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Ή ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Προς τον κ. Ά. Διομήδη Κυριακόν.

«

Καθηγητήν της Θεολογίας εν τω Έθνικω Πανεπιστήμιω.

Συνωδά τη εκθέσει τη ΰποβληθείση τη I. Συνόδω υπό του
άρχιμανδρίτου Πολυκάρπου Θωμά, του την προς χρήσιν των
μαθητών των Γυμνασίων συνταχθεΐσαν Χριστιανικών Ηθικόν
υμών κατά Συνοδικήν εντολήν διεξελθόντος, αποφαίνεται ή
Ί. Σύνοδος, ότι εν τω συγγράμματι υμών τοΰτω ουδέν περιέ-
χεται to άντιπίπτον τοις δόγμασι της 'Ορθοδόξου 'Ανατολικής
'Εκκλησίας,

t Ό 'Αθηνών ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ πρόεδρος

f Ό Κεφαλληνίας ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ

f O 'Ηλείας ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ

f Ό Μεσσηνίας ΜΕΛΕΤΙΟΣ

j Ό Μαντινείας και Κυνουρίας ΓΕΡΜΑΝΟΣ

Ό Γραμματεύς

Άρχιμ. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΘΩΜΑΣ



ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

§ 1-

Τί είναι χριστιανική ήθική ;

Χριστιανική ήθική είναι ή έπιστημονική διδασκαλία περί των
ήθών των είς τόν χριστιανόν πρεπόντων κατά τάς άγιας Γραφάς
καί τήν ίεράν τής έκκλησίας παράδοσιν. Ή χριστιανική δηλ.
ηθική, έχουσα ώς κυριώτατον αυτής οδηγόν τάς Γραφάς καΐ τήν
"αλλην διδασκαλίαν της Έκκλησίας, έξετάζει όποίος πρέπει νά
-είναι 'ό βίος του χριστιανού, τίνας κανόνας ήθικούς πρέπει να
άκολουθη, τίνα είναι τα καθήκοντα αύτου πράς τόν Θΐόν , πρός
-τόν πλησίον καΐ πρός έαυτόν, τίνας άρετάς πρέπει να άσκή καΐ

-τίνας κακίας νά φεύγη, ί'να είναι άληθής χριστιανός.

§

Τις ή αξία της χριστιανικής ήΰικής ;

Ή αξία της χριστιανικής ηθικής δεικνυεται έκ της ύποθέ-
-σεως αδτής. Δέν υπάρχουσι σπουδαιότερα καΐ μάλλον ένδιαφέ-
„:ροντα διά τόν άνθρώπινον νουν ζητήματα ή ταΰτα* τίς είναι δ
νόμος, όστις πρέπει να κανονίζη τάς πράξεις του άνθρωπου* πότε
ό άνθρωπος πράττει κατ' άρετήν καΐ σύμφωνα πρός τό άγιον του '
Θεου θέλημα καΐ πότε κακώς* τί είναι δίκαιον, τί είναι άδικον
τί άγαθόν, τί κακόν* τίνα είναι τα καθήκοντα του άνθρωπου πρός
τόν θεόν, πράς τόν πλησίον καΐ πρός έαυτόν. Πάντα δέ ταΟτα
είναι όπόθεσις της χριστιανικής ήθικής. 2) Έκ του σκοποϋ αυτής.
Σκοπός αύτής είναι να όδηγήση ήμάς είς τό άγαθόν καΐ να άπο-



4

Εισαγωγή

τρέψη άπό του κακου έκεϊνο μέν παριστώσα καΐ αποδεικνύουσα-
ώς τόν άληθή προορισμόν ήμών, τούτο δέ ως παρεκτροπήν καΐ
άποπλάνησιν. Τίς άλλη έπιστήμη έπιδιώκει ίερώτερον σκοπόν
3) Έκ τών κακών άποτελεσμάτων της άγνοιας της ηθικής. Πόσοι,
χριστίανοί καλούμενοι, άγνοουντες τίς είναι ο άληθής του χρι-
στιανού προορισμός καΐ τα άληθή. αύτοΰ καθήκοντα, ζώσι βίον- ολως άπάδοντα προς χριστιανούς ! Δέν άρκεϊ μέν βεβαίως ή γνώ—
σίς του άγαθού οπως τις είναι ένάρετος, καΐ μεταξύ της γνώσεως
του άγαθου καΐ της πράξεως αυχοϋ υπάρχει μεγάλη άπόστασις,
άλλ* ή γνώσις του άγαθοϋ είναι πάντοτε ό πρώτος όρος της πρά-
ξεως αυτου. Πώς δύναμαι να πράττω πάντοτε τα καθήκοντά μου,
όταν ή άγνοώ έντελώς αυτά ή γνωρίζω αύτα έλλιπώς ; ΚαΙ val
μέν ή ολη χριστιανική άναχροφή ήμών καΐ πάσα ή άλλη θρη-
σκευτική ήμών μόρφωσις άδηγεΐ ήμάς εΣς τήν γνώσιν τών ηθικών
ήμών καθηκόντων, άλλ' ή χριστιανική ηθική είναι xô θργ,σκευ-
τικόν έκεΐνο μάθημα, xè όποιον ως κύριον αύχοϋ έργον έχει να
δώση ήμϊν άκριβή έννοιαν τών καθηκόντων ήμών καΐ và διδάξω
ήμάς όποιος πρέπει να είναι ό βίος ήμών ως χριστιανών (*).

§ 3.

Πώς διαιρονμεν τήν ήϋ^κήν ;

Τήν χριστιανικήν ήθικήν διαιρουμεν εις δύο μέρη, xà γβνιπόνΤ
έν ψ έκθέτομεν χάς άρχάς της χριστιανικής ήθικης και έξεχάζο—
μεν γενικώς χόν ήθικόν βίον τοϋ χριστιανού, δηλ. τίς είναι ό ϋψι-
στος ήθικός νόμος καθ' ον πρέπει ό χριστιανός và πράχχη, τί εΐ-
vat καθήκον, τί δικαίωμα, τί συνείδησις, τί έλευθέρα θέλησις, τί-
άρειή καΐ τί κακία, καΐ τό αίδιπόν, έν ω έξετάζομεν ειδικώς xà.

(*) Και έν τω δευτέρω μέρει της Κατηχήσεως, έν τ^.,εξηγήσει τον-
δεκάλογου, εκτίθεται ή χριστιανική ηθική, άλλ' δ,τι εκεϊ διδάσκεται
συντόμως και άνευ επιστημονικής τάξεως αναπτύσσεται έν τ^ .χριστια-
νική ήθικη κατά πλάτος και εύμεδόδως.
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-καθήκοντα του άνθρωπου πρός τόν Θεόν, πρός τόν πλησίον καί
τιράζ έαντόν. Έκθέτοντες τά καθήκοντα του άνθρωπου πρός τόν
•θεόν πραγματευόμεθα περί πίστεως, άγάπης καί έλπίδος πρός
-τόν θεόν καί περί προσευχής καί καλής χρήσεως το δ όνόματος
•τοϋ θεου. Ώς πρός δέ τά. πρός τόν πλησίον καθήκοντα, ταύτα
-διαιρουμεν είς καθήκοντα της άγάπης πρός τόν πλησίον* του σε-
βασμού πρός τήν ζωήν, τιμήν, περιουσίαν καί έλευθερίας του
πλησίον* της φιλαληθείας πρός αύτόν καί της καθοδηγήσεως αύτοδ
είς τό άγαθόν· καί είς καθήκοντα του άνθρώπου θεωρουμένου ώς
-μέλους της οίκογενείας, της πολιτείας καί τής έκκλησίας. Τέλος
τα πρός έαυτόν καθήκοντα τοϋ άνθρώπου διαιρουμεν είς καθή-
κοντα αύτου πρός τήν ζωήν, τιμήν καί περιουσίαν αύτου.

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ

ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟΝ

ΓΕΝΙ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ! ΗΘΙΚΗΣ

§ 4·

Τίς είναι ο ύψιστος rjftixdç νόμος κατά τήν άγίαν
Γραφήν ; Τίς εΐναι ή σχέσις τοϋ άνθρώπου
προς τον Θεόν και πράς τον πλησίον ;

Ή αγία Γραφή ώς ϋψιστον ήθικόν νόμον θεωρεί καί κη-
ρύττει τήν άγάπην πρός τόν θεόν καί τόν πλησίον. Ή Οαλαιά
Διαθήκη περιλαμβάνει πάντα του άνθρώπου τα καθήκοντα είς
καθήκοντα τής άγάπης πρός τόν θεόν δια των τεσσάρων πρώ-
των έντολών, καί είς καθήκοντα πρός τόν πλησίον διά των ϊξ
•τελευταίων. Έν δέ τή Καινή Διαθήκη έρωτηθείς δ Κύριος ποΐαι
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είναι αί μέγισται έντολαί, είπε τό «άγαπήσεις Κύριον τόν θεόν
σου έν ολη τή ψυχή σου έν ολη τη διανοία σου» καΐ «Αγα-
πήσεις τόν πλησίον σου ώς σεαυτόν» (Ματθ. κβ'. 37 - 40). ΚαΙ
ότε νομικός τις ήρώτησεν αύτόν «τί ποιήσας αίώνιον ζωή ν κλη-
ρονομήσω ; » πάλιν άπήντησεν «άγαπήσεις Κύριον τόν θεόν
σου... καΐ τόν πλησίον σου ώς σεαυτόν... Τουτο ποίει και ζήση"
(Λουκ. ι'. 25 —28). Ούτος λοιπόν είναι ό ϋψιστος -νόμος, καθ* ον πρέπει να |5υθμίζωνται αί πράξεις του χριστιανου κατά τήν
άγίαν Γραφήν. Τόν αυτόν νόμον της άγάπης πρός τόν θεόν
καΐ τόν πλησίον εύρίσκομεν ώς ϋψιστον ήθικόν νόμον του άν-
θρωπου καΐ έάν λογικώς σκεφθώμεν, λαμβάνοντες υπ' οψιν, τίς
είναι ή σχέσις του άνθρωπου πρός τόν θεόν και, πρός τόν πλη-
σίον, πρός ους άναφέρονται τά καθήκοντα αύτου. Ό θεός, κα-
θώς είναι ή αΣτία το0 κόσμου έν γένει, όστις δέν ήδύνατο αδτο-
μάτως να προέλθη (τουτο θα ήτο άλογον νά παραδεχθη τις), οϋ-
τως είναι καΐ ό δημιουργός του άνθρωπου. Ό Άνθρωπος έπλά-
σθη υπό τον Θεοϋ, ώς ή κορωνίς της κτίσεως, κατ' εΐκόνα-
θεου (Γεν. α', 26. β', 7), ώς ον δηλ. πνευματικόν, τ. έ . λο-
γικόν καΐ έλεύθζρον, τό όποιον έχει τόν προορισ μον δια της
δυνατής τελειοποιήσεως του να όμοιάστ] πράς τόν Θεόν καΐ
ενώθη μετ' αϋτοϋ, έν ή ένώσει εύρίσκει τήν πλήρωσιν τών
ύψιστων έαυτου πνευματικών πόθων ή τήν έαυτου μακαριότητα,
διότι ό θεός είναι τό άκρον ή ϋψιστον άγαθόν. Ού μόνον δ' I-
πλασεν ό θεός τόν άνθρωπον καΐ προικίσας αυτόν δια τοσούτων
υψηλών δώρων υπέδειξεν αύτω τοσουτον μέγαν προορισμόν, άλλά
καΐ προνοεί περί αύτου πατρικώς, ών πλήρης άγάπης πρός
αύτόν. Δια τουτο καλεί αύτόν ή Γραφή «πατέρα ήμών έν τοΤς
ούρανοϊς» (Ματθ. ε'. 16). Εις τόν θεόν λοιπόν οφείλει ό άν-
θρωπος τήν ϋπαρξίν του καΐ πάν δ,τι έχει άγαθόν αύτός είναί-
δι' αύτόν τό πρότυπον πάσης τελειότητες,, πρός -ην πρέπει νά-
σπουδάζτβ, τό άκρον, άγαθόν, πρός τό όποιον όφείλει να τείνη, 6
πατήρ, υπό τ^ν σκέπην τουόποιου εύρίσκεται. eO δέ πλησίον,
τ. έ. πάς άνθρωπος, είναι πλάσμα τοϋ Θεον, όμοιον ήμΐν*
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φέρον τήν εικόνα του θεου, καί ον λογικόν «αϊ έλεύθερον
μετά τοϋ αύτον υψηλού σζροορισμοϋ, να όμοιάση πράς ιόν
θεόν δια τής τελειοποιήσεως του καί ένωθή μετ' αύτοϋ. Ή
Γραφή θεωρεί πάντας τους άνθρώπους προελθόντας έκ τής αυτής,
πρωτοπλάστου οικογενείας. «Έποίησε», λέγει δ Παύλος, «έξ
ένός αίματος πάν ίθνος άνθρώπων κατοικεϊν έπΐ παν τό πρόσω-
πον τής γης» (Πράξ. ιζ', 24). Κατά τήν άνθρωπίνην ταύτην
άξίαν δέν διαφέρει κατά τόν αύτόν άπόστολον δ 'Ιουδαίος *αί δ
"Ελλην, ό δουλος καί δ έλεύθερος, τό αρσεν καί τό θήλυ (Γαλ»
γ', 28), άλλα πάντες είναι ΐσοι πρός άλλήλους καί άδελφοί.
Κατά ταΟτα ή σχέσις τοϋ άνθρώπου πρός μέν τόν θεόν είναι,
σχέσις πλάσματος πρός τόν πλάστην αύτοϋ, υίοΰ πρός τόν πα-
τέρα, είς 8ν οφείλει τήν ϋπαρξίν του καί πάν 8,τι έχει άγαθόν,.
καί, πρός ον ώς πρός τό άκρον άγαθόν δέον να τείνη, πρός δέ τόν·
πλησίον σχέσις πρός όμοιον πλάσμα πεπροικισμένον μετά τής.
αύτής άνθρωπίνης δηλ. λογικής άξίας, ήτοι σχέσις άδελφοΰ πρός
άδελφόν (*).

