά άπορρίπτη
4) Έ δει σ ι ο α ι μ ο ν ί α. Δεισιδαιμονία είναι ή άπόδοσις
θείας, υπερφυσικής δυνάμεως είς τυχαία πράγματα ( τήν συνάν-
τησιν πδχ. μετά προσώπου τινός), είς τύπους προσευχών
(μαγικάς προσευχάς), ή είς φυσικά φαινόμενα (έκλειψις σε-
λήνης καί ήλίου). Ή δεισιδαιμονία, άποτέλεσμ,α άμαθείας
ουσα, είναι λίαν έπιβλαβής, διότι καί τήν πίστιν μο-
λύνει άναμιγνύουσα αυτή πράγματα ξένα αύττ) καί αύτη
μή έμπρέποντα, καί τ δ ή θ ο ς τού άνθρώπου δ ι α σ τ ρ έ-
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φ ε ι, διότι ό δεισιδαίμων δύναται έκ δεισιδαιμονίας καΐ έναν-
τίον της ηθικής νά πράξτρ τι, και την ε Οτυ^ία ν τοΟ
ανθρώπου καταστρέφει πληρούσα αύτον ματαίων
και άβασίμων φόβων. Δύναται δε εύκολώτατα ή δεισιδαι-
μονία νά μεταδοθτ) είς τά πλήθη. '\πο των παρεκτροπών
τούτων της πίστεως δύνανται νά σώζωνται οι χριστιανοί,
δταν πεφωτισμένοι λειτουργοί της έκκλησίας διδάσκωσιν

αυτούς τάς άληθείας της θρησκείας.

g

Τί είναι ή Λροζ τον ®εον αγάπη]

Ή προς τον Θεον εύσέβεια έμπερικλείει έν έαυτΫ) έκτος
της πίστεως και την προς τον Θεον άγάπην. 'Αγάπη π ρ 6 ς
τον Θεον είναι ή κλίσις της καρδίας ημών προν τον θεόν,
ή προσκόλλησις αυτής προς αύτον ώς το άκρον αγαθόν. Τον
Θεον άγαπώμεν, διότι είναι το τελειότατον των δντων,
άκρον ά γ α θ ό ν, και ή πηγή παντός άγαθο·}. Δια τούτο
καλεϊ ή άγία Γραφή τον Θεον «τέλειον* (Ματθ. ε', 48). Ό
δε Ιάκωβος παρατηρεί, ότι «πάσα δόσις αγαθή καΐ πάν δώ-
ρημα τέλειον άνωθεν έστι καταβαινον άπο του πατρός των
φώτων » (α', 17). Τον θεον έννοοΟντες ώς τέλειον,
θεωρού μεν αύτον ώς πρότυπον ημών κεκτημένον
êv τελειότητι ό,τι ημείς οί καθ '. έμοίωσιν αύτοΟ πλασθέντες
ατελώς έχομεν.'Ό,τι έν τω άνθρώπψ υπάρχει καλόν, άποδίδο -
μεν διά τούτο εις τον Θεον έν τελειοτάτω βαθμω. Ό θεος
είναι ωκεανός, έξ ού ημείς μόνον σταγόνας τινάς έλάβομεν.
Δύναμις, γνώσις, άγαθότης, έξ ών και ημείς έ'/ομεν, είναι
έν αύτώ τέλεια* διά τούτο καλουμεν τον Θεον παντοδύναμον,
παντογνώστην, πανάγαθον.'Ό,τι έκ τής δυνάμεως, γνώσεως,
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και άγαθότητος αύτου είναι εν ήμΐν, είναι άκτίς έκ του φωτός
αύτοΟ. Την τελειότητα του Θεου έκφράζοντες καλοϋμεν αυτόν
καΐ το κ α τ ' έ ξο χ ή ν αγαθόν, καλόν και ά λ η 6 έ ς*
διότι το θείον και τέλειον έμφανίζεται ήμΐν έν τφ κόσμω
ύπο τάς τρεις ταύτας μορφάς ώς άληθές, καλόν καΙ άγαθόν*
εϊς τον νοϋν ημών ώς άληθές, εις το αΓσθημα ώς καλ^ν
καΙ εις την θέλησιν ώς άγαθόν. Τα τρία ταύτα έννοουμεν έν
τω Θεω έν τελειοτάτφ βαθμω. Άγαπώντες άρα τ&ν Θεόν,
άγαπώμεν έν αυτω την τελείαν άλήθειαν, το τέλειον, θείον
κάλλος, την τελείαν αγαθότητα. Είναι δέ ή αγάπη προς
τον θε^ν έμφυτος τω άνθρώπφ. Καθώς τά υλι-
κά σώματα έλκονται προς τον ήλιον, ύφ' ου θερμαίνονται
καΙ ζωογονούνται, ούτω και αι ψυχαΙ καΙ έν γένει τά πνεύ-
ματα διά της άγάπης έλκονται προς τδν Θεόν, το πνευμα-
τικόν τούτο κέντρον του ηθικού κόσμου, παρ' où φωτίζονται
καΙ λαμβάνουσι την ζωήν των. Διά τήςάγάπης ταύ-
της προς τον Θε6ν έ ν ο ύ μ ε θ α μετά του θεου, κα-
θώς λέγει ή Γραφή* « Ό μένων έν τγ} άγάπγ) έν τω Θεω
μένει και ό Θεος έν αύτφ» (Α.' Ίωάν. δ7, 14). Έν τ*?) ενώ-
σει δέ ταύττρ κοινωνοί γινόμενοι του απείρου καΙ τελείου
άγαθου, εύρίσκομεν την τελείαν ήμων εύτυ-χίαν
και μακαριότητα, ην δεν. δύνανται νά παράσχωσιν
ήμιν τα πεπερασμένα άγαθά ώς άτελή καΙ πρόσκαιρα. Και
ούτω πληρούται ή έσωτάτη ανάγκη της ημετέρας φύσεως,
ήτις αίσθάνεται πλήρη ευτυχία ν μόνον έν τΎ) αποκτήσει του
τελείου ,άγαθου. Είςτο καθήκον της άγάπης προς τ&ν
Θεον ώς ε£ς το μέγιστον προτρεπόμεθα ύπο του
Κυρίου λέγοντος, «Αύτη έστί πρώτη και μεγάλη έντολή,
'Αγαπήσείς Κύριον τον Θεόν σου έν δλτρ τί) καρδία σου και
έν ολγ) τν) ψυ^Τ) σου και έν δλγ) ττ. διανοία σου» (Ματθ. κβ'.
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37). "Οτι δέ το καθήκον της πρός τον Θεόν άγάπης
είναι π ρ ώτ ι στ ο ν, είναι καί αύτόδηλον· διότι ούδέν τών
κτισμάτων, όσονδήποτε καί αν ήναι τέλειον καί ήμιν εύερ-
γετικόν, -δύναται έστω καί μακρόθεν νά^ έξισωθή κατά τήν
τελειότητα καί τήν πρός ήμας εύεργετικήν έπιρροήν πρός
τόν Θεόν.

§

I ίο ία αγάπη προς τον Θέον είναι άλη&ής; , '

"Ινα ηναι ή πρός τόν Θεόν άγάπη ά λ η θ ή ς πρέπει νά
έχη τα έξης ιδιώματα* 1 ) Πρέπει νά ήναι ειλικρινής.
Δέν πρέπει δηλ. νά ήναι έπίδειξις άγάπης πρός τόν θεόν έν
λόγοις περιωρισμένη, άλλ' άληθές αίσθημα έν τή καρδία
ήμών ένυπάρχον. Διά τούτο ό Ιωάννης παραγγέλλει λέγων,
«Τεκνία μου, μή άγαπώμεν λόγω μηδέ γλώσση, άλλ' έργψ
καί άληθεί<£» (Λ'. Ίωάν. γ', 18). 2) Πρέπει νά ήναι κα-
θαρά δηλ. νά μή ύ π ά ρ χ η ένεκα ίδιοτελείας
τινός, άπλώς καί μόνον ένεκα ών έχομεν παρά του ΘεοΟ
άγαθών ή έφ' όσον λαμβάνομεν παρ' αύτοΟ άγαθά, ή έλπί-
ζομεν τοιαΟτα, άλλ* ένεκα τής τελειότητος αύτου. Ό θεός
είναι, ώς είπομεν άνωτέρω, τό κατ' έξοχήν άγαθόν, ή αύτο-
αγαθότης. Τό άγαθόν δέ δφείλομεν νά άγαπώμεν δι* αύτό
τό άγαθόν. 3 ) Πρέπει νά ήναι υ ί ϊ κ ή, νά ήναι δηλ. άγάπη,
οποία αρμόζει είς υιούς πρός πατέρα, άμιγής φόβου.
Υίϊκώς άγαπφ τόν θεόν έκείνος, όστις άποφεύγει νά πράξη τι
παρά τάς έντολάς καί τό άγιον τοΟ ΘεοΟ θέλημα ούχί έκ
φόβου τιμωρίας, άλλά μόνον διότι τούτο άπαρέσκεί είς τόν
Θεόν, αντιβαίνει είς το άγιον αύτου θέλημα. «Φόβος ουκ έστιν
έν τή άγάπη, λέγει καί ό Ιωάννης, άλλ ' ή τελεία άγάπη
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έξω βάλλει τών φόβον, ό δέ φοβούμενος ού τετελείωται έν τγ|
άγάπΥΐ» (Α'.Ίωάν. δ', 18). 4 ) 'Ανωτέρα πάσης άλ-
λης άγάπης. Επειδή ό Θεός είναι το τέλειον άγαθόν, διά
τούτο αύτω άνήκει καί ή άνωτάτη άγάπη. "Οστις υπέρ τον
θεον άγαπ^ί άλλο τι έν τφ κόσμφ, δέν έχει τήν άληθή προς
τον θεον άγάπην. Διά τούτο ή έντολή λέγει· « 'Αγαπήσεις
Κύριον τδν Θεόν σου έν δλτ) τή διανοί^ σου.» 5) Πρέπει νά
ήναι έ ν ε ρ γ δ ς καί ζώσα, δηλ. δχι μόνον νά ήναι ειλικρινής
καί νά ύπάρχτρ πράγματι έν τή καρδία, άλλα καί νά έ~χ7)
καί δύναμιν καί ζωήν, ώστε νά κανονίζϊ) δλόκληρον τδν βίον
ήμών, δστις πρέπει νά ήναι σύμφωνος πρδς το θέλημα τού
Θεου. 6) Πρέπει νά ήναι σταθερά καί καρτερική.
Δέν πρέπει δηλ. νά ήναι πρόσκαιρόν τι φαινόμενον, άλλα νά
έπικρατή πάντοτε έν τφ βίφ ήμών. Τοιαύτη ήτο ή πρδς
τδν θεδν άγάπη του 'Ιησού Χριστού, όστις
έλεγεν, δτι ή τροφή του ήτο νά ποιή τδ θέλημα του πέμ-
ψαντος αύτδν καί νά τελειώσγ) αύτου τδ έργον (Ματθ. ιη',
10), καί έδίδασκεν, δτι οί άνθρωποι πρέπει νά εύχωνται πάν-
τοτε νά γίνηται τδ θέλημα τού Πατρδς τού έν ούρανοϊς
( Ματθ. ς', 10 ), ύπείκων δέ είς τδ θέλημα τούτο παρέ-
δωκεν έαυτδν είς τδν θάνατον ύπέρ ήμών (Ματθ. κς-', 39).
Παραδείγματα άληθοΰς πρδς τδν Θεδν άγάπης είναι καί
οί άπόστολοί, οίτινες ένεκα τής άγάπης ταύτης υπέ-
στησαν τοσαΰτα κακά, έπί τέλους δέ οί πλείστοι αύτών χαί
αύτδν τδν μαρτυρικδν θάνατον. Τήν πρδς τον Θεον άγάπην
τών άποστόλων έκφράζει εύγλωττότατα ό Π α υ λ ο ς λέγων
«Τίς ήμάς χωρίσει άπδ τής άγάπης τού Χριστού; θλϊψις η
στενοχώρια ή διωγμός, ή λιμδς ή γυμνότης, ·η κίνδυνος η
μάχαιρα . . . Έν πάσι τούτοις ύπερνικώμεν διά του άγαπή-
σαντος ημάς. Πέπεισμαι γάρ, δτι ούτε θάνατος ουτε ζωή,
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ουτε άγγελοι ούτε άρχαΐ ούτε δυνάμεις, ούτε ένεστώτα ούτε
μέλλοντα, ούτε ύψωμα ούτε βάθος, ούτε τις κτίσις έτερα δυ-
νήσεται ήμας χωρίσαι άπο της άγάπης του Θεου της έν

Χριστφ Ίησου»(Τωμ. η7, 35, 39).

§

TtVa είναι τά εναντία rfj jr^ôg τον Θ«όν άγάπι/;

Τα έναντίατγ) προς τον θεον άγάπγ) είναι ή ψ υ-
χρότης η άδιαφορία, και το μίσος ή ή άποστροφή π (j b ς τον
Θεόν. Το πρώτον συμβαίνει, όταν ο άνθρωπος, είτε
£ι<5τι κακώς καΐ έπιπολαίως έδιδάχθη τα περι 0εοΟ, ή διότι
παρεδόθη δλως εις τάς ύλίκάς φροντίδας, άδιαφοργ) έντελώς
περί τοΟ αν υπάρχει θεός και τί το θέλημα αύτού. Ό τοιού-
τος νόμον του βίον του έχει το συμφέρον ή το πολύ την ύπό-
ληψιν των άνθρώπων ώς και ταύτην ώφέλιμον αύτω. 'Ανώ-
τερα και ευγενέστερα έλατήρια έν ταις πράξεσιν αύτου ό
τοιούτος δεν γνωρίζει, ούδέ έννοεΓ το καθαρ&ν καθήκον, τήν
ύποχρέωσιν νά πράτττ) πάντοτε ο,τι έπιβάλλει αύτψ ό έμ-
φυτος ήθικος νόμος ώς άγαθ6ν και σύμφωνον προς το θέλημα
του Θεου, και όταν άντιβαίνϊ) εις το ύλικον αύτου συμφέρον.
Ό άδιάφορος προς τον θεον και αύτο το κακόν θά ήτο ικανός
νά πράξτ], εάν μόνον ήτο βέβαιος, ότι δεν ήθελε φωραθή και
ζημιωθή ώς έκ τούτου. Το μϊσοςπρός τον Θ ε δ ν και
ή άποστροφή είναι έπίτασις της αδιαφορίας και ψυχρότητος
προς αύτον, γεννάται δέ έν τοις φαύλοις έκείνοις άνθρώποις,
οιτινες βυθίζονται εις τά έγκλήματα και έπεθυμουν νά μή
ύπάρ·χΎ) Θεός, θείος νόμος και συνείδησις, ινα άδεώς πράτ-
τωσι κατά τάς πονηράς αυτών έπιθυμίας. «Ειπεν άφρων έν
τή καρδία αύτου, ούκ έστι θεός» (Ψαλμ. ιγ', 1), λέγει και
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ή Γραφή. Ή άδιαφορία καΙ το μίσος πρ6ς τδν θεον όδηγοϋσι
τον άνθρωπον είς την κακοδαιμονίαν και δυστυχίαν·
διότι μακράν τοΟ Θεου δέν δύναται ό άνθρωπος άλλως ή νά
ήναι δυστυχής* καθόσον τά του κόσμου άγαθά μάταια δντα,
τ.έ. άτελή, άβέβαια και πρόσκαιρα, δέν δύνανται νά ίκανο-
ποιήσωσι τους πόθους αύτοΟ, οιτινες τείνουσι προς το άπειρον.
Μόνον έν τή ένώσει μετά του ΘέοΟ ευρίσκει ή άνθρωπίνη
ψυχή το τέλειον άγαθόν, όπερ ποθεί. "Επειτα τδ μίσος προς
τ6ν Θεον καΙ τ6 θείον θέλημα όδηγοϋσιν ε?ς την δυστυχίαν τον
άνθρωπον καΙ διότι καταστρέφουσι την γαλήνην της συνειδή-
σεως του, τά δέ πάθη κυριεύοντα τότε τον άνθρωπον φθείρουσι
κατά μικράν καΙ σώμα και ψυχήν αύτου. «Θλΐψις και στε-
νοχώρια, λέγει και ή άγία Γραφή ( Ί?ωμ. β', 9), έπΐ πασαν
ψυχήν άνθρωπου τοΟ κατεργαζομένου το κακόν,» βντος δη-
λαδή μακράν του Θεου.

§

Τΐ είναι ελπϊς προς τον Θεόν;

Ή ευσέβεια προς τδν Θεον δεικνύεται ου μόνον διά της
προς αύτον πίστεως και της προς αύτον άγάπης, αλλά καΙ
διά της προς τ&ν Θεον έλπίδος. Έ λ π \ ς ε I ς τ ο jv Θεον
είναι ή πεποίθησις, δτι ό Θεος προστατεύει ημάς ώς φιλό-
στοργος πατήρ, οτι παρέχει ήμιν παν ο,τι είναι ώφέλιμον και
δ'τι έάν άφίντ) ένίοτε να δοκιμάζηται έν ταις θλίψεσι του βίου
τούτου ή άρετή, έν μελλσύστ) τινι ζωή δμως θέλει αντα-
μείψει αυτήν τιμωρών τήν κακίαν. Εις τον θεον -έλπίζομεν,
διότι είμεθα βέβαιοι, δτι 6 Θεος ώς πλήρης άγάπης ών, προ-
νοεί και περί πάντων μέν των πραγμάτων ίδίως δέ περι
τοΟ άνθρωπου (Ματθ. στ'. 25 — 34), και γνωρίζει τίνος έχο~
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μεν χρείαν -ώς παντογνώστης, δύναται νά βοηθήσΐρ
ημάς ώς π α ν τ ο δ ύ ν α μ ο ς, καί θέλει να βοηθήσγ) ημάς
ώς πανάγαθος. Ή έλπίς προς τόν θεόν συνδέεται στε-
νώς μετά τής πίστεως είς τήν θείαν πρόνοιαν. Μόνο^ ό άρ-
νούμενος τήν τελευταίαν, ό φρονών μετά τών έπικουρείων,
δτι ό-Θεός πλάσας τόν κόσμον έγκατέλιπεν αυτόν είς τήν
τύχην (πράγμα παράλογον) δέν δύναται να τρέφγ) έλπίδα πρός
τόν Θεόν.Τ ήςέλπίδοςέχομενμεγίστην ανάγ-
κην προ πάντων έ ν τ α ϊ ς θ λ ί ψ ε σ ι του βίου· διότι αύτη
έπιθέτει βάλσαμον έν τή ψυχή ήμών καί ανακουφίζει αύτήν
άπό τών θλίψεων καί κρατύνει ήμάς, έμπνέουσα τό αίσθημα
τής υπομονής. Ό ευσεβής ό έ7νπίζων είς τόν Θεόν ύπο-
μένει, καί διότι γνωρίζει δτι ούδέν γίνεται έν τω κόσμψ άνευ
τής παραχωρήσεως του Θεού, δστις άφίνει νά δοκιμαζώμεθα
πολλάκις καί κρατυνώμεθα έν τή άρετή ή ώς πατήρ παι-
δεύει ήμας πρός σωφρονισμόν ήμών, καί διότι είναι βέβαιος
δτι, εύδοκουντος του Θεου, δύναται νά άπαλλαγή παντός
κάκου* τούναντίον ό άνευ έλπίδος είς τήν πρόνοιαν τοΟ Θεου
' είναι έγκαταλελειμμένος έν τοιαύταις δειναις περιστάσεσιν
είς εαυτόν ούδαμόθεν δέ προσδοκά βοήθειάν τινα, ή δέ άπελ-
πισία καί ή άπόγνωσις εύκόλως καταλαμβάνουσιν αύτόν. Διά
τουτ.ο πρέπει νά ζητώμεν νά έ ν ι σ χ ύ ω μ ε ν έν
ήμίν τήν πρός τόν Θεόν έλπίδα* ένισχυόμεθα δέ έν τή
έλπίδι ταόττρ, δταν άναλογιζώμεθα τά άπειρα
άγαθά, ω ν άπολαύομενπαρά ΘεοΟ, καί άτινα
μαρτυροΟσι τρανώς τήν άπειρον άγαθότητα το0 ΘεοΟ. Ή ά-
λ η θ ή ς έλπίς πρός τόν θεόν είναι 1 ) λ ο γ ι κ ή· δηλ. δέν
πρέπει νά έλπίζωμεν παραλόγως ή νά ζητώμεν παρά τοΟ
Θεου πράγματα άδύνατα, μωρά καί άνάρμοστα είς τόν θεόν,
μήτε νά άπαιτώμεν έν γένει νά γίνηται άφεύκτως πάν ό,τι
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ημείς έπιθυμούμεν διότι πολλάκις τούτο δέν είναι τδ άληθές
ήμών συμφέρον. Διά τούτο ό λογικώς έλπίζων είς τον Θεόν
έλπίζει καί εύχεται νά γίνηται πάντοτε τδ θέλημα του θεού
καί ούχί τδ αύτου (Ματθ. 'κς·', 39). 2) Ή αληθής έλπίς
πρδς τδν Θεδν πρέπει να ήναι σταθερά καί καρτερική. Ή
έλπίς φαίνεται πρδ πάντων έν ταις θλίψεσι καί τοις κινδύνοις,
δταν πάσα άλλη άνθρωπίνη έλπίς έγκαταλίπΥ) ημάς. Τοι-
αύτη σταθερά έλπίς πρδς τδν Θεδν ένέπνεε καί ένεθάρρυνε
τούς άρχαίους χριστιανούς έν τοις μακροίς καί άπανθρωπο-
τάτοις διωγμοις, ους ύφίσταντο παρά τών έθνικών ρωμαίων.
Τα έναντι α τή άληθεΐ είς τδν Θεδν έλπίδι είναι π ρ ώ-
τονήμωρά καί δεισιδαίμων έλπίς πρδς τδν θεόν,
ήτις ζητεί πολλάκις παρ' αύτού ή παράλογα πράγματα ή
τήν διά θαυματουργίας έκτέλεσιν άλλως άδυνάτων πραγμά-
των. Τοιαύτη μωρά είναι ή έλπίς πολλών φαύλων ανθρώ-
πων, ληστών καί τοιούτων, οί'τινες έπικαλοΰνται καί έλπί-
ζουσι τήν άντίληψιν τού Θεού έν ταΐς κακούργοις αύτών έπι-
χειρήσεσι. Δεισιδαίμων ήτο καί ή έλπίς, ήτις κατά τούς
βαρβάρους μέσους αίώνας έγέννησεν έν τή δύσει τάς λεγομέ-
νας θείας κρίσεις. Έρίζοντες ή διαφοράν τινα πρδς άλ-
λήλους έχοντες άνέθετον είς τδν Θεδν νά κρίνγ) μεταξύ αύτών
διά τίνος θαύματος, υποβαλλόμενοι είς προφανή τίνα κίνδυνον,
και μωρώς έλπίζοντες, δτι ό Θεδς άφευκτως, ώς εί ώφειλε
νά ύπείκΥ) είς πάσαν άνόητον άπαίτησιν τών άνθρώπων, ήθελε
σώσει τδν άθώον καί τιμωρήσει τδν ένοχον! Είδος θείας κρί-
σεως είναι καί ή μονομαχία, ήτις άπδ τών μέσων αΐώ -
νων άναφαινομένη, μέχρι τής σήμερον σώζεται έν άπάση
τή Εύρώπϊ). Έν τή μονομαχία έπίστευον κατά τούς μέσους
αίώνας, δτι ώς έκ θαύματος έμελλεν άφεύκτως ό ένοχος νά
πάθη. Καί δ μέν λόγος, ή μάλλον ή δεισιδαιμονία, η προκαλέ -

t
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σασα την μονομαχίαν, έξέλιπεν, ή μονομαχία όμως αν καΐ
ώς παράλογος παρά πάντων άναγνωριζομένη, ώς πεπαλαι-
ωμένη συνήθεια έμεινε παρ' ήμϊν. Δεύτερον άντίκειται
τ·/) άληθει έλπίδι ήύπέρμετροςπεποίθησις είςτά
ύ λ ι κ à αγαθά κ α i την άνθρωπίνην έν γένει
β ο ή θ ε ι α ν. Οί άνθρωποι, έφ'οίς ήλπισέ τις, πολλάκις διέ-
ψευσαν τάς έλπίδας ταύτας, ούδέ δύνανται πάντοτε νά σώ-
σωσι τ6ν άνθρωπον καΐ θέλοντες. Μόνον ή έπΐ τδν θε&ν έλπίς
είναι ασφαλής. Δια τούτο λέγει ή Γραφή »Μή πεποίθατε
έπΐ άρχοντας, έπΐ υιούς ανθρώπων, οις ούκ έστι σωτηρία»
(Ψαλμ. ρμε', 3). ΚαΙ ή έπί τα άγαθά ήμών υπέρμετρος
πεποίθησις είναι έπισφαλής, διότι καΐ ταΟτα είναι φθαρτά καΐ
άβέβαια. Ό σήμερον πλούσιος αύριον δύναται νά εύρεθγ)
πτωχός. Ό δε άπροσδοκήτως πολλάκις έρχόμενος θάνατος,
δύναται νά ματαίωση αίφνης πάσας τάς περί υλικής εύδαι-
μονίας έλπίδας ήμών, ας έστηρίξαμεν έπΙ τοΟ πλούτου ήμών.
Παράδειγμα έστω ό άφρων πλούσιος τοΟ Εύαγγελίου, ούτι-
νος εύφόρησεν ή χώρα, καΐ όστις άπέθανεν έν μέσψ των έλ-
πίδων ασφαλέστατης μελλούσης έκ τοΟ πλούτου αύτου ευ-
δαιμονίας (Λουκ. ιβ', 19). "Αλλως όμως δεν έννοεί ό χριστι-
ανισμός, ότι πρέπει ό άνθρωπος έν απραξία μένων τά πάντα
άνωθεν νά περιμένρ· διότι ο Θεός δούς ήμϊν τοσαύτας δυνά-
μεις άπαιτει νά ποιώμεν χρήσιν αύτών καΐ βοηθει τ&ν άξιον
βοηθείας· αλλά θέλει μόνον νά πείσΥ) ήμας·, δτι πρέπει να
άναλογιζώμεθα τήν άσθένειαν τής άνθρωπίνης δυνάμεως καΐ νά
γινώσκωμεν ότι άνευ τής άνωθεν άντιλήψεως ούδέν δυνάμε-
θα νά έπιτύχωμεν καΐ οτι ή ζωή ήμών, ή ύπαρξις, συντή-
ρησις καΐ πρόοδος ήμών, καθώς έν γένει τό σύμπαν, είναι έν
ταις χερσί του ®£0°· * ^ Γραφή, μή Κύριος ol-

κοδομ^σΎ} οίκον, είς μάτην έκοπίασαν ol οίκοδομουντες» (Ψαλ.
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ρκστ', 1). Τήν ίδέαν ταύτην έξέφραζον οί άρχαΐοι λέγοντες
«Συν Άθηνφ καί χείρα κίνει.» Τρίτον άντίκειται τί) άλη-
θει έλπίδι εις τον Θεόν ή τελεία απελπισία καί, άπό-
γνωσις, ή εντελής έλλειψις έλπίδος προς τον Θεον έν τοϊς
κινδύνοις καί δυστυχήμασιν. Ή τοιαύτη απελπισία προέρχε-
ται είτε ές άγνοίας ή κακής περί θρησκείας διδασκαλίας, είτε,
δπερ καί το συνηθέστερον, έκ φαύλου καί άσωτου βίου, 8ι"
ού ή μέν εύσέβεια έντελώς άπόλλυται, ό δέ άνθρωπος φθεί-
ρεται καί κατά το σώμα καί κατά τήν ψυχήν, ή δέ συνεί-
δησις, άφ' ής φυγαδεύονται ή ειρήνη καί ή άνάπαυσις, βα-
σανίζεται ύπό φοβερών τύψεων.

§ SO

Τί είναι προόευχή rj λατρεία;

"Οταν έκφράζωμεν διά λόγων πρός τόν θεόν τήν έσωτε-
ρικήν ήμών εύσέβειαν, λ α τ ρ ε ύ ο μεν αύτόν η προσευχό -
μεθα. Ό διάλογος ούτος τή£ ψυχής πρός τόν θεόν είναι ή
προσευχή. Ή προσευχή είναι ή προσευχή αιτήσεως
όταν ζητώμέν τι παρά του Θεου έλλειπον ήμιν, ή μετα-
νοίας, δταν έκφράζωμεν μεταμέλειαν δι ' αμαρτήματα,
άπερ έπράξαμεν, ή δοξολογία c, δταν ύμνώμεν την 8ό-
ξαν καί τό μεγαλεΐον αύτού καί καθόλου τάς θείας αύτοΟ
τελειότητας, ας τινας καί ή έξωτερική φύσις καί ή συνείδη-
σις ήμών φανερουσιν ήμιν, ή εύχαριστίας, δταν εύχα-
ριστώμεν αύτόν διά τά άγαθά, άτινα έλάβομεν παρ' αύτου.

Η προσευχή δι' ής ό άνθρωπος ύψουται άπο του φθαρτού
τούτου κόσμου πρός τόν aîcovtov Θεόν, καί ένοΟται μετ * αύ-
τοΟ, είναι ή ύψίστη πραξις του άνθρωπου, αί δέ στιγ-
μαί αύτής at πολυτιμότατα». τοΟ άνθρωπίν υ βίου. Ή π ρ ο-
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σ £ υ χ ή. ε χ ε ι ά ξ ί α ν 1 ο ν δταν γ ι ν η τ α ι μετά
προσοχής, οταν δέν βαττολογώμεν, δέν φλυαρώμεν, δηλ.
άπλώς προφέροντες τάς λέξεις της προσευχής, χωρίς να έν-
νοώμεν ή νά προσέχωμεν είς δσα λέγομεν. Τοιαύτη προσευχή
δέν είναι αληθής. 2ον Ή προσευχή τότε εέναι καλή και τω
θεω αποδεκτή, οταν γίνηται άπο κ α θ α ρ α ς καΙ φιλαδέλφου
καρδίας. Διότι πώς δύναται νά δεχθή ό θεδς τήν προσευ-
χήν ημών καΙ νά συγχωρήσΎ) τά αμαρτήματα ημών, δταν
ήμεθα πλήρεις μίσους κατά τών αδελφών ήμών, καΙ δταν
ημείς δέν συγχωρώμεν τοις άλλοις τά προς ήμας παραπτώ-
ματα αυτών; ΤοΟτο έδίδαξεν ό Κύριος και έν τή Κυριακή
προσευχή έν γ) παρακαλουμεν νά άφήσγ) ήμιν ό Θε^ς τα όφει-
λήματα ήμών, καθώς καΙ ημείς ύποσχόμεθα νά άφήσωμεν
τοις δφειλέταις ήμών (Ματθ. ς*', 12), και έν τή παραβολή
του άνηλεοΟς δούλου, όστις ένω ό κύριος του άφήκεν αύτψ
τδ μέγα χρε°ζ του> αύτδς δι ' έλάχιστον χρέος ήθελε νά θέσγ)
τδν σύνδουλόν του είς τήν φυλακήν (Ματθ. ιη', 28). Πρδς
τούτοις 3ον πρέπει προσευχόμενοι νά έχωμεν πλήρη π έ-
πο ίθησ ι v, είς τδν Θεον και νά εύχώμεθα νά γίνηται τδ θέ-
λημα1 αύτου και όχι το ήμέτερον. Ή προσευχή είναι
αναγκαία ούχΐ ι να κατ α στήσωμεν τφ θεωγνω-
στά έκεϊνα, ών χρείαν έχομεν κατά τήν πρόληψιν πολλών
δεισιδαιμόνων· διότι ταύτα δ Θεος ώς παντογνώστης γνωρί-
ζει κάλλιον ήμών· «οίδε γαρ ό Πατήρ, ών χρείαν έχομεν,
λέγει ή Γραφή, προ του ήμάς αίτήσαι αυτόν» (Ματθ. στ',
8)· καθώς ουδέ διότι ό Θεός έχει χρείαν τών εύ-
χ ώ ν ήμών καΙ αΓνων, καθ ' δσον αύτδς εΐναι άνενδεής. Ή
προσευχή πρέπει νά γίνηται α') διότι είναι άναγκαία
έκδήλωσις της εύσεβείαςήμών· δταν ήμεθα εύσε-
βεϊς, είναι είς ήμάς μεγάλη άνάγκη τδ νά προσευχώμεθα.
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Διότι καθώς έν γένει ό άνθρωπος πάν ο,τι αισθάνεται ζωη-
ρώς έν τή καρδία του, είτε εύχάριστον είτε δυσάρεστον αί-
σθημα, ζητεί νά έκφράση προς τά έξω, ούτω ό προς τδν θεόν
εδσεβής αισθάνεται τήν άνάγκην νά έκφράσΤ) διά λόγων καί
σχημάτων τά τήν καρδίαν του ζωηρώς κατέχοντα θρησκευ-
τικά συναισθήματα τής πίστεως,τής άγάπης καί τής έλπίδος
προς τον θεόν.Χριρζων πράγματός τίνος,αισθάνεται τ"ήν άνάγ-
κην νά ίκετεύσν) τδν πανάγαθον θεον ύπέρ αύτού* μετανοών
θέλει νά έκφράσϊ) αύτω τήν μετάνοιάν του· θαυμάζων τό με -
γαλείον του θεού ή τυχών παρ ' αύτού εύεργετηματός τίνος
έπιθυμεΐ νά δοξολογήστ) καί εύχαριστήστρ αύτόν. Ή προσευχή
τόσον άναγκαίως προέρχεται άπό τής εύσεβείας, ώστε το μή
προσεύχεσθαι είναι ή άσφαλεστάτη άπόδειξις, ότι ούδέ εύσέ-
βεια έν τή καρδία του μή προσευχομένου ύπάρχει. "Επειτα
β') ή προσευχή αύτη καί άλλως είναι χρήσιμος, διότι αν καί
ήναι έκδήλωσις τής έξωτερικής εύσεβείας, έ π ι δ ρ α καί αύτη
έπί τής έσωτερικής εύσεβείας καί ζωογονεί α ύ-
τ ή ν διά τοΟτο τδ προσεύχεσθαι καθίστα ημάς εύσεβεστέρους.
Πολλάκις προσερχόμενοι άνευ τής άναγκαίας προπαρασκευής
είς τήν προσευχήν, δι' αύτής ταύτης τής προσευχής βλ'έπο-
μεν ζωογονούμενα έν ήμιν τά θρησκευτικά αισθήματα,καί ένω
ήρχίσαμεν ψυχροί, τελειόνομεν θερμοί τήν προσευχήν ημών.
Έ προσευχή λοιπδν διαθερμαίνει τήν εύσέβειαν ήμών η τήν
πρδς τδν θεδν πίστιν, άγάπην καί έλπίδα. Τοιουτοτρόπως δέ
γ') προσεγγίζουσα ημάς καί ένούσα μετά τού
άγίου καί δικαίου θεού, έξαγνίζει ημάς καί έμ-^-
πνέει άποστροφήν μέν πρδς τήν άμαρτίαν ώς άντικειμένην είς
τδ άγιον τοΟ θεού θέλημα, άγάπην δέ πρδς το άγαθόν. Έ-
πειτα δ') ή προσευχή στηρίζει καί τών άλλων τήν
εύσέβειαν διότι βλέποντες ημάς προσευχομένους, κινούν-
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ται καΐ αύτοί εις προσευχήν καΐ γίνονται ευσεβέστεροι. Διά
τά έκ της προσευχής ταύτα άγαθά προτρέπει ημάς ή
Γραφή νά προσευχώμεθα « 'Αγρυπνείτε και προσεύ-
χεσθε,» ειπεν ό Κύριος (Μαρκ.ιγ', 33) και à Παύλος· «Τύ)
προσευχή προσκαρτερείτε» (Κολασσ. δ'. 2).

§ 31

Τί είναι κοινή τΐροβενχή και τι εορτή ;

Οί χριστιανοί δφείλομεν ού μόνον κατ' ίδίαν νά προ-
σευχώμεθα, άλλά καΐ κοινώς συνερχόμενοι έπί τό αύτό
είς τους ναούς διά πολλούς λόγους. Ιον. Διότι ή περικό-
σ μη σι ς των ναών, έν οις γίνονται α! κοιναί προσευχαί,
συντείνει είς θερμοτέραν προσευχήν. 2ον. Διότι έν ζτι κοινγ)
ταύτ7) προσευχή έξεγειρόμενοι και υπό το0 παραδείγμα-
τος των άλλων προσευχόμεθα θερμότερον. 3ον. Διά τής
προσευχής συνδεόμεθα πάντες άδελφικώς. 4ον. "Επειτα
έν τή κοινγ) ταύτγ] προς προσευχήν συναθροίσει δίδοται τοις
λειτουργοις τής έκκλησίας καΐ ή καταλληλότατη εύκαιρία
νά δι δάσκ ωσι τον λαόν άναγίνώσκοντες τάς αγίας Γρα-
φας και έξηγουντες αύτάς. Προς την κοινήν ταύτην προ-
σευχήν η λατρείαν κατά πρώτον λόγον, έπειτα δέ καΐ προς
άνάπαυσιν ήμών από τών έκ των έργασιών ήμών κόπων
είναι ώρισμέναι ήμέραι τινές, αί καλούμεναι έ ο ρ τ α ί.
Τοιαύτα*· αι Κυριακαί, αί είς τιμήν τοΟ Κυρίου

- ήμών ΊησοΟ Χριστού άφιερωμέναι,καΐ αί λ ο ι π α 1 έ ο ρ τ α ί,
καθ' ας τελουμεν τήν άνάμνησιν μεγάλων γεγονότων, μεθ'
ών συνδέεται ή χριστιανική θρησκεία, ή αγίων άγδρών, ών
τήν αγιότητα προβάλλει ή έκκλησία είς μίμησιν τοις πιστοΐς.
ΤοιαΟται έορταί είναι αί τοΟ Κυρίου ήμών Ίησου Χριστού
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(της γεννήσεως, τής βαπτίσεως, τής μεταμορφώσεως, τής
σταυρώσεως, τής αναστάσεως αύτου ), τής αγίας αύτοΟ Μη-
τρός, τών προφητών, άποστόλων, μαρτύρων, πατέρων, βσίων
καί λοιπών αγίων. Τα καθήκοντα ήμών έν τη έορτή
είναι τά έπόμενα. Α'. Όφείλομεν κατ' αύτάς νάπαρι-
στάμεθαέν τοιςναοις κατά τήν ώραν τής λατρείας
καί μετά προθυμίας να άκροώμεθα τών προσευχών καί τής
διδασκαλίας τού εύαγγελίου. Εναντία του καθήκοντος τού-
του πράττουσιν έκεΐνοι, οίτινες ή άνευ αιτίας απολείπονται
τής κοινής λατρείας, ή καίπερ σωματικώς παριστάμενοι,
νοερώς άποπλανώνται είς άλλα αντικείμενα, ή φλυαρουσιν
έν τω ναφ ή άπρεπώς προσφέρονται. Β'. 'Αρίστη συνήθεια
είναι καί έν·τφ οίκω να μελετώμεν κατά τάς ήμέρας
ταύτας τάς άγιας Γραφάς ή άλλο τι θρησκευτι-
κών καί ήθικόν σύγγραμμα. Ή θρησκευτική αύτη με-
λέτη καί τάς θρησκευτικάς ήμών γνώσεις θέλει διατηρεί καί
πλουτίζει καί θέλει στηρίζει ημάς είς τήν εύσέβειαν καί άρε-
τήν, σώζουσα άπό τών άσεβων ίδεών καί άπ6 τών*"φαυλων
πράξεων (*). Γ". Κατά την ήμέραν ταύτην αρμόζει νά ά-
σχολώμεθα καί περί τά τής εύ πο ι ΐ α ς'έ p γ α, είς ά

( ) Καταλληλότατα βιβλία προ; θρησκευτικας μελέτας είναι έκτος τοΰ
Ευαγγελίου αί θ ρ η σ κ. Μελέται του Μαυροκορδάτου,
τα Κ υ ρ ι α κ ο ο ρ ό μ ι α του Θ ε ο τ ό κ η, αί Ό μ ι λ ίαι του Λ. Μ ε λ α,
αί M e λ έ τ α ι του Α ύ γ ο ύ σ τ ο υ Ν ι κ ο λ ά ο υ, αί Μελέται του
Γ υ ι ζώ τ ο υ, M e λ έ τ α ι Ά. Δ ι ο μ ή δ ο υ ς Κυριάκο υ, M e λέ τ at
'Ιγνατίου Μ ο σ χ ά κ η, Εύγε νιου έ π ι σ τ ο λ α ί Βράϊλα,
Λουθάρδουλόγοι, Φλαμμα ριωνος όΘεος ε ν τ η γ ύ σ s ι'
Σχεϊδεμαχέρου κατά ύ λ ι σ μ ο υ , Σκαλτσούν'η Θρη-
σκεία καί επιστήμη, Ψυχολογικά* μ ε λ έ τ α ι, *Α ρ μ ο-
νίαι Χριστιατισμοΰκαί έπιστήμη<;)ήΜίμησ1ςτοϋ

Ίησοϋ Χρίστου καί τ ο 'Απάνθισμα τής 'Αγίας Γραφής.
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κατά τάς άλλας ήμέρας ένεκα τών ασχολιών ήμών δέν δυ-
νάμεθα νά δώσωμΐν πολλήν προσοχήν. Εύεργεσία τις κοσμεί
τήν έορτήν πλειότερον παντός άλλου, διότι ό Θεδς θέλει πρδ
πάντων έργα φιλανθρωπίας. «Έλεον θέλω και ου θυσίαν»,
λέγει καί ή Γραφή (Ματθ. ~θ', 13.) Δ'. Κατά τάς έορτάς
όφείλομεν προς τούτοις νά π α υ ω μ ε ν άπδτώνσυνήθων
έργα σιών καί νά άναπαυώμεθα άπδ τών κόπων ήμών.
Καί ή άνάπαυσις αύτη εΐναι, ώς εί'δομεν ανωτέρω, εις τών
σκοπών της έορτής. Καί τό σώμα και το πνεύμα μετά πολ-
λών ήμερων συνεχή έργασίαν, έχουσιν ανάγκην άνέσεως, δι-
ότι άλλως έπέρχεται καταπόνησις και κατάπτωσις τών δυνά-
μεων ήμών. Μόνον έργασίαι άναπόφευκτοι καί έπείγου-
σ α ι ή χ ά ρ ι ν φι λανθρωπικών σκοπών γινόμεναι
έπιτρέπονται. "Αλλως ή τήρησις είναι ιουδαϊκή, καθ' ης εΐ-
πεν ό Κύριος το «Ούχ ό άνθρωπος έγένετο διά το σάββατον
άλλα τό σάββατον διά τον άνθρωπον» (Μάρκ. β', 27). Δέν
πρέπει δέ αίπολλαί έ ο ρ τ α ί νάγίνωνται
ήμιν αφορμή αργίας, ήτις où μόνον οικονομικώς
είναι έπιβλαβής, άλλά καί ήθικώς δλεθριωτάτη. Τινές άγαν
αύστηροί ένόμίσαν, ότι κατά τάς κυριακάς απαγορεύεται πάν
είδος τέρψεως. Άλλ' επειδή εις τών σκοπών τής έορ-
τής είναι καί ή άνάπαυσις άπδ τών κόπων τών έργασιών
ήμών, αί δέ τέρψεις φέρουσιν άνακούφισιν εί' τε τδ πνεύμα
καί τό σώμα ήμών, δέν δύνανται αύται νά άντιβαίνωσιν είς
τήν έορτήν. Πρέπει μόνον -αί τέρψεις νά ήναι πάντοτε καί
ά θ ώ α ι καί μετά μέτρου* άλλως ύπερμέτρως λαμβα-
νόμεναι δύνανται νά έξαντλήσωσι τάς δυνάμεις τοΟ άνθρώ-
που, ένφ σκοπούσι νά ένισχυσωσιν αύτάς· δέν πρέπει δέ
νά κ ω λ ύ ω σ ι κ α ί τ δ ν κ ύ ρ ι ο ν σ κ ο π δ ν τ ή ς έ ο ρ -
τ ή ς, δηλαδή τήν λατρείαν. Κατά τά ϊνωτέρω ά ν τ ί θ ε τ α

5



προς τον σκοπδν τών εορτών πράττουσιν δσοι κατ ' αύτάς δεν
προσέρχονται είς τήν κοινήν λατρείαν, δσοι μολύνουσιν αύτας
δι' άναγνώσεως άσεμνων βιβλίων ή άλλων άτοπων πράξεων,
δσοι έξακολουθουσι τάς συνήθεις έργασίας των κατ' αύτάς,
και δσοι παραδίδονται είς άμετρους, άπρεπεϊς, άσεμνους και
άνηθίκους ή επιβλαβείς διασκεδάσεις.

§ a»

Πώς πρετζει να μεταχειριζώμα&α το ονομα τον Θεον καί τί
είναι opjiog;

Τήν ευσέβειαν ήμών πρδς τον Θεον δεικνύομεν και δταν
μεταχειριζώμεθα έν πάσΥ) περιστάσει μετά τ ή ς ανη-
κούσης ευλαβείαςτδ όνομα τοΟ Θεου. Το δνομα του
θεου είναι τδ ίερώτατον τών όνομάτων διά τούτο πρέπει νά
έμπνέιρ ήμΐν πάντοτε τον βαθύτατον σεβασμόν. Μεταχειρι-
ζόμενοι δια τούτο κακώς τδ δνομα του Θεου, ήθέλομεν δεί-
ξει άσέβειαν προς τον θεδν. Τοϋτο πράττουσι πρώτον δσοι
άνευ λόγου και απόχρωσης αιτίας, παίζοντες ά ν α φ έ-
ρουσι τδ θείον δνομα. Ό είς τους άστει'σμούς του άναμι-
γνύων τδ δνομα τοΟ θεοΟ, δεικνύει δτι στερείται ευσεβείας.
Δεύτερον κακώς χρώνται τω ονόματι του θεου, δσοι β λ α-
σφημοΟσιν αυτό, ή ύβρίζουσιν αυτδ και παν έν γένει
θείον κ αϊ Ιερόν, συνδεόμενον μετά της θρησκείας. Αί βλασφη-
μίαι έλέγχουσιν έσχάτην ήθικήν έξαχρείωσιν και τελείαν άπο-
στροφήν πρδς τδν θεόν. Λαοι βλάσφημοι μαρτυροΰσιν, δτι
έλλείπει άπ' αύτών πάν ίχνος εύσεβείας. Οί νόμοι πρέπει διά
τούτο νά τιμωρώσιν αυστηρώς τους βλάσφημους. Τρίτον με-
ταχειρίζονται κακώς τδ δνομα του ΘεοΟ οι καταρώμε-
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ν ο t St' αύτου τοις άλλοις κακά. Ή κατάρα προς τους άλ-
λους εΐναι έκφρασις έχθρας και μίσους πρός αυτούς. Δια τοΟτο
απαγορεύεται ύπό του Εύαγγελίου, το όποιον παραγγέλλει
νά άγαπώμεν άλλήλους. Ό Παύλος λέγει «Εύλογειτε καΐ
μή καταρασθε» 'Ρωμ. ιβ', 11), ό δέ Ιάκωβος παρατηρεί,
δτι δεν πρέπει διά τής αυτής γλώσσης, δι' ης εύλογοΟμεν
τ&ν θεον, νά καταρώμεθα τούς ανθρώπους, τούς καθ'.όμοίω-
σιν Θεού γεγονότας ( Ίάκωβ. γ', 9). Ύβρίζουσι δε τον θεον
καΐ άσεβοΟσι προς αύτον οι άναμιγνύοντες εις τάς εαυτών
κατάρας., είς τα εαυτών δηλ. πάθη κατά τών άλλων, τό
όνομα του παναγάθου θεού. Τέταρτον τέλος ανευλαβή χρή-
σιν του δνόματος του θεου ποιουσιν ο ί ψ ε υ δ ώ ς ό ρ κ ι ζ ό-
μενοι. "Ορκος είναι ή έπιβεβαίωσις πράγματος τίνος ώς
άληθοΟς ή ύποσχέσεώς τίνος δι ' έπικλήσεως τοΟ παντογνώ-
στου, δικαίου και παντοδυνάμου θεου ώς μάρτυρος, κριτοΟ
και άνταποδότου. Ό καλώς γινόμενος όρκος Επιτρέπε-
ται εις τούς χριστιανούς, όταν ήναιάνάγκη. "Οταν
λέγτ) ό Κύριος έν τω εύαγγελίω τοις μαθηταις αύτου, δτι
πρέπει νά μή όρκίζωνται όλως, άλλά νά άρκώνται είς τό
val καΐ είς τό ου (Ματθ. ε', 34\ σκοπεί να άπαγορεύστρ ούχΐ
πάντας έν γένει τούς όρκους, άλλα τούς έπιπολαίους και άνευ
άνάγκης γινομένους. 'Άνευ άνάγκης έν τ Υ) καθημερινή άνα-
στροφ*?) ήμών δέν πρέπει νά όρκιζώμεθα, διότι τοΟτο προδίδει
έλλειψιν του οφειλομένου σεβασμού πρός τον θεον, και διότι ή
τελειότης άπαιτει νά ήμεθα τοσούτον ειλικρινείς προς αλλή-
λους και νά έμπνέωμεν τοιαύτην άμοιβαίαν έμπιστοσύνην,
ώστε νά μή έχωμεν άνάγκην του όρκου. "Οτι όμως απολύ-
τως δέν άπαγορεύει τό εύαγγέλιον τον όρκον, δεικνύει τό πα-
ράδειγμα αύτου του Κυρίου, όστις ώρκίσθη ένώπιον του άρ -
χιερέως, ότε ούτος άπέτεινεν αύτώ τούς λόγους, « Εξορκίζω
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σε κατά τοΟ ΘεοΟ τοΟ ζώντος ίνα είπης ήμιν, εί συ εί δ
Χριστός» (Ματθ κστ', 63), είς ους άπήντησε καταφατικώς,
ειπών «Συ είπας,» καί του Παύλου, όστις πολλάκις έν ταις
έπιστολαις του ορκίζεται, ώς δταν λέγη· «Μάρτυς ό Θεός τή
έμή ψυχή» ('Ρωμ. α, 9). Ό Παύλος λέγει ρητώς δτι ό
όρκος δύναται να γίνϊ) ώς πέρας πάσης άντιλογίας ( Έβρ. ς-'
16). Ό όρκος είναι αναγκαίος πολλάκις ίνα
βεβαιωθώμεν περί τής αληθείας ϋ νά ήμεθα
βέβαιοι περί τίνος ήμιν διδομένης υποσχέσεως. Ό ορκισθείς
ένώπιον του Θεου καί άνθρώπων καί έπικαλεσθείς τήν θείαν
τιμωρίαν καθ' έαυτου, έάν ψευσθή ή παραβή τήν δοθεισαν ύπό-
σχεσίν του, πρέπει νά ήναι πολύ έξηχρειωμένος καί είς μέγι-
στον βαθμόν άσεβής. Ή πολιτεία δια τούτο δικαίως
μετεχειρίσθηπάντοτετόν όρκο ν, έπιβάλλουσα
αύτόν έν τοις δικαστηρίοις είς τους μάρτυρας καί τούς δικα-
στάς, καί ύποχρεουσα τούς ύπαλλήλους αύτής δι ' αύτοΟ είς
εύσυνείδητον διαχείρισιν τής αύτοϊς άνατιθεμένης δημοσίας
ύπηρεσίας. Ό μάρτυς ορκίζεται, ότι θά είπη έξεταζόμενος
τήν άλήθειαν άνευ φόβου καί άνευ πάθους, ό δικαστής ή £ν~
ορκος, ότι θά δικάση δικαίως, ό δέ ύπάλληλος δτι θά δια-
χειρισθή τήν ύπηρεσίαν του χωρίς νά άποβλέψη ποτέ είς τό
ίδιον συμφέρον καί τηρών τούς νόμους τής πατρίδος του, καί
ό στρατιώτης, ότι ούδέποτε θα καταλίπγ) τάς σημαίας τής
πατρίδος του, άγωνιζόμενος ύπέρ τών νόμων αύτής καί τής
έλευθερίας της μέχρι τελευταίας ρανίδος του αίματος του. Ό
όρκο ς είναι δύοείδώνήόμο λογίας τήςάλη-
θείας ή ύποσχέσεως. Τούς όρκους δταν -δίδω-
μεν, όφείλομεννά πράττωμεν τούτο ε ύ σ υ ν ε ι-
δ ή τ ω ς. Ποτέ δέν πρέπει νά βεβαιώμέν τι ώς αληθές, δταν
ή γνωρίζωμεν, δτι δέν έχει ούτω τό πραγμα, η δέν ήμεθα
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βέβαιοι περί αύτοΟ. Επίσης δέ ούδέποτε πρέπει μέθ' δρκου
να ύποσχώμεθά τι, τδ όποιον γνωρίζομεν, δτι δέν δυνάμεθα
νά έκπληρώσωμεν. Δώσαντες δέ άπαξ δρκον υποσχέσεως ό-
φείλομεν νά έκπληρώμεν εύσυνειδήτως τά ύπεσχημένα. Ή
δολιότης πρέπει νά ήναι μακράν άφ ' ήμών. Τον δ ρ κ ο ν
π α ρ α β α ί ν ο μ ε ν, ή δταν έν γνώσει ψευδώμεθα (ψ ε υ-
δ ο ρ κ ί α), ή δταν ύποσχώμεθα μεν, αλλά δέν τηρώμεν τά
ύπεσχημένα (έ πιο ρ κ ί α). Ή ψευδορκία καΙ ή έπιορκία
είναι έγκλήματα μεγάλα καΙ φοβερά, $ιότι δεικνύ-
ουσιν Ιλλειψίν φόβου πρδς τδν Θεόν. Ό δέ τδν θεδν μή φο-
βούμενος, δέν θα φοβηθή πολύ περισσότερον τους άνθρώπους
και τους νόμους αύτών, και δια τούτο είναι άνθρωπος έπικιν-
δυνότατος είς τήν κοινωνίαν. Διά τούτο τά έγκλήματα ταΟτα
τιμωρούνται βαρύτατα ύπδ τών πολιτικών νόμων. ,Ό δ ρ κ ο ς
! τ ης ομολογίας ισχύει πάντοτε. Μόνος δέ ό δ ρ-
κοςτήςύποσχέσεως δύναται 2 ν τ ισ ι π ε ρ ι-
στάσεσι νά ά π ο λ έ σ V) τήν ι σ χ ύ ν του καΙ ύπο-
χρέωσίν, δταν δηλ. Ιον οι δροι, ύφ' ούς έγένετο, έκλείπωσι,
2ον δταν ή έκπλήρωσις τών ύπεσχημένων ήναι φυσικώς ή
ηθικώς αδύνατος, 3ον δταν ό λαβών τήν ύπόσχεσιν εκουσίως
παραιτήται αύτής, και 4ον δταν ή έκπλήρωσις της υποσχέ-
σεως δύνηται νά άποβή είς ζημίαν του άλλου. Έν τω βίω
ήμών είναι καλδν νά άκολουθώμεν τούς ^έξής κ α ν ό ν α ς ώς
πρδς τδν δρκον.