§

Τίς δ ύψιστος ηθικός νόμος, ό εκ τής σχέσεως
ταύτης έκπηγάζων ;

Άφοϋ δ Θεός είναι ή αιτία τής ύπάρξεως του άνθρωπου
καί τό άκρον άγαθόν καί ή πηγή παντός άγαθου αύτοϋ ή δ
πλήρης άγάπης πρός αύτόν πατήρ, δ δέ πλησίον είναι άδελφός
τοϋ άνθρώπου, πλάσμα όμοιον αύτψ, μετά τής αύτής άξίας πε-
προικισμένον, ώς βψιστος ηθικός νόμος (**) τοϋ άνθρώπου, καθ'

{*) "Οτι ή σχέσις τοϋ ανθρώπου πρός τόν Θεόν καί τόν πλησίον
εΙναι κατά τήν àyiav Γραφήν καί τήν ύγιά λογικήν τοιαύτη, τοϋτο ανα-
πτύσσεται και αποδεικνύεται εν τη Κατηχήσει. "Ορα ήμετέρας Χρι-
στιανικής Κατηχήσεως § § 18 καί 19,

(**) 'Ηθικόν νόμον καλοΰμεν τοΰτον, διότι κατ' αύτόν πρέπει νά
ρυθμίζωνται τα ήθη και αι πράξεις ημών.
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δν οφείλει να κανονίζη τάς πράξεις αύτοϋ πρός τόν θεόν καί
τόν πλησίον, δύναται άναγκαίως να έξαχθή ούτος. cO άνθρω-
πος όφείλει νά άγαπα τον Θεόν καί τόν πλησίον του ώς
έαυτόν. Τήν άγάπην λοιπόν πρός τόν θεόν καί τόν πλησίον χα-
ρακτηρίζ3ΐ, ώς ΰψιστον ήθικόν νόμον καί ή άγία Γραφή καί τό
λογικόν ήμών εύρισκε ι ώς τοιούτον λαμβάνον υπ' όψιν τήν σχέσιν
το0 άνθρώπου πράς τόν Θεόν καί πρός τόν πλησίον. Κατά τουτον
λοιπόν τόν άνώτατον ήθικόν νόμον πρέπει ό χριστιανός να (5υ-
θμίζη τόν βίον του, πράττων μέν πάν δ,τι είναι σύμφωνον πρός
τήν άγάπην ταύτην πρός τόν Θεόν καί τόν πλησίον ώς άγαθόν,
άποφεύγων δέ πάν δ,τι άπώδει ώς κακόν ή άμαρτίαν. Πάσαι
έν γένει αί πράξεις τοϋ άνθρώπου δύνανται νά κανονισθώσι κατά
τόν καθολικόν τοϋτον νόμον. Ό άνΕΓρωπος κατά ταΰτα δέν πρέπει
να πράττη δ,τι ήδύνει απλώς τάς αίσθήσεις του καί όπαγορεύε-
ται αύτω υπό τών έπιθυμιών του, οπερ είναι ή άρχή των ήδονι-
κών, ή δ,τι απλώς συμφέρει ήμίν καί κολακεύει τόν έγωισμόν
ήμών κατά τήν άρχήν τών εγωιστών, άλλ' δ,τι υπό τής συνει-
δήσεως ήμών υπαγορεύεται ώς καθ' εαυτό άγαθόν, ώς σύμφωνον
δηλ. πρόζ τήν οφειλομένην πρός τόν Θεόν καί τόν πλησίον
άγάπην* αύτη είναι ή άρχή τής καθαράς ηθικής. Ή άρχή
τών ήδονικών άποκτηνώνει τόν άνθρωπον καθιστώσα άνίκανον
πράς τήν άρετήν, ήτις πολλάκις άπαιτεί τήν θυσίαν τής ίδιας
εύπαθείας. Καί ή τών έγωιστών δέ άρχή, ή δεχομένη ώς υψι-
στον νόμον τοϋ βίου τό συμφέρον, έξευτελίζει τόν άνθρωπον καί
καθιστά άδύνατον τήν άληθή άρετήν, τήν άπαιτοϋσαν πολλάκις
τήν αύταπάρνησιν. Μόνη ή ήθική τής άγάπης πρός τόν θεόν
καί τόν πλησίον είναι άξία τοϋ ονόματος καί έξευγενίζει τόν άν-
θρωπον, όδηγοΰσα είς τήν άληθή άρετήν τής αύταπαρνήσεως
καί τής αύτοθυσίας. Βεβαίως καί ή προς τό ήδυ καί εύάρεστον
τάσις, είς δ κινοΰσιν ήμας αί έπιθυμίαι, καί ή πρός τό συμφέ-
ρον ήμών τάσις έδόθησαν ήμΐν υπό τοϋ Πλάστου, ί'να όποβοη-
θώσι τήν συντήρησιν τής σωματικής ήμών ζωής καί άσφαλί-
ζωσίν αυτήν, άλλα τα ταπεινότερα ταϋτα έλατήρια πρέπει νά
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Ιρχωνται ώς έπιβοηθητικά καΐ να ύποχωρώσιν άπέναντι του
υψηλοτέρου έλατηρίου, του ήθικου νόμου, του έπιβαλλομένου
τω άνθρώπω ώς πνευματικω οντι. cO άνθρωπος κέκτηται μέν
καΐ σώμα, άλλ' είναι κυρίως πνευματικόν όν. Δια τουτο ή σω-
ματική ζωή έν αύτώ πρέπει να υπόκειται τή έν αύτώ πνευμα-
τική ζωή, τό σώμα" τω πνεύματι (Ματθ. κς-\ 41). Τά σωματικά
άρα έλατήρια δέον να υπόκεινται τω πνευματικώ έλατηρίψ. Ή
έπιδίωξις του εύαρέστου καΐ του συμφέροντος έπιτρέπεται μόνον,
έφ' όσον δέν άντίκεινται τω ύψίστω ήθικω νόμω του πνεύματος,
τή άγάπη δηλ. πρός τόν θεόν καΐ πρός τόν πλησίον.

§ β.

Πώς δειπννεται, ότι είναι έμφυτος δ ηθικός
νόμος τω άνθρώπω ;

Ό ήθικός νόμος έπιβάλλεται ήμΐν κατά τά άνωτέρω καΐ
ύπό τής αγίας Γραφής, ην οφείλομεν ώς χριστιανοί να άκολου-
θώμεν, καΐ υπό του λογικου ήμών. "Οτι ό ηθικός νόμος είναι
έμψυχος έν παντί άνθρώπω δεικνύεται έκ τοϋ ότι πάς άνθρωπος
αισθάνεται, ότι είναι ύπόχρεως νά άγαπά τόν θεόν καΐ τόν πλη-
σίον, έχει Ιμφυτον τήν γνώσιν του άγαθου ή του κακου4 ή συνεί-
δησίς του ύπαγορεύει αύτώ ώς πρακτέον μέν τό άγαθόν, φευ-
κτέον δέ τό κακόν. Δια τουτο ό Παύλος καλεί τόν νόμον τουτον
«γραπτόν έν ταΐς καρδίαις ήοιών» (Τωμ. β', 16). Ό θεός αυτός
ένέγραψεν αύτόν έν ταίς καρδίαις ήμών δια τουτο έκφράζει τό
άγιον αύτου θέλημα. Ό κατ' αύτόν πράττων πράττει κατ' αυτό
τό άγιον τοϋ θεου θέλημα. Τόν ήθικόν τούτον νόμον πάντοτε
.άνεγνώριζεν ό άνθρωπος· δ,τι υπαγορεύει ήμίν σήμερον ώς δρθόν
καΐ δίκαιον, ύπηγόρευε τοις άνθρωποις ώς τοιουτο καΐ πρό χι-
λιάδων έτών καΐ θέλει ύπαγορεύει ώς τοιουτο καΐ μετά χι-
λιάδας έτών. Τό κλέπτειν πίντοτε ήτο κακόν καΐ θα θεωρήται
πάντοτε ώς τοιουτο* τό εύεργετεΐν τούναντίον καλόν, τό σέβεσθαι
τό θείον άρετή, ή πρός τό θείον άσέβεια κακία. "Αν υπήρξαν δέ
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ή ύπάρχωσιν έντελώς βάρβαροι καί άγριοι λαοί, παρ3 οίς έπι-
κρατοϋσιν ήθικαί ίδέαι διεστραμμέναι, τουτο δέν διαψεύδει τήν
ίδέαν, ότι δ ηθικός νόμος είναι έμφυτος έν τω άνθρώπω, διότι,
άνερευνώντες τήν ήθικήν φύσιν του άνθρώπου, δέν πρέπει νά
λάβωμεν αυτόν έν τή καταστάσει τής άγριότητος καί βαρβαρό-
τητος, ήτις είναι παρεκτροπή άπό του άληθους προορισμου του
άνθρώπου καί άποθηρίωσις, άλλ3 έν τή καταστάσει τής άναπτύ-
ξεως καί ήμερότητος, ήτις είναι κανονική κατάστασις αύτου,
άπαραλλάκτως οπως, έρευνώντες τας ίδιότητας φυτοϋ τιν'ος, πρέ-
πει να λάβωμεν αύτό έν τη κανονική του άναπτύξει, οδχί δέ έν
τή καταστάσει μαρασμου. Ή άμαρτία καί ή διαφθορά, ήτις άπό
τών πρωτοπλάστων κατά τήν άγίαν Γραφήν άρξαμένη διεδόθη
είς ολον τόν κόσμον, έξησθένισε μέν καί διέστρεψε παρά τοις
άνθρώποις τήν φωνήν τον ηθικού νόμου, άλλα μόνον έξη-
σθένισε, δέν άπέπνιξεν ολως αύτήν. Καί ρ.ύτά τα έθνη κατά τόν
Παϋλον «φύσει τα του νόμου έποίουν» (αυτόθι). Καί αυτοί οί
βαρβαρώτατοι άνθρωποι εχουσιν όπωσδήποτε ήθικάς τινας
έννοίας. Διά τοϋ θείον φωτός τής άηοκαλνψεως τής Π. καί
Κ. Δ. καί δια τής χριστιανικής άνατροφής ό ηθικός νόμος
άτΐοκτα έν τω άναγεγεννημένω άνθρώπω πάσαν τήν άρχικήν αυ-
του καθαρότητα καί ίσχύν.

§ 7.

Μετά ποίας διαθέσεως πρέπει νά έκπληρώται
ο ήθικος νόμος ;

eO ηθικός νόμος πρέπει να έκπληρώται μετά ειλικρινούς δια-
θέσεως, έξ άγάπης δηλ. πρός τό άγαθόν, οδχί δέ δι1 άλλους
σκοπούς. "Οταν πράττω άγαθήν τινα πράξιν ούχί έκ σεβασμού
πρός τόν ήθικόν νόμον καί έξ άγάπης, πρός ον άναφέρεται ή
πράξις, άλλ' ή πρός έπίδειξιν ή χάριν κέρδους ή έκ φόβου, τότε
ή άγαθή αύτη πράξις ούδεμίαν έχει άξίαν. Τοιαύτη ήτο ή άρετή
τών Φαρισαίων, ήν σφοδρότατα δια τοϋ το έλέγχει δ Κύριος έν
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τοις Εύαγγελίοις, οίτινες τα πάντα έποίουν «πρός τό θεαθήναι
τοΤς άνθρώποις> (Ματθ. ς-', 1). Μόνον όταν τό έλατήριον τής
πράξεως είναι άγαθόν, τότε ή καθ' εαυτήν ούσιωδώς άγαθή
πράξις είναι καί ήθικώς (ώς πρός τόν πράττοντα) άγαθή. "Οταν
τούναντίον ό σκοπός είναι κακός, δύναται ή ούσιωδώς άγαθή
πράξις να μεταβληθή είς ήθικώς κακήν. "Οταν π. χ. δίδω χρή-
ματα είς ένδεά τινα, ίνα μεταχειρισθώ αυτόν πρός πονηρόν τινα
σκοπόν, οπως ψευδομαρτυρήση ύπέρ έμοϋ λ. χ., τότε μετα-
στρέφω τήν εύεργεσίαν πρός αύτόν είς ήθικώς κακήν πράξιν...
Δέν συμβαίνει όμως καί τάνάπαλιν δηλ. ούσιωδώς υι καθ' έαυ-
τήν κακή πράξις δέν δύναται να μεταστραφή είς ήθικώς άγαθήν,.
διότι δήθεν 6 πράττων τήν κακήν πράξιν είχεν ίσως άγαθόν
σκοπόν, καθότι ό σκοπός δέν αγιάζει τα μέσα, οπως κακώς έδί-
δασκον οί ίησουΐται.1 Δέν δύναμαι νά φονεύσω τινά ή να άφαι-
ρέσω τήν περιουσίαν του οπως εύεργετήσω άλλον* διότι τό κα-
κόν μένει πάντοτε κακόν χαί διότι ή δικαιοσύνη καί ή φιλαν-
θρωπία οφείλεται πρός πάντας. Ή πράξις λοιπόν, ί'να είναι
άγαθή, πρέπει καί κατ'ούσίαν ή καθ' έαυτήν καί κατά τόν-
σκοπόν ή ήθικώς να είναι>άγαθή.

Οδτω πρέπει νά έκπληρώται ό ήθικός νόμος.

§ 8.