Μή όρκίζου άνευ άνάγκης.

Όρκιζόμενος έν άνάγκγ) όρκίζου εύσυνειδήτως.

Έν τοις δρκοις της ομολογίας λέγε πάντοτε τήν άλή-
θειαν.

Έν τοίς δρκοις της ύποσχέσεως τήρει τά ύπεσχημένα
ακριβώς.
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Μή άρνήσαι δρκον παρ' άλλου έν άνάγκΎ) άπαιτούμενον.

Μόνον έν ανάγκη άπαίτει παρά τών άλλων ορκον.

Β'.

Καθήκοντα προς τον πΛησίον.

§ 33

Τί

είναι το γενικό ν προς τον πλησίον κα&ήκον τ) τί είναι
άγάπη προς τον πλησίον ;

Ό ή θ ι κ δ ς νόμος μετά τήν πρδς τον θεδν έ π ι β ά λ-
λ ε ι ήμΐν ώς καθήκον καί τήν πρδς τδνπλησίον άγά-
πην. Ό Κύριος άφου είπεν δτι τδ « 'Αγαπήσεις Κύριον τδν
θεόν σου κτλ.» είναι ή πρώτη καί μεγάλη έντολή, έπειτα
έπήγαγε· δευτέρα δέ δμοία αύτή είναι ή « 'Αγαπήσεις τδν
πλησίον σου ώς σεαυτδν» (Ματθ. κβ', 40). Τά κ α θ ή- «
κ-ο ν τ α ταΟτα συνδέονταιστενότατα πρδς άλ-
ληλα. Ούδείς δύναται νά είπη, δτι άγαπφ τδν θεόν, έάν μισή
τδν πλησίον αυτού, καθώς λέγει ό 'Ιωάννης, « Έάν τις ε?πη,
δτι αγαπά τδν θεδν καί τδν αδελφδν αύτοΟ μισή, ψεύστης
έστί καί ή άλήθεια ουκ έστιν έν αύτω. Καί ταύτην τήν έν-
τολήν έχομεν άπ ' αύτού, ίνα δ άγαπών τδν θεόν, άγαπφ καί
τδν άδελφδν αύτου» (Α' Ίωάν. δ', 20). Διότι πώς δύναται
νά δείξτ) κάλλιον ό άνθρωπος τήν πρδς τδν θεδν άγάπην του,
εί μή άγαπών τδ πλάσμα του θεου ή τήν είκόνα αύτού, ην
έχει ένώπιόν του; Είναι δέ άγάπη πρδςτδν πλη-
σίον ή άγαθή έκείνη διάθεσις, καθ'ην ού μόνον ούδεμίαν
βλάβην έπιθυμοΟμεν νά προξενήσωμεν αύτφ, άλλά καί, εί
δυνατδν ήμιν, προθυμοποιούμεθα νά εύεργετήσωμεν αύτδν
χρείαν έχοντα* άγαπώμεν τον πλησίον, δταν ήμεθα πρδς
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αύτόν δίκαιοι καί φιλάνθρωποι· δταν συμπαθώμεν πρός αύτόν
καί χαίρωμεν μέν έπί ταϊς εύτυχίαις αύτου, λυπώμεθα δέ
έπί ταΐς δυστυχίαις αυτου. Τόνπλησίον ήμών δ φ ε ί-
λομεννά άγαπώμεν ώς δ μ οι ο ν ήμιν πλά-
σμα του Θεου, τό όποιον φέρει έν έαυτώ τήν θείαν ει-
κόνα, είναι λογικόν καί έλεύθερον καί εχει τόν προορισμόν
νά τείνΥ) τελειοποιούμενον νά όμοιάστρ πρός τόν θεόν καί
ένωθη μετ' αυτου. Ή λογική αύτη φύσις του άνθρωπου, ή
άνθρωπίνη άξια δφείλει νά έμπνέη ήμιν σέβας, καί άγάπην
πρός αύτόν. Πάς άνθρωπος δυνάμει φέρει τήν άνθρωπίνην
ταύτην άξίαν. Διά τούτο πάντα άνθρωπον δφείλω νά σέβω-
μαι καί αγαπώ, μηδ' έπ 'έλάχιστον βλάπτων αύτόν ή κω-
λύων τήν άνάπτυξίν του, μάλιστα δέ εύεργετών αύτόν έφ'
δσον δύναμαι. Μόνον όταν άπό του σεβασμού
.τούτου καίτής άγάπης π η γ ά ζ ω σ ι τά πρός
τό ν πλησίονκαθήκοντα ήμών, έχουσιν άξίαν- άλ-
λως έκπληρούμενα ταύτα έξ ίδιοτελείας ή έξ άλλων σκο-
πών ούδεμίαν έχουσιν άξίαν. Διά τούτο λέγει ό Ιίαυλος, ότι,
άν τις έκέκτητο τά μεγαλήτεοα χαρίσματα, δι' ών νά γί-
νηται ώφελιμώτατος τοις άνθρώποις, καί έπραττε τά μεγα-
λήτερα καλά, καί έδιδε πάν ό,τί είχεν ύπέρ τών άλλων καί
έθυσιάζετο ύπέρ αύτών, έπραττε δέ ταύτα χάριν άλλων
σκοπών, άγάπην δέ μή είχεν, ούδεμίαν άξίαν θά είχον τά
έργα του. « Έάν, λέγει, ταις γλώσσαις τών άνθρώπων λαλώ
καί τών άγγέλων, άγάπην δέ μή έχω, γέγονα χαλκός ήχών
ή κύμβαλον άλαλάζον· καί έάν έχω πάσαν τήν πίστιν ώστε
όρη μεθιστάνειν, άγάπην δέ μή έχω, ούδέν είμι. Κα», έάν
ψωμίζω πάντα τα ύπάρχοντά μου, άγάπην δέ μή έχω, ού-
δέν είμι» (Α' Κορινθ. ιγ', 1—4). Ή άγάπη είναι ή δίδουσα
τήν άξίαν είς τα έργα ήμών, είς όλόκληρον τόν βίον ήμών,
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Ή μεγαλητέρα σοφία καΐ τά λοιπά χαρίσματα είναι μηδέν
άνευ αύτής. Σταγών άγάπης είναι κρείττον ώκεανοΟ γνώσεων.
Έ ν γένει ή Γραφή δίδει μεγάλην άξί αν ε I ς
τήν πρός τον πλησίον άγάπην. Έν τγ) μελλούστ)
κρίσει λέγει, δτι θέλουσιν άκούσει τής φωνής έκείνης « Δεύτε
οί εύλογημένοι τοΟ Πατρός υμών, κληρονομήσατε τήν ήτοι-
μασμένην υμϊν βασιλείαν άπό καταβολής κόσμου» μόνον
έκεινοι, οιτινες έδειξαν έν τφ βίω τούτψ άγάπην πρός τόν
πλησίον, οιτινες « έθρεψαν τούς πεινώντας, έπότισαν τούς δι-
ψώντας, ένέδυσαν τούς γυμνούς, συνήγαγον τούς ξένους, καΐ
έπεσκέφθησαν τούς άσθενεις και τούς έν τη φυλακτι» (Ματθ.
κε', 41—46 'Άλλοτε δέ πάλιν είπεν ό Κύριος, δτι θα είσ-
έλωσιν είς τήν βασιλείαν του ΘεοΟ ούχΐ οί λέγοντες, Κύριε,
Κύριε, άλλ' οί ποιοΰντες τό θέλημα τοΟ Πατρός τοΟ έν ού-
ρανοίς δηλ. οί δίκαιοι καΐ οί φιλάνθρωποι πρός πάντας(Ματθ.
ζ', 21). Τήν άξίαν τής πρός τόν πλησίον άγάπης δεικνύει
καΐ τούτο, δτι παρ ' αύτοΟ τοΟ Ίησου ώρίσθη ώς τό μόνον α-
σφαλές γνώρισμα τών μαθητών του τούτο «έάν άγάπην
έχωσιν έν άλλήλοις» ( Ίωάνν. ιγ', 35). Ή όλη δέ διδα-
σκαλία τοΟ Χρίστου περιλαμβάνεται έν τφ «Άγαπατε αλ -
λήλους» (Ίωάνν. ιε', 17). Ό τήν έντολήν ταύτην τηρών,

τηρεί όλόκληρον τήν χριστιανικήν διδασκαλίαν.

§

'Οποία είναι ή άλη&ης προς τον πληβίον αγάπη-,

Ή άληθής πρός τόν πλησίον άγάπη είναι 1 ) καθο-
λική· άποτείνεται δηλ. πρός πάντας τούς άνθρώπου<:. Δεν
έχομεν λοιπόν καθήκοντα πρός μόνους τούς συγγενείς, τούς
ομοεθνείς καΐ τούς ομοθρήσκους, όπως ένόμιζον οί άρ-χαιοι
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έθνικοί, αλλά πρδς πάντα άνθρωπον έν γένει ώς τοιοΟτον.
Διότι πάντες ο! άνθρωποι κατά τδ εύαγγέλιον είμεθα αδελ-
φοί, πάντες δμοια πλάσματα του ΘεοΟ, φέροντες έν ήμιν τήν
άνθρωπίνην άξίαν ή τήν θείαν είκόνα· δέν ύπάρχει ουδεμία
διαφορά μεταξύ ιουδαίου καΙ ελληνος, δούλου καΙ έλευθέρου,
άρρενος και θήλεος (Γαλ. γ', 28). Ότι πλησίον είναι πάς
άνθρωπος, εδειξεν ό Κύριος λαμπρώς έν τ ή παραβολή τοϋ
Σαμαρείτου (Αουκ. ι', 33), έν Υ) παριστάνεται προσφερόμενος
φιλανθρώπως πρδς τδν περιπεσόντα είς τους λτρστάς δ ξένος
τοις Ίουδαίοις Σαμαρείτης, πρδς δν οί Ιουδαίοι ένόμιζον,
δτι ούδέν ιϊχον καθήκον. 2) Ή αληθής άγάπη πρδς τδν
πλησίον είναι ή έ κ τ ε ι ν ο μ έ ν η μ έ χ ρ ι κ α I αύτών
τών έχθρών, πρδς ούς όφείλομεν νά ήμεθα γενναίοι καΙ
νά δεικνύωμεν αύτοΓς ώς και πάσι τοις λοίποϊς δικαιοσύνην
καΐ φιλανθρωπίαν, άμνησικακοΟντες αύτοϊς καΙ άνεξίκακοι
δεικνυόμενοι. ΚαΙ τδν έχθρόν μου δέν πρέπει να άδικώ. καΙ
τδν έχθρόν μου πάσχοντα δφείλω νά ευεργετώ- τότε έχω τήν
τελείαν χριστιανικήν άγάπην.α Αγαπάτε τους έχθρούς υμών»
παραγγέλλει ρητώς τδ "εύαγγέλιον (Ματθ.ε' ,44). Διότι έάνοί
άλλόι παραβαίνωσι τδν ήθικδν νόμον πρδς ήμάς, καΙ ήναι
άδικοι καΙ σκληροί πρδς ήμάς, δέν είναι τούτο λόγος, ίνα καΙ
ήμεϊς παραβώμεν αύτδν πρδς αυτούς. Πδχ.έάν τις συκοφαντή
ήμάς, δέν δικαιούμεθα διά τούτο και ήμεις νά συκοφαντώ-
μεν αύτόν. Της πρδς τους έχθρους άμνησικακίας άριστον
παράδειγμα Ιχομεν αύτδν τδν Κ ύ ρ ι ο ν δστις τδν προ-
δότην Ίούδαν προσερχόμενον μετά στρατιωτών καΙ υπηρετών
ίνα συλλάβϊ) αύτόν, δέν άπεστράφη, ούδ' έπετίμησε διά τήν
άχαριστίαν, άλλ ' άπέτεινε πρδς αύτδν τούς πλήρεις γαλήνης
καΙ ανεξικακίας λόγους· «Εταίρε, εφ' ω πάρει;» φίλε, πρδς
τί ήλθες; μέ φίλημα μέ προδίδεις; (Ματθ. κστ', 50). Σταυ~
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ρούμενος δέ, δέν έδειξεν ούδέ τό έλάχιστον ίχνος δυσμενείας
προς τούς σταυρωτάς του, τούναντίον άνεξικάκως ηύχετο
ύπερ αυτών λέγων· «ΓΙάτερ, άφες αύτοΐς, ού γάρ οίδασι, τί
ποιοΟσι» (Αουκ. κγ', 34). Τοιαύτην άνεξικακίαν προς τούς
έχθρούς έδειξαν καί οί απόστολοι καί ο ί μ α θ η τ α ί
αύτου. Ούτως άποθνήσκων ό πρωτομάρτυς Στέφανος,
έλεγεν ύπέρ τών λιθοβολούντων αύτόν «Κύριε, μή* στήστρς
αύτοϊς τήν άμαρτίαν ταύτην» δηλ. μή λάβης ύπ' όψιν τήν
άμαρτίαν των ταύτην ,Πράξ. ζ', 60). 3) Ή προς τον πλ.η-
σίον άγάπη πρέπει νά ήναι ε ϊ λ ι κ ρ ι ν ή ς. Πρέπει δηλ. από
καρδίας νά αίσθανώμεθα τήν άγάπην ταύτην προς τον πλη-
σίον καί νά μή ήναι φαρισαϊκή μόνον έπίδειξις αύτής. Τό
έλεεΐν πδχ. έπιδείξεως χάριν, ουχί δέ έξ οίκτου αληθούς πρός
τον πάσχοντα, δέν είναι ένδειξις αληθούς άγάπης. Δια τούτο
είπεν ό Κύριος, δτι δταν ποιώμ^ν έλεημοσύνην, δέν πρέπει
να γνωρίζτ) ή άριστερά χειρ τί ποιεί ή δεξιά (Ματθ. ς-', 3),
δηλ. δέον νά άγνοώσιν αυτήν καί αύτοί οί οίκειότεροι ήμών.
4) Πρέπει νά ήναι έ ν ε ρ γ ό ς, νά δεικνύηται δηλ. δι' έργων
καί νά μή περιορίζηται έν λόγοις. « Ός αν έχγ) τον βίον του
κόσμου, λέγει δ Ιωάννης, καί θεωρή τδν άδελφδν αύτου χρείαν
έχοντα , καί κλείτ) τά σπλάγχνα αυτού άπ' αύτού,· πώς ή
άγάπη τοΟ θεού μένει έν αύτφ; Τεκνία μου, μή άγαπώμεν
λόγω, μηδέ γλώσστ), άλλ' έργφ καί άληθεία» (Α' Ίωάνν.
γ', 17). 5) Δ ι κ α ί α. Πάσα μεροληψία ή προσωποληψία
είναι μακράν τής άληθους πρδς τδν πλησίον αγάπης· ούδέ-
ποτε πρέπει νά εύεργετή τίς τινα, ίνα αδικήσ*/} άλλον
δέν πρέπει δέ να παραλείπη τις τήν έκπλήρωσιν τών καθη-
κόντων τής δικαιοσύνης χάριν τών καθηκόντων τής εύεργε-
σίας Πρώτον λ.χ. πρέπει να μή άρνώμαι νά πληρώσω τά
χρέη μου, καί έπειτα να θέλω νά ποιώ γενναίας εύποιΐας.
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6) Συνετή. Πρέπει δηλ. να δεικνύωμεν άγάπην καΐ εύερ-
γετώμεν αναλόγως τής άξίας των προσώπων καΐ τής χρείας
αύτών. Δέν πρέπει νά παραμελώμεν οικείους ίνα εύεργετώ-
μεν άλλους· δέν πρέπει νά άφίνωμεν άβοηθήτους τούς μεγί-
στην χρείαν έχοντας ίνα εύεργετήσωμεν τούς ήττον ένδεείς·
δέν πρέπει νά βοηθώμεν τοιούτους, οίτινες έκ τής βοηθείας
ήμών ήδύναντο νά γίνωσιν όκνηροί καΐ νά παραδοθώσιν είς
τήν άργίαν. 7) Καρτερική. Δέον δηλ. νά βοηθώμεν τόν
πλησίον καΐ όταν, παρουσίαζομένης άνάγκης, άπαιτήται νά
ύποστώμεν θυσίας. "Οταν έπίκηται άνάγκη, όταν διατρέχη
κίνδυνον ή ζωή ή ή τιμή του άλλου, όφείλομεν νά διακιν-
δυνεύσωμεν καΐ αύτήν ήμών τήν ζωήν. 8) Σταθερά.
Δέον δηλ. νά μή ήναι εύμετάβλητος· δέν πρέπει ότέ μέν να
δεικνυώμεθα πρός τούς άνθρώπους δίκαιοι και φιλάνθρωποι,
άλλοτε δέ άδικοι καΐ άσπλαγχνοι· ή αληθής ,άγάπη πρός
τόν πλησίον είναι διαρκής καΐ μένει πάντοτε ή αύτη. Τέλος
9) ή άγάπη πρός τόν πλησίον είναι καθαρά, δηλ. πρέπει
να άγαπώμεν αύτόν μόνον έκ σεβασμοΟ πρός τήν έν αύτφ
άνθρωπίνην άξίαν ούχί δέ έκ συμφέροντος, ή πρός έπίδειξιν,
ή δι' άλλον τοιούτον λόγον.

§ 325

ΤΥνα είναι τα τΐ\ προς τον πληβίον αγάπη αντίθετα ;

Τά τή πρός τόν πλησίον άγάπγ) ά ν τ ί θ ε τ α είναι 1 )
ή αδιαφορία. 'Αδιάφοροι πρός τόν πλησίον ήμών εί-
μεθα, όταν μήτε χαίρωμεν έπί τγ) εύτυχίςι αύτοΟ, μήτε λυ-
πώμεθα έπί τγ) δυστυχή αύτοΟ, μηδέν έν γένει αύτφ συμ-
βαίνον ένδιαφέρτρ καΐ συγκινί) ημάς. Ή αδιαφορία είναι
προδήλως 2νδειξις έλλείψεως άγάπης πρός τόν πλησίον. 2)
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Ή χαιρεκακία. Αύτη υπάρχει, οταν ού μόνον δέν λυ-
πώμεθα έπΐ ταϊς δυστυχίαις- τοΟ πλησίον, άλλά καΙ χαίρωμεν
έπ'αύταις. 3) Ό φ θ ο'ν ο ς, δηλ. ή λύπη έπΐ ταϊς εύτυ-
χίαις τών άλλων. 4)Τδμΐσος. Τ δ μίσος είναι ή χαι-
ρεκακία καΙ δ φθόνος έπιτεταμένα. Ό μισών ου μόνον λυ-
πείται έπΐ ταϊς εύτυχίαις τών άλλων καΙ χαίρει βλέπων
τδν άλλον βλαπτόμενον, άλλά σπουδάζει και αύτδς να έ-
πενέγκγ) τω μισουμένφ πάσαν δυνατήν βλάβην. 5) Ή
τυφλή παρά δοσις είς τήντρυφήν. Ό ζών έν
τρυφή καΙ περί τάς ήδονάς του μόνον άσχολούμενος, δει-
κνύει, δτι ούδόλως μέλει αύτω περι τών πασχόντων καΙ
ένδεών. Ό τρυφηλδς βίος είναι άπόδειξις έγωΐσμοΟ, μή συμ-
βιβαζομένου μετά της άγάπης πρδς τδν πλησίον. Τήν εύ-
ζωΐαν πάς άνθρωπος ύπ' αύτής της φύσεως όδηγούμενος,
ζητεί καΙ δύναται'νά ζητή· άλλ' ή έπιθυμία ταύτης ούδέ-
ποτε πρέπει ύπερβαίνουσα τδ μέτρον, νά καταντόί είς τδν ά-
κόρεστον καΙ τυφλδν πόθον πρδς τήν τρυφήν. Οί πλούσιο1
ούδέποτε πρέπει νά λησμόνώσ'ν δτι ύπάρχουσι και πτωχοί
άνθρωποι και αύτου του επιουσίου άρτου στερούμενοι. 6)
Έ. π ρ ό ς τι ν ας τυφλή εύνοια καΙ ή π ρ δ ς ά λ—
λους ύπερβολική αυστηρό της. Ή. άληθής *ά-
γάπη, εί'πομεν άνωτέρω, δτι πρέπει νά ήναι δικαία άνευ
προσωποληψίας. "Οταν λοιπδν εύεργετή τίς τινας πλουσίως,
καΙ άλλους παραβλέπγ) πάσχοντας, ένω ήδύνατο και τού-
τους νά εύεργετήση, ή πρός τινας δεικνύηται ύπεραυστηρός,
ένφ άλλοις προσφέρηται έπιεικέστατα, πώς δύναται τοΟτο νά
συμβιβασθή πρδς τήν άληθή άγάπην; 7) Ή άσυνέτως
δεικνυομένηάγάπ η.Τοιαύτη άγάπη πρδς τδν πλησίον
υπάρχει, δταν δέν δεικνύηται αύτη άναλόγως της άξίας κα^
της χρείας τών προσώπων, δταν παραμελή τις τούς εύεργέτας
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του, ινα εύεργετήση άλλους, ή δταν βοηθή τόν μικράν χρείαν
έχοντα, παρορών τόν έν μεγίστη ανάγκη εύρισκόμενον.

§ 36.

Ιίωζ άφείλομεν νά βεβώμε&α τήν ζωήν τον πληβίον]

Έ κ το υ γενικού κ αθήκοντος τής πρός τόν πλησίον
άγάπης πηγάζει τό καθήκον νά σεβώμεθα
πάντα τ à άγαθά τοΟ πλησίον. Τάκυριώτατα
δ έ ά γ α θ à του πλησίον είναι ή ζωή, ή τιμή
χ α 1 ή περιουσία αύτου. Όφείλομεν λοιπόν πρώτον
νά σεβώμεθα τήν ζ ω ή ν αύτου. Ό άνθρωπος ώς π λ ά-
σμα τ ου Θεού καί ό ν λογικον πρέπει νά ήναι ήμιν
σεβαστός. Τήν ζωήν αύτοΟ προσβάλλοντες, άσεβοΟμεν πρός
αύτήν τήν άνθρωπίνην άξίαν καί δεικνύομεν άσέβειαν προς
τόν Θεόν, ούτινος* καταστρέφομεν το κάλλιστον πλάσμα,
Διά τούτο αυστηρώς άπαγορεύει ή Γραφή τόν φόνον λέγουσα,
«ού φονεύσεις» ( Έξόδ. κ'). Ό φόνος δύναται νά προσγίνη
είτε ά μ έ σ ω ς είτε έ,μ μ έ σ ω ς, είτε διά τ ή ς β £ α ς
είτε δ ι à τ ο 0 δόλου είτε διά τής ί δ ί α ς χειρός
είτε δ ι à Ε έ ν η ς. Είς πάντα ταύτα τά είδη του φόνου υ-
πάρχει εύθυνη πάντοτε. Μόνος ό άκουσίως φονεύσας τινά
δέν δύναται νά θεωρηθή φονεύς · διότι ο φόνος προϋποθέτει
πάντοτε κακήν πρόθεσιν. Ό έκ λάθους ή άκούσιος φόνος
τότε μόνον εύθύνει, όταν τό λάθος ήτο άσύγγνωστον. Ό
φόνος είναι ë ν τών μεγίστων έ γ κ λ η μ. ά τ ω ν, δι-
ότι έκτός του ότι είναι καταφρόνησις πρός τήν άνθρωπίνην
άξίαν καί άσέβεια πρός τόν ^Θεόν καί αίρει πασαν δικαιοσύ-
νην, έπάγει καί μεγάλας ζημίας είς τούς οικείους, του φο-
νευθέντος καί πολλάκις καί είς όλόκληρον τήν κοίνωνίαν, δ-
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ταν δ φονευθείς ητο χρήσιμος άνήρ. Δια τούτο καΐ ή πολι-
τεία αυστηρώς τιμωρεί τόν φονέα, καΐ αί τύψεις τής συνει-
δήσεως ενεκα του τοιούτου κακουργήματος είναι μέγισται;
Ό βαθμός τοΟ έγκλήματος πρέπει νά κρίνηται αναλόγως
τής άξίας τοΟ φονευθέντος, τοΟ σκοπού τοΟ φόνου, των ά-
φορμών, τοΟ τρόπου τού φόνου και του βαθμού τής συνειδή-
σεως, μεθ'ής έπράχθη (ό παρά παιδός, παρ'ψ ή συνείδησις
δέν είναι αναπτυγμένη διαπραχθείς φόνος ή παρ ' ανθρώπου έν
τελείς μέθη διατελούντος δέν εύθύνει πολύ, ούδόλως δ' ό
παρά παράφρονος). Ή έκ του φόνου εύθύνη έλαττουται,
δταν τις έ ν ά μ ύ ν η διατελών δηλ. ύπερασπίζων τήν
έαυτοΟ ζωήν προσβαλλομένην παρ' άλλου φονεύση αύτόν.
Έν τη περιπτώσει ταύτη, έάν έπέλθη θάνατος τοΰ προσβάλ-
λοντος, αίτιος του θανάτου είναι κυρίως αύτός ούτος. ΚαΙ
έν τη περιπτώσει όμως τής άμύνης ή ήθική τελεστής α-
παιτεί νά προσπαθήση τις δσον τό δυνατόν νά άποφύγη φό-
νον ανθρώπου. Και έν τω ύπέρ πατρίδος π ο λ έ μ ψ ή έκ
των φόνων εύθύνη έλαττουται, διότι και ό πόλεμος δύναται
να θεωρηθη ώς άμυνα τοΟ όλου έθνους κατά έξωτερικών
έχθρων άπειλούντων τήν ζωήν των πολιτών αύτοΟ. Άλλά οί
πόλεμοι καΐ αύτοί οι δίκαιοι πρέπει νά θεωρώνται ότι είναι
αναγκαία κακά και πρέπει να εύχηταί τις νά παύσωσιν άπό
του κόσμου. Οί άδικοι πόλεμοι μάλιστα πρέπει νά θεωρώνται
ώς βαρύτατα κατά τής άνθρωπότητος εγκλήματα. Είς τούς
ένοχους βαρύτατων κακουργημάτων, οίον ληστάς, πειρατάς,
φονεϊς έκ προμελέτης δικαιούται κατά τήν Γραφήν ή πο-
λιτεία αμυνομένη ( Τωμ. ιγ', 6) νά έπιβάλλτρ θ α ν α τ ι-
κήν ποινήν δπως άσφαλίση τήν ζωήν καΐ τήν τιμήν
τών πολιτών. Άλλά και ή θανατική ποινή θα ητο φιλάν-
θρωπον νά καταργηθη, δπου έκ τής καταργήσεως αυτής δέν
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θά έβλάπτετο ή κοινωνία, όπου δηλ. θα ήτο βέβαιον, δτι οί
άσφαλώς πεφυλακισμένοι κακούργοι θά μένωσι δια παντδς
άβλαβείς είς τήν κοινωνίαν, καί δτι ή κατάργησις τής θανα-
τικής ποινής δέν θά έθράσυνε τούς κακούργους περισσότερον.
"Αλλως ή άπερίσκεπτος κατάργησις τής θανατικής ποινής δύ-
ναται μεγάλως να βλάψγ) τάς κοινωνίας καί νά γίνιρ άφορμή
ώστε νά κορυφωθώσι τά έγκλήματα. Καί δπου μένει δέ ισχύ-
ουσα ή θανατική . ποινή, ή χριστιανική φιλανθρωπία απαιτεί,
ή έκτέλεσις να μή ήναι άπάνθρωπος. Ό έν μονομαχία
φόνος δέν δύναται να δικαιολογηθή, καί πρέπει να θεωρηθή
ώς αληθής φόνος, φέρων εύθύνην, ώς κακούγημα. Διότι έάν
μέν ό φονεύσας ήναι δ προσβληθείς, άδίκως φονεύει
τδν άλλον, πρώτον διότι γίνεται, αύτδς δ κατήγορος καί δι-
4 καστής τού άλλου καί Εκτελεστής τής ποινής, τδ οποίον αν-
τίκειται είς πάσαν δικαιοσύνην δεύτερον διότι αύτοδικεΐ, ένω
ύπάρχουσι πολίτικά δικαστήρια, ένώπιον τών όποίων,ηδύνατο
νά έγκαλέστρ τδν προσβαλόντα, ή αύτοδικία δέ γενικευομένη
οδηγεί εϊς τήν άναρχίαν καί τρίτον διότι καί ένοχος αν ήναι
άληθώς ό άντίπαλος, έπιβάλλεται κατ ' αύτού ή έσχατη τών
ποινών, ή ώρισμένη ύπδ τού νόμου είς τά βαρύτατα τών
έγκλημάτων, ένφ ή προσβολή ύπήρξεν ίσως λίαν άσήμαντος.
Έάν δέ ό φονεύσας ήναι ό προσβαλών, τότε ή αδικία
είναι προδηλοτάτη, διότι είς τδ πρώτον άδίκημα τής προσ-
βολής τής τιμής, προστίθησι δεύτερον τδ τοΟ φόνου. Έν
γένει δέ παρατηρητέον, δτι η μονομαχία είναι π α ρ ά λ ο γ ος*
διότι δι * αύτής πολλάκις ζημιούται καί άπόλλυσι τήν ζωήν
ούχΐ ό άδικήσας, άλλ' ό άδικηθείς, καί διότι ή βλάβη του
κατηγόρου δέν έξαλείφει τδ έκ τής κατηγορίας δνειδος. Διά
ταύτα έπρεπε νά έκλίπγ) άπδ τών χριστιανικών κοινωνιών,
καθ ' δσον μάλιστα άντιβαίνει καί είς τήν πρδς τούς έχθρούς
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άγάπην ύπδ τοΟ ευαγγελίου έπιβαλλομένην. Ή έκδίκησις
είναι αίσθημα μή συμβιβαζόμενον προς τήν άληθή ήθικήν,

πρδν τδν άληθή χριστιανισμό ν.

§

Τί είναι το κα&ήκον ήμών προς την ίδιοχτηβίαν τον άλλον
καϊ πρώτον τί είναι ίδιοκτηβία ;

Καθώς τήν ζωήν, ούτω δφείλομεν νά σεβώμεθα καΙ τήν
ίδιοκτησίαν τοΟ άλλου. Ό ήθικδς νδμος ή ή άγάπη πρδς
τδν πλησίον/ έπιβάλλει ήμιν και τδ καθήκον τοΟτο. Τί είναι
Ιδιοκτησία ; Ιδιοκτησία είναι πάν δ,τι δικαίως έκτή-
σατδ τις καΙ κατέχει πρδς συντήρησιν και άνάπτυξίν του
άναγκαΐον. Δικαίωμα δέ έ π ι τ ή ς ιδιοκτησίας
είναι ή έξουσία, ήν έχει τις, νά κτάται, νά κατέχϊ) και νά
μεταχειρίζηται τήν ίδιοκτησίαν του. Ό άνθρωπος πλασθείς
λογικδς καΙ έλεύθερος έχει καθήκον, άρα και δικαίωμα να με-
ριμνήσω καΙ έξεύργ) τά πρδς συντήρησιν και άνάπτυξίν του
άναγκαΐα μέσα. ΈπΙ τούτου του λόγου στηρίζεται τδ δικαί-
ωμα της ιδιοκτησίας. 'Οφείλει δέ νά σέβηται τδ ίσον δι-
καίωμα τών άλλων. Τήν ίδιοκτησίαν κτώμε-
θα ήδιά καταλήψεως πράγματος τίνος είς ούδένα
άλλον ανήκοντος, ή δι' άμοιβαίων συμφωνιών, δι* ών
πράγματα άνήκοντα είς τινα περιέρχονται είς τήν κυριότητα
άλλου, ήδι'έργασίας. Ιον Ή κατάληψις πράγματός
τίνος άδεσπότου είναι δικαία, δταν ήναί τις βέβαιος, δτι δ έ ν
ύπάρχει κύριος του ευρεθέντος ύπ' αύτοΟ ή καταλη-
φθέντος πράγματος. Και διά τούτο δφείλομεν, έάν ευρωμέν
τι, να άναζητήσωμεν πρώτον τδν κύριόν του, καΙ μόνον έάν
βεβαιωθώμεν, δτι τοιοΟτος δέν εύρίσκεται, να λάβωμεν είς
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a' . καθηκοντα προσ τον θεον

όριστικήν κατοχήν τό εύρεθέν πράγμα· άλλως κατακρατοΟν-
τες ξένην ίδιοκτησίαν, είμεθα κλέπται. 2ον Αί συμφωνίαι
ίνα ώσιν έγκυροι πρέπει νά γίνωνται δι ' αμοιβαίας έ λ ε υ-
θέρας συγκαταθέσεως, άνευ δόλου τίνός, περί
πραγμάτων θ ε μ ι τ ώ ν, και περί τοιούτων, έ φ ' ώ ν ό
ποιών τήν παραχώρησιν έχει πραγματικήν κυριό-
τητα* άλλως αί συμφωνίαι είναι άκυροι και ανήθικοι. Δύ-
νανται δέ αί συμφωνίαι νά ήναι ή ά π ό λ υ τ ο t ή υπό
δ ρ ο υ ς. Έν τη τελευταία περιπτώσει δέν έχουσιν' ίσχύν αί
συμφωνίαι, όταν δέν πληρώνται οί όροι, ή όταν έπέλθη νέα
τις -συμφωνία, διαλύουσα τήν πρώτην, ή όταν τό υπέρ ού ή
συμφωνία μέρος παραιτήται εκουσίως του δικαιώματος του,
η τέλος δταν ή έκτέλεσις τών συμπεφωνημένων ήναι αδύ-
νατος. 3ον Ώς πρός δέ τήν έργασίαν πρέπει νά ίσχύωσιν οί
ακόλουθοι ηθικοί κανόνες· ή έργασία δέν πρέπει νά
ήναι έξευτελιστική, διότι πρέπει νά διασώζη τις
τήν άξιοπρέπειάν του· δέν πρέπει νά ήναι ανήθικος,
μηδέ άνηθίκως νά γ ί ν η τ α ι, διότι, υπέρ τής ηθικής
πρέπει παν συμφέρον νά θυσιάζηται· και νά μή έ ξ α ν τ λ η
τάς δυνάμεις ήμών, διότι ό σκοπός τής έργασίας είναι ή συν-
τήρησις ήμών.

§

Πόθον βπονδαΐον καΐ ιερόν είναι το κα&ήκον τον βεβεβ&οα
τήν ίδιοκτησίαν τον άλλον;

Τό καθήκον τοΟ σέβεσθαι τήν ίδιοκτησίαν τοΟ άλλου είναι
σπουδαιότατον και ίερώτατον. Διότι άνευ τής Ιδιο-
κτησίας είναι τφ άνθρώπω άδύνατοςή συντήρησις
καΐ άνάπτυξίςτου, έν γένει ή έκπλήρωσις έν τφ κό-

6
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σμω τού προορισμού αυτου. Έπί τού σεβασμού πρός τήν
ίδιοκτησίαν του άλλου στηρίζεται καί πάσα ή πρόοδος καί
ή ευημερία τής κοινωνίας· διότι όταν δέν ήναί τις
άσφαλής περί τοΟ ότι θέλει κατέχει ώς ίδιοκτησίαν του παν
δ,τι νομίμως ήθελεν αποκτήσει, τίς ήθελεν έργάζεσθαι, πώς
δε τότε ήδύναντο νά άναπτυχθώσιν αί έπιστήμαι, α! τέχναι,
ή βιομηχανία, το έμπόριον, ή γεωργία καί παν δ,τι έν γένει
συντελεί είς τό νά έξημερώση, έξευγενίση καί έξωραΐση τόν
άνθρώπινον βίον; Καί ή ιστορία δέ άποδεικνύει, δτι μόνον
όπου τό δικαίωμα τής ιδιοκτησίας ήτο σεβαστόν, ήκμασεν ό
πολιτισμός, άνεπτύχθησαν καί έτελειοποιήθησαν αί άνθρώ-
πιναι κοινωνίαι. Ή Γραφή απαγορεύει τήν προσβολήν τής
περιουσίας τοΟ άλλου ή τήν κλοπήν ρητώς διά τής όγδοης
έντολής «Ο ύ κλέψεις». Πρέπει λοιπόν νά σεβώμεθα τήν
ίδιοκτησίαν τού άλλου, καί δή, Ιον νά μή ά φ α ι ρ ώ μ ε ν
αύτήν ή βλάπτωμεν ή"διά τής βίας ή δια τοΟ δόλου.
2ον να άποδίδωμεν έκαστφ δ,τι ανήκει αύτφ· 3ον νά
προφυλάττωμεν τήν ίδιοκτησίαν τού άλλου, δταν δυ-
νάμεθα, άπό πάσης βλάβης, καί 4ον νά ύ π οστ η ρ ίζ ω-
μ ε ν αύτόν, δοθείσης περιστάσεως, έν τή κατοχή καί αύξή-
σε,ι τής Ιδιοκτησίας του.

§ 39.

Τίνα τα αντικείμενα τω κα&ήχοντι τον (ίεβαβμον της ιδιο-
κτησίας τον πληθίον,

Είς τό καθήκον του σέβεσθαι τήν ίδιοκτησίαν τοΟ άλλου
άντίκεινται τά έξης. 1 ον Ή κ λ ο π ή καί ήάρπαγή ή
ληστεία. Κλοπή είναι ή άφαίρεσις πράγματος τίνος παρά
τήν γνώμην καί έν άγνοί^ τού κυρίου αύτοΟ. "Όταν ή άφαί-
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ρεσις γίνεται μετά βίας, λέγεται αρπαγή ή ληστεία. Είς τήν
χλοπήν ώθούσι πρδ πάντων ή δκνηρία, ή πολυτέλεια καί ή
πλεονεξία, σώζουσι δ* άπ' αύτής η φιλεργία, ή δλιγάρκεια
καί ή άφιλοκέρδεια. Ό δκνηρδς καί ό άεργος, στερούμενος
τών πάντων καί έχων άνάγκην τών πρδς συντήρησιν, κα-
ταφεύγει εύκόλως είς τήν κλοπήν. Όμοίως ό δαπανηρδν βίον
διάγων καί ό πλεονέκτης εύκόλως αισθάνονται τδν πείρασμδν
του σφετερισμού τής ξένης περιουσίας. Ό φίλεργος τούναν-
τίον, ό όλιγαρκής καί άφιλοκερδής δυσκόλως παρασύρεται
είς τό έγκλημα τούτο, ώς ποριζόμενος έντίμως τά πρδς τδ ζην,
άρκούμενος είς δσα έχει και άποστρεφόμενος πάν αίσχρδν
κέρδος. 2ον Ό δι ' άπάτης σφετερισμδς καί ή α ί σ χ ρ ο-
κ έ ρ δ ε ι α έν γένει. ΔΓ άπάτης σφετερίζεταί τις τά τοΟ άλ-
λου πράγματα, δταν παρακινή πρδχ. αύτδν ίνα έπιχειρήση
τι, έξ où αύτδς έλπίζει νά ώφεληθή έπί βλάβη του παρα-
πειθομένου. Έν γένει δέ πάσα παράνομος καί άδικος έπι-
δίωξις κέρδους, πάσα αισχροκέρδεια, άντίκειται είς τδ καθή-
κον τού σέβεσθαι τήν περιουσίαν τοΟ άλλου. Η τοκογλυφία,
τδ νά λαμβάνη τις τόκους ύπερμέτρους, έπωφελούμενος έκ
τής έπειγούσης άνάγκης του πλησίον, είναι τοιαύτη τις αι-
σχροκέρδεια. Επίσης τοιαύτη αισχροκέρδεια είναι τδ νά λαμ-
βάνη τις πλειότερον κέρδος τής άληθους άξίας τοΟ πράγμα-
τος, οπερ δίδει, μεταχειριζόμενος ψευδή μέτρα καί σταθμά.
3ον Τό μή ά π ο τ ί-ν ε,ι ν τά χ ρ έ η. Τά δανεισθέντα χρήματα
δφείλομεν εύσυνειδήτως νά άποδίδωμεν κατά τήν συμπεφω-
νημένην προθεσμίαν, διότι άλλως κλέπτομεν ξένην περιου-
σίαν. 4ον Τδ μή έργάζεσθαι καί ζην είς βάρος τών άλ-
λων. Ό μή έργαζόμενος, ένφ δύναται, καί ζητών να τρέφη-
ται παρά τών άλλων, ζημιοϊ άδίκως τήν περιουσίαν τών άλ-
λων, καί άφαιρεϊτά αύτφ διδόμενα άπδ τών άληθώς ένδεών»



Ί84

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ · ΜΕΡΟΣ ΕΙΔΙΚΟΝ

τών μή δυναμένων νά έργάζωνται, είς ούς δφείλεται ή έλεη.
μοσύνη. Αία ν δικαίως περί αύτου λέγει ό Παύλος· «E? τις
ού θέλει έργάζεσθαι, μηδέ έσθιέτω» (Β' θεσσαλον. γ'. 10).
δον Τέλος αντίκειται τφ καθήκοντι του σέβεσθαι τήν ίδιο-
κτησίαν τοΟ άλλου ή λαθραία αύτομισθα π ο δ ο σ ί α.
Τοιαύτην διαπράττει ό λαθραίως λαμβάνων,· δ,τι έδικαιοΟτο
μέν νά λάβη παρά του άλλου, δέν λαμβάνει δέ. Εΐναι δέ καΙ
τοΟτο είδος κλοπής· διότι πάν δ,τι λαμβάνει τις άπδ τοΟ
άλλου παρά τήν γνώμην αυτου έν άγνοί^ του είναι κλοπή.
"Οστις δέ νομίζει, δτι άδικεϊται, δύναται καΙ δφείλει να κα-
ταφύγω είς-τήν νόμιμον άρχήν, καΙ δι' αυτής νά λάβτ) δ,τι
δικαιούται.

g

Άρχει νά βεβώμε&α τήν Ιδιοκτηθίαν τον άλλον η τί είναι
ενηοιΐα και ενεργεβία\

Έ πρδς τδν πλησίον άγάπη άπαιτεΐ ο6 μόνον νά μή ά-
φαιρώμεν τήν ίδιοκτησίαν του άλλου ή βλάπτωμεν καΙ άδι-
κώμεν αύτδν, άλλά και νά εύεργετώμεν κα\ εύποιώμεν αύ-
τόν. Ευεργεσία είναι τδ βοηθεΐν τους πάσχοντας. Το τ ε
ή άγάπη είναι πλήρης· ή άρετή τοΟ χριστιανού δέν
πρέπει νά ήναι μόνον άρνητική, άλλά καΙ θετική. Έν τοίς
εΟαγγελίοις πολλάκις ό K-ύριος συ ν ^ σ τ α τδ κ α θ ή -
κοντοΟτο της πρδς τούς άλλους εύεργεσίας. Ή παραβολή
τοΟ Σαμαρείτου και τούτον τδν σκοπδν έχει (Αουκ. ι ,
30 — 37). Έν δέ τή μελλούσγ) κρίσει κατά τους λόγους αύ-
τούς τοΟ Κυρίου δέν θέλομεν έξετασθή περί τοΟ αν ήδικήσα-
μεν, άλλά περί τοΟ αν εύηργετήσαμεν τους πάσχοντας (Ματθ.
κε , 31 ). Και ol άπόστ ο λ οι τά αύτά διδάσκουσι. «Θρη-
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σκεία καθαρά καί αμίαντος, λέγει 6 Ιάκωβος (β', 15) παρά
τφ θεφ καί Πατρί αύτη εστίν έπισκέπτεσθαι δρφανόύς καί
χήρας έν τη θλίψει αυτών, άσπιλο/ έαυτόν τηρεϊν άπό τοΟ
κόσμου» (Πρβλ. καί Α' Ίωάν. γ'. 17). Ε 0 κ α ι ρ ί α ι είς τό
νά φανώμεν ευεργετικοί παρέχονται ήμιν καθ' έκάστην. Δι-
ότι πάσα δυστυχία του πλησίον ήμιν γνωστή γενομένη, είναι
τοιαύτη εύκαιρία πρός άγαθοεργίαν. Ιδίως δέ δφείλομεν νά
συντρέχωμεν τούς πάσχοντας, όταν έκτακτα δυστυχήματα
έπέρχωνται είς τούς άνθρώπους, οίον πυρκαϊαί, πλήμμυραι,
ναυάγια, σεισμοί, λιμοί, έπιδημικαί νόσοι, έπιδρομαί ληστών,
πειρατών καί τά όμοια. Ώς πρός τήν εύεργεσίαν πρέπει νά
τηρώνται οί εξής κανόνες. ΙονΜέτρον τής εύποιιας
πρέπει νά χρησιμεύη ήάνάγκη τού πλησίον καί ή
άξία τών εύεργετουμένων προσώπων. Πρέπει
νά βοηθη τις πρώτον τούς έχοντας τήν μεγαλειτέραν άνάγκην
καί είτα τούς λοιπούς, τούς γονείς καί οικείους πρώτον καί
είτα τους ξένους, τούς ώφελίμους είς τήν κοινωνίαν ή όπως
δήποτε εύεργετήσαντας αύτήν καί είτα τούς λοιπούς. 2ον
Ή εύεργεσία πρέπει νά προβαίνη έν ά ν ά γ κ η |*εχρι μ ε γ ά-
λω ν θυσιών καί αύτής τής ζωής ήμών. Ούτως όταν ό
πλησίον εύρίσκηται έν μεγάλη άνάγκη καί διατρέχη προφα-
νώς ή κατά τήν ζωήν του ή κατά τήν τιμήν του τόν έσχα-
τον .κίνδυνον, δφείλομεν, πασαν άλλην σκέψιν άπομα-
κρύνοντες, νά σπεύδωμεν άνυπερθέτως εις βοήθειαν αύτοΟ
μετά κινδύνου καί αύτής τής ζωής ήμών. «Μείζονα ταύτης
άγάπην, διδάσκει ό Κύριος, ούδείς έχει, ίνα τις τήν ψυχήν
αύτοΟ θή ύπέρ τών φίλων αύτου» (Ίωάν. ιε', 13). 3ον Ή
εύεργεσία πρέπει νά γίνηται μετά συνέσεως· διότι δέν
πρέπει νά βοηθή τις άναξίους. 4ον- Τέλος παρητηροΟμεν, ότι
μόνη έκείνη ή εύεργεσία έχει άξίαν, ήτις γίνεται έκ καθ α-



Ί86

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ · ΜΕΡΟΣ ΕΙΔΙΚΟΝ

ρ ας άγάπης, ούχΐ δέ πρός έπίδειξιν ή προς άλλον σκο-
πόν. Ό κανών, ό όποιος ώς πρός' τούτο πρέπει να ίσχύη, εί-
ναι τό «Μή γνώτω ή άριστερά σου τί ποιεί ή δεξιά σου»
(Ματθ. στ', 2).