Τι είναι αυνείδησις ;

Σννείδησις λέγεται ή ένέργεια έκείνη το0 νου, καθ' ήν κρί-
νομεν πράξίν τινα ήμετέραν, άν είναι σύμφωνος ή ού πρός τον
ήθικόν νόμον. "Η σωτηριώδης αυτη φωνή τής συνειδήσεως δι-
καίως καλείται φωνή Θεοϋ, διότι υπό του Πλάσιου ένετεθη.
ήμϊν ή γνώσις αυτη του ήθικού νόμου καί τής είς αύτόν υπο-
χρεώσεως ώς όδηγός έν τώ'βίψ ήμών καί αύτου τό άγιον θέλημα ,
έξαγγέλλει. Ή συνείδησις πρό μέν τής πράξεως προτρέπει μέν
ήμάς πρός αύτήν, έάν είναι άγαθή, άποτρέπει δ' άπ' αύτής, έάν-
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είναι κακή* καΐ τότε λέγεται προηγουμένη συνείδησις, μετά
δέ τήν έκτέλεσιν τής πράξεως, έχν μέν ή πράξις ήτο καλή,
έπαινε! ήμάς καΐ συγχαίρει ή παρέχει ήμίν τήν καλουμένην
ήθικήν Ικανοποίησιν ή ψυχικήν γαλήνην, έάν δέ κακή, ψέ-
γει καΐ έλέγχει ή γεννά έν ήμιν τύψιν της συνειδήσεως,
καΐ τότε λέγεται επομένη σννείδησις. Ή χαρά τής συνειδή-
σεως, ή ηθική Ικανοποίησις είναι ή βάσις τής άληθοϋς ευτυ-
χίας τοϋ άνθρωπου, ήν καΐ τα μεγαλύτερα έξωτερικά δυστυχή-
μανα δέν δύνανται να καταστρέψωσιν. cO έχων γαλήνην συνει-
δήσεως συναισθάνεται, ότι είναι άγαπητός τω θεφ, όστις άγαπα
καΐ βραβεύει τό άγαθόν, καΐ είναι ήνωμένος μετ' αύτοϋ. Παρά
δέ τω θεώ, ώς τώ άκρω άγαθω, ευρηται ή τελεία ευτυχία τοϋ
άνθρωπου. Τούναντίον μακράν τοϋ Θεοϋ, έν τή έχθρα πρός αύ-
τόν, είναι δυστυχής ό άνθρωπος. Ή τύψις τής συνειδήσεως, ήτις
βεβαιοϊ τόν άνθρωπον, ότι πράττων τό κακόν είναι έχθρός τοϋ
θεοϋ, τοϋ άποστρεφομένου τό κακόν καΐ τιμωροϋντος αυτό, κα-
θιστά δυστυχή τόν άνθρωπον καΐ έν τώ μέσω των μεγίστων έξω-
τερικών εύτυχιών. Δια τοϋτο πρέπει προ πάντων να ζητώμεν τήν
γαλήνην τής συνειδήσεως πράττοντες τό άγαθόν. Δύναται δέ
καθώς έν γένει ό νοϋς, ούτω καΐ ή συνείδησις να έπισκοτισθ^
ύπό τής άμαθείας καΐ τής αμαρτίας καΐ διαστραφή. Διά τοϋτο
διακρίνουσι πολλά είδη συνειδήσεως' τήν ευλαβή ή ϋγια, όταν
όρθώς κρίνη τάς πράξεις ήμών τάς τε μεγάλας και τάς μικράς
άναλόγως της άξίας ή άπαξίας αύτών* τήν εύρείαν όταν μόνον
τα λίαν μεγάλα άδικήματα αίσθάνηται καΐ δι' αύτα μόνον έλέγ-
χουσα τόν άνθρωπον συγχωρη αύτόν δια πολλά άλλα ίκανώς
σπουδαία άδικήματα* τή*> έλαστικήν, όταν ότέ μέν είναι αυ-
στηρά, όταν δηλ. δέν πρόκειται περί μεγάλου συμφέροντος, ότέ
δέ έπιεικής, όταν παρουσιάζηται σπουδαΐόν τι συμφέρον* τήν
περιδεα, όταν περί μικροϋ λόγου άξιας πραγμάτων θορυβήται
καΐ ευρίσκηται πάντοτε έν άμφιβολίαις· και τέλος τήν φαρι-
σαϊκήν ουνείδησιν, όταν περί μόνα τα μικρά έπιδείξεως χάριν
δεικνύη μεγάλην αυστηρότητα, περί δέ τα μεγάλα είναι άδιά-
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φορος. Τό τελευταΐον τουτο είδος λέγεται φαρισαϊκή συνείδησις
έκ τών Φαρισαίων, οίτινες, καθώς λέγει ό αυτούς έλέγξας Κύ-
ριος, διύλιζον τόν κώνωπα, τήν δέ κάμηλον κατέπινον καί έκα-
θάριζον τό έξωθεν τοϋ ποτηριού καί τής παροψίδος, ένώ τό
Ισωθεν ήτο μεστόν πάσης ακαθαρσίας (Ματθ. κγ', 24). Ό τήν
υγιά συνείδησιν κεκτημένος ονομάζεται εύσυνείδητος. cO τοι-
ουτος ούδέν πράττει παρά συνείδησιν, πάντοτε σπουδάζων σύμ-
φωνα πρός τήν φωνήν αυτής νά ζή κατά τόν ήθικόν νόμον ή να
πράττη μόνον δ,τι είναι σύμφωνον πρός τήν άγάπην πρός τόν
θεόν καί τόν πλησίον. Ό άσυνείδητος είναι τό άντίθετον του
εύσυνειδήτου* ό τοιούτος αδιαφορεί πράς τήν φωνήν τής συνει-
δήσεως. Ή άσυνειδησία αυτη έπιτεινομένη δύναται να φθάση
είς τήν ήθικήν άναλγησίαν, ήτις είναι ή ήθική κατάστασις έκεί-
νου, όστις καί δια τα βαρύτατα έγκλήματα δέν αισθάνεται άλ-
γος ή τύψιν συνειδήσεως. "Ετι δέ χειρών είναι ή κατάστασις τής
πωρώσεως του vου, καθ' ην ό άνθρωπος ού μόνον δέν τύπτε-
ται ύπό τής συνειδήσεως, πράττων βαρύτατα άμαρτήματα, άλλά
καί χαίρει είς τό κακόν. Τοιοϋτοι άνθρωποι, εύτυχώς σπάνιοι
έν τω κόσμω, είναι τέρατα, έν οις ούδέν ίχνος σχεδόν συνειδή-
σεως διασώζεται. Τήν σννείδηοίν του πρέπει να σπουδάζη ό
άνθρωπος νά διατηρή χαθαράν καί ζωηράν είς τοϋτο δε τά
μέγιστα δύνανται νά συντελέσωσιν ή μελέτη τής άγιας Γραφής
καί έν γένει ώφελίμων θρησκευτικών καί ήθικών βιβλίων, ή^
άκρόασις του θείου λόγου καί ήθικών όμιλιών καί ή μετά εύ-
συνειδήτων άνθρώπων συναναστροφή. Έν τψ βίω ό άληθής χρι-
στιανός πρέπει νά άκολουθή τά έξής παραγγέλματα.

Μέλλων να πράξης τι, έρώτα προσεκτικώς τήν συνείδησιν
σου άν είναι άγαθόν ή κακόν.

Ποτέ μή πράξης δ,τι col λέγει ή συνείδησίς σου Su είναι.
κακόν.

Πράττέ μόνον δ,τι σοί λέγει ή συνείδησίς σου ότι είναΐ-
άγαόόν.
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§ 9-

Τί εΐναί καθήκον και πώς διαιροϋνται
τα καθήκοντα ;

Καθήκον λέγεται πάσα πράξις έπιβαλλομένη ήμιν υπό τοϋ
ήθικοϋ νόμου τής πρός τόν Θεόν καΐ τόν πλησίον άγάπης, τοϋ
υπό τε τής άγ. Γραφής καΐ της συνειδήσεως ήμών έπιβαλλομέ-
νου. Π. χ. ό ήθικός νόμος μοί έπιβάλλει να έλεώ τους πτωχούς*
τό έλεείν τους πτωχούς είναι καθήκόν μου. Τά καθήκοντα δύ-
νανται να διαιρεθώσιν εις άποφατικά καΐ είς θετικά' άποφα-
τικα είναι έκεΐνα, τα όποια άπαγορεύουσί τι, οίον μή κλέψης*
θετικά τα έπιβάλλοντά τι, οίον έπαίνει τάς καλάς πράξεις τών
άλλων. "Επειτα διαιρούνται τά καθήκοντα είς Απόλυτα ή γε-
νικά καΐ εις σχετικά ή ειδικά. ΚαΙ άπόλυτα μέν ή γενικά λέ-
γονται τα καθολικά καθήκοντα παντός άνθρωπου, οίον άγάπα
τόν θεόν, τήρει τάς υποσχέσεις σου. Σχετικά δέ ή ειδικά λέγον-
ται τά καθήκοντα τα γεννώμενα έκ σχέσεων, ας ήμείς οικειο-
θελώς συνήψαμεν ή αί'τινες δέν έπιβαρύνουσιν άπολύτως πάντα
άνθρωπον ώς άνθρωπον, οίον τα άμοιβαΐα καθήκοντα χών έχαί-
ρων ένός συλλόγου. 'Ως πρός δέ χό πρόσωπον, πρός δ άναφέρον-
χαι χα καθήκοντα το0 άνθρώπου, δύνανχαι ταϋτα να διαιρεθώσιν
εις καθήκοντα του άνθρώπου προς τον Θεόν, πρός τόν πλη-
σίον κάϊ προς εαυτόν (μή λατρεύης τά είδωλα· μή έπιθυμης χα
του άλλου πράγματα' φρόντιζε περί τής άναπτύξεως του νου
σου και, χής διαπλάσεως χής καρδίας σου). ΕΩς πρός δέ χόν σκο-
πόν, πράς. ον άποβλέπουσι χα καθήκοντα, διαιρούνται είς δι-
καιοσύνης καΐ φιλανθρωπίας καθήκοντα" καΐ έκεΐνα μέν άπο-
βλέπουσιν εις τό να μή άδικη ό άνθρωπος τόν πλησίον χου (μή
φόνευσες), ταΟτα δέ εις τό να εύεργετή αύτόν (σφζε τήν κινδυ-
νεύουσαν άδίκως ύπόληψιν τοϋ άλλου). Εκείνα εκβιάζονται καΐ
δια τών πολιτικών νόμων ταϋτα άφίνονται είς τήν συνείδησιν
έκαστου άνθρώπου, διότι εύεργεσία βεβιασμένη δέν ήθελεν είσθαι
ν άληθής ευεργεσία. Άλλα καΐ έκεΐνα καΐ ταϋτα είναι επίσης
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υπονδαΐα καθήκοντα, δια τής έκπληρώσεως δέ τών δευτέρων
δεικνύεται ό άληθώς άγαθός άνθρωπος, ό άληθής χριστιανός*
διότι τα πρώτα δύνανται να τηρώνται καί παρά τών κακών έκ
φόβου μόνον τών οπό τών πολιτικών νόμων άπειλουμένων τιμω-
ριών* τα δέ δεύτερα προϋποθέτουσι πάντοτε άγαθήν διάθεσιν, σέ-
■βας πράς τόν ήθικόν νόμον, άγάπην πρός τόν θεόν καί τόν πλη-
•σίον. Δια τουτο καί ό Κύριος τήν μέλλουσαν περιγράφων κρίσιν
κηρύττει άξιους άνταμοιβής ούχί τούς μή άδικήσαντας άπλώς
τους άλλους, άλλα τοδς θρέψαντας τους πεινώντας, ποτίσαντας
τους διψώντας·, συναγαγόντας τους ξένους, περιβαλόντας τους
γυμνούς καί έπισκεφθέντας τους άσθενεΖς καί τους έν φυ-
λακή (Ματθ. κε', 31 — 46).
/

§ 10.

Τί εΐναι δικαίωμα και πώζ διαιρούνται
τα δικαιώματα ;

Δικαίωμα είναι ή πρός τι έξουσία, ήν παρέχει ήμΐν à ήθι-
/κός νόμος. Καθώς δηλ. ό ήθικός νόμος έπιβάλλει ήμΐν καθήκον-
τα πρός τούς άλλους, οΰτως έπιβάλλει καί τοις άλλοις άνάλογα
•►καθήκοντα πρός ήμάς, ών τήν έκπλήρωσιν δικαιούμεθα νά άπαι-
τώμεν. eH έξουσία πρός τό άπαιτεΐν τι, ή ούτως ήμΐν υπό του
ήθικοϋ νόμου διδομένη, είναι δικαίωμα ήμών. Π. χ. καθώς έχω
έγώ καθήκον του σέβεσθαι τήν ζωήν τών άλλων, οϋτως έχω παρά
του ήθικοϋ νόμου καί τό δικαίωμα να άπαιτώ, ί'να καί οί άλλοι
<*έβωνται τήν ζωήν μου, εχω δικαίωμα έπί τής ζωής μου. Καί
τα δικαιώματα δυνάμεθα νά διακρίνωμεν είς άπόλυτα (ή φυ-
σικά) καί είς σχετικά (ή έπίκτητα). Τά πρώτα έχομεν έκ φύ-
σεως. *Εχω λ. χ. τό δικαίωμα να όπερασπίζω τήν ζωήν μου.
Τα δεύτερα γεννώνται έκ σχέσεων, ήμεϊς οικειοθελώς συνή-
ψαμεν, οίον δικαιοϋμαι να μετέχω άναλόγως του κέρδους κοινής
τίνος έταιρείας. Τα δικαιώματα έπειτα είναι ή προοωπικά, όταν άναφέρωνται είς πρόσωπα, ή πραγματικά, όταν άναφέρων-
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χχι είς πράγματα. Τό δικαίωμα έπΐ τής τιμής ήμών είναι προσω-
πικών το δικαίωμα έπΐ τής περιουσίας ήμών είναι πραγματικόν.
"Αλλη διαίρεσις τών δικαιωμάτων είναι ή είς ώρισμένα,
τοιαΟτα δηλ,, τα όποια όριζόμενα ύπό του νόμου δύνανται νά
έκβιασθώσι, καΐ είς άόριστα, τοιαύτα, τα όποια δέν δύναν-
ται δια νόμων να όρισθώσι καΐ να έκβιασθώσιν, άφινομένης τής
τηρήσεως αύτών είς τήν συνείδησιν έκάστου. Τα μέν πρώτα σκο-
πουσι να άποσοβήσωσιν Αφ' ήμών πάσαν βλάβην και άνταποκρί-
νονται είς τα καθήκοντα τής δικαιοσύνης, τα δέ δεύτερα σκο-
πουσι να έλκύσωσι πρός ήμάς τάς εύεργεσίας τών άλλων καΐ
Ανταποκρίνονται είς τα καθήκοντα τής φιλανθρωπίας. Παράδειγμα
ώρισμένου δικαιώματος* δικαΐουμαι νά κατέχω τήν περιουσίαν
μου* έάν τις δέν θέλη νά σεβασθή τό δικαίωμα μου τοϋτο καΐ
θέλη να άφαιρέση τήν περιουσίαν μου, δύναμαι έπικαλούμενος
υπέρ έμαυτοϋ τους πολιτικούς νόμους νά διεκδικήσω τό δικαίω-
μά μου καΐ να έκβιάσω τόν σεβασμόν του παρά τοϋ άλλου. Πα-
ράδειγμα άορίστου δικαιώματος* δικαιούμαι νά άπαιτώ πάντες
να μέ έπαινώσι καλώς πράττοντα* δέν δύναμαι όμως νά έξαναγ-
κάσω αύτούς πρός τοϋτο. Ή πολιτική έξουσία δέν δύναται είμή
μόνον να Απανι:ή τήν τήρησιν τών καθηκόντων τής δικαιοσύνης
καΐ τόν σεβασμόν τών είς ταϋτα Ανταποκρινομένων ώρισμένων
δικαιωμάτων. Μόνον δηλ. τήν πρός τούς άλλους βλάβην Απο-
κρούει ό πολιτικός νόμος, τήν πρός τούς άλλους εύεργεσίαν καΐ
φιλανθρωπίαν καταλείπων είς τήν συνείδησιν έκάστου, διότι ή
φιλανθρωπία, ώς έρρήθη καΐ Ανωτέρω, δέν θα ήτο φιλανθρωπία-
καΐ δέν θα είχεν ούδεμίαν Αξίαν, έάν έξεβιάζετο όπό τών νόμων.