§

Πώς οφείλομεν νά βεβώμε&α τήν τιμήν η το καλόν δνομα
τον πληβίον;

Πρός τη ζωη καΐ τη ιδιοκτησία πολυτιμότατον ά-
γ α θ ό ν τοΟ άνθρώπου εΐνοι ή τιμή ή τό καλόν δνομα.
Αί παροιμίαι .λέγουσιν· «Αίρετώτέρον όνομα καλόν ή πλού-
τος πολύς» (κβ', 1) Και αύτή ή ζωή άνευ τιμής ούδεμίαν
έχει άξιαν. Άνευ δέ αύτής κα\ πάσα πρόοδος του άνθρώπου
είναι άδύνατος, διότι, οποιονδήποτε έπάγγελμα και αν έπαγ-
γέλληταί τις, ήθελε πάθει άνεπανόρθωτον ζημίαν έν τη έξα-
σκήσει αύτοΟ, έάν ήθελεν απολέσει τήν ύποληψίν του. Τί εί-
ναι πδχ. ό δυσφημισμένος ίατρός ή δικηγόρος, ή έμπορος; Δι ά
ταϋτα ο ήθικός νόμος έπιβάλλει ήμϊν ώς σπουδαιότα-
τον καθήκον νά σεβώμεθα τό καλόν όνομα τοΟ πλησίον
ού μόνον [λή προσβάλλοντες αύτό, άλλά καΐ προφυλάττοντες
καΐ υπερασπίζοντες κατά πάσης αδίκου προσβολής. Τ ό
καλόν όνομα τοΟ πλησίον προσβάλλει τις όταν δ ι α -
δίδηύπονοίας κακάς περί αύτοΟ, ή άδίκως κ α τ η-
γ ο ρ η αυτόν δημοσίςι και ύβρίζη, ή συκοφαν τ-η αύτόν
πλάττων άνυπάρκτους κατηγορίας, ή άδίκως περ t φ ρ ο ν η
ένώπιον άλλων. Ή τοιαύτη δέ καταλαλιά κατά του
πλησίον δύναται νά έχη ώς αίτίαν ή έ χ θ ρ αν ή
τό συμφέρον ή άπλήν κουφότητα και κλίσιν
πρός τό σπερμολογεΐν. Έ χειρίστη καταλαλιά είναι ή
έζ έχθρας, έπειτα έρχεται ή έκ συμφέροντος καΐ τελευταία εί-



Β' . ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ

9*1

ναι ή έκ κουφότητος. Τά αποτελέσματα όμως δύνανται πάν-
τοτε νά ήναι μεγάλα καί έπιβλαβέστατα είς τδν κατηγο-
ρούμε νον, καί διά τούτο πρέπει νά &ποφεύγωμεν παν είδος
καταλαλιάς. Ή Γ ρ α φ ή κ α τ α δ ι κ ά ζ ε ι τήν προσοολήν
τής ύπολήψεως τού πλησίον δια τής ένάτης έντολής, ήτις
λ^γει, «Ού ψευδομαρτυρήσεις κατά τού πλησίον σου μαρτυ-
ρίαν ψευδή.» Ποτέ λοιπδν μή λέγε τι, τδ όποιον ήθελε πα-
ραβλάψει τήν ύπόληψιν του άλλου· τούναντίον λέγε πάντοτε
προθύμως ό,τι δύναται νά άνυψώσγ) τήν ύπόληψιν 'αύτοΟ. Ό
αγαθός άνθρωπος φαίνεται συνήθως έκ τού δτι ουδέποτε κα-
τηγορεί τινα, καίπερ γνωρίζων καί άκούσας πολλά κατά άλ-
λων σιωπών δέ, δεικνύει δτι φείδεται τής ύπολήψεως τών
άλλων. Τούναντίον ό μοχθηρδς καί φαΟλος άνθρωπος δείκνυε-
ται πρό πάντων έκ τής ροπής είς τδ κατηγορεΐν, ήτις έλέγ ·
χει κακία ν ψυχής. Μόνον τών κακών έκείνων καί φαύλων,
οίτινες άσυστόλως καί άναιδώς καταπατοϋσι και περιυβρί-
ζουσι καί θείους καί άνθρωπίνους νόμους καί γίνονται διά τών
πράξεών των έπιζήμιοι είς' τδ κοινδν συμφέρον, τάς πράξεις
δυνάμεθα νά έπιτιμώμεν πρός σωφρονισμδν αύτών καί ίνα
καταστήσωμεν τήν κοινωνίαν προσεκτικήν πρδς αύτοός.
«Νουθετείτε τούς άτάκτους,» λέγει καί ή Γραφή (Α.'θεσσ.
ε', 14).

g

Πώς οφείλομεν να βνντελώμεν είς τήν ήθικήν μόρφωΰιν τον
ιίληβίον, είς την καθοδήγηΰίν αύτοϋ εις τό άγαθόν καϊ τήν δι-
- όρθωβϊν αύτοϋ αχό τον κακόν;

Ή άγάπη πρδς τδν πλησίον, ήτις υπαγορεύει ήμιν τδν σε-
βασμδν τής ζωής, τής τιμής καί τής περιουσίας αυτοΟ, έπι-
βάλλει ήμιν καί τδ καθήκον νά συντελώμεν είς
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τ δ ν à έκπληροί β πλησίον ήμών καλώς τδν προ-
ορισμών αύτου, δηλ. τήν πνευματικήν καΙ ήθικήν αύ-
τοΟ τελειοποίησιν. Διά τοΟτο δφείλομεν νά ά ποφεύ-
γωμεν παν δ, τι δύναται ν* άποπλανήστραύτδν
είς τδ κακδν καΙ νά διαφθείρε αύτδν, νά πράττωμεν δέ παν
δ,τι δύναται καΙ τήν διάνοιαν αύτου να φωτίσγ) καΙ τήν καρ-
δίαν του νά μορφώσγ). Πρδς τούτο έπιβάλλονται ήμιν τά ε-
ξής καθήκοντα. Ιον Νά μή διδάσκωμεν αύτδν έν γνώ-
σει κακδντιή έσφαλμένον, δι'ού ήδύνατο καΙ δ
νοΟς αύτου νά διαστραφή καΙ ή καρδία του νά διαφθαρή. 2ον
Νά μήδίδωμεν αύτω διά τοΟ βίου ήμών α ί σ χ ρ δ ν
παράδειγμα* διότι καΙ διά τούτου φθείρονται οί άλλοι,
πλειο'τερον μάλιστα ή διά του λόγου* διότι οί άνθρωποι πλει-
ότερον άκολουθοΟσι τά παραδείγματα ή τους λόγους. 3ον Νά
μή σ υ ν τ ε λ ώ μ ε ν δια της συμπράξεως ήμών είς τ δ
ν ά ά π ο π λ α ν η θ ή ή π .ρ ά ξ ύι τ ι κ α κ ό ν. Διά της συμ-
πράξεως ένθαρρύνομεν τούς άλλους έν τή έκτελέσει τών κα-
κών. Ού μόνον δέ δφείλομεν νά μή άποπλανώμεν τδν πλη-
σίον είς τδ κακδν καθ' οιονδήποτε τρόπον, ά λ λ ' έ χ ο μ ε ν
καθήκον καΙ διαφθαρέντος αύτοΟ καΙ περιπεσόντος είς τδ
κακδν ν à ζ η τ ώ μ ε ν, καθ ' δσον ήμιν άπόκειται, τήν δ ι-
ό ρ θ ω σ ι ν αύτοΟ. Τδ καθήκον τοΟτο έπιβάλλεται ήμιν και
χάριν αύτών τών άποπεπλανημένων ή κακών άνθρώπων, κα*
χάριν τών άλλων, διότι τδ παράδειγμα αύτών ώς λύμη δύ-
ναται νά διαδοθή και νά διαφθείρη έντελώς τήν κοινωνίαν.
Είς τήν διόρθωσιν τών κακών συντελοΟμεν α' ) δ ι δ ά σ κ ο ν-
τε ς αυτους καΙ νουθετουντες. Έ νουθεσία πρέπει νά γίνη ·
ται μετά πραότητος καΙ φειδους. Διότι δταν μετ' δργής νου-
θετή τις και άνευ φειδοΟς, δεικνύει, δτι δέν κινεί αύτδν είς
τήν έκπλήρωσιν του καθήκοντος τούτου καθαρά πρδς τον



Β' . ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ

9*1

πλησίον αγάπη, ούδέ έχει διά τούτο ή τοιαύτη νουθεσία δύ-
ναμη;· διότι μόνον τάς άπό καλής διαθέσεως νουθεσίας δέ-
χονται οί άνθρωποι. Σημειωτέον δε ότι δ έ ν δ υ ν ά μ ε θ α νά
νουθετώ μεν π ά ν τ α ς; διότι τούς άνωτέρους ήμών έν
γένει, τούς γονείς ήμών, τούς διδασκάλους, τούς πρεσβυτέ-
ρους δέν είναι ήμιν έπιτετραμμένον νά διδάσκωμεν τά κα-
θήκοντα αύτών. Τούτο θά ήτο παράλειψις τοΟ πρός αύτούς
δφειλομένου σεβασμού. Ούδέ πάντοτε ωφελεί τό
νουθετεί ν. Του τοιούτου καθήκοντος είμεθα ά^ηλλαγμέ-
νοι ίδίως όταν ήναι έλπίς βεβαία, ότι ό άποπλανηθείς θέλει
άφ' έαυτου ί εανέλθει είς τήν εύθεϊαν όδόν, δταν ήναι ήμιν
γνωστόν, δτι οί οίκεΐοι ή άλλοι έπιτετραμμένοι τήν διόρθωσιν
ταύτην έλαβον τά πρός τούτο άναγκαϊα μέτρα, καί δταν
μετά βεβαιότητος ούδεμία διόρθωσις έλπίζηται. β' ) Διορθού-
μεν τούς άλλους διά του κ α λ ο 0 ήμών παραδείγμα-
τος. Οι πολλοί τών άνθρώπων οδηγούνται μάλλον ύπό του
παραδείγματος τών άλλων ή ύπό τού δρθού λόγου. Έν γέ-
νει τό παράδειγμα έλκύει. Όταν λοιπόν οί κακοί βλέπωσιν
ημάς καλά πράττοντας, κινούνται καί αύτοί είς τήν άρετήν.
Καί κατ' άρχάς μέν δύνανται νά πράττωσι τό άγαθόν καθ'
άπλήν άπομίμησιν, άλλά κατά μικρόν δύναται νά έγερθή έν
αύτοϊς καί καθαρά πρός τήν άρετήν άγάπη. Είς τό
δεικνύειν καλόν παράδειγμα διά του βίου ήμών π ρ ο-
τρεπόμεθα ύπό τού Κυρίου, λέγοντος. « Ούτω λαμ-
ψάτω τό φώς ύμών έμπροσθεν τών άνθρώπων, όπως ίδωσιν
υμών τά καλά έργα καί δοξάσωσι τόν πατέρα ύμών τόν έν
τοις ούρανοϊς» (Ματθ.ε',16).ΜΑς μή νομίση δέ τις δτι πρέπει
ο άνθρωπος νά πράττη τι έκτακτον. Τ à συνήθη ήμών
καθήκοντα εύσυνέιδήτως έ κ π λ η ρ οϋ ν τ ε ς, δίδομεν τοις
πάσίν άριστον παράδειγμα. Δέν πρέπει μάλιστα ή άγαθή πρά-
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ξις να γίνηται έπίτηδες άπλώς καϊ μόνον ίνα χρησιμεύσΥ) ώς
παράδειγμα- διότι τότε δέν θά είχεν ήθικήν άξίαν, ώς γινο-
μένη πρός έπίδειξιν άπλώς. Μόνον δταν κακή τις συνήθεια
άπειλη νά έπικρατήση έν τινι κοινωνία, δύναται νά γίνη έ-
πιδεικτική τις διαμαρτύρησις κατ' αυτής δια τοΟ παραδείγ-
ματος ήμών, έάν πολλοί συμφωνήσωσιν είς τοΟτο. Είς τό
χρησιμευειν δια τοΟ εαυτών βίου ώς καλά παραδείγματα
υποχρεούνται πρό πάντων έκεϊνοι, οίτινες ευρισκό-
μενοι έν ύψηλγ) κοινωνική περιωπή παρατηρούνται παρά '
πάντων καΐ θεωρούνται ώς οδηγοί τής κοινωνίας, οίον οί κλη-
ρικοί, οί διδάσκαλοι, οί πολιτικοί άρχοντες, οί πλούσιοι καϊ
έν γένει οί προέχοντες πολϊται.

§ 43.

ΤΙ είναι τό κα&ήκον trjç προς toi' πλησίον ειλικρίνειας καϊ
φιλαλη^είας :

Ή πρός τόν πλησίον αγάπη καϊ ή ύποχρέωσις νά μή δια -
στρέφωμεν τήν διάνοιαν των άλλων άπαιτει νά προσφερώ-
μεθα πρός πάντας ε I λ ι κ ρ ι ν ώ ς και ©ιλαλήθως, άνυ-
ποκρίτως και άδόλως μεταδίδοντες και έκφράζοντες τοις άλ-
λοις τάς έσωτερικάς ήμών σκέψεις και διαθέσεις. Ή άδολος
διάθεσις, όταν μέν δεικνύηται διά τών λόγων, λέγεται
φίλαλήθεία, δταν δέ διά π ρ ά ξ ε ω ν ειλικρίνεια. Ή ανειλι-
κρίνεια και τό ψεύδος δ ε I κ ν ύ ο υσι περιφρόνησιν πρός τήν
άλήθειαν και κ α κ ί α ν καϊ έχθρικήν διάθεσιν πρός τούς άλ-
λους, διότι ό μή σκοπών κακόν τι διά τί θα ψευσθγ) ή θά κρύψη
τό διανόημάτου;Διαφθείρουσι δέ πρώτον μέν τόν ψευ.
δόμενον, διότι έθίζουσιν αύτόν ένώπιον τής συνειδήσεώς του.
έπειτα δέ ζημιοΟσι τούς άλλους, οίτινες πειθόμενοι δι ' αύτών,
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δύνανται νά προβώσιν είς λόγους ή πράξεις, αίτινες ήθελον έπι -
φέρει βλάβην αύτοις^ Πρός τούτοις άφαιροΟσι καθόλου άπδ
τών ανθρώπων τήν άμοιβαίαν πίστιν,· έφ'ής στηρίζεται πάσα
σχέσις τών άνθρώπων μετ ' άλλήλων. Ό Κύριος κατα-
τρίνει ρητώς τδ ψεύδος, λέγων,«Έστω δέ ό λόγος ύμών ναί ναί
καί ου ου» (Ματθ. ε'.,37). Περί αύτοϋ δέ του Κυρίου μαρτυ-
ρεί ό Πέτρος, ότι «ούχ εύρέθη δόλος έν τφ στόματι αύ-
του» ( .4/ Πέτρ. β' 22). Τό ψευδός άπαγορεύει καί ή έ-
νατη έ ν τ ολή, λέγουσα αΟύ ψευδομαρτυρήσεΑς.» Ποτέ
λοιπόν δέν πρέπει ό χριστιανός νά προσφέρηται άνειλικρινώς
ή ψεύδηται* αλλά καί α! πράξεις του καί οί λόγοι του πρέ-
πει νά ήναι άδολος έκφρασις τών διαθέσεων καί διανοημάτων
αύτοΟ. Ή -προσποίησις καί ή άπατη πρέπει νά ήναι μακράν
αύτού. Είς τήν είλικρίνειαν καί φιλαλήθειαν ά ν τ ί θ ε τ α εί-
ναι έκτδς του ψεύδους καί τής ά ν ε ι λ ικ ρ ι ν ε ί α ς κα*
ή κολακεία καί ή κ ρ υ ψ ί ν ο ι α. Κολακεία είναι λόγος
άπατηλός πρός άρέσκειαν τού πρδς ον λαλεϊ τις. Ή κολακεία
είναι κακή, διότι ού μόνον έξευτελίζει τδν κόλακα είς τοι-
αύτα ποταπά μέσα χάριν συμφέροντος καταφεύγοντα, άλλά
ζημιοΓ και τόν κολακευόμενον άπατώσα αύτόν, έάν ήναι κού-
φος, καί πείθουσα αύτόν, δτι έχει άξίαν, ής στερείται, καί οτι
δέν έχει έλαττώματα, άτινα πράγματι κέκτηται, καί καθι-
στώσα αύτόν ούτως άδιόρθωτον. Καί ή κ ρ υ ψ ί ν ο ι α, τδ
άποκρύπτειν τα πάντα καί πάντοτε άπδ τών άλλων, δεικνύει
έχθρικήν πρός τδν πλησίον διάθεσιν.· Τής κρυψινοίας ταύτης
διάφορον είναι τδ μή λέγειν τι ή τδ κρύπτειν τι πρδς άποφυ-
γήν ζημίας τού πλησίον ή έν γένει μετ ' άθώου σκοπού παιδιάς
χάριν π δ χ.(*)· Άλλά καί τού άθώου τούτου ψεύδους μόνον έν

(*) "Οτι εν τισι περιστάσεων επιτρέπεται ή άπίκρυψις τγ,ς αληθείας
Ttpbç αποφυγήν ζημίας του πλησίον, περί τούτου συμφωνουσιν έχ τών άρ-
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άπολύτω άνάγκγ) πρέπει νά γίνηται χρήσις, διότι άλλως
σύνειθίζει τις είς το ψεύδεσθαι. "

§ 44.

Τι είναι τά εκ της οικογενείας πηγάζοντα κα&ήχοντα και πρώ-
τον τί είναι γάμος ;

Τά μέχρι τούδε έκτεθέντα καθήκοντα είναι καθήκοντα γε
νικά ή καθολικά παντός άνθρώπου προς πάντα άνθρωπον·
Έκτδς αύτών ύπάρχουσι και άλλα είδικά λεγόμενα καθή-
κοντα, άτινα γεννώνται έξ ειδικών τίνων σχέσεων, ας ημείς
έκουσίως συνάπτομεν, καΙ τών ©ποίων αί κυρίώτεραι είναι αί
πηγάζουσαι έκ τοΟ γάμου, τής πολιτείας και της έκκλησίας.
ΚαΙ πρώτον ποιουμεν λόγον περί τών έκ το Ο γάμου και
τής οικογενείας γεννωμένων καθηκο'ντων. Γάμος είναι ή
διά βίου ένωσις μετ' αλλήλων δύο προσώπων, άνδρος
καΙ γυναικός, προς άμοιβαίανβοήθει αν και πρδς
συντήρη σι ν του ά ν θ ρω π ί ν ο υ γένου ς διά τής τε-
κνογονίας. Ό πρώτος σκοπδς δηλουται έν τή Γραφή διά τών
λέξεων, «Ού καλόν είναι τδν άνθρωπον μόνον. Ποιήσωμεν
αύτφ βοηθόνκατ' αύτόν» (Γεν. β', 18), ό δέ δεύτερος διά
τών λέξεων, «Αύξάνεσθε καΙ πληθύνεσθε καΙ πληρώσατε τήν
γήν»(Γεν.α',28).Μόνον έν τή μονογαμία εΐναι δυνατδς ό
τέλειος γάμος, καΙ διότι μόνον μεταξύ δύο προσώπων άνδρος
και γυναικδς δύναται νά συνδεθή στενότατος και ίσόβιος σύν-
δεσμος, καΙ διότι καταστρέφεται ή είρήνη και αρμονία τοΟ
οίκιακοΟ βίου διά τής συνυπάρξεως πολλών γυναικών και πολ-

χαίων ό Πλάτων και οί Στωικοί, εκ δέ τών άγιων πατέρων è Χρυσόκττρ-
!Λος, ο Ώριγένης και άλλοι.
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λών κεχωρισμένων οικογενειών ύπό τον αυτόν άνδρα, ώς συμ-
. βαίνει τοΟτο έν ταΐς μωαμεθανικαΐς οίκογενείαις. Ή Γραφή
μόνον τήν μονογαμίαν, θεωρεί ώς τό^ νόμιμον καί κατά θεόν
γάμον (Γεν. α'). Ή φύσις αυτή του γάμου άπαιτεΐ έ λ ε υ-
θέραν συγκατάθεσιν παρ ' αμφοτέρων τών μερών καί
τό I σ ό β ι ο ν αυτου. Ό συναπτόμενος είς γάμου κοινωνίαν
έννοεί καί σκοπεί βεβαίως να συνδεθή ίσοβίως μετά τού άλ-
λου προσώπου, ουχί δέ να σύναψη μετ' αυτου πρόσκαιρόν
τινα σύνδεσμον. Διά τούτο χωρισμός γάμου δέν πρέπει
νά γίνηται είμή διά σ π ο υ δ α ι ο τ ά τ η ν α I τ ί α ν, δι ' ήν
ή συμβίωσις είναι πλέον αδύνατος. Τοιαύτη αίτία είναι κυρίως
ή απιστία ένός μέρους. "Αλλως «ό ό θεός συνέζευξεν, άνθρω-
πος μή χωρίζέτω» (Ματθ. ιθ' 6, 9).

Σ·ημ. 1- Επειδή μόνον εν τω νομίμω γάμω εκτελείται 6 σκοπός αυτου,
δια τούτο πάσα σχέσις τοιαύτης φύσεως ανδρός και γυναικός εκτός του γά-
ιχου είναι παράνομος και ανήθικος, άπαγορευομένη ύπο τής Ζ' εντολής. Ή
γυνή προ πάντων καταστρέφεται έκ τοιούτων σχέσεων. Τιμιότης διά τοΰτο,
σωφροσύνη και σεμνότης πρέπει νά κοαμώσι πάντα χριστιανόν, Ιδίως δε
τήν γυναίκα. Ή σεμνότης δεικνύεται καί εν τοις λόγοις και έν τή ένδυμα*
σίςι. και έν τω γέλωτι καί έν τω βήματι καί έν ταϊς κινήσεσι του σώματος.
Περί πάντα ταΰτα πρέπει να έπιδιώκηται το άπλοϋν, σεμνον και κόσμιον.

Σημ. 2. Τοϋ καθήκοντος του συνάψαι γάμον απαλλάσσεται τις, δταν πά-
δταν δεν Ιχη επαρκή μέσα πρί>ς συντήρησιν οίκου ή δταν Θέλη
νά άφιερωθΐ] έξ δλοκλήρου καί άμερίστως είς ύψηλόν τινα σκοπόν. 'Οφείλει
δμως ό τοιούτος τελείαν αγνότητα να τηρή καθ' άπαντα τον Βίον του.

g 4L&.

Τίνα είναι τά κα&ήκοντα τών βυζύγων ;

Ό ηθικός νόμος τής άγάπης πρός τόν πλησίον συμφώνως
>ς τήν έννοιαν τού γάμου επιβάλλει είς τους συζύγους
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καϊ τά μέλη έν γένει τής οικογενείας ώρισμένα τινά καθή-
κοντα. Καϊ δή έν πρώτοις είς τούς συζύγους έπιβάλλονται τά
έξης καθήκοντα* α' ) Ά μ ο ι β α ί α π ί σ τ ι ς. Τήν διάρρηξιν
και παράβασιν τής πίστεως ταύτης απαγορεύει ρητώς ή έ -
βδόμη έντ ολή του δεκάλογου. Καϊ ή έλαχίστη υπόνοια
περί τής παραβάσεως τής αμοιβαίας πίστεως είναι χαλάρω-
σις τοΟ δεσμού, όστις πρέπει νά συνδέη τούς δύο συζύγους.
Καθήκον λοιπόν ίερώτατον έχουσιν οί σύζυγοι, ου μόνον πράγ-
ματι νά [λή πάραβαίνωσι τήν πίστιν ταύτην, άλλά νά άπο-
φεύγωσι καϊ αύτήν τήν ύπόνοιαν τής παραβάσεως αυτής, β' )
Δεύτερον άμοιβαΐον καθήκον είναι ή ά μ ο ι β α ί α αγάπη.
Άνευ αύτής ό γάμος δέν είναι β,τι πρέπει να ήναι, ε ν ω σ ι ς
έ γ κ ά ρ δ ι ο ς δύο προσώπων πρός ίσόβιον άμοιβαίαν βοήθειαν.
Οί διχονοοΰντες σύζυγοι ού μόνον δέν παρέχουσιν άλλήλοις
άδελφικήν βοήθειαν, άλλα μάλλον είναι ό μέν τω δέ άφορμή
δυσχερειών καϊ λύπης. Ή άγάπη τών συζύγων πρός αλλή-
λους στερεοΟται διά τής ήπιότητος, φιλοφροσύνης, υπομονής,
είλικρινείας καϊ χρηστότητος, διαλύεται δέ τούναντίον διά της
σκαιότητος, ίσχυρογνωμοσύνης, ύποκρισίας και κρυψινοίας.
Ή αμοιβαία άγάπη φαίνεται ίδίως έν ταΐς δ υ στυ-χίαι ς.
Ή έν τοιαύταις δειναϊς περιστάσεσιν άμοιβαία έγκατάλειψις
είναι προδοσία ίερωτάτου καθήκοντος, γ' ) Τρίτον άμοιβαΐον
καθήκον τών συζύγων είναι να βοηθώσιν αλλήλους
έν ταις φροντίσι περί τών κοινών τοΟ ο ί' κου
αναγκών καϊ έν τη ά ν α τ ρ ο φ η καϊ μορφώσει τών τέ-
κνων

Του ανδρός δέ είδικώτερα καθήκοντα είναι 1 ) νά 8 ι ε υ-
θύ ν η ώς κεφαλή τοΟ οίκου τοΟτον ώς δει, νάπροασπίζη
αύτόν, προφυλάττων άπό παντός κινδύνου και βλάβης τήν
εαυτού γυναίκα καϊ τά τέκνα, καϊ νά· δ t α τ η ρ *?) αυτόν φι-
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λοπόνως φροντίζων διά τής έργασίας του νά παρέχγ) τφ έαυ-
του ο?κφ τα μέσα τής υπάρξεως και νά προάγν) έν γένει τήν
οίκιακήν εύημερίαν. Προς τήν ύπεροχήν ταύτην έν τω οϊκφ
έπροικίσθη ό άνήρ ύπο τής φύσεως μετά μεγαλητέρας
I σ χ ύ ο ς. Άνήρ, δστις ένεκα δκνηρίας καΙ άχρειότητος δέν
δύναται νά ύπερασπίζιρ τδν οϊκόν του ή δέν διευθύνει αύτόν,
άλλα διευθύνεται ή τρέφεται παρά τής γυναικός του ή τών
τέκνων του, αποβάλλει του άνδρδς τδ αξίωμα, τήν αυτω έμ-
πρέπουσαν θέσιν έν τή οϊκογενεί^. Δεδικαιλογημένη είναι ή
άνικανότης τοΟ άνδρδς πρδς τδ διευθύνειν, ύπερασπίζειν καΙ συν-
τηρείν τδν έαυτου οίκον μόνον δταν προέλθγ) έκ νόσου ή άλ-
λης τινδς άπρόπτου καΙ άναποφεύκτου αίτιας. Π pb ςτήν
έαυτου γυναίκα πρέπει δ άνήρ νά προσφέρηται ώς π ρ δ ς
σύντροφ ον καΙ βοηθδν του βίου του, ούχΐ δέ ώς πρδς
δούλην. Δέν πρέπει καταχρώμενος τής μεγαλειτέρας Ισχύος
καΙ έξουσίας του, διά τής βίας και τοΟ φόβου νά έπιβάλλγ)
αύτή τήν θέλησίν του, άλλά μετά πραότητος καΙ φιλοφρο-
σύνης δέον νά σπουδάζη νά πείση αύτήν ώς φυσικδν σύμ-
βουλόν του. «Οί άνδρες άγαπατε τάς γυναίκας υμών», λέγει
ή Γ ρ αφή (Κολοσσ. γ', 19). ΚαΙ άλλαχου* «Οί άνδρες
ομοίως συνοικοΟντες ταϊς ίδίαις γυναιξί κατά γνώσιν ώς ά-
σθενεστέρφ σκεύει τω γυναικείψ άπονέμοντες τιμήν» (Α'ΙΙέ-
τρ. γ', 7). Ή παρά του άνδρδς καταπίεσις καΙ περιφρόνησις
τής γυναικδς είναι ένδειξις βαρβαρότητος άντιβαινούσης είς
τάς περί γυναικδς καΙ γάμου άρχάς του χριστιανισμού. 0[
έθνικ.οΐ (καΙ οί άρχαϊοι καΐ οί νυν) έκτδς σπανίων έξαιρέ-
σεων θέτουσιτήν γυν αικ α έ ν λ ί α ν ταπεινή θέ-
σει* παρ' αύτοις είναι σχεδδν ή πρώτη δούλη. Ή χ ρ ι στ ι α-
νική θρησκεία τούναντίον ανύψωσε τήν γυναίκα είς
βοηθδν καΙ σύντροφον του άνδρδς και έθεώρησεν ώς δμοιον
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πλάσμα τού άνδρδς καί ίσον κατά τήν άνθρωπίνην άξίαν ( Γαλ.
γ', 28). ΈντεΟθεν ή τιμή ή άποδιδομένη αύτη παρά τοις χρι-
στιανικούς λαοϊς καί ή φροντίς ή παρ ' αύτών λαμβανομένη
περί τής μορφώσεως αύτής. Μόνον παρά τοις χριστιανικοί?
λαοΐς εύρίσκομεν διά τούτο παρθεναγωγεία άξια του όνομα -
τος τούτου.

Τής δέ γυναικός τά ιδιαίτερα καθήκοντα είναι πρώ-
τον νά σ έ β η τ α ι τον εαυτής άνδρα και νά ύ π α κ ο ύ η
είς αυτόν ώς κεφαλήν του οίκου, μηδέποτε άποτόμως άντι-
λέγουσα ή ίσχυρογνωμόνως έναντιουμένη αύτφ. "Αλλως αί-
ρεται ή αρμονία ή μεταξύ τών συζύγων. Είς τήν γυναίκα ού
μόνον έπιτρέπεται,άλλά καί τό δικαίωμα άνήκει να συμμετέχη
τής διευθύνσεως τών του οίκου συμφερόντων. Άλλ' ή
συμμετοχή αύτη πρέπει νά γίνηται ούτως, ώστε νά μή προσ-
βάλληται τδ άνδρικδν αξίωμα. Ό άνήρ πάντοτε μένει ή κε-
φαλή τής οικογενείας, είς όν δφείλεται υπακοή. Διά τούτο ή
γυνή όφείλει πάντοτε ένδίδουσα καί μειλιχίως προσφερόμενη
να παρέχη τφ άνδρί αύτής τήν συνδρομήν της έν πάσι,χωρίς
να φανη ποτε καί μακρόθεν, ότι θέλει νά έπιβάλλη αύτφ τήν
θέλησίν της. Δεύτερον όφείλει νά άγαπφτόν άν-
δρα αύτής, τήν άγάπην ταύτην δεικνύουσα αύτφ φροντί-
ζουσα νά μή παρέχη αύτφ μηδέ τήν έλαχίστην άφορμήν
δυσαρεσκείας, τούναντίον δέ καθιστώσα τδν βίον αύτού τερ-
πνόν. Ή γυνή διά τής άγάπης ταύτης, πρός ην είναι έκ
φύσεως μάλλον τού άνδρδς πεπλασμένη ώς υπερέχουσα αύ-
τού κατά τήν βαθύτητα τού αίσθήματος ή τήν εύαισθησίαν
τής καρδίας, δύναται (καί όφείλει νά πράττη τούτο) νά ή-
δύνη τάς δυσαρεσκείας αύτού,ας γεννώσιν αύτφ αί καθημε-
ριναί φροντίδες ύπέρ τής συντηρήσεως καί προαγωγής τοΟ
οίκου, γινομένη άληθής σύντροφος καί βοηθός του άνδρός.
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Τρίτο ν δφείλει ή γυνή, καθώς ό άνήρ έχει ιδίως τήν
φροντίδα τών έξω τής οικίας υποθέσεων, ν à φ ρ ο ν τ ί ζη
αύτη περί τ ώ ν έ σω τής οίκ Ρα ς, προ πάντων δέ
περί τ ή ς αν α.τ ροφή ς τ ώ ν τ έκ ν ω ν. Ουδέποτε πρέπει
ή γυνή νά λησμονή, δτι ό κύριος κύκλος τής ένεργείας αυ-
τής είναι δ οικδς της καί ή σπουδαιότατη ένασχόλησις τά έν
αύτω, καί μάλιστα ή ανατροφή τών τέκνων. Ή γυνή έκεί-
νη παραγνωρίζει τον κύριον προορισμόν της, ήτις παραμέ-
λουσα τά τού οίκου άσχολεϊται είς πράγματα ξένα αυτή, ή
αναμιγνύεται είς τά του ανδρός καθήκοντα, ή είναι παρα-
δεδομένη είς τάς διασκεδάσεις της. (Είκόνα έναρέτου γυναι-
κός ôp<f έν τή αγία Γραφή Παροιμ. λ').

Σημ. Ή διαφορά αής ιδιοφυίας τοϋ ανδρός καί τής γυναικδς υπο-
δεικνύει αυτοί? διάφορον πρσορισμον καί διάφορα εργα.'Η γυνή καί ό άνήρ
είναι μεν ίσης ανθρωπινής αξίας κα« εχουσι τα αυτά ανθρώπινα δικαιώματα
καί καθήκοντα, άλλ' ή φύσις επλασεν αυτούς πρυς διάφορα εργα,τον άν*ρα
διά τον δημόσιον βίον καί δ à τά έπιπονώτερα εργα, τήν γυναϊχα δια τον
οίκον καί τά άπαλώτερα εργα. Ό άνήρ προωρίσθη νά γίνη πολιτικός,στρα-
τιώτης, επιστήμων, έμπορος, τεχνίτης, γεωργός. Ή γυνή κυρίως σύζυγος
καί μήτηρ. Διά τούτο ε'ις εκείνον εδωκε ρώμην, θάρρος, θεωρητικον νουν,
πνεϋμα επιχειρηματικών, είς δε τήν γυναίκα τρυφερότητα αισθημάτων,
καρδίαν πλήρη φίλτρου καί στοργής, βαθύ θρησκευτικών αίσθημα, φιλαν-
βοωπίαν.Ή γυνή παρεκτρέπεται του φυσικου αυτής προορισμού ζητούσα νά
έπαγγέλληται εργα ανδρικά. Έάν ή γυνή άναγκασθή να επαγγελθή βιο-
ποριστικόν εργον,πρέπει τούτο νά σύμφωνη με τήν γυναικείαν ίδιοφυΐαν καί νά
μή εκθέτη αυτήν εις τον δημόσιον θορυβώδη βίον. Κατάλληλα γυναικεία
εργα είναι τά τής ύπηρετρίας, τροφού, ραπτρίας, οικονόμου, παιδαγωγού,
διδασκαλίσσης, διδασκάλου τής ζωγραφικής καί μουσικής προς κόρας. Το
έργον τής ήθοποιοϋ ή αοιδού όέν είναι μεν κχθ' εαυτ'ο κακόν, περικλείει
δμως πολλούς κινδύνους διά τήν άρετήν τής γυναικός. Ή γυναικεία αρετή
σώζεται έν τώ οικογενειακά) βίω, είναι άνθος χρήζον τής σκιάς τοϋ οίκου·

7
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§ 4L6

Τίνα εΐναι, τα κα&ήκοντα τών γονέων Λρος τά τέκνα καϊ τών
τέκνων προς τονς γονείς',

Τών γονέων πρδς τ ά τέκνα καθ γι κ ο ν είναι
ή άγάπηπρδς α ύ τ ά κ α I ή π ε ρ I τ ή ς ανατρο-
φής αυτών φ ρ ο ν τ ί ς. Δώσαντες αύτοις τήν ύπαρξιν,
δφείλουσι νά καταστήσωσιν αύτήν άληθή εύεργεσίαν, καλώς
άνατρέφοντες αύτά. « Εκτρέφετε τά τέκνα ύμών έν παιδεία:
καΙ νουθεσία Κυρίου,» λέγει ή Γραφή ( Έφεσ. στ', 4).Είς
τήν περί τών τέκνων φροντίδα όδηγούμεθα καΙ ύπ ' αύτής τής
φύσεως. Ή στοργή πρδς τά τέκνα είναί Ιμφυτος. Πρδ
πάντων έν τή μικροί ήλικί^, δταν τά τέκνα £χωσι μεγίστην
άνάγκην τής τών γονέων περιποιήσεως, δφείλουσιν ούτοι νά
μεριμνώσι περί αύτών. Ή δέ άνατροφή δέν πρέπει νά σκοπή
μόνον τήν άνάπτυξιν του σώματος, άλλά νά έκτείνηται καΙ
είςτήν άνάπτυξιν τοΟ πνεύματος, τοΟνοΟ
καΙ τήςκαρδίας αύτών. Ιδίως δφείλουσιν οί γονείς νά
έμπνέωσιν άπδ τρυφεράς ήλικίας είς τά τέκνα τήν ά-
γάπη νπρδςτήνήθική ν, τδ σέβας πρδς τδν θεδν, τήν
άγάπην πρδς τδν πλησίον, τδν έρωτα πρδς τήν πατρίδα, τδν
πόθον έν γένει πρδς πάν δ,τι άγαθδν, εύγενές, υψηλδν καΙ
γενναΐον. "Οταν άπδ τής μικράς ταύτης ήλικίας, δτε ή ψυχή
τοΟ ανθρώπου εϊναι εύπλαστος, όδηγηθή τις είς τήν άρετήν
και άγαπήστρ ταύτην, εύκολώτερον έν τφ λοιπφ βίψ του
θά βαδίσγ) τήν όδδν ταύτης. Ή μήτηρπρδ πάντων
παρ γ μένει ό παις τδν πλειότερον χρόνον,έχει τδμέγιστον καΙ
σπουδαιότατον μέρος έν τή άνατροφή ταύτη τών τέκνων. Τα

δ έ τ έ κναδφείλουσιπρώτοννάσέβωνταιτους
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γονείς των, μηδέν λέγοντα ή πράττοντα, τό όποιον ή-
θελε δείξει έλλειψιν τοΟ σεβασμού τούτου.Οί γονείς ήμών είναι
ανώτεροι ήμών κατά τά φώτα, κατά τήν πειραν, κατά τήν
άξίαν έν γένει. Μή τιμώντες αυτούς, δεικνύομεν, ότι δέν τι-
μώμεν τα φώτα, τήν άρετήν καί τήν άξίαν. «Τίμα τόν πα-
τέρα σου καϊ τήν μητέρα σου,» λέγει ή πέμπτηέντολή
τοΟ δεκάλογου. Παρά πασιδέτοιςλαοίς έθεωρήθη
πάντοτε μεγίστη μέν άρετή ή πρός τούς γονείς εύσέβεια, μέ.
γιστον δέ έγκλημα ή πρός αύτούς ασέβεια!(*) Δ'εύτερον
δφείλουσι τά τέκνα τοϊς έαυτών γονεΟσιν ύ π α κ ο ή ν. Οί
γονείς τρυφερώς ήμάς άγαπώντες γνωρίζουσι κάλλιον ήμών
καϊ παντός άλλου τό άληθές ήμών συμφέρον. Ή πεποίθησις
αύτη πρέπει νά έμπνέη ήμϊν τελείαν πρός αύτούς ύπακοήν.
Καϊ ή Γραφή λέγει· «Τά τέκνα υπακούετε τοϊς γονεΟσι
κατά πάντα· τούτο γάρ έστιν εύάρεστον τφ Κυρίψ» (Κο-
λασσ. γ',20).Τρίτ ο ν δφείλουσι τά τέκνα πρός τούς γονείς
άγάπην. Ή πρός ήμας άγάπη έκείνων πρέπει νά έγείρη
καϊ έν ήμιν άγάπην πρός έκείνους. Καϊ τίς άγάπη πρός ή-
μάς δύναται νά παραβληθη πρός τήν πρός ήμάς άγάπην τών
γονέων ήμών; Δεικνύομεν δέ τήν άγάπην ταύτην, έάν μή
πράττωμεν 5,τι ήθελε δυσαρεστήσει αύτούς, έκτε)ώμεν δέ
δ,τι γνωρίζομεν, δτι ήθελεν άρέσει αύτοϊς. Αύτη είναι ή ά-
ληθής υ ί ι κ ή άγάπη. Τέταρτον τέλος καθήκον τών
τέκνων πρός τούς γονείς είναι ή εύγνωμοσύνη πρός αυ-
τούς. Οί γονείς είναι οί μέγιστοι ήμών μετά θεόν εύεργέται.
Ai φροντίδες, οί κόποι καϊ μόχθοι, αί λυπαι καϊ πάντα έν γέ-
νει, δσα ύποφέρουσιν, ?να άναθρέψωσιν ημάς έν τη παιδική

(*} Κλ έ ο β ι ς καϊ Β ί τ ω ν παρ'Ήροδίτω Παρά τοΓ; 'Α 6 η να ί ο t ς
αυστηρότατα έτψιωροϋντο οί μή εκτρεφοντες τους γονεΓς ίων υίοί.
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ήλικίοι,δέν δύνανται νά άριθμηθώσιν. Αί εύεργεσίαι των καθό-
λου εΐναι άπειροΐ.Τάς εύεργεσίας δέ ταύτας ούδέποτε πρέπει νά
λησμονώμεν, πάντοτε δέ δφείλομεν νά εύγνωμονώμεν # αύτοις
δι' αύτάς. Τήν εύγνωμοσύνην δέ ταύτην δφείλομεν νά δει—
κνύωμεν τοις γονεύσιν ήμών πάντοτε μέν, Ιδίως δέ, όταν έκ
τού γήρατος πάσχωσιν ή έχωσι καθόλου ανάγκην ήμών. Τό
γηροκομεΐν τούς γονείς ίερώτατον ένομίσθη πάντύτε καθήκον
παρά πάντων τών πεπολιτισμένων λαών.

Σημ. (1) Καί οι àâeJcpoi εχουσι καθήκοντα προς αλλήλους νά άγαπώ-
σιν αλλήλους,να συγχωρώσι τά σφά/ματα αλλήλων και να ύποστηρίζωσιν
αλλήλους, ώς τέχνα τ&ν αυτών γονέων καί τοϋ αύτου αίματος, ώς μέλη
της αυτής οικογενείας,ώς φέροντες το αύτο ονομα καί άνατραφέντες καί ζή-
σαντες έν τω αύτω οίκω. Οί αδελφοί ιδίως πρέπει να μεριμνώσι περί τών
αδελφών αύτών χαί έν περιπτώσει θανάτου του πατρός νά λαμβάνωαιν
αύτάς ύπο τήν προστασίαν των άντ* αύτοΰ.

Σημ. (2) Σέβας χαί τιμή οφείλεται παρά του άνθρώπου καί προς εκεί-
νους, οΐτινες, ώς οί γονείς ήμών φροντίζουσι περί της μορφώσεως ήμών,
οίοι είναι οί διδάσχα,Ιοι καί οί xr\êefiôrec ήμών. καί προς τούς γ/ρονζας
εν γένει, ρϊτινες υπηρέτησαν τήν κοινωνίαν καί απέκτησαν πεΓραν και
συνεσιν.

§ ^

Τίνα είναι τά μεταξύ οικοδεσποτών χαί ύπηρετών κα-Ο^κοντα*

Είς τήν οίκίαν άνήκουσι καί οίύπηρέται ηοίκέται,
οιτινες έπί μισθφ άναλαμβάνουσι νά ύπηρετώσιν έν αύτω.
"Οπως έν ταΐς σχέσεσι μεταξύ αύτών καί τών οικοδεσποτών
αύτών ίσχύωσι δικαιοσύνη καί φιλανθρωπία ή αί υπαγορεύ-
σεις του ήθικού νόμου τής άγάπης, πρέπει να έκπληρώνται
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9*1

τά έξης καθήκοντα. Οί οίκοδεσπόται δφείλουσι 1) νά
μ ι σ θ ο δ ο τ ώ σ ι τους ύπηρέτας αναλόγως τής α-
ξίας κ αϊ τ ή ς έ ρ γ α σ ί α ς τ ω ν. θά ήτο άδικον να ά-
παιτώμεν βαρυτάτας έργασίας άντί εύτελεστάτης αντιμι-
σθίας* 2) να έμμέ^ωσι πιστοί είςτάςσυμφω-
ν ί α ς αύτών. Εναντίον παντδς δικαίου πράττει έκεινος, βστις
στερεί τον ύπηρέτην του μισθοΟ ή δίδει αύτω δλιγώτερον τοΰ
συμπεφωνημένου. « 'Ιδού, λέγει ή Γραφή, ό μισθός τών έργα-
τών τών άμησάντων τάς χώρας υμών κράζεις καΐ αί 8οαΙ
τών θερισάντων είς τά ώτα Κυρίου Σαβαώθ είσεληλύθασιν »
(Ιάκωβου ε', 4).3) νά μ ή έπιβάλλωσιν αύτοΐς έ ρ-
γασίαν άντικειμένήν ε Î ς τήν ήθικήν ή έ ξ ε υ-
τ ε λι σ τ ι κ ή ν καΙ άντιβαίνουσαν είς τήν άνθρωπίνην άξίαν.
Όχι δέ μόνον δέν πρέπει νά θέτωσιν είς κίνδυνον τήν ήθικήν
αύτών, αλλ' όφείλουσι καΙ νά προφυλάττωσιν αύτούς άπδ
παντός τοιούτου κινδύνου, ώς τόπον γονέων σχεδόν έ-
πέχοντες πρδς αύτούς. Διά τοΟτο πρέπει οί οίκοδεσπόται νά
δδηγώσι τούς έαυτών ύπηρέτας είς τδ άγαθδν, καΙ νά φρον-
τίζωσιν, ώστέ ούτοι νά. έκπληρώσι τα θρησκευτικά αύτών
καθήκοντα. Έν γένει δέ ποτέ δέν πρέπει οί οίκοδεσπόται να
λησμονώσιν, δτι οί ύπηρέται είναι άνθρωποι, έν οίς πρέπει
να σέβηταί τις τήν άνθρωπίνην άξίαν 4' )νάμήέπιβάλ-
λ ω σ ι τοις ύπηρέταις έργασίας, αιτινες ήδυναντο νά θέ-
τωσιν είς κίνδυνον τήν ύγείαν ήτήνζωήν
των. Τούτο θά ήτο έλλειψις τής πρδς αύτούς ώς άνθρώπους
δφειλομένης άγάπης καί φιλανθρωπίας·5) Έν γένει δφείλουσι
νά μεταχειρίζωνται τούς ύπηρέτας φιλοφρόνως,
δπως αρμόζει νά προσφέρηταί τις προς πάντα έν γένει άνθρω-
πον, μή λησμονοϋντες,δτι οί ύπηρέται δέν είναι άνδρα-
ποδαήδοΰλοι, δηλ. κτήματα τών κυρίων αύτών, αλλ '
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έλεύθεροι άνθρωποι, έκουσίως έπί μισθψ άναλαμβάνοντες ύ-
πηρεσίαν τινά. Ή δουλεία, ήτις παρά τοϊς άρχαίόις χα-
τεδίκαζε τό ήμισυ σχεδόν τής άνθρωπότητος είς κτηνώδη κα-
τάστασιν, άρνουμένη αύτφ τήν άνθρωπίνην άξίαν, καί ήτις
καί σήμερον έτι διασώζεται παρά τοις έθνικοίς λαοΐς, προσ-
βληθείσα ύπό τοΟ χρ ι σ τιαν ι σ μ ο Ο, κατά μι-
κρόν έξέλιπε τελείως άπό τών χριστιανικών λαών. Τό εύ-
αγγέλιον κηρύξαν πάντας τούς άνθρώπους αδελφούς καί
τήν πρός πάντας άγάπην ύψιστον καθήκον, υπέσκαψε τά θε-
μέλια τής δουλείας. Ό Παύλος λέγει ρητώς, δτι ένώπιον
τοΟ Θεου «ούκ ένι δούλος ούδέ έλεύθερος» (*). Μόνον τοι-
αύτη, οία δια τών άνωτέρω δρίζεται, μεταχείρισις τών ύπη-
ρετών είναι δικαία καί σύμφωνος πρός τήν χριστιανικήν ήθικην.
«Οί κύριοι, λέγει ή Γραφή, τό δίκαιον καί τήν Ισότητα τοΤς
δούλοιςπαρέχετε»(Κολασσ.δ' ,1).Οί δέ ύπ η ρ έ τ α t δφείλουσι
πρός τούς οίκοδεσπόταςπρώτον σέβας, ώς ύπερέχοντας
κατά τήν άνάπτυξιν καί τήν κοινωνικήν θέσιν. Δεύτερον
πρόθυμον ύπακοήν είς τάς διαταγας αύτών δίν πρέπει
δηλ. νά ύπηρετώσι χάριν τοΟ μισθού μόνον, άλλά καί έξ ά-
γάπης κινούμενοι πρός έκείνους, μεθ ' ων συζώσιν έν τη αύτη
οίκί<£ καί παρ' ων έχουσι τοσαΟτα εύεργετήματα. Τρίτον
χρηστότητα καί π ί σ τ t ν έν τη ύπηρεσί<£. Δέν πρέπει
δηλ. μήτε νά λέγωσι μήτε νά πράττωσί τι, το όποιον νά
δεικνύη δολιότητα πρός τούς οίκοδεσπότας, νά μ·ή κοινοποιώσι
τοις άλλοις τά Ιδιαίτερα τοΟ οίκου, δσα είναι ανάγκη να μέ-
νωσι μυστικά,καί μή νοσφίζωνται έκ τών τοις οικοδεσπότες α-
νηκόντων πραγμάτων.ΤοΓς ύπηρέταις παραγγέλλει η Γ ρ α φ ή*
β Δούλους ιδίοις δεσπόταις ύποτάσσεσθαι, εύαρέστους είναι, μή

(*) Πράβλ. καί έπιστολήν προ; Φιλήμ,ονα.



- ΊΕ^Ηηη

«

άντιλέγοντας, μή νοσφιζομένους, άλλά πίστιν πάσαν ένδει-

κνυμένους άγαθήν» (Τίτ. β', 9).

§

Τίνα τα έκ τής πολιτείας γεννώμενα καθήκοντα και πρώτον
τί εΐναι πολιτεία;

ι

Καθώς έκ τής οικογενείας ούτω γεννώνται καί έκ τής πο-
λιτείας Ιδιαίτερα τινα καθήκοντα. Πολιτείαή κράτος
είναι ή ύπό κοινούς νόμου ςένωσις τών ανθρώ-
πων ή σκοπούσα α) τήν έ ξ α σφάλι σιν τών αμοιβαίων
δικαιωμάτων καί β') τήν διά κοινής συμπράξεως
π ρ ο α γ ω γ ή ν έν γένει τών κ ο ι ν ώ ν πνευματικών τε καί
ύλικών συμφερόντων. Ή ένωσις αύτη δέν είναι αύθαί-
ρετος· είς αύτήν οδηγούμεθα ύ π' α ύτής τής φύσεως.
Ό άνθρωπος δηλ. έπλάσθη παρά του ΘεοΟ, ίνα ζή έν πο-
λιτική κοινωνία. Αύτη είναι ή φυσική του κατάστασις, ούχί
δέ ή έν ττι άγριότητι,δπως τινές έσφαλμένως έδδξασαν (*)Λ\ν
ήτο ή άγρία ή φυσική κατάστασις του άνθρώπου, τότε έν
αύτη θά έτελειοποιεΤτο ούτος, ένω τούναντίον συμβαίνει· δι-
ότι δ έν τή πολιτεία βίος τελειοποιεί καί έξευγενίζει τδν άν-
θρωπον. Πρδς ταύτην λοιπδν προωρίσθη ύπδ του Πλάστου ό
άνθρωπος. Ήέξ ουσία κατά ταΟτα ή έν δνόματι τών νό-
μων ένεργουσα δέν είναι αύθαίρετδς τις έπινόησις ή σφετε-
ρισμός, άλλά πηγάζει έξ αύτής τής φύσεως καί τοΟ προο-
ρισμού τής πολιτείας. Οί νόμοι άπαιτοΟσι τήν έξουσίαν. Οί
νόμοι είναι οί συγκρατοΟντες τήν πολιτείαν δεσμοί. Πρδς ό-
ρισμδν,τήρησιν καί έφαρμογήν τών νόμων τούτων ή πολιτεία

Ρ Τον<χώ.