Τί είναι δίκαιον και τί αδικον ; Τί δικαιοσύνη xah
τί αδικία ; Τί έπιεΐκεια και τί αύατηρότης ;

δίκαιον είναι ή συμφωνία τών πράξεων ήμών πρός τα δι-
καιώματα τών άλλων, άδικον δέ ή Ασυμφωνία πρός αυτά.
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Δικαιοσύνη δέ είναι ή σταθερά γνώμη ή έξις τοϋ σέβεσθαι
τά δικαιώματα τών άλλων* άδικία τούναντίον ή Ιξις του περι-
φρονείν και καταπατεϊν τά δικαιώματα τών άλλων. Τήν δικαιο-
σύνην διακρίνομεν είς διχαιοσύνην έν στενωτέρα έννοία ή πολι-
τικήν και αϋστηράν καλουμένην, ήτις περιορίζεται είς τόν σε-
βασμόν μόνον τών πολιτικώς έκβιαζομένων δικαιωμάτων, καΐ είς
δικαιοσύνην καθολικήν ή χριστιανικήν τήν έκτεινομένην κα-
θόλου είς πάντα τά δικαιώματα, είς χόν σεβασμόν καΐ τών μή
έκβιαζομένων ή τών άορίστων δικαιωμάτων, ήτις άπαιτεΐται παρά
τής χριστιανικής θρησκείας. eO Κύριος ήμών Ίησους Χριστός
άπηγόρευσεν ού μόνον τό φονεύειν, άλλά καΐ τό όργίζεσθαι καΐ
δυσμενώς διάκεισθαι πρός τόν πλησίον, ού μόνον τό μή έπιορκείν
ή ψευδορκεΐν, άλλα καί τό άττλώς ψεύδεσθαι (Ματθ. ε', 21). Έ
άδικία ή ή προσβολή τών δικαιωμάτων τών άλλων, έάν είναι
Ασήμαντος, καλείται πταίσμα, έάν δέ είναι μικρά, καλείται άττλώς
άδίκημα ή πλημμέλημα, κακούργημα δέ, όταν έπιφέρη μεγά-
λην βλάβην. 'Επιείκεια δέ είναι τό άποβλέπειν έν τή χρήσει
τών δικαιωμάτων ήμών πάντοτε πρός τήν άνθρωπίνην άσθένειαν
καΐ μή δεικνύειν ύπεραχρίβειαν έν ταϊς άπαιτήσεσιν ήμών έπί
βλάβη τών άλλων. Ή δικαιοσύνη δηλ. πρέπει να είναι πάντοτε
συνδυασμένη μετά τής φιλανθρωπίας. Π. χ. όταν τις έξ αιτίας
άνωτέρας, έκ περιστάσεων άπροόπτων, δέν ήδυνήθη να έκπλη-
ρώση ύποχρέωσίν τινα πρός ήμάς, είς τήν έκπλήρωσιν τής όποίας
δικαιούμεθα, έάν είμεθα φιλάνθρωποι, πρέπει νά δείξωμεν έπιεί-
κειαν καΐ να μή άπαιτήσωμεν μετά μεγάλης άκριβείας τό δι-
καίωμα ήμών. "Αλλως πράττοντες θα φανώμεν σκληροί καΐ άπάν-
θρωποι. Ή έπιείκεια ισχύει καί ώς πρός τήν έκπλήρωσιν τών
πρός άλλήλους καθηκόντων ήμών. Ού μόνον δηλ. δέον να έκπλη-
ρώμεν τά καθήκοντα ήμών, έφ' όσον ή αύστηρά δικαιοσύνη
άπαιτεί, άλλα να πράττωμεν καί τι πλέον, όταν ή χρεία ή ή
άσθένεΐα τών πρός ο'ύς τά καθήκοντα ήμών άναφέρονται άπαι-
τώσι τουτο. eH έπιείκεια λοιπόν πρέπει να συνοδεύη πάντοτε
τήν δικαιοσύνην* άλλως ή άκρα δικαιοσύνη καταντά άκρα άδι-
Χριστιανική ηθική Δ. Α. Κυριάκου 2
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(*). Πρέπει όμως ή έπιείκεια να δεικνύηται μετά συνέσεως,
δχαν δέη καί πρός ους δεΐ" διότι δύναται ή μεγάλη καί άλόγι-
στος έπιείκεια νά έπιφέρη μεγάλα κακά, μάλιστα όταν έφαρμό-
ζηται ούτως άσυνέτως πρός όφισταμένους ή πρόσωπα, ών άνέ-
λαβέ τις τήν παιδαγωγίαν καί μόρφωσιν. Ή αϋστηρότης είναι
ή άνευ έπιεικείας δικαιοσύνγ,, τό μή λαμβάνειν υπ' όψιν δηλ.
μήτε έν τή χρήσει τών δικαιωμάτων μήτε έν τή έκπληρώσει
τών καθηκόντων μηδόλως τήν άνθρωπίνην άσθένειαν ή τάς απα-
γορεύσεις τής φιλανθρωπίας.

§ 12

Τίς είναι ή αμοιβαία ύχέοις τών καθηκόντων
και τών δικαιωμάτων ;

Τα καθήκοντα καί τα δικαιώματα συνδέονται στενώτατα
πρός άλληλα. Πάν καθήκον συνυπονοεί καί δικαίωμά τι. Είς τα
δικαιώματα, τα όποια έχει τις έπί τής ζωής, τής τιμής, τής πε-
ριουσίας καί τής έλευθερίας του, άντιπαράκεινται τα άνάλογα
καθήκοντα τών λοιπών άνθρώπων πρός τήν ζωήν, τήν τιμήν,
τήν περιουσίαν καί τήν έλευθερίαν του, και άντιθέτως είς τα πρός
τους άλλους καθήκοντα αύτοϋ άντιπαράκεινται τα δικαιώματα
τών άλλων. Άντιπαράκεινται δε πάντοτε τά ομοειδή καθή-
κοντα καί δικαιώματα, ώστε γνωρίζων τις καθήκόν τι δύναται
να εΰρη καί τό όμοειδές δικαίωμα καί τάνάπαλιν.

§ 13

Τί είναι έλευθέρα θέληαις ;

Έ συνείδησις έν ήμΐν δέν ήθελεν έπαινεϊ μέν ήμάς, όταν
πράττωμεν τό άγαθόν, ψέγει δέ, όταν πράττωμεν τό κακόν, έάν
δέν ήμεθα έλεύθεροι, έάν δ,τι πράττομεν δέν ήτο προϊόν τής
ήμετέρας έκλογής. "Ο άνθρωπος μετά τής λογικότητος έλαβε

.(*) Summum jus summa injuria.
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παρά του Πλάστου καί, τουτο τό δώρον, να έκλέγη έλευθέρως
~τό πρακτέον<(Σοφ. Σειρ. ιε\ 14—20) (*).

Τουτο είναι ή καλουμένη έλενθερία τής ανθρωπινής θε-
λήσεως. Έπ* αύτής δέ στηρίζεται ή εύθύνη του άνθρώπου δια
τάς πράξεις του· άνευ αύτής ούδεμίκ πραξις, είτε καλή είτε
κακή, θα ήδύνατο να καταλογισθή τω άνθρώπψ* ό ηθικός δέ
βίος του άνθρώπου θχ ήτο άδύνατος. Ό άνθρωπος ώς έλεύθερον
côv είναι ον ήθικόν. Διά τουτο τά κτήνη ώς μή έλεύθερα, άλλ'
'ώς πράττοντα κατά ένστικτα ή όρμέμφυτα τυφλώς καί κατ'άνάγ-
κην, δέν είναι ηθικά οντα' αί πράξεις των δέν έχουσιν άξίαν ή
άπαξίαν δέν είναι ούτε άξιέπαινα ούτε άξιόμεμπτα έπί ταΐ;
πράξεσιν αύτών. Τήν Θέλησιν του άνθρώπου έπηρεάζονσι διά-
φοροι οίίτίαι, ότέ μέν α£ έπιθυμίαι, ότέ δέ ό έγωισμός, ότέ δέ ό
-δρθός λόγος* άλλ' είς πάσας τάς περιστάσεις ταύτας ωθείται μέν
είς ταύτην ή έκείνην τήν πράξιν, άλλά ôèv έξ αναγκάζεται.
""Αλλως ήθελε παύσει ·ή εύθύνη του άνθρώπου. Καί όμως ό άν-
•θρωπος έχει πάντοτε τήν συναίσθησιν, ότι είναι ύπεύθυνος δια
τάς πράξεις του. Έάν ένικήθη ύπά τών έπιθυμιών του ή έάν
-ένέδωκεν είς τάς ύπαγορεύσεις το0 έγωισμου του καί έπραξε
-κακόν τι, ψέγει -έαυτόν καί αισθάνεται τύψεις συνειδότος. Έάν
τούναντίον ύπήκουσεν είς τάς υπαγορεύσεις τοϋ ορθου λόγου,
Ίπαι-νεί έαυτόν καί αισθάνεται -ήθικήν ίκανοποίησιν. Τουτο προϋ-
ποθέτει ότι πάντοτε -ήτο έλεύθερος νά πράξη ή να μή πράξη
-•τοϋτο /η έκεΐνο. Ό άνθρωπος, ώς λογικόν ον, πρέπει νά (δυθμίζη
-τήν θέλησίν του σύμφωνα πρός τάς ύπαγορεύσεις του λόγου καί
■^τής συνειδήσεως τ:ου καί νά μή άφίνη έαυτόν νά σύρηται ύπά
τών τυφλών παθών ή τοδ έγωισμου. Είς τουτο αισθάνεται εκα-

(*■) Σημ. « Αυτός έξ αρχής έποίησεν άνθρωπον και άφήκεν αύτόν έν
,χειρί διαβουλίου αυτού' êàv ϋ-έλγις, συντηρήσεις έντολάς καί πίστιν
-ποιήσεις -ευδοκίας. Παρέθηκέ σοι πΰρ καί ύδωρ. Ού εάν θέλης εκτε-
νείς τήν χεΐρά σου. "Εναντι άνθριυπου ή ζωή καί ο Μνατσς, καί δ
» έάν ευδοκήσω, δοθήσεται αύτω».
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στος έσωτερικώς ότι είναι ύπόχρεως. 'Όταν δέ συνγ$ίση τις vot
πράττη τό άγαθόν, ή θέλησίς του, οδτως άσκουμένη καί κρατυ—
νομένη, λαμβάνει τήν πρός τό άγαθόν £οπήν, καθώς φέρεται πρός
τό κακόν, όταν έθίση τις έαυτόν είς τό πράττειν τουτο. Τότε ή,,
θέλησις είναι πράγματι Ισχυρά, όταν έκλέγη δ,τι πρέπει, ουχΙ:
δέ όταν ύπό τών παθών ή του έγωισμοϋ του σύρηται αιχμάλωτος-
είς δ,τι δέν πρέπει.

Τί είναι καταλογισμός τών πράξεων·

Επειδή è άνθρωπος είναι ον έλεύθερον καί πράττει οδχΐ'
κατά βίαν καί άνάγκην, άλλ' έλευθέρως, φέρει τήν εύθύνην τών-
πράξεών του. Ή άπόδοσις τής εύθύνης πράξεώς τίνος εις
τινα λέγεται καταλογισμός τής πράξεως. Περί τοϋ καταλογισμού,
τούτου παρατηροϋμεν τα έπόμενα' 1) Εκείνο μόνον τό έργον·
δύναται νά καταλογισθή τινι, τό όποιον ούτος έπραξεν έλευθέ—
ρως. Έάν κατά λάθος, τό όποιον μοί ήτο άδύνατον να προΐδω,
ή έξαναγκασθείς υπ' άλλου έβλαψά τινα παρά τήν θέλησίν μου,
δέν δύναται να μοί καταλογισθή. 2) "Οσψ μικροτέρα ή έλευθε—
ρία, τοσοϋτον μικρότερος καί ό καταλογισμός. Τήν §^ευθερίαν>
έξασθενίζουσι καί σμικρύνουσιν ή άγνοια, ό φόβος, τα πάθη, ή.
συνήθεια. Διότι ό έν άγνοια ευρισκόμενος ή τελών υπό τό κρά-
τος του φόβου ή πάθους τινός, δργής π. χ. η παρασυρόμενος όπό
έπικρατούσης κακής συνήθειας, δέν πράττει έντελώς έλευθέρως».