β' . καθηκοντα προσ τον πλησιον
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έχει άνάγκην ά ρ χ ώ ν ή έ ξ ο υ σ ι ώ ν,τής νομοθετικής,
ήτις ορίζει αύτούς, τής δικαστικής, ήτις κρίνει κατ *
αύτούς και τής έκτ ελεστ ικής, ήτις έφαρμόζει αύτούς.
Κατά ταύτα οί άρχοντες, οί ύπό τών πολιτών έκλεγόμενοι
καϊ όριζόμενοι προς διαχείρισιν τών έξουσιών ή αρχών τού-
των, δύνανται νά διακριθώσιν είς νομοθέτας,είς δικαστάς καϊ
είς έκτελεστάς τών νόμων, ών προΐσταται ό βασιλεύς έν ταΐς
βασιλευομέναις πολιτείαις, είς πρόεδρος δέ έν ταΐς δημοκρα-
τουμέναις. Τά λοιπά μέλη τής πολιτείας είναι οί άπλοι πο-
λίται. Ή πολιτεία, είς ήν έγεννήθησαν οί πατέρες καϊ προ-

πάτορες ήμών καλείται καϊ πατρίς.

§

Τίνα ta καθήκοντα τών αρχόντων καϊ τών άρχομ,ενων η τών
πολιτών,

Ό ήθικος νόμος τής άγάπης επιβάλλει συμφώνως προς τήν
έννοιαν καϊ τον σκοπον τής πολιτείας είς τούς άρ-χοντας, δηλ.
τούς νομοθέτας,δικαστή ς καϊ έκτελεστάς τών νόμων,ώρισμένα
καθήκοντα. Τάκαθήκοντα τών νομοθετών εί-
ναι 1) νάνομοθετώσι νόμους δικ α ί ο υ ς. "Οταν
οί νόμοι άποβλέπωσιν είς τήν ώφέλειαν μιας μόνον τάξεως
άνθρώπων, ή έν γένει ήθελον μόνον τούς μέν ωφελήσει, τούς
δέ τών πολιτών βλάψει, δέν είναι αληθείς νόμοι. Διότι δ
σκοπος τών νόμων έν τινι πολιτεία είναι αύτο δη τοΟτο, ή
προάσπισις καϊ έξασφάλισις τών δικαιωμάτων πάντων τών
πολιτών. 2 ) Ν ά μή νομοθετώ σι νόμους έ ν αντίο ν
τής ήθικής. Άφου ή πολιτεία σκοπεί τήν προαγωγήν
καί τών πνευματικών τών άνθρώπων συμφερόντων, τήν πνευ-
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ματικήν καί ήθικήν αύτών μόρφωσιν, ήθελεν αντιβαίνει είς
τόν προορισμόν της τούτον τό νά διευθύνηται κατά νόμους
άνηθίκους. Ούδέποτε δια τούτο ό νόμος πρέπει να έπιβάλλη τι
άνήθικον. Ό ανήθικος νόμος, ό διατάσσων τι έναν-
τίον τής συνειδήσεως δέν ύποχρεοΐ μάλίστα ουδένα- δι-
ότι ανώτερος πάντων τών νόμων είναι ό θείος,ό ηθικός νόμος,ό
διά τής συνειδήσεως μαρτυρούμενος. Ή ήθική είναι ανωτέρα
τών ανθρωπίνων νόμων. 3) Ν à μ ή δ ρ ί ζ ω σ'ι π ο ι ν ά ς,
ειμή μόνονδικαίας, καί τοιαύτας, αίτινες ν à τ ε ίν ω-
σιν είς τήν βελτίωσιν τών τιμωρουμένων. Διότι ή
ποινή δέν έχει άπλώς και μόνον σκοπόν νά Ικανοποίηση τήν
προσβληθεΐσαν δικαιοσύνην,άλλά καί τήν βελτίωσιν τών τι-
μωρουμένων. "Αλλως τε έν τφ όρίσμψ τών ποινών καί έν γέ-
νει έν τή μεταχειρίσει τών καταδίκων καί υποδίκων δέν πρέ-
πει νά παρορώνται αί ύπαγορεύσεις τήςφιλανθρωπίας,
ήτις ούδέποτε πρέπει έντελώς άπό τής δικαιοσύνης νά χω-
ρίζηται. Τήν φιλανθρωπίαν πρός τούς έν ταις φυλακαίς συν-
ιστά ρητώς τό Εύαγγέλιον (Ματθ. κε', 31—46)· 4) Οί ν ό»
μ οι, ούς θέτουσι,πρέπει νά ήναι σαφείς· διότι νόμοι ασα-
φείς, οίτινες δια τούτο μένουσιν άγνωστοι, δέν εύθύνουσιν ου-
δένα. Τών δέέκτελεστών τών νόμων καί δικα-
στών τά καθήκοντα είναι 1) Να μελετώσι καλώς καί γι-
νώσκωσιτούς νόμους, καθ ' ούς θά κρίνωσιν ή ούς θά
έφαρμόσωσι. 2) Νάμή λαμβάνω σιν υπ' δ ψ ι ν τάς
άτομικάς των δοξασίας, άλλά νά έφαρμόζωσι τόν
νόμον κατά τό πνεύμα αύτου. 3) "Οταν οί νόμοι ή-
ναι άσαφεϊς ήσιγώσιν έντελώς περί τίνος ώρισμέ-
νης περιστάσεως, τότε μόνον δύναται ή συνείδη-
σ ι ς τών άρχόντων νάσυμπληροΐ αυτούς. 4) Πάσα μ ε-
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ρ ο λ η ψ ί α ή προσωποληψία είναι έγκλημα έκ
μέρους τών αρχόντων.

Τών δέ αρχομένων ή πολιτών πρώτον καθήκον
είναι δ σεβασμδς πρδς τούς άρχοντας,, και ιδίως
πρδς τδν βασιλέα ή τδν προϊστάμενον τής πολιτείας. Σεβό-
μενοι τούς άρχοντας σεβόμεθα τδν νόμον ή τήν δικαιοσύνην,
ην ούτοι διαχειρίζονται, καΙ τήν πατρίδα, ην διοικοϋσι. «Τδν
βασιλέα τιμάτε,» λέγει ρητώς ή Γραφή (Α' Πέτρ. β', 17). .
Δεύτερον καθήκον τών πολιτών είναι να ύπακούωσιν
είςτούς νόμους τής πατρίδος, έκπληροΟντες πάντα τά
ύπδ τούτων αύτοις έπιβαλλόμενα καθήκοντα,καταβάλλοντες
ίδίως προθύμως τούς νομίμους φόρους, άνευ τών οποίων αί
κοιναί άνάγκαι τής πολιτείας δέν δύνανται νά πληρωθώσιν.
« Απόδοτε,λέγει δ Παύλος, πάσι τάς δφειλάς, τφ- τδν φόρον
τδν φόρον, τφ τδ τέλος τδ τέλος, τφ τδν φόβον τδν φόβον,
τφ τήν τιμήν τήν τιμήν» (Τωμ. ιγ', 7 — 8). ΚαΙ δ Κύριος
ειπεν «Απόδοτε τά τοΟ Καίσαρος τφ Καίσαρι» (Ματθ.κβ',
1). Ή άρχή άπόλλυσι τδ δικαίωμα νά ά-
π α ι τ ή σ τρ ύπακοήν μόνον 1 ον "Ο τ α ν ά ν τ ι τ ί-
θηται αύτήείς τούς νόμους· διότι ή βάσις του
κύρους τής άρχής είναι δ νόμος. Τδ έργον αύτής êlvat và
έκτελέσγ) τδν νόμον. "Οταν λοιπδν δέν διατάσση έν δνόματ*
τοΟ νόμου, τότε ή διαταγή αύτής γίνεται μόνον έν δνόμοίτι
τής άτομικής τοϋ άρχοντος θελήσεως ή τής αυθαιρεσίας του.
Τότε παύει νά διατάσσ/) ώς άρχή. 2ον "Ο τ α ν δ ι α τ ά σ σ yj
έν δνόματιν ό μων άδίκωνήάνηθίκων, αντι-
κειμένων είς τδ φυσικδν αίώνιον δίκαιον ή είς τδ θέλημα τοΟ
θεου· διότι ύπεράνω τών άνθρωπίνων ΐσταται ο θεΐός ήθικδς
νόμος, Τότε ίσχύει τδ άξίωμα· «Πειθαρχειν δει θεφ μαλ-
λον ή άνθρώποις» (Πράξ. ε', 29).



Κ ο ι ν όν δ έ κ α θ ή κ ο ν άρχόντωντεκαΐ ά, ρ χ ο-
μ έ ν ω ν εϊναι ή πρός τήν πολιτείαν ή τήν πατρίδα άγάπη
•^φιλόπατρι α.Πάντες δηλαδή δφείλουσι lov ν à à π ο-
φ ε υ γ ω σ ι ν αύτοί παν ο,τι δύναται νά προξενήση ζ η μ ί α ν
είς τήν έλευθερίαν,τήν τιμήν καϊ τήν πρόοδον τής πατρίδος και
έν γένει είς τό κοινόν τής πολιτείας συμφέρον, μή λησμο-
»οϋντες, οτι μόνον έν τφ κοινψ συμφέροντι δύναται νά εύρεθη
καϊ τό άτομικόν, τουναντίον δέ, όταν τά κοινοί κακώς βαί-
νωσΐ καϊ τά ιδιαιτέρα συμφέροντα εκάστου τών πολιτών πά-
σχουσι*2ον όφείλουσιν οί πολϊται νά ά γ ω ν ί ζ ω ν τ α ι κατά
πάσης παρ' οιουδήποτε έπιχειρουμένης πράξεως έπι-
ζ η μ ίου είς τήν έλευθερίαν, τιμήν· καϊ πρόοδον καϊ έν γέ-
νει τα συμφέροντα τής πατρίδος,ύπερασπίζοντες αύτήν κατά
παντός έξωτερικοΟ ή έσωτερικου έχθροΟ καϊ δι' αύτής τής
θυσίας τοΟ αιματός των* καϊ 3ον νάσυντελώσιτό κατά
δύναμιν είς τήν προαγωγήν τής πατρίδος πράττοντες
προθύμως παν ό,τι δύναται να ύψωση τήν δόξαν, τήν δύνα-
μιν καϊ τήν εύτυχίαν αύτής. Τοιαύτη φιλοπατρία έ μ ε γ ά-
λ υ ν ε καϊ έδόξασε τήν Ελλάδα καϊ έν τοϊς άρχαίοις χρό-
νοις καϊ κατά τήν μεγάλην έπανάστασιν τοΟ 1821. Ή ι-
διοτέλεια τών πολιτών έπήνεγκε τούναντίον πάντοτε καϊ
παντα-χοΟ τήν ^παρακμήν τών έθνών. 'Οφείλει μέν ό χριστι-
ανός άγάπην πρός πάντα άνθρωπον, άλλά πρός τούς συμπο-
λίτας του κατά πρώτον λόγον.

§ SO

Τίνα τά έκ της εκκλησίας γεννώμενα καθήκοντα;

Ό άνθρωπος δέν ανήκει μόνον είς τήν οίκογένειαν καϊ τό

'/'V;·":'--*· '.Γ

β'. καθηκοντα προσ τον πλησιον
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κράτος ή τήν πολιτείαν· είναι μέλος καΙ τής έκκλησίας, καΙ
έχει ώς τοιούτος ίδιαίτερά τινα καθήκοντα έπιβαλλόμένα
αύτφ ύπο του ήθικου νόμου τής άγάπης συμφώνως προς
τήν έννοιαν τής έκκλησίας. Εκκλησία είναι ή ε ν ω σ ι ς
τώνπιστευόντων ε ί ς τ ό ν ΤησοϋνΧρι στ ο ν
κ α I ά ν α γ ν α) ρ ι ζ ό ν τ ω ν α ύ τ δ ν ώ ς σωτήρα των
και ά ρ χ η γ ο ν το 0 θρησκευτικοΟ α ύ τ ώ ν β ί ου,
ή σ κ ο π ο Οσα τήν σωτηρία ν αύτών η τήν
θρησκευτική ν καΙ ήθικήν μ ό ρ <ρ ω σ t ν αύτων
κατά τήν-δίδασκα λίαν καΙ το πνεύμα τοΟ Ι-
ησού Χριστ ο υ. Και ή έκκλησία, όπως καΙ ή πολι-
τεία, έχει άνάγκην άρχων, όπως διευθύνωσιν αύτήν καΙ - ί-
φαρμόζωσι τά κατάλληλα μέσα προς τον ύψηλον αύτής σκο-
πών. Ούτοι είναι οί λειτουρ γοΐήκληρ ικ ο I, κατ '
άντίθεσιν πρός τούς οποίους οί λοιποί χριστιανοί καλούνται
π ι σ τ ο ί ή λ α Χ κ ο ί. Έκ τής έννοιας ταύτης τής έκκλη-
σίας (*) πηγάζουσιν άναγκαίως τά έξης καθήκοντα.

Tb καθήκον τών κληρικών είναι νά έκπληρώσιν εύ-
συνειδήτως και προθύμως τά έργα τής λειτουργίας των, Ιον
διδάσκοντες τον λαοντάς άληθείας του εύαγγελίου,2ον
έκτελοΟντες τάς ώρισμένας τ ε λ ε τ ά ς τής λατρείας,
και 3ον διοικούντες τήν έκκλησίαν κατά τούς νομούς
αύτής.Όπως δέ ή ένέργεια αύτών έπιτύχτ), δφείλουσι π ρ ώ-

(') ΣΗΜ. Ή πολιτεία συμφώνως προς τον κύριον σκοπον αύτής,δστις βΐ-
ναι να προασπίζη τα δικαιώματα τών πολιτών κα: κωλύη πασαν κατ»
αυτών βλάβην, δικαιούται να ποιή χρήσιν τής βίας. Ή έκκλησία τουναν-
τίον ή σκοπον επιδιώκουσα το διδάσκειν και οωτίζειν τον λαον, ουδέποτε
δύναται να ποιή χρήσιν τής βίας, μόνον οπλον έχουσα τον λ<5γον και τήν
πειθώ.
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το ν νά ήναι κάτοχοι τής αναγκαίας παιδείας. Το έργον
τού κληρικού είναι κυρίως έργον διδασκάλου του λαου. Πώς
λοιπόν δύνανται νά διδάξωσιν οί κληρικοί,έάν δεν ήναι αυτοί
δεδιδαγμένοι ; Ό ΠαΟλος άπαιτεϊ ρητώς ίνα ό έπίσκοπος
ή ό πρεσβύτερος ήναι «διδακτικός» (Α' Τιμοθ. γ7, 3), καί
«άντέχηται του κατά διδαχήν λόγου, ίνα δυνατός ή καί
παρακαλεϊν έν τή διδασκαλίοι τ ή ύγιαινούσγ) καί τους αντι-
λέγοντας έλέγχειν» (Τίτ. α', 7). Το κήρυγμα coû λογού εί-
ναι λοιπόν κατά τήν Γραφήν κυριώτατον έργον του λειτουρ-
γού. Πώς δύναται νά έκτελέσγ) τούτο, αμαθής ών; Δια τούτο
καί έκκλησία καί πολιτεία πρέπει νά λαμβάνωσι προ'νοιαν
περί έπιστημονικής έκπαιδεύσεως του κλήρου. Ή πολιτεία
δέν δύναται νά μή ένδιαφέρηται υπέρ τής έκκλησίας, άφου
ή πνευματική καί ήθική μόρφωσις τών πολιτών δέν είναί τι
ξένον αύτή (πρβ. §48). Δεύτερον όφείλει ό κληρικός νά
παρέχν) τον β ί ο ν του τύπον καί ύπογραμμδν εύσε-
βείας καί ήθικής. , Πρέπει κατά τον αύτδν Ιίαυλον νά
ήναι «άνέγκλητος καί άνεπίληπτος» (αύτόθι) καί τύπος τών
πιστών έν λόγψ έν αναστροφή, έν άγάπΥ), έν πνεύματι, έν
πίστεις έν άγνεί^ (Τιμοθ. δ', 12). "Αλλως τίνα δύναμιν θα
έχωσιν οί λόγοι αύτου, όταν διδάσκϊ) μέν, μή πράττϊ) δέ;
Τό προσόν μάλιστα τούτο τής άρετής είναι τφ κληρικψ
σπουδαιότερον του πρώτου. Είναι πολλω προτιμότερος ό ά-
μαθης μέν άλλά χρηστός κληρικός, του σοφοΰ μεν άλλα
φαύλου. Ό τελευταίος ένεκα τής διαφθοράς αύτοΟ είναι δλως
ρηστος είς τδ έργον του έκκλησια^τικοΟ λειτουργού. Τών
δέ λαϊκών καθήκοντα είναι νά σ έ β ω ν τ α ι τούς
νόμους καί κανόνας τούς διευθύνοντας τήνέκκλησίαν
(Φιλιππ. β', 12,Β', θεσσαλ. γ', 14),διότι ayzu τοΟσέβασμοΟ
■ τούτου άπειλειται αύτή ή συντήρησις τής έκκλησίας, ν à
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άκροώνται προθύμως τής διδασκαλία ς τοΟ Ευαγ-
γελίου,καί νά μ ε τ έ χω σ ι τών θρησκευτικών τελετών,
πρός δέ νά τ ι μ ώ σ ι τούς λειτουργούς τής έκκλησίας.
Κοινά δέ αμφοτέρων κάΐ τών λαϊκών καί τών κληρικών
καθήκοντα είναι νά δείκνύωσι 1) πίστιν ε!ς τήν έκ-
κ λ η σ ί α ν. Ούδέποτε έπιτρέπεται ύπό τής ήθικής χάριν
συμφέροντος νά έγκαταλίπη τις τήν έκκλησίαν ( Έβρ. ι', 23
Έφεσ.δ', 14). Ή αποστασία έθεωρήθη πάντοτε έγκλημα
κατά τής έκκλησίας καί άγνωμοσύνή πρός αύτήν τήν θρη-
σκευτικός κάΐ ήθικώς έκθρέψασαν τόν άποστατοΟντα. 2)
Ζήλον ύπέρ τής τιμή ς,δ ι ασώσεως καί έ ζ α π λ ώ-
σεως τής έκκλησίας. "Οταν βλέπων τις προσβαλ-
λομένην ή κίνδονεύουσαν τήν έκκλησίαν άδιαφορη ή ούδόλως
μεριμν$ περί τής έξαπλώσεως της, δέν έχει πρός αύτήν ά-
ληθή άγάπην. 3) Τρίτον καθήκον πάντων τών χριστιανών είναι
νάσπουδάζωσι τό κατ ' αύτούς πρόςτήνβ ε λ τ ί ω-
σιντήςκαταστάσεως τής έκκλησία ς,τΐρός έπιτυ-
χεστέραν έπίτευξιν τοΟ ύψηλοϋ αύτής σκοπού. Δια τοΟτο πο£ν
ο,τι δύναται νά ύψώση τήν έκκλησίαν, δφείλει πας αληθής -
χριστιανός να άσπάζηται προθύμως καί ένισχύτρ, έργαζόμενος
ύπέρ αύτής και δαπανών προθύμως ύπέρ τών αναγκών αύτής,
ίδίως ύπέρ τής Ιδρύσεως καί διατηρήσεως εύπρεπών ναών καί
τής καλής έκπαιδεύσεως καί άξιοπρεπους συντηρήσεως του
κλήρου.



Γ' . ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΣ ΕΑΥΤΟΝ

111

Γ'.

Καθήκοντα τοϋ άνθρωπου προς έαυτόν.

§ «1.

Τί είναι αγάπη προς ημάς αυτούς και πώς διαιρούμε ν τα
προς ημάς αύτονς καθήκοντα;

Ή θ ε ία ε ί κ ώ ν ή ή άνθρωπίνη άξία, ήν τιμώμεν έν
τφ πλησίον καίδι' ήν δφείλομεν άγάπην πρδς αύτδν, έ ν υ-
, π ά ρ χ ε t κ αί έ ν ή μ τ ν. Διά τοΰτο δ φ ε ί λ ο μ ε ν ά γ ά-
πηνκαίπρδς ήμάς αύτούς. Ή ευαγγελική έντολή ή έ·
πιβάλλουσα ήμιν' τήν άγάπην πρδς τδν πλησίον προϋποθέτει
τήν πρδς ήμάς αύτούς καί ταύτην λαμβάνει ώς μέτρον έκεί-
νης, λέγουσα* »'Αγαπήσεις τδν πλησίον σου ώς σε αυ-
τόν.» Έχομεν λοιπδν καΙ πρδς ήμάς· αύτούς καθήκοντα.
. 'Αλλ' ίνα ή πρδς ήμάς αυτους άγάπη ήναι άληθής καί
δρθή, δέοννάήναιέλλογος καΐδικαία. Είναι
έ λ λ ο γ ο ς, δταν άγαπώμεν έν ήμιν δ,τι είναι άξιον άγάπης,
καί άναλόγως τής άξίας του. Τδ πνεύμα λ. χ. πρέπει νά
άγαπώμεν πλειότερον του σώματος. Έλλόγως άγαπφ έαυ-
τδν δ μετριόφρων, δηλ. δ μή ύπερτιμών τά έαυτοΰ προτερή-
ματα καΙ δμολογών τάς έλλείψεις του, άλογος τούναντίον
είναι ή πρδς έαυτδν άγάπη τοΟ άλαζο'νος καΙ ύπερηφάνόυ,
τοΟ ύπερτιμώντος τα προτερήματα του καΙ μή όμολογοΟντος
τάς έλλείψεις του. Ή άλαζονεία είναι κουφδτης. Δια τοΟτο
παρέβαλον τδν άλαζδνα πρδς στάχυν κενδν δρθιον ίστάμενον,
τδν δέ μετριο'φρονα πρδς στάχυν μεστδν κλίνοντα πρδς τήν
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γήν. Ή μετριοφροσύνη είναι μεγάλη άρετή,δέν πρέπει δμως
νά καναντα μέχρις έξευτελισμου ήμών αύτών· διότι πρέπει ό
άνθρωπος νά διασώζη πάντοτε τήν άξιοπρέπειάν του, μή δε-
χόμενος ποτε μήτε νά μεταχειρίζωνται αύτόν οί άλλοι ώς
δουλον, μήτε αύτός νά καταφεύγη είς ποταπά μέσα χάριν
τών συμφερόντων του, είς κολακείας, είς έπαιτείας, είς δά-
κρυα. Ό τοιούτος δέν είναι μετριόφρων, άλλ' εύτελής χα—
ρακτήρ. Δ ι κ α ί α δέ είναι ή πρός ήμας αύτους άγάπη, δταν
μή προσκρούγ) είς τά πρός τούς άλλους καθήκοντα ήμών, δ-
ταν μή άντίκηται είς τήν πρός τούς άλλους δφειλομένην ά-
γάπην ήμών. "Οταν ή πρός ήμας αύτούς άγάπη ήναι άλο-
γος, άμετρος καϊ άδικος, τότε καταντ^ είς τήν φιλαυ-
τία ν ή τόν έ γ ω ϊ σ μ ό ν. Τά πρός ήμας αύτούς καθή-
κοντα δυνάμεθα κατά τά πολυτιμότατα αγαθά παντός άν-
θρώπου τήν ζωήν, τήν τιμήν καϊ τήν ίδιοκτησίαν νά διαιρέ-
σωμεν είς κ α θ ή κοντά ώ ς πρός τή ν ζωήν ή-
μών καϊ τήν άνάπτυξιν τοΟ πνεύματος καϊ τοΟ σώ-
ματος ήμών, είς καθήκοντα ώς π ρ ό ς τ ή ν τιμήν ή-
μών, και είς καθήκοντα ώς πρόςτήν ίδιοκτησίαν
ήμών.