3) "Οσψ μεγαλυτέρα ή έλευθερία, τοσουτον ό καταλογισμός με-
γαλύτερος. Τουτο έννοεΐται ευκόλως έκ τοϋ άμέσως άνωτέρω.

4) Ό καταλογισμός είναι άνάλογος τήςσπουδαιότητός τής
υπό του νόμου έπιβαλλομένης υποχρεώσεως. Ό υβρίζων π.χ.,
τόν έαυτοϋ πατέρα άμαρτάνει βαρύτερον του πράττοντος τό αύτό
αμάρτημα είς ξένον τινά. Ό καταλογισμός είναι άνάλογος των.
δυσχερειών πρός έκπλήρωσιν τοϋ έργου. Π. χ. ό κατατρυχό-
μενος υπό πενίας όμως τίμιος δεικνυόμενος έν τή διαχειρίσει ξέ-
νων χρημάτων είναι μάλλον αξιέπαινος τοϋ τιμίου πλουσίου.

14
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§ 16
Τί είναι άρετή ;

*Αρετή είναι ή σταθερά γνώμη ή έξις τοϋ πράττειν πάν-
τοτε τό άγαθόν, δηλαδή δ,τι συμφωνεί πρός τόν ήθικόν νόμον,
ττρός τήν άγάπην πρός τόν Θεόν καί τόν πλησίον, ή άκριβής
-πλήρωσις πάντων τών καθηκόντων ήμών καί ό σεβασμός πάντων
τών δικαιωμάτων τών άλλων. Ή άρετή οδηγεί τόν άνθρωπον
<εΙς τον άληθή άνθρωπισμόν, διότι άληθής λογικός άνθρωπος
είναι ό μή κινούμενος υπό μόνον τών έπιθυμιών του καί τών
έγωιστικών ένστικτων, οπως τα κτήνη, άλλ' άκολουθών ώς
ύψιστον όδηγόν τόν λόγον καί τήν συνείδησιν, τα έπιβάλλοντα
■αύτώ ώς υψιστον έλατήριον τών πράξεών του τόν ηθικόν νόμον
τής άγάπης. Δια τής άρετής ύψουται ό άνθρωπος άπό τήν άπλώς
σωματικής, κτηνώδους ζωής, είς τήν πνευματικήν, ήθικήν, άλη-
θώς άνθρωπίνην ζωήν. Ή άρετή, Γνα είναι άληθής, πρέπει να

τα έπόμενα ίδΐώματα* 1) Πρέπει να είναι περιληπτική πάν-
των τών καθηκόντων. Διότι δέν άρκεΐ τά μέν τών καθηκόντων
νά πράττη τις, τών δέ νά άμελή* να είναι π. χ. ;καλός πατήρ,
άλλα κακός πολίτης. Ή τελεία καί άληθής άρετή δέν είναι
•μονεμερής. 2) Πρέπει να είναι άμετάβλητος καί καρτερική. Μία
"άγαθή πράξις άπαξ γενομένη δέν συνιστά άρετήν αύτη δεικνύε-
ται πάντοτε* είναι τοιαύτη καί σήμερον καί αδριον καί έν παντί
'χρόνφ· πράττεται ού μόνον όταν είναι εύκολος, άλλα καί όταν με-
-γάλαι δυσχέρειαι πρέπη να ύπερνικηθώσιν' ό άλγ]θώς ένάρετος
άπέκτησε τήν εξιν του πράττειν τό άγαθόν καί είναι ένάρετος
•καί όταν πρόκειται νά ύποστή μεγάλας ύλικάς ζημίας. 3) Πρέ-
πει νά είναι· ενεργός, να δεικνύηται δηλ. δι' άγαθών έργων. Ή
Ίν λόγοις άρετή ούδεμίαν έχει άξίαν* τό να λαλή τις ένθουσιω-
δώς ένώπιον άλλων περί άρετής καί να πλέκη λαμπρά ταύτη
έγκώμια δέν ejvai πάντοτε άσφαλής ένδειξις άκραιφνους πρός
"τήν άρετήν άγάπης· διότι πολλάκις καί φαΟλοι όμιλουσι περί
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άρεχής. Τα άγαθα λοιπόν έργα είναι τα μαρτυροϋντα τήν ά-
ληθή άρετήν. «Έάν άδελφός ή άδελφή, λέγει ό-'Ιάκωβος (6Ί5),
γυμνοί υπάρχωσι καί λειπόμενοι α>3ΐ τής έφημέρου τροφής,-
εΐπη δέ τις αδτόΐς έξ όμών, υπάγετε έν είρήνη θερμαίνεσθε καί
χορτάζεσθε, μή δώτε δέ αυτοΐς τα έπιτήδεια του σώματος, τί τό οφελος 4) Πρέπει να είναι καθαρά, δηλαδή νά γίνηται έκ~
καθαράς άγάπης πρός τό άγαθόν. "Οταν ή άρετή γίνηται 5i<3t
φόβον ή δι3 ώφέλειαν ή δια δόξαν, τότε δέν έχει άξίαν τινά.
Τότε ή άρετή καταβιβάζεται είς μέσον άπλουν τών σκοπών ήμών._
Τοιαύτην άρετήν δύνανται να άσκώσι καί οί χείριστοι τών άν-
θρώπων.

§ 16

Τί είναι κακία καϊ τίνα τα ένισχνοντα αντήν ;

Κακία είναι ή σταθερά γνώμη ή ή £οπή πρός τό πράττειν τό.-·
κακόν. Ή κακία είναι τό ολως άντίθετον τής άρετής. Μία μόνη^,
κακή πράξις λέγεται αμαρτία. Ή κακία είναι υποδούλωσις του
άνθρώπου είς τάς έπιθυμίας καί εί; τόν έγωισμόν καί έντελής
άδιαφορία πρός τόν ήθικόν νόμον. Ό κακός ώς κανόνα τών-
πράξεών του έχει τό ήδΟνον τάς αίσθήσεις του ή τό συμφέρον-
έν γένει, κωφεύει δέ έντελώς πρός τήν φωνήν τής συνειδήσεως
ήης έπιβάλλει αυτω τό καθήκον. Δια τής κακίας καταπίπτεί
τις είς άποκτήνωσιν, διότι τά κτήνη τα στερούμενα λογικου κι-
νούνται μόνον υπό τών έπιθυμιών καί του ένστικτου τής αύτο-
συντηρήσεως. Ό έν κακία ζών ζή μόνον τήν κατωτέραν, σω-
ματικήν ζωήν, άγνοεΐ δέ τήν άνωτέραν, πνευματικήν, ήθικήν
ζωήν. Τα κρατύνοντα τήν κακίαν είναι κυρίως τέσσαρα τινα, ή
κακή άγωγή, ή έλλειψις τής θρησκευτικής καί ηθικής διδασκα-
λίας, ή κακή καί διεστραμμένη ήθική καί θρησκευτική διδα-
σκαλία καί τα κακά παραδείγματα, ή αί κακαί συναναστροφαί.
Ιον Ή κακή άγωγή δύναται να βλάψη μεγάλως τόν άνθρωπον*
διότι ή ψυχή τοϋ παιδός είναι λίαν εύπλαστος, κάί, καθώς πλάσ-
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σεταί τις έν τη παιδική ήλικία, τοιοϋτος συνήθως γίνεται συν-
τω χρόνω. Ό παις μή έχων άνεπτυγμένην τήν διάνοιαν αύτοϋ
πράττεt καθώς βλέπει, καί τα παραδείγματα του πατρός ή τής;
μητρός του είναι τά πρώτα καί σπουδαιότατα μαθήματα της ήθι-
κής, τά όποια λαμβάνει. "Οταν λοιπόν βλέπη κακά παραδείγμα-
τα έν τω οΐκω αύτοϋ, δέν δύναται είμή να διαφθαρή. Μάλιστα,
δέ είναι μεγίστη ή έπιρροή τής μητρός, ύφ* ης τήν παιοαγώγη-
σιν τελεί κυρίως ό παις. Δια τούτο είναι εύεξήγητον. ότι άν-
δρών φημισθέντων έπ3 άρετή αί μητέρες ύπήρξαν άγιώταται γυ-
ναίκες, οίον τοϋ Χρυσοστόμου ή 'Ανθούσα, του Αύγουστίνου ή,
Μόνικα, τοϋ Γρηγορίου του Ναζιανζηνου ή Νόννα καί τοϋ Με-
γάλου Βασιλείου τοϋ Μητροπολίτου Καισαρείας ή Έμμέλεΐα..
Τούναντίον πολλών περιβοήτων κακούργων αί μητέρες ύπήρξαν
κακοϋργοι. Εύτυχεϊς όσοι έμπνέονται έκ παιδικής ήλικίας παρά
τών μητέρων αυτών τήν εύσέβειαν καί τήν πρός τήν άρετήν έν
γένει άγάπην. 2ον Ή ελλειψις έπειτα τής θρησκευτικής καϊ
ηθικής διδασκαλίας κρατύνει έν τή κακία. Διότι πώς είναι δυ-
νατόν να είναί τις εύσεβής καί ένάρετος, όταν ούδέποτε έδιδά-
χθη τά καθήκοντα αύτοϋ πρός τόν θεόν. καί τόν πλησίον, όταν
ούδέποτε προετράπη είς τό άγαθόν καί άπετράπη άπό τοϋ κα-
κοϋ"; Ή διδασκαλία τοΰ λαοϋ είναι είς χείρας τής 'Εκκλησίας
καί τών σχολείων. CH 'Εκκλησία, είς ην κυρίως ίΐναι άνατεθειμένη
ή ήθική καί θρησκευτική μόρφωσις τοϋ λαου, έχει καθήκον μέ-
γΐστον νά κηρύττη πρός αύτόν τάς θρησκευτικός καί ήθικάς άλη-
θείας καί νά όδηγή αύτόν είς τήν άρετήν. Καί έν τοΤς σχόλείοις
δέ πρέπει να θεωρήται πρώτιστον μέλημα ούχί απλώς δ πλουτι-
σμός τοϋ νοϋ τών μαθητών δια γνώσεων, άλλα πρό πάντων ή
μόρφωσις τοϋ ήθους αύτών, τά δέ μαθήματα τα κυρίως τείνοντα
πρός τόν σκοπόν τοϋτον (τά θρησκευτικά καί ήθικά) δέον να τι-
μώνται ώς τά πρώτιστα. "Οταν ή Εκκλησία σιγά, όταν τό κή-
ρυγμα δέν άκόύηται καί ό λαός μένη θρησκευτικώς άμόρφωτος, όταν τα σχολεία δέν στηρίζωσιν είς τήν εύσέβειαν καί τήν άρε-
τήν, τότε ούδόλως παράδοξον, ότι οί λαοί διαφθείρονται καί ή
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κακία θριαμβεύει. 3ον Καθώς βλάπτει ή Ιλλειψις τής θρησκευ-
τικής διδασκαλίας, ούτως έπιβλαβής είναι καί ή κακή ή διε-
στραμμένη θρησκευτική καϊ ήθιχή διδασκαλία. Ή χειρίστη
άλλα καί συνηθεστάτη διαστροφή χ,ής θρησκείας είναι, όταν πα-
ρίσταται αυτη ώς σύνολον έξωτερικών τελετών καί έθίμων, ών
ή απλή τήρησις νομίζεται ότι άρκεΐ, ένώ ή θρησκεία είναι ή
έν τή καρδία του άνθρώπου άγάπη πρός τόν θεόν καί τό άγιον
αύτοϋ θέλημα, ή έν έργοις άγαθοίς δεικνυομένη, καί μόνον έκδή-
λωσις τής εσωτερικής ταύτης εύσεβείας είναι ή λατρεία καί πάν
δ,τι ώς *ξωτερικόν έθιμον συνεδέθη μετά τής θρησκείας. Ή έκ-
δοχή τής θρησκείας ώς απλής έξωτερικών τύπων συνήθειας συν-
επάγεται τοϋτο τό μέγιστον άτοπον, ότι' πολλοί νομίζοντες
έαυτούς εύσεβεΤς καί θρήσκους, διότι απλώς καί μηχανικώς τους
τύπους τής θρησκείας έκτελοϋσιν, είναι άλλως άνθρωποι ά-
σπλαγχνοι καί άδικοι.Ό άληθώ; ευσεβής πρώτον πρέπει νά δείξτ^
τήν εύσέβειάν του δια τών έργων τής δικαιοσύνης καί τής φιλαν-
θρωπίας, καί έπειτα έχουσιν άξίαν αί προσευχαί αύτοϋ. Δια τοϋτο
είπεν δ Κύριος, ότι «Ουχί ό λέγων, Κύριε, Κύριε, είσελεύσεται
είς τήν βασιλείαν τοΰ Θεοϋ, άλλ3 ό ποιών τό Θέλημα τοΰ Πα-
τρός υμών τοϋ έν τοις ούρανοΐς» (Ματθ. Ç', 21). Άλλαχοϋ δέ
λέγει ή Γραφή έξ ονόματος τοϋ θεοϋ* «Έλεον θέλω καί ού
θυσίαν» (Ώσηέ ζ', 6, Ματθ. θ', 13), δηλ. προ πάντων ζητεί
παρά τών άνθρώπων έργα φιλανθρωπίας καί τότε είναι δε-
κταί καί αί δεήσεις αύτών. Τήν μεγάλην ταυ την άλήθειαν ού-
δέποτε έπρεπε να λησμονήσωσιν οί διδάσκαλοι τής θρησκείας.
4ον Γα κακά παραδείγματα καί αί κακαί συναναστροφαί
έννοείται ότι διαφθείρουσι μεγάλως τόν άνθρωπον διότι τό πα-
ράδειγμα, λαλοϋν εύγλωττότερον πάσης ρητορικής τέχνης, άσκεϊ
μεγίστην έπιρροήν ού μόνον έπί τών άπειροτέρων καί άκριτωτέ-
ρων άνθρώπων, οί'ανες μή δυνάμενοι νά διακρίνωσιν άφ' έαυτών
τό καλόν τοΰ κακοϋ μιμοϋνται πάν δ,τι βλέπουσι παρά τών άλ-
λων πραττόμενον, άλλα καί έπί τών έμπειροτέρων καί συνετω-
τέρων. Διότι, όταν τις εύρίσκηται πάντοτε μετά διεφθαρμένων,
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άνθρώπων, οίονεί φθείρεται έκ τής μεμολυσμένης άτμοσφαίρας,
έν ή ζή. Κατά μικρόν ή άγάπη πρός τό άγαθόν, τό όποϊονβλέ-
πει καταπατούμενον καί περιυβριζόμενον 6πό τών περί αύτόν,
ψυχραίνεται, ή εύσέβεια, έκλείπει, ή άρετή σαλεύεται καί έπί
τέλους έπέρχεται τό πλήρες ήθικόν ναυάγιον. Δια τοϋτο λέγει ό
Παϋλος (Α' Κορινθ. ιε', 33), κατά τόν "Ελληνα ποιητήν Μέ-
νάνδρον «Μή πλανάσθε, άδελφοί* φθείρουσιν ήθη χρήσθ' όμι-
λίαι κακαί». Επειδή βλάπτουσιν αί κακαί συναναστροφαί, δέον
να άναστρέφηταί τις μετά-άγαθών καί τοιούτους νά έχη φίλους.
Φιλία είναι ή ίδιαιτέρα άγάπη πρός τινα πρόσωπα, ώ/ τά προ-
τερήματα καί ή άρετή εί'λκυοαν ήμών τήν συμπάθειαν. Ή φιλία ή
στηριζομένη ούχί είς τήν έκτίμησιν τών προτερημάτων καί τής
άρετής τών φίλων, άλλ' είς τό ότι είναι άπλώς είς ήμας ευχά-
ριστοι ή ώφέλιμοι, είναι ψευδής. Είναι μέγα εύτύχημα τό έχειν
φίλους, οί'τινες., έν μέν ταΐς εύπραγίαις γίνονται κοινωνοί τής εύ-
τυχίας ήμών, έν δέ ταΐς δυσπραγίαις παραμυθουσι καί στηρίζου-
σα ήμάς. 5) Τα αΙσχρά θεάματα (έν θεάτροις καί κινηματο-
γράφος) καί τα άνήθικα άναγνώσματα καί μυθιστορήματα.
Τό , καλόν θέατρον καί τό καλόν διήγημα δέν βλάπτουν. Τα
-.κακά όμως είναι δηλητήριον.



ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ

ΜΕΡΟΣ ΕΙΔΙΚΟΝ

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ,
ΠΡΟΣ TON ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΕΑΥΤΟΝ

Ό ήθικός νόμος έπιβάλλει ήμϊν ώς πρώτιστον καθήκον τήν·
άγάπην πρός τόν θεόν (§ 5). Τήν άγάπην ταύτην οφείλομεν
πρός τόν θεόν, διότι είναι τό τελειόζατον τών οντων ή τά
άκρον άγαθόν καί ή αίτία πάντων, έκεΐνος, εις ον χρεωστοϋμεν
ού μόνον τήν ΰπαρξιν ήμών, άλλα καί παρ' ού, ώς τής πηγής
παντός άγαθου, εχομεν καί πάν άλλο άγαθόν. CH άγάπη αύτη
πρός τόν θεόν 7καλειται ευσέβεια. Εύσεβής είναι τις, όταν
άκλόνητον πίστιν είς τόν θεόν καί άπό καρδίας άσπάζηται τάς
περί Θεου άληθείας, όταν είναι άπό ψυχής προσκεκολλημένος
είς τόν θεόν ή αγαπά αύτόν, καί όταν έν πάση περιστάσει του-
βίου έχη τήν πεποίθησίν του είς τήν προστασίαν του Θεου -η.
έλπίζτ] είς αύτόν. Δια τουτο έν τή εύσεβεία περιλαμβάνονται
καί είναι έκδηλώσεις αύτής ή πίστις, ή άγάπηΟ καί ή έλπϊς

('") Σηα. Άγάπη πρός τόν Θεόν έν εύρυτάτη έννοί<? είναι ή πρός τόν
θεόν ευσέβεια' έν στενωχέρα κυρία έννοίςι καλοΰμεν άγάπην πρός τόν
Θεόν τήν κλίσιν καί πρωσκόλλησιν τής καρδία^ ήμών πρός τόν Θεόν ώς.
τό άκρον αγαθόν.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ

§ 17

Τί εΐναι εναέβεια και τί λατρεία ;



Χριστιανική ηθική 27'

είς τόν Θεόν. Ή αγάπη προς τον θεόν προϋποθέτει τήν είς
αύτόν πίστιν διότι ό μή πιστεύων δέν δύναται να άγαπα τόν
θεόν* συνεπάγεται δέ ή άγάπη τήν είς θεόν έλπίδα, διότι, έπει-
δή συνδεόμεθα δια τής άγάπης πρός τόν θεόν, καί έννοοϋμεν,
ότι είς τήν πρός αύτόν άγάπην ήμών'-άνταποκρίνεται ή άγάπη
του θεοϋ πρός ήμάς, ώς δ<τος παναγάθου πατρός, έλπίζομεν·
είς τήν βοήθειαν αύτοΰ. Έν τή εύσεβεία περιέχεται μέν καί ό.
φόβος πρός τόν θεόν, ώς τιμωρόν του κακου, άλλά τό θρησκευ—
τικόν τοϋτο αίσθημα είναι κατώτερον, είναι ή πρώτη βαθμίς
τής εύσεβείας, 6πέρ ην υψοϊ τόν άνθρωπον ή άγάπη πρός τόν
θεόν ώς τό τελειότατον τών όντων, τό άκρον άγαθόν καί τήνπη-·
γήν παντός άγαθοϋ. «Ή τελεία άγάπη, λέγει ή Γραφή (Α'
Ίωάν. δ', 18), έξω βάλλει τόν φόβον». Έν τή τελεία εύσεβεία.
τόν φόβον άντικαθιστα ή άγάπη. Τήν εύσέβειαν ήμών πρέπει
vol δεικνύω μεν èv ολω τω βίω ήμών, όστις δέον νά είναι σύμ-
φωνος πρός τό θέλημα τοϋ θεοϋ, τό γραπτόν έν τή συνειδήσει
έκάστου καί δια τών ίερών συγγραφέων τής Γραφής κηρυττόμε-·
νον. Όλόκληρος ό βίος ήμών πρέπει νά είναι εύσεβής. "Οταν
δέ τήν εύσέβειαν ήμών δεικνύωμεν καί δια λόγων ή προσευχής..
πρός τόν θεόν, τότε άποτελεϊται ή λατρεία.

§ IS

II

α . Τί είναι πίατις προς τον Θεόν ;

Πίατις είς τον Θεάν λέγεται ή άκλόνητος ήμών πεποίθησις:
περί τής υπάρξεως τοϋ θεοϋ καί περί πασών έν γένει τών
θρησκευτικών άληθειών, όσαι δια τής συνειδήσεως ήμών καί δια
τών ίερών συγγραφέων τής αγίας Γραφής είναι ήμΐν γνωσταί.
ιΗ πίστις ήμών εν γένει, ή παραδοχή δηλ. άληθείας τινός,
δύναται να στηρίζηται ή άπλώς έπί τής άξιοπιστίας καί τοϋ κύ-
ρους τοϋ λέγοντος αύτήν, καί τότε καλείται ιστορική πίστις, ή
έπί τής λογικότητος τής άληθείας, ήν πιστεύομεν, τής συμφω-
νίας δηλαδή αύτής προς γνωστάς καί παραδεδεγμένας άληθείας.
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τοϋ νοΰ ήμών, καί τότε λέγεται λογική πίστις. Ή είς τάς
θρησκευτικάς άληθείας πίστις είναι άμα ιστορική καί λογική.

Είς τάς αληθείας τής θρησκείας πισεεύόμεν, διότι διδά-
σκονται υπό άξιοπίστων καϊ μέγισνον κϋρος έχόντων άν-
δρών, τών ιερών συγγραφέων τής άγιας Γραφής. Οί άνδρες
ούτοι ήσαν ιεροί καί ό βίος αύτών ήτο a-fioç· άπέθχνον δέ ci
πλείστοι αύτών ύπέρ έκείνων, άτινα έδίδαξαν, ή δέ άνάγνωσις
τών συγγραμμάτων των, έπειδή ταϋτα περιέχουσι τάς καθαρω-
τάτας καί ύψίστας περί θεοϋ θρησκεία; καί ήθικής έννοιας -η
τήν τελειοτάτην άποκάλυψιν τής θρησκευτικής αληθείας (ή δι-
δασκαλία τών ιερών συγγραφέα>ν της Γραφής περί θεοϋ καί ήθι-
κής όμολογείται παρχ π/ντων ότι ύπερβχίνεί πάν δ,τί έδίδαξαν
τά άλλα θρησκεύματα καί οί σοφώτατοι τών άνθρώπων πρό καί
μετά Χριστόν), γεννά έν ήμϊν τήν πίστιν, ότι βεβαίως ούτοι
ένεπνεύσθησαν καί έφωτίσθησαν άνωθεν, οπως γράψωσι τα Ιερά
αύτών βιβλία, διότι πάν δ,τι μέγα καί υψηλόν, πάν δώρημα
τέλειον, είς τόν θεόν φυσικώ; άποδίδει ό άνθρωπος (Ίακ. α', 17).
Δια πάντα ταϋτα έχομεν δικαίως πεποίθησιν είς τούς λόγους αύ-
τών, είς τό κϋρος τής διδασκαλίας των. Δεύτερον πιστεύομεν
είς τάς άληθείας τής θρησκείας, διότι είναι λογικαΐ καϊ συμ-
φωνοϋσι προς τάς γνωστάς καί ώς άληθεΐς άνεγνωρισμένας
ιδέας τοϋ νοϋ ήμών ή πράς τάς άποφάνσεις τοϋ κοινοϋ ύγιοΰς
νου καϊ τάς υπαγορεύσεις τής κοινής άνθρωπίνης ηθικής
συνειδήσεως, άτινα έδόθησαν ήμϊν ύπό τοϋ Πλάστου, Γνα όδη-
γώσιν ήμάς έν τώ βίω τούτφ, ένω αί άντίθετοι είς τάς
θρησκευτικές άληθείας πλάναι είναι μωραί καί άνόητοι. Διότι
πιστεύοντες Ιον είς τόν Θεόν ώς ποιητήν τοϋ κόσμου καί πα-
τέρα ήμών έν τοις ούρανοις, 2 ον είς τήν θείαν αύτοϋ
πρόνοιαν, ήτις κυβερνά καί διευθύνει τά πάντα, 3ον είς τήν
πνευματικότητα τής ψυχής, 4ον είς τόν προορισμόν ήμών είς
τό νά πράττωμεν τό άγαθόν, άγαπώντες τόν θεόν καί τόν
πλησίον ήμών, ί'να γίνωμεν άξια τέκνα τοϋ ούρανίου ήμών πα-
τρός καί όμοιάσωμεν πρός αύτόν, 5sv είς τόν Χριστόν ώς σ"α>-
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χήρα τοϋ κόσμου καί υίόν τοϋ Θεοϋ, όστις κατήλλαξεν ήμάς πρός
τον θεόν, δια δέ τής θρησκείας τοϋ πνεύματος καί τής άγάπης, ήν-
Γδρυσεν, ώδήγησε τόν κόσμον άπό τής πλάνης καί τής αμαρτίας
είς τήν άλήθειαν καί είς τόν άγιασμόν καί άνεμόρ^ωσε καί άνέ-
πλασεν αύτόν θρησκευτικώς καί ηθικώς, δια δέ τής ύπό τοϋ
άγιον ϋνενματός του έμπνεόμένης έκκλησίας του ένεργεΐ έτι
καί νϋν τήν άναγέννησιν καί σωτηρίαν έκάστου ήμών, κάί 6ον
είς τήν μέλονσαν ξωήν καί μέλλουσαν κρίσιν (καί αύται είναι -
αί θεμελιωδέστεραι άλήθειαι τοϋ Χριστιανισμού) πιστεύομεν είς
άληθείας είς ας άναγκαζόμεθα καί ύπ' αύτοϋ τοϋ κοινου ύγιους
νοϋ καί τής άνθρωπίνης ηθικής συνειδήσεως ήμών. Διότι θα ήτο
άλογον να παραδεχθώμεν, ότι δέν υπάρχει θεός, άλλ' ότι ό
κόσμος ούτος έπλάοθη τυχαίως' διότι ή λέξις τύχη ουδέν σημαί-
νει* καθώς θα ήτο μωρόν νά ύποθέσωμεν, ότι οίκία τις έγινε τυ-
χαίως, οβτω μωρόν θα ήτο νά εΐπωμεν, ότι τυχαίως έγινεν ό κό-
σμος, όστις είναι μετά τοσαύτης σοφίας καί αρμονίας κατε-
σκευασμένος* καί ή ήθική δέ συνείδησις του άνθρώπου, ή άπο—
τοέπουσα άπό τών κακών, προτρέπουσα δέ είς τά άγαθά, μαρ-
τυρεί τήν ύπαρξιν τοϋ θεοϋ ώς άνωτάτου καί δικαίου κριτου.
'Ομοίως άδύνατον νά δεχθή ό λογικός άνθρωπος, ότι ό θεός
πλάσας τόν κόσμον κατέλιπεν αύτόν είς τήν τύχην καί δέν προ-
νοεί περί αύτοϋ, διότι τοϋτο θα άντέβαινεν είς τήν άγαθότητα
τοϋ θεοϋ, ήν άναγκαίως αύτω ώς τελείψ άποδίδει ό άνθρώπινος
νοϋς. Διά τοϋτο καί οί μέγιστοι τών φιλοσόφων, ό Σωκράτης
π. χ. καί ό Πλάτων, έπίστευον είς ιήν θείαν πρόνοιαν. 'Επίσης
δέν είναι άληθές, ότι ό άνθρωπος είναι μό\ον ύλη, διότι ή ύλη
δέν σκέπτεται ούδέ θέλει* ή νόησις καί ή θέλησις έν τω άνθρώπψ,
τα ιδιάζοντα αύτω καί έλλείποντα άπό τών ύλικών πραγμάτων,
μαρτυροϋσι τήν ύπαρξιν έν αύτώ ψυχής ώ; πνευματικής ουσίας.
Τά άλογα ζφα Ιχουσι στοιχειώδη τινά νόησιν, άναγκαίαν μόνον
δια το ς πρώτας οωματικάς των άνάγκας, εύχί δέ λογικήν 6ψη-
λοτέραν νόησιν, ώστε να ζητώσι τός αιτίας τών οντων καί να
υψώνται είς τήν γνώσιν τοϋ θεοϋ, δέν έχουσι διά τουτο έπιστή-