I

Ποίον είναι το κα&ήκον ήμών ώς προς τήν ζωήν ήμών;

Τό καθήκον ήμών ώς πρός τήν ζωήν ήμών είναι ή δ ι α-
τή ρ η σ ι ς αύτής. Όφείλομεν πάν δ,τι δύναται να βλάψτ,
αύτήν νά άποφεύγωμεν, νά μεταχειριζώμεθα δέ παν μέσον
νόμιμον, τό όποιον δύναται να συντελέση 'είς τήν διατήρη-
σιν αύτής. Τό καθήκον τοΟτο περιέχεται έν τγ) έντολ,γ) «Ού
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φονεύσει ς.» Καθώς δέν δικαιούμεθα νά φονεύσωμεν άλ-
λον τινά, ούτως ούδέν δικαίωμα έχομεν είς τό να άφαιρέσω-
μεν καί τήν ζωήν ήμών. Καθώς δφείλομεν νά σεβώμεθα τούς
άλλους ώς πλάσματα καί είκόνας τοΰ Θεού καί να τιμώμεν
τήν έν αύτοις άνθρωπίνην άξίαν, τοιουτοτρόπως δφείλομεν
να σεβώμεθα τό θείον π λ ά σ μ α καί τήν είκόνα
του ΘεοΟ ή τήν άνθρωπίνην άξίαν και έν ή μ ι ν Είς τό κα-
θήκον τοϋτο ά ν τ ι βαίνει πάσα π α ρ άμ έ λ η σ ι ς
τής " ζωής ήμών, πρό πάντων δέ ή αυτοκτονία
ή αύτοχειρία. Ή αύτοκτονία είναι ή έξ απελπισίας καί
-αηδίας τοΟ βίου αύτοπροαίρετος κατάλυσις τής ίδίας ζωής
έπί σκοπφ απαλλαγής τών ύπ ' αύτής έπιβαλλομένων βαρών
καί καθηκόντων. Ό α ύ τ ο κ τ ο ν ώ ν δ ε ι κ ν ύειάσέ-
β ε ι α ν π ρ ό ς τ ό ν Θ ε ό ν καί άχαριστίαν· άσέ-
βειαν μέν, διότι ένψ δ Θεός ηθέλησε τήν ύπαρξίν του, αύτός^
είς τήν θείαν ταύτην θέλησιν άντιτασσόμενος, αφαιρεί αύτήν·
άχαριστίαν δέ, διότι καταστρέφει μέγιστον άγαθόν, δπερ δ
πλάστης έν τή άγαθότητι αύτοΟ έδωκεν αύτω. .Πρός δ έ
τού ς οικείους τ ο υ κ α I τ ή ν πατρίδα του,
οίτινες παρ' αύτοΟ προσεδόκων δικαίως άγαθά, ά δ t α φ ο-
ρ ί α ν. Πόσον ή χριστιανική έκκλησία. έθεώρησε πάντοτε
φοβερόν έγκλημα τήν αύτοκτονίαν,δεικνύεται έκ τοΟ δτι στε-
ρεί τούς αύτόχειρας πάσης έπικηδείοο τιμής. Τάάγοντα
π ρ ό ς τήν α ύ τ ο κ τ ο ν ί α ν συνήθως είναι 1) ά -
κ ό λ α σ τ ο ς βίος καί άσωτο ς.ΑύτοκτονοΟσι συνήθως
άνθρωποι, οίτινες παραδοθέντες τυφλώς καί κτηνωδώς είς
απολαύσεις παντός είδους, . καταστρέφουσι καί τήν ύγείαν
καί τήν ύπόληψιν καί τήν περιουσίαν των, καί έπί τέλους
αίσθάνονται ή άπελπισίαν, διότι άπώλεσαν τά μέσα, ίνα έ-
ξακολουθήσωσι τόν πρότερον βίον των, ή ψυχικήν άδημονίαν
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τυπτόμενοι ύπό τής συνειδήσεως, ή άηδίαν καί κόρον τοΟ
βίου. Ή σωφροσύνη, ή έγκράτεια καί ό έν τγι άρετγ) έν γένει
βίος σ ώ ζ ο υσ ι ν άπδ τού έγκλήματος τούτου, καθιστών-
τα τόν βίον ήμών φαιδρόν. .2) Αχαλίνωτα πάθη
φθόνου, δργής, ζηλοτυπίας. Διά τούτο πρέπει να συνειθίζω-
μεν ήμάς αύτούς είς τό νά κρατώμεν τών έπιθυμιών καί
ορμών ήμών. 3) Δ ε ι λ ί α π ρ ό ς τ à δ υ σ τ υ χ ή μ α~
τ α. Διά τόν λόγον τούτον πρέπει ό άνθρωπος νά άσκτί έαυ-
τδν έν στερήσεσι καί νά σπουδάζη νά άποκτήστρ τήν γενναίο-
ψυχίαν έκείνην, ήτις θαρραλέως προσβλέπει πρός παν δύσ—
τύχημα. Γενναιοψυχίαν έν τοις δυστυχήμασιν Ιμπνέει ίδίως
ή εύσέβεια* διότι ό εύσεβής πεποιθώς, ότι ό θεός ώς πατήρ
προνοεί περί ήμών καί διευθύνει τά πάντα, καί ούδέν άνευ
τής θελήσεως αύτού δύναται νά γίνΥ), δέχεται αγογγύστως
τά δυστυχήματα ώς πατρικάς τιμωρίας καί ύπομένει έλπί-
ζων σωτηρίαν. Μόνον πρέπει να κ ρ ί ν η τ α ι ί π ι-
ε ι κ ώς ή α ύ τ ο κ τ ο ν ία, δταν προέρχηται έκ διατα-
ράξεως των πνευματικών δυνάμεων. "Αλλως χαρακτηρίζε-
ται δικαίως αύτη ώς έσχατον έγκλημα. Άλλ αν εϊναι έγ-
κλημα ή έξ άηδίας καί άπελπισίας άφαίρεσις της ζωής ή-
μών, ^καΐ καθήκον τδ διατηρειν τήν ζωήν, ύ π ά ρ χ ο υ σ ι ν
όμως καί περιστάσεις έν τω βιω, καθ &ς καθ ή-
κ ο ν ε i -ν α ι τ δ θ υ σ ι ά ζ ε ι ν τ ή ν ζ ω ή ν. Τοιαυ-
ται περιστάσεις είναι* îov "Οταν κ ι ν δ υ ν ε ύ 7) διά τής
διασώσεως τής ζωής ήμών ή ά ρ ε τ ή ή μ ώ ν. Έάν βιαζό-
μενος να πράξω άθέμιτόν τινα πράξιν, άπειλώμαι καί ε£ς
αύτήν τήν ζωήν, δφείλω, έάν σέβωμαι τήν άρετήν ή τόν ή-
θικδν νόμον καί τδ θείον θέλημα, να προτιμήσω τόν θάνα-
τον. Ούτως άπέθνησκον οί μάρτυρες, ι να μή θυσιάσωσι τοΓς
είδώλοις καί μή άρνηθώσι τόν άληθινόν θεόν. 2ον "Οταν ή



π α τ ρ I ζ ΐ ή έ κ κ λ η σ ί α κ ι ν δ υ ν εύ ω σ ι και
ηναι άνάγκη διά τής θυσίας καϊ αύτής τής ζωής ήμών νά
ύπερασπίσωμεν αύτάς. Τό θνήσκειν ύπέρ πίστεως καϊ πα-
τρίδος δικαίως θεωρείται ένδοξότατος θάνατος,διότι δέν ύπάρ-
χουσι τφ άνθρώπφ πολυτιμότερα κτήματα τής πίστεως καϊ
τής πατρίδος. 3ον. Ό τανήζωήκαΐή τιμητών
£ λ λ ω ν, ίδίως τών οίκείων, κ ι ν δ υ ν ε ύ η. ί ΤοΟτο ά-

. » ι

παιτεί ή αληθής πρός τόν πλησίον αγάπη·,- ήτις- δέον νά έμ-
φορ-Τ) τόν αληθή χρίστιανόν, Μείζον α'
ή Γραφή, ουδείς έχει ψ^χ^

φίλων αύτοΟ» fit*7■ iTÎrkicvx^ur

- 5* «χΗοπογ^Χο ί»χ χύγχφογΛ? ·γ< ,ρυ'οοοΦανϋ ρ

,«:*.· é" ·%§· ?ώ χ γ vc'gfïfe if ,ρ^ΥΤΟ^χθχιχ ί&χ xhxYtfi γολ
r 'Ίά' νφέέλβμείι/, νάxpfccàzéfaifr&û vûè άώμα,κοζν
ήμ&φύί·: ph νωτ.νχ- éqx vsxi JMJJ ?οτχΛίωτ: 0e r· ijpûywrâ ίχχ
·> νώτύή tthùXib ·ρΛΓ >Î3 virw\v3rvi .xtaxvxvr· ·>χο3

( ; ' ' · ; ^ I " ι "
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^βνκ&όί* ai'jçja

apfcb' · νό^ά^γ^ΐω^κ^ί*^

votfe^i^ γ*§Γΐ* ■ ( sigftsj sailed .ç Ήχδ*-

ατήρη^ις τής ύγείας καϊ Ισχύος τοΟ" ^é^^^pô^da,^
άποφεύγωμεν παν δ,τι δύναται να βλάψϊ) αύτήν καϊ
πράττωμεν πίν δ,τι δύναται νά ώφελήση αύτήν. Τά



βλά π τον τα τήν ύ γ ε ία ν καΙ εύεξίαν είνε ή ύλιγω-
ρία πρδς τήν ύγέ/αν, ή μαλθακότης, ήτις έξασθενοΟσα τδ
σώμα καθιστοί αύτδ εύπρόσβλητον είς τάς «νόσους, τα σφοδρά
πάθη, τα όποια ευκόλως συγκινοΟσι καΙ διαταράττουσι τδν
σωματικδν δργανισμόν, ή ακολασία, ήτις έξαντλεϊ τάς δυ-
νάμεις, ή πολυφαγία, ή πολυποσία, ή όπερβολική έργασία η
ή αργία καΙ δκνηρία καΙ ή ακαθαρσία ή δεικνύουσα συνήθως
καΙ ψυχής άκαθαρσίαν καΙ εύτέλειαν. Τά'δέ κ ρ α τ ύ ν ο ν τ α
τήν ύγείαν καΙ εύεξίαν είναι ή προσοχή περί τήν ύγείαν, ή
σκληραγωγία' καΙ έν γένει ή άσκησις τοΟ σώματος, ή έπι-
τυγχανομένη μάλιστα διά τής γυμναστικής, ή έγκράτεια καΙ
ή σωφροσύνη, ή δλιγοφαγία καΙ δλιγοποσία, ή φιλεργΐα καΙ
φιλοπονία, ή μετά μέτρου καΙ πρδς τάς δυνάμεις ήμών ανά-
λογος έργασία καΙ καθαριότης, ή έλέγχουσα ώς έπΐ τδ πλεί-
στον και ψυχής καθαρότητα καΙ εύγένειαν. Ή άσκησις
καΙ ένίσχυσις τοΟ σώματος είναι μέν πρδ πάντων είς τούς άν-
δρας αναγκαία, ίνα άντέχωσιν είς τάς βαρείας αύτών έργα-
σίας, άλλά καΙ αί γ υ ν αΧκ ε ς δέν δύνανται να στερώνται
αύτής, διότι καΐ αύταΐ πρέπει να δύνωνται νά άντέχωσιν είς
τούς κόπους τών οίκιακών καθηκόντων αύτών, καΙ διότι μό-
νον ύπο ύγιών μητέρων γεννώνται ρωμαλέα καϊ εδ έχοντα
τέκνα. Διά ταϋτα πρδς έπίρρωσιν τών σωμάτων αύτών πρέ-
πει νά έπιμελώνται καΙ αί γυναίκες τής γυμναστικής, πρέ-
πει μόνον ή γυμναστική χάριν αύτων νά ήνε ανάλογος πρδς ,
τήν ίδιοφυ^αν τών γυναικών. Έάν μεθ' δλα τά προφυλακτικά
μέτρα ήθελε πάθϊ) ή ύγεία ήμών, δ φ ε ί λ ο μ ε ν ν à μ ε -
τ αχ ε ι ρ ι σ θ ώ μ ε ν πάντα τα μέτρα τής Ιατρικής έπιστη-
μης π ρ δ ς ά ν ά ρ ρ ω σ ι ν.



β ; καθηκοντα προσ εαυτον

TV οφείλομεν να πράττωμεν ètg άνάπτνζιν τον πνεύματος ή



118 χριστιανικη ηθικη. μεροσ ειδικον

καί θέλησιν. Είς τήν μόρφωσιν ταύτην τής θελήσεως συντε-
λεί τά μέγιστα ή έκ παιδικής ηλικίας καλή ά ν α τ ρ ο φ ή
καί έκπαίδευσιςή στηριζομένη έπί ύγιων θρησκευτικών
καί ήθικών βάσεων. Τήν άγάπην πρ^ς αγαθόν έμπνέεΐ
καί ή καλλιτεχνία, πρό πάντων ή μ ο υ σ ι κ ή· διότι
τό καλόν είναι" συγγενές τοΟ άγαθοΟ καί προσεγγίζει ήμας
πρός τούτο. Τό έν τη φύσει καλόν, έπειδή ή φύσις είναι έρ-
γον τοΟ ΘεοΟ καί άπεικονίζει ήμιν τάς θείας τελειότητας, εΤ-
ναι απαύγασμα τοΟ θείου κάλλους. Ό άγαπών καλδν ύ-
ψοΟται διά τοΟτο πρός τόν θεόν καί έμπνέεται ύπ& άγάπης
πρός αύτόν καί τό θέλημα αύτοΟ ή άγαθόν. Καί άλλως
δέ ωφελεί ή ένασχόλησις είς τήν καλλιτεχνίαν. Tb καλ^ν εί-
ναι αρμονία καί συμμετρία· διά τοΟτο ή είς αύτ& ένασχόλη-
σις είσάγει καί είς τάς σκέψεις καί διαθέσεις ήμών τήν άρ-
μονίαν καί συμμετρίαν, διώκουσα τήν άκοσμίαν καί άσχημο-

σύνην, καί ούτως έξευγενίζει ήμας.

§

Πώς οφείλομεν να φροντίξωμεν περί της τιμίως vj tôv κοίλου
ήμών ονόματος;

Πρός τη ζωη π ο λ ύ τ ι μ ο ν κτήμα τοΟ άνθρωπου ε^.
ναι καί ή τ ι μ ή, ή ή περί αυτοΟ άγαθή τών ανθρώπων 0-
πόληψις. «Φρόντισον, λέγει ή Γραφή, περί δνόματος· αύτό>
γάρ σοι διαμένει ή χίλιοι μεγάλοι θησαυροί χρυσίου » (Σειράς
μα', 12). Καί αύτη ή ζωή άνευ τής τιμής ούδεμίαν έχει ά-
ξίαν έκ τής τιμής δέ έξαρταται καί πάσοι ή ένέργεια καί
πρόοδος ήμών έν τω βίω· διότι τί δυνάμεθα νά πράξωμεν,
όταν παρά πάντων περιφρονώμεθα καί θεωρώμ,εθα ύποπτοι -
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Έχομεν λοιπόν κ α θ ή κ ο ν ν à «ρ ρ ο ν τ ί ζ ω μ ε ν περί αύ-
τής, ή νάώμεν φιλότιμοι. Τής παρά τών άλλων τιμής ά-
πολαύομεν où χ ί έ π ι ζ η τ ο 0" ν τ ε. ς τούς έπαίνους αύτών,
άλλά πράττοντες- άξια τιμής, δντες εύσεβεις πρός τόν θεόν,
πρός δέ τούς άνθρώπους δίκαιοι καί φιλάνθρωποι, έν γένει έ-
νάρετοι. Ή τιμή άκολουθεί άναγκαίως τάς άγαθάς πρά-
ξεις όπως ή σκιά τά σώματα. 'Οφείλομεν1 δέ τήν τι-
μήν ήμών προσβαλλομένην νά ύπερασπίζωμεν ή ύπερά-
. σπισις όμως αύτη πρέπει, νά γίνηται μετάτής προση-
κ ο ύ σ ης μ ε τ ρ ι ο π α θ ε ί α ς, φιλανθρωπίας καί δικαιο-
σύνης. Μόνον διά τής μετριοφροσύνης και μετριοπαθείας δυ-
νάμεθα νά κερδήσωμεν ύπέρ ήμών τήν ύπόληψιν τών άλλων,
ένφ ή μεγαλαυχία καί αλαζονεία, ήτις είναι κουφότης, κα-
ταστρέφεΓαύτήν. "Ανευ τής μετριοφροσύνη ς καί
μετριοπαθείας ή φιλοτιμία μ ε τ α β ά λ λ ε τ α ι είς φ ι-
λ ο δ ο ξ ί αν. Φιλοδοξία ε?να( τό ζητειν τήν παρ' άλλων τι-
μήν διά παντός μέσου και δι ' αδίκων πολλάκις καί άνηθίκων
ή έξευτελιστικών πράξεων, δια τοΟ ψεύδους, διά τής κολα-
κείας, τής συκοφαντίας, τής καταθλίψεως τών άλλων. Τύ-
πος φιλοδοξίας ήσαν οί Φ α ρ ι σ α ι ο ι, οιτίνες, καθώς λέγει
ή Γραφϊ), ίφίλουν τήν πρωτοκλισίαν έν τάις συναγωγαΐς καί
τούς ασπασμούς έν τ«ΐς άγοραϊς καί να καλώνται £«ββί,
). ιγ'/β),

g 556

οφείλομεν νά εργαζώμε&α χάριν τών Λρος το ζψ ανα-
γκαίων xccl và δφχειριζώμεϋ-α τήν περιονβιαν ήμών;

Προς τό ζην καί άναπτύσσεσθαι έχομεν ανάγκην πολλών
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μέσων. Έχομε ν δια το 0 τ ο χαΟ ηχον να έργα-
ζώμεθα πρός ά π ό κ τ η σ ι ν τ ώ ν μ έ σ ων τούτων
καί διατήρησιν αύτών. Ή χρήσις τών δυνάμεων ήμών -içpbç
πορισμόν τών προς το ζην άναγκαίων είναι ή i ρ γ α-
σ ί α. "Ινα ή έ ρ γ α σ ί α είναι ήθικώς έ π ι τ ε τ ρ α μ μ έ ν η
πρέπει πρώτον να μ ή ά ν τ (κ η τ α ι ε ί ς τήν ά νθρ ω-
πίνην άξίαν ή νά μή ήναι έξευτελιστική.ΙΙασα έργασία,
ήτις ήθελεν έξευτελίζει τον άνθρωπον, καί ήθελε καταβιβάζεί
αυτόν είς τήν τάξιν τών κτηνών,είναι αποδοκιμαστέα* Δεύτε;-
ρον ή έργασία πρέπει νάμήήναι ήθικώςέπνβ λα β ή ς,
ή να μή άντίκηται είς τήν ήθικήν, διότι σκοπός τής ζωής,ύ-
πέρ ής γίνεται ή έργασία, είναι ή πνευματική καί ήθική ή-
μών τελειοποίησις. Εργαζόμενοι λοιπ^ έπί ήθικη ήμών βλάβη
έργαζόμεθα ασκόπως. "Επειτα κακ^ν δφείλομεν να μισώ-
μεν καί άποφεύγωμεν καί έάν ήθελε προσφέρει ήμ,ιν ύλικας
ωφελείας. Τό καθήκον υπαγορεύει ήμιν τοΟτο. Τρίτον ή έρ-
γασία ού μόνον καθ' έαυτήν δέν πρέπει νά ήναι ανήθικος,
άλλ' ούδέ άνηθίκωςκαί άνευ τιμιότητος ν à γ ί ν ή-
τα ι. Σπουδάζοντες καί μοχθουντες ίνα πορισθώμεν τα προς-
τό ζην άναγκαϊα, καί ήθικόν καθ' Ιαυτό έργον έάν έπαγγελ-
λώμεθα, δφείλομεν νά πράττωμεν τοΟτο ώς τίμιοι άνθρωποι,
μηδένα άδικοΟντες. Ή κλοπή καί πασα βλάβη τοΟ πλησίον
πρέπει να ήναι μακράν του χριστιανοΟ. « Ό κλέπτης μηκέτι ~ |
κλεπτέτω, λέγει ή Γραφή, μάλλον δέ κοπιάτω, Εργαζόμενος
τό άγαθόν ταίς χερσίν, ίνα έχη μεταδοΟναι τοις χρείαν έχου- Ι
σιν» ( Έφεσ. δ', 28).Τέταρτον ή έ ρ γ α σ ί α π ρ έ π ε ι νά ή-
ναι ανάλογος τών δυ νά μ εων ήμώ ν, ίνα μή κα-
ταπονη ήμας καί, φθείρη τήν ήμετέραν ύγείαν. Διότι τοιαύτη
έργασία άποτυγχάνει τοΟ σκοποΟ αύτής, όστις είναι ή διατή-
Ρ^σις τής ζωής καί ή πλήρωσις τών αναγκών αυτής. Ή αρ-



γ(α «îvat αμάρτημα, διότι αντιβαίνει είς τό καθήκον, τό à- -
ποίον έχομεν,τής διατηρήσεως τής ζωής καϊ τής τελειοποιή-
σεως αύτής. Δια τοΟτο δρθώς εΐπεν à Παύλος· «El' τις où θέ-
λει έργάζεσθαι, μηδέ έσθιέτω» (Β' θεσσαλ. γ , 10). Είναι δέ
γνωστόν, δτι ή αργία άγει είς παν είδος έγκλημάτων. Ό άργδς.
εδκόλως κλέπτει ίνα ζήσϊ), δύναται δέ νά ψευσθγ), νά φο-
νεύσΥ) καϊ άλλα νά διαπράξη έγκλήματα, ίνα κρύψγ) τήν
κλοπήν. Ή άργία, έλεγον καϊ οί άρχαΐοι, είναι μήτηρ πά-
σης κακίας. Έ ν δ έ τ Υ) δ ι α χ ε ι ρ ι σ ε ι τής περιουσίας
ήμών δφείλομεν να άποφεύγωμενδύο κακά, τήν φί-
λα ρ γ υ ρ ί α ν καϊ τήν ά σ ω τ ε ί α ν, άτινα είναι άδική-
ματα καθ' ήμών αύτών καϊ τών οίκείων ήμών, άσπαζό-
μενοι τήν ο ί κ ο ν ο μ ί α ν, δαπανώντες δηλαδή άναλόγως
τών δυνάμεων ήμών καϊ τής κοινωνικής ήμών θέσεως.



Ί122

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ · ΜΕΡΟΣ ΕΙΔΙΚΟΝ

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

§

Πώς δύναται να ΰνγκεφαλαιω9·ϊΐ όλόκληρος ή χριστιανική ή-

Ό-ική;

Έφθάσαμεν είς το τέλος τής χριστιανικής ήθικής. Ά-
φοΟ έθέσαμενέντφ Α' μέρει τφ Γενικφ, τ ας βά-
σεις τής χριστιανικής ή θ ι κ ή ς, άνεύρομεν δέ ώς
ή θ ι κ δ ν νο'μον, καθ' δν ό χριστιανός δφείλει νά κανονίζΐ)
τάς πράξεις του τήν πρός τόν Θ ε ό ν καϊ τόν ά ν θ ρ ω -
πον άγάπην, καϊ ώμιλήσαμεν περί καθήκοντος, δικαιώ-
ματος, συνειδήσεως, έλευθέρας θελήσεως καϊ αρετής καϊ
κακίας, έξεθέσαμεν έπειτα έ ν τ φ δ ε υ τ έ ρ φ μ έ -
ρει, τφ Είδικώτάκαθήκοντα τουχριστιανοΟ
πρόςτόν θ.εόν, πρός τ δ ν π λ η σ ί ονκαίπρός έ -
αυτόν, τά πηγάζοντα έκ του ήθικοΟ έκείνου νόμου·
Έν τφ νόμφ έ κ ε ί ν ψ στηρίζεται κατά ταΟτα κα^
συγκεφαλαιοΟται ολόκληρος ή χριστια-
νικήήθική. 'Αγάπα τόν Θεδν καϊ τόν πλησίον σου
ώς σεαυτόν, ίδού ολόκληρος ή χριστιανική ηθική, ίδου
τό πώς οφείλεις ώς χριστιανός νά ζγς, ίδου ό κανών, ό ο-
ποίος πρέπει να κανονίζη τά ήθη σου ! Είθε νά πράττης
τοΟτο !

Τ Ε Α Ο Σ



ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ

§ 1. Τί φαι χριστιανική ήθική ; § 2. Τίς ή αξία τής χρι-
στιανικής ήθικής ; § 3. Πώς διαιροϋμεν τήν χριστιανικήν ή-
θικήν ;

ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟΝ

ΓΕΝΙΚΑΙ ΑΡΧΑΙ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤ1ΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ



ΜΕΡΟΣ ΕΙΔΙΚΟΝ

ΙΙΒΡΙ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ
ΘΕΟΝ, ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΕΑΥΤΟΝ.



Καθήκοντα πρός τόν πλησίον

g 33. Τί είναι τό γενικόν πρός τόν πλησίον καθήκον ή τί
- είναι ή άγάπη πρός τόν πλησίον; g 34. Τίς είναι ή αληθής
- πρός τδν πλησίον αγάπη; g 35. Τίνα είναι τά αντίθετα τη
πρός τόν πλησίον άγάπη; g 36. ΐΐφς δφείλομεν νά σεβώμεθα
τήν ζωήν τοΟ πλησίον; g 37. Τί είναι τό καθήκον ήμών πρός
: τήν ίδιοκτησίαν τοΟ πλησίον; καί πρώτον τί είνε ιδιοκτησία;
g 38. Πόσον σπουδαιον καί. ίερόν είναι τό καθήκον του σέ-
βεσθαι τήν ίδιοκτησίαν τοΟ άλλου; g 39. Τίνα τά άντικεί-
μενα τφ καΟηκοντι τούτφ; g 40. 'Αρκεί νά σεβώμεθα τήν
r ίδιοκτησίαν του πλησίον,ή τί είναι εύποιϊα καί εύεργεσία; g 41.
ν.:"-: Πως δφείλομεν να σεβώμεθα τήν ύποληψιν ή τό καλόν ό-
νομα τοΟ πλησίον; g 42 Πώς δφείλομεν νά συντελώμεν είς
τήν ήθίκήν μόρφωσιν τοΟ πλησίον; g 43. Τί είναι τό καθή-
κον τής προς τούς άλλους φιλαληθείας καί είλικρινείας ; §44.
Τίνα είναι τα έκ τής οικογενείας πηγάζοντα καθήκοντα καί
τΓ είναι γάμος; g 45. Τίνα είναι τά καθήκοντα τών συζύγων;
g 46. Τίνα τα καθήκοντα τών γονέων πρός τά τέκνα καί τών
τέκνων πρός τούς γονείς; g 47. Τίνα είναι τά πρός άλλήλούς
τών οίκοδεσποτών καί ύπηρετών καθήκοντα; g 48. Τίνα τά
Ικ τής πολιτείας γεννώμενα καθήκοντα καί πρώτον τί είναι
πολιτεία; § 49 Τίνα τά καθήκοντα τών άρχόντων καί άρχο-
μένων ή πολιτών; g 50. Τίνα τά έκ τής έκκλησίας γεννώ-
μενα καθήκοντα ;
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Καθήκοντα τον ανθρώπου jrpôç έανζόν.

§ 51. Τί είναι άγάπη πρδς ήμάς αύτούς καί πως διαιροΟ-
μεν τά καθήκοντα ταΟτα; § 52. Ποίον είναι τδ καθήκον η-
μών ώς πρδς τήν ζωήν ήμών; § 53. Τί δφείλομεν να πράτ-
τωμεν πρδς άνάπτυξιν του σώματος ήμών; § 54. Τί δφεί^
λομεν νά πράττωμεν πρδς άνάπτυξιν τοΟ πνεύματος ήμών;
§55. Πώς δφείλομεν νά φροντίζωμεν περί τής τιμής ή τοΟ
καλοΟ ήμών δνδματος; § 56. Πώς δφείλομεν νά έργαζώμεθα
χάριν τών πρδς τδ ζήν άναγκαίων;

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

§ 57. Πώς δύναται νά συγκεφαλαιωθ?) ολόκληρος ή χρι-
στιανική ήθική;

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ



ονόματος; § ϋυ
όός τό ζην άναΛ

των πι

ΕΠΙΑΟΓδΙΑΟΎ

§ 57. Πως δύναται να συγκεφα/
στιανική ηθική;

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
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