-30

Χριστιανική ήθική

τμην, καλλιτεχνίαν, ίστορίαν, θρησκείαν, ή^ικήν, πολιτισμόν.Ώσαύ-
τως δέν είναι δρθόν, ότι προορισμός το3 άνθρώπου είναι νά
-άπολαύη μόνον τών ύλικών άγαθών, διότι τοϋτο είναι ό προορι-
σμός τών κτηνών. ιΟ λογικός άνθρωπος αισθάνεται, ότι £χει
-άλλον υψηλότερον,πνευματικώτερον προορισμόν, τήν πνευματικήν
του καί ήθικήν τελειοποίησιν, τήν πραγμάτωσιν το0 άγαθου καί
τήν όμοίωσιν πρός τόν Θεόν. "Επειτα δέν είναι άληθές, ότι ό
Χριστός δέν έσωσε τόν κόσμον,διότι ή ίστορία μαρτυρεί τού-
ναντίον διότι δια τής θρησκείας τοϋ Ίησου Χριστου ήλλοιώθη
ή ήθική οψις του κόσμου καί άνεμορφώθη ούτος θρησκευτικός
-καί ηθικώς· δι' αύτής κατηργήθη ή είδωλολατρεία καί διεδόθη
πανταχου ή γνώσις του άληθινοΰ θεοϋ- έξέλιπεν ή άπανθρωπία
τής άρχαίας έθνικής κοινωνίας, ήν έδείκνυον πρό πάντων τά θεά-
ιματα τών θηριομαχιών, καί τα ήθη έγένοντο φιλανθρωπότερα,
•ώς μαρτυρουσι τά άναρίθμητα φιλανθρωπικά καθιδρύματα τών
χριστιανικών κοινωνιών' έπαυσεν ή δουλεία καί έκηρύχθη ή Εσό-
της καί άδελφότης μεταξύ τών ανθρώπων έμετριάσθη σπουδαίως
ή άκολασία του άρχαίου κόσμου καί έτιμήθη ή σωφροσύνη καί
υψώθη ό οικογενειακός βίος. Πάντα ταΰτα δεικνύουσι τόν Χριστόν
άληθώς σωτήρα καί λυτρωτήν του κόσμου. Καί τέλος είναι πλάνη
-τό ότι, άν τε άδικήση τις έν τώ κόσμω τούτω άν τε πράξη ένα-
ρέτως, δέν πρέπει να προσδοκά èv μελλούση τινί ζωή ή τιμω-
:ρίαν ή άνταμοιβήν, διότι τοϋτο λέγει ή συνείδησις έκάστου ότι
είναι άδύνατον. ως άδικον. Τότε θα ήτο άδικος ό θεός, οπερ
:ε!ναι παράλογον. Δια τουτο οί μέγιστοι άνδρες τοϋ κόσμου υπήρ-
.ξαν θεοσεβεΐς '(*). Μόνον δέ ό άφρων κατά τήν Γραφή ν λέγει,
ότι δέν υπάρχει θεός. (Ψαλ. ιγ', 1).. Ή άφροσύνη καί ή άσυ-

(*) Σημ. Τάς θεμελιώδεις ιδέας τής θρησχείας, τόν Θεόν, την
-τκρόνοιαν, ζην πνευιιατικόζητα της "ψυχής και την άθανασίαν αυτής
παρεδέχθησαν και υπεστήριζαν οί σοφίότεροι άνδρες τοϋ κόσμου, εκ
<μέν τών αρχαίων ό Πυθαγόρας, ό Σωκράτης, ό Πλάτων, ό "Αριστο-
τέλης, ό Π?νθύταρχος καί ό Κικέρων, εκ δέ τών νεωτέρων ό Καρτέ-
■σιος, -ό Αεϊβνίτιος, ό Ούόλφιος, ·ό Κάντιος, © Ίακώβης καί πολλοί
«άλλοι έξοχοι φιλόσοφοι.
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νειδησία άγει είς τήν άπιστίαν καί τήν άσέβειαν, ή άληθής
σοφία καί ή χρηστότης τούναντίον οδηγεί είς τήν πίστιν.
"Αφρονες καί άμαθεΐς, ή διεστραμμένην έχοντες τήν διάνοιαν
άρνουνται τήν πίστιν είς τόν θεόν καί τήν πρόνοιαν, άνίκανοι
-δντες άπό τής θεωρίας τών τοσούτον πανσόφως πεποιημένων δη-
μιουργημάτων να υψωθώσιν είς τόν δημιουργόν καί τήν πρόνοιάν
του. Ό υγιής νους τούναντίον καί μάλιστα ό διά του φωτάς τής
άληθους παιδείας πεφωτισμένος βλέπει παντου έν τή φύσει τόν
■Θεόν καί έννοεί τους λόγους τής Γραφής. «Οί ούρανοί διηγούνται
δόξαν θεου, ποίησιν δέ χειρών αύτοΰ άναγγέλλει τό στερέωμα»
(Ψαλμ. ιη', 1). ""Ωσαύτως καί ό ασυνείδητος καί διεφθαρμένος
άνθρωπος ευκόλως άπιστεί, διότι έπιθυμεϊ να κωφεύη είς τήν φω-
νήν τής συνειδήσεως του, ήτις κηρύττει τόν θεόν ώς ϋψιστον νο-
μοθέτην καί δίκαιον κριτήν καί μέλλουσαν ζωήν, έν ή ή κακία
θέλει τιμωρηθή, ή δέ άρετή θέλει άνταμειφθή. Αί μεγάλαι αύται
άλήθειαι τής συνειδήσεως ταράττουσιν αύτόν καί δια τουτο
-προσπαθεί νά άπομακρύνη αύτάς άφ' έαυτου. eH άπιστία πα-
ρακολουθεί λοιπόν τήν άσυνειδησίαν καί τήν διαφθοράν τού-
ναντίον ή χρηστότης καί ή άρετή άρέσκεται είς τήν πίστιν* ό
ένάρενος καί χρηστός θέλει να όπάρχη θεός, να υπάρχη μέλ-
λουσα ζωή, Ι'να υποστηρίζηται τό άγαθόν κατά τής κακίας καί
έπί τέλους θριαμβεύη κατ' αύτής. Τα έκ τής πίστεως καλά
είναι μεγάλα. Αύτή στηρίζει είς τήν άρετήν' αύτή ένθαρρύνει
ήμάς έν ταϊς δυσχερείαις του βίου* αύτή παρηγορεί ήμάς έν ταϊς
θλίψεσιν.

"Ινα είναι άληθής ή πρός τόν θεόν πίστις, πρέπει νά είναι'
1) Λογική, δηλ. δέον νά πιστεύωμεν μετά λόγου, μή άναμι-
γνύοντες μετά τών άληθειών τής θρησκείας πράγματα άσχετα
πρός αύτήν καί μή άποδεχόμενοι τυφλώς καί άνευ πάσης έξε-
τάσεως πάσαν πρόληψιν καί δεισιδαιμονίαν όπό τό πρόσχημα
τής θρησκευτικής άληθείας. 2) Πρέπει νά είναι σταθερά. Ό
άληθώς πιστεύων έμμένει πάντοτε είς τα πεποιθήσεις του καί
ύπερμαχεΐ αύτών, χάριν δέ αύτών είναι έτοιμος τά πάντα να
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θυπάση. Τοιαύτην σταθερότητα πίστεως είς τόν θεόν έδειξαν οί
προφήται καί οί άπόστολοι, οί'τινες κατεδιώχθησαν καί χάριν
τής πίστεως ύπέστησαν τά πάνδεινα καί τελευταΐον καί αύτόν
τόν θάνατον. 3) Ή πίστις πρέπει να είναι ένεργός ή ζώσα, πρέ-
πει δηλ. νά μή περιορίζηται μόνον έν λόγοις, άλλα νά δεικνύη-
ται καί δι' έργων. Ό Απόστολος Ιάκωβος λέγει, ότι ή πίστις,
έάν μή έχη έργα, είναι «νεκρά« (β', 14), καί ό Απόστολος Παϋ-
λο, λέγει, ότι ή πίστις πρέπει να ένεργήται διά τής άγάπης,
νά δεικνύηται δηλ. ένεργός διά τών έργων τής άγάπης (Γαλ. ε', 6).

§ 19

β\ Τί είναι ή πράς τον Θεόν άγάπη ;

Ή πρός τόν θεόν εύσέβεια έμπερικλείει έν έαυτη έκτός τής
πίστεως καί τήν πρός τόν θεόν άγάπην. 3Αγάπη πρός τόν θεόν
είναι ή κλίσις τής καρδίας ήμών πρός τόν θεόν, ή προσκόλλησις
αύτής είς αύτόν ώς τό άκρον άγαθόν. Τόν θεόν άγαπώμεν, διότι
είναι τό τελειότατον τών οντων, τό άκρον άγαθόν καί ή πηγή
παντός άγαθοϋ. Atà τουτο καλεί ή αγία Γραφή τόν θεόν «τέλείον»
(Ματθ. ε', 48). Ό δέ 'Ιάκωβος διδάσκει, ότι «πάσα δόσις
άγαθή κοί πάν δώρημα τέλειον άνωθέν έστι καταβαίνον άπο
τοϋ πατρός τών φώτων» (α', 17). Τόν θεόν έννοουντες ώς τέ-
λειον θεωρουμεν αύτόν ώς πρότνπον ήμών κεκτημένον έν τελειό-
τητι δ,τι ήμεΐς οί καθ' όμοίωσιν αύτου πλασθέντες άτελώς έχο-
μεν. "Ο,τι έν τω άνθρώπω ύπάρχει καλόν, άποδίδομεν διά τοΰτο
είς τόν θεόν έν τελειοτάτω βαθμφ. 'Ο θεός είναι ώκεανός, έξ:
ού ήμεις μόνον σταγόνας τινάς έλάβομεν. Δύναμις, γνώσις, άγα-
θότης, έξ ών καί ήμεΐς έχομεν, είναι έν αύτω τέλεια* διά τοϋτο
καλουμεν τόν θεόν παντοδάναμον, παντογνώστην, πανάγαθον.
"Ο,τι έκ τής δυνάμεως, γνώσεως καί άγαθότητος αύτου είναι έν
ήμϊν, είναι άκτίς έκ του φωτός αύτοϋ. Τήν τελειότητα τοϋ θεοϋ
έκφράζοντες καλουμεν αύτόν καί τό κατ' έξοχήν άγαθόν* καλόν
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καί άληθές* διότι τό θείον καί τέλειον έμφανίζεται ήμΐν έν τω
κόσμω υπό τάς τρεις ταύτας μορφάς, ώς άληθές. καλόν καί
άγαθόν, είς μέν τόν νουν ήμών ώς άληθές, είς δέ τό αίσθημα ώς
καλόν καί είς τήν θέλησιν ώς άγαθόν. Τά τρία ταύτα έννοοϋμεν
έν τω Θεω έν τελειοτάτω βαθμω, ί'Αγαπώντες άρα τόν θεόν άγα-
πώμεν έν αύτω τήν τελείαν άλήθειαν, τό τέλειον θείον κάλλος,
τήν τελείαν άγαθότητα. Είναι δέ ή άγάπη προς τόν θεόν έμφυ-
τος τω άνθρώπω. Καθώς τά υλικά σώματα έλκονται πρός τόν
ήλιον, υφ* οδ θερμαίνονται καί ζωογονούνται, ούτω καί αί ψυ-
χαΐ καί έν γένει τά πνεύματα διά τής άγάπης έλκονται πρός
τόν θεόν, τό πνευματικόν τσΟτο κέντρον τοϋ ήθικου κόσμου,
παρ' οδ φωτίζονται καί λαμβάνουσι τήν ζωήν των. Δια τής άγά-
πης ταύτης πρός τόν θεόν ένούμεθα μετά του θεοϋ, καθώς λέγει
ή Γραφή* « Ό μένων έν τή άγάπη έν τω θεω μένει καί ό θεός
έν αύτω (Af Ίωάν. δ', 14). Έν τή ένώσει δέ ταύτη κοινωνοί
γινόμενοι του άπείρου καί τελείου άγαθου εδρίσκομεν τήν τε-
λείαν ήμών εότυχίαν καί μακαριότητα, ην δέν δύνανται νά πα-
ράσχωσιν ήμΐν τα πεπερασμένα άγαθά, ώς άτελή καί πρόσκαιρα..
Καί οδτω πληροϋται ή έσωτάτη άνάγκη τής ήμετέρας φύσεως,
ήτις*αισθάνεται πλήρη εύτυχίαν μόνον έν τή άποκτήσει τοϋ τε-
λείου άγαθου. Είς τό καθήκον τής άγάπης πρός τόν θεόν ώς
είς τό μέγιστον προτρεπόμεθα υπό του Κυρίου λέγοντος* «ΑΟτη
έστί πρώτη καί μεγάλη έντολή, άγαπήσεις Κύριον τόν θεόν σου
έν ολη τή καρδία σου καί έν ολη τή ψυχή σου καί έν ολη τή
διανοία σου» (Ματθ. κβ', 37). "Οτι δέ τό καθήκον τής πρός
τόν Θεόν άγάπης είναι ηρώτιατον, είναι καί αύτόδηλον* διότι
ούδέν τών κτισμάτων, όσονδήποτε καί άν είναι τέλειον καί ήμΐν
εύεργετικόν, δύναται έστω καί μακρόθεν νά έξισωθή κατά τήν
τελειότητα και τήν πράς ήμάς εύεργετικήν έπιρροήν πρός τόν
θεόν.

Χριστιανική ηθική Ά. Δ. Κνριακοϋ 3
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§ 20

Ποία άγάπη προς τον Θεόν είναι άληϋ>ής ;

Ίνα είναι ή πρός τόν θεόν άγάπη άληθής, πρέπει νά έχη τά
έξης ιδιώματα* 1) Πρέπει νά είναι ειλικρινής. Δέν πρέπει δηλ.
να είναι έπίδειξις άγάπης πρός τόν θεόν έν λόγοίς περίωρισμένη,
άλλ' άληθές αίσθημα έν τή καρδία ήμών ένυπάρχον. Δια τουτο ό
'Ιωάννης παραγγέλλει λέγων* «Τεκνία μου, μή άγαπώμεν λόγω μηδέ γλώσση, άλλ' έργω καί άληθεία» (Α.' Ίωάν. γ', 18). 2).
Πρέπει να είναι καμάρα, δηλ. νά μή ύπάρχη ένεκα ίδιοτελείας
τινός, απλώς καί μόνον ενεκα ών έχομεν παρά το0 Θεου άγα-
θών, ή έφ' όσον λαμβάνομεν παρ3 αύτου άγαθά ή έλπίζομεν
τοιαύτα, άλλ' ένεκα τής τελειότητος αύτου. Ό θεός είναι, ώς
είπομεν άνωτέρω, τό κατ' έξοχήν άγαθόν, ή αύτοαγαθότης. Τό
άγαθόν δέ όφείλομεν νά άγαπώμεν δι' αύτό τό άγαθόν. 3) Πρέ-
πει νά είναι νίική, νά είναι δηλ. άγάπη, όποία άρμόζει είς υίους
πρός πατέρα, άμιγής φόβου. Γίικώς άγαπά τόν θεόν έκεινος, όστις άποφεύγει να πράξη τι παρά τάς έντολάς καί τό άγιον του
Θεου θέλημα ουχί έκ φόβου τιμωρίας, άλλα μόνον διότι τουτο
άπαρέσκει είς τόν θεόν, άντιβαίνει είς τό άγιον αύτου θέλημα.
«Φόβος ουκ έστιν έν τή άγάπη, λέγει ό 'Ιωάννης, άλλ3 ή τελεία
άγάπη έξω βάλλει τόν φόβον, ό δέ φοβούμενος ού τετελείωται
έν τή άγάπη» (Α' Ίωάνν. δ', 18). 4) 3Ανωτέρα πάσης άλλης
άγάπης. Επειδή ό θεός είναι τό τέλειον άγαθόν, δια τουτο
αύτω άνήκει καί ή άνωτάτη άγάπη. "Οστις υπέρ τόν θεόν άγαπά
άλλο τι έν τω κόσμω δέν έχει τήν άληθή πρός τόν Θεόν άγά-
πην. Δια τουτο ή έντολή λέγει* «'Αγαπήσεις Κύριον τόν θεόν
σου έν ολη τή διανοία σου·. 5) Πρέπει νά είναι ενεργός καί
ζώσα, δηλ. δχ^ μόνον νά είναι ειλικρινής καί νά ύπάρχη πρά-
γματι έν τή καρδία, άλλα νά έχη καί δύναμιν κα; ζωήν, ώστε νά
κανονίζη όλόκληρον τόν βίον ήμών, όστις πρέπει νά είναι σύμ-
φωνος πρός τό θέλημα του Θεου. 6) Πρέπει να είναι σταθερά
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καί καρτερική. Δέν πρέπει δηλ. να είναι πρόσκαιρόν τι φαινό-
,,μενον, άλλα να Ιπικρατή πάντοτε έν τω βίω ήμών. Τοιαύτη ήτο
.ή προς τόν θεόν άγάπη του Ίησου Χριστου, όστις έλεγεν ότι ή
-τροφή του ήτο να ποιή το θέλημα του πέμψαντος αύτόν καί να
τελείωση αύτου τό έργον (Ματθ. ιη', 10) καί έδίδασκεν ότι οί
-άνθρωποι πρέπει νά εύχωνται πάντοτε να γίνεται τό θέλημα του
•Πατρός τοϋ έν ούρανοΐς (Ματθ. ς', 10), ύπείκων δέ είς τό θέ-
λημα τουτο παρέδωκεν έαυτόν είς τόν θάνατον υπέρ ήμών (Ματθ.
κ ς·', 39). Παραδείγματα άληθους πρός τόν Θεόν άγάπης είναι
.καί οί απόστολοι, οί'τινες ένεκα τής άγάπης ταύτης υπέστησαν
τοσαϋτα κακά, έπί τέλους δέ οί πλείστοι αύτών καί αύτόν τόν
,μαρτυρικόν θάνατον. Τήν πρός τόν θεόν άγάπην τών άποστόλων
è-κφράζει-εύγλωττότατα ό ΠαΟλος λέγων «Τί ήμάς χωρίσει άπό
τής άγάπης του Χριστου ; θλΐψις ή στενοχώρια ή διωγμός ή
.λιμός ή γυμνότης ή κίνδυνος ή μάχαιρα ... ; Έν πάσι τούτοις
•όπερνικώμεν δια του. άγαπήσαντος ήμάς. Πέπεισμαι γάρ, ότι

• ούτε θάνατος οϋτε ζωή ούτε άγγελοι ούτε άρχαί ούτε δυνάμεις

• ούτε ένεστώτα ούτε μέλλοντα οϋτε ύψωμα ούτε βάθος ούτε τις
κτίσις έτέρα δυνήσεται ήμάς χωρίσαι άπό τής άγάπης του Θεου

-,τής έν Χριστψ Ίησου» ('Ρωμ. η', 35, 39).

§ 21.

γ . Τί .εΐναι έλπις είς τον Θεόν ;

J - - .

Ή εύσέβεια πρός τόν Θεόν δεικνύεται ού μόνον δια τής
-.πρός αύτόν πίστεως καί τής πρός αύτόν άγάπης, άλλα καί δια
τής είς θεόν έλπίδος. 'Ελπϊς είς τόν θεόν είναι ή πεποίθησις,.
ότι ό θεός προστατεύει ήμάς ώς φιλόστοργος πατήρ, ότι παρέχει
-.ήμΐν πάν δ,τι είναι ώφέλιμον, καί ότι, έάν άφίνη ένίοτε να δοκι-
,μάζηται έν ταΐς θλίψεσι του βίου τούτου ή άρετή, έν μελλούση
τινί ζωή όμως θέλει άνταμείψει αύτήν τιμωρών τήν κακίαν. Είς
-.τόν θεόν έλπίζομεν, διότι είμεθα βέβαιοι, ότι δ θεός ώς πλή-
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ρης άγάπης ών προνοεί καί περί πάντων μέν τών πραγμάτων,
ιδίως δέ περί του άνθρώπου (Ματθ. Ç', 25 - 34), καί γνωρίζει
τίνος έχομεν χρείαν ώς παντογνώστης, δύναται νά βοηθήστ^
ήμάς ώς παντοδύναμος καί θέλει νά βοηθήση ήμάς ώς πανά-
γαθος. εΗ έλπίς είς τόν Θεόν συνδέεται στενώς μετά τής ni-;
στεως είς τήν θείαν πρόνοιαν. Μόνον ό άρνούμενος τήν τελευ—
ταίαν, ό φρονών μετά τών έπικουρείων, ότι ό Θεός πλάσας τόν*>
κόσμον έγκατέλιπεν αύτόν είς τήν τύχην (πράγμα παράλογον)^..
δέν δύναται νά τρέφη έλπίδα είς τόν θεόν. Τής έλπίδος έχομεν
μεγίατην άνάγκην, πρό πάντ>ων έν ταϊς θλίψεσι του βίου* διότί-
αύτη έπιθέτει βάλσαμον έν τή ψυχή ήμών καί άνακουφίζει αύ-
τήν άπό τών θλίψεων καί κρατύνει ήμάς, έμπνέουσα τό αίσΒημα-
τής ύπομονής. Ό εύσεβής ό έλπίζων είς τόν θεόν ύπομένει, καί
διότι γνωρίζει, ότι ούδέν γίνεται έν τω κόσμω άνευ τής παρα-
χωρήσεως τοϋ Θεου, όστις άφίνει νά δοκιμαζώμεθα πολλάκις,
καί κρατυνώμεθα έν τή άρετή ή ώς πατήρ παιδεύει ήμάς πρός.
σωφρονισμόν ήμών, καί διότι είναι βέβαιος, ότι εύδοκουντος
του Θεου δύναται νά άπαλλαγή παντός κακου. Τούναντίον ό-
άνευ έλπίδος είς τήν πρόνοιαν του Θεου είναι έγκαταλελειμμέ-
νος έν τοιαύταις δειναΐς περιστάσεσιν είς έαυτόν* ούδαμόθεν hk
προσδοκά βοήθειαν, ή δέ άττελπισία καί ή άπογοήτευσις ευκόλως
καταλαμβάνουσιν αύτόν. Δια τουτο πρέπει νά ζητώμεν νά ένι-
σχύωμεν έν ήμϊν τήν είς τόν θεόν έλπίδα" ένισχυόμεθα δέ έν
έλπίδι ταύτη, όταν άναλογιζώμεθα τά άπειρα άγαθά, ών άπο-
λαύομε* παρά Θεου καί άτινα μαρτυρουσι τρανώς τήν άγαθό-
τητα αύτου. CH άληθής έλπίς είς τόν θεόν είναι· 1) λογικής,
δηλ. δέν πρέπει νά έλπίζωμεν παραλόγως ή να ζητώμεν παρά
Θεου πράγματα άδύνατα, μωρά καί άνάρμοστα είς τόν θεόν,
ουδέ να άπαιτώμεν έν γένει νά γίνηται άφεύκτως πάν δ/ci ήμεΐς
έπιθυμουμεν* διότι πολλάκις τουτο δέν είναι τό άληθές ήμών·
συμφέρον. Διά τουτο ό λογικώς έλπίζων είς τόν θεόν έλπίζει xal.
εύχεται νά γίνηται πάντοτε τό θέλημα του Θεου καί οόχΐ τ6
αδτου (Ματθ. κστ', 39). 2) Ή άληθής έλπίς είς τόν - θεόν πρέ-
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πει να είναι σταθερά καϊ καρτερική. Ή έλπίς φαίνεται πρό
πάντων έν ταΐς θλίψεσι καί τοις κινδύνοις, όταν πάσα άλλη άν-
6ρωπίνη έλπίς έγκαταλείπη ήμάς. 'Τοιαύτη σταθερά έλπίς είς
τόν θεόν ένέπνεε καί ένεθάρρυνε τούς άρχαίους χριστιανούς έν
τοις μακροΐς καί άπανθρωποτάτοις διωγμσΐς, ους υφίσταντο παρά
χών έθνικών 'Ρωμαίων.

"Οταν έκφράζωμεν δια λόγων πρΐς τόν Θεόν τήν έσωτερι-
κήν ήμών εύσέβειαν, λατρεύομεν αύτόν ή προσέυχόμεθα. Ό
-διάλογος ούτος τής ψυχής πρός τόν θεόν είναι ή προσευχή.
Ή προσευχή είναι ή προσευχή αιτήσεως, όταν ζητώμέν τι
-παρά τοΰ Θεου έλλείπον ήμϊν, ή μετανοίας, όταν έκφράζωμεν
•μεταμέλειαν δι* αμαρτήματα, άπερ έπράξαμεν, ή δοξολογίας, όταν ύμνώμεν τήν δόξαν καί τό μεγαλείον αύτοΰ καί καθόλου
χάς θείας αύτοΰ τελειότητας, ας καί ή εξωτερική φύσις καί ή
<συνείδησις ήμών φανεροΰσιν ήμϊν, ή ευχαριστίας, όταν εύχαρι-
στώμεν αύτόν διά τα άγαθά, άτινα έλάβομεν παρ3 αύτου. Ή
προσευχή, δι' ής ό άνθρωπος ύψοΰται άπό τοΰ φθαρτοΰ τούτου
-κόσμου πρός τόν αίώνιον θεόν καί ένουται μετ5 αύτου, είναι ή
ύψιστη πράξις τοΰ άνθρώπου, αί δέ στιγμαί αύτής αί πολυτι-
μόταται τοΰ άνθρωπίνου βίου. Ή προσευχή έχει άξίαν· Ιον όταν γίνηται μετά προσοχής, όταν δέν βαττολογώμεν, δέν
φλυαρώμεν δηλ. άπλώς προφέροντες τάς λέξεις τής προσευχής
χωρίς νά έννοώμεν ή νά προσέχωμεν είς όσα λέγομεν. Τοιαύτη
-προσευχή δέν είναι άληθής. 2ον. Ή προσευχή τότε είναι καλή
καί τω θεώ άποδεκτή, όταν γίνηται άπό καθαρας καί φιλαδέλ-
:φου καρδίας. Διότι πώς δύναται νά δεχθή ό θεός τήν προσευ-
χήν ήμών καί νά συγχωρή τά αμαρτήματα ήμών, όταν είμεθα
πλήρεις μίσους κατά τών άδελφών ήμών καί όταν ήμεΐς δέν

22.

α'. Τί είναι ττροσευχή ή λατρεία ;
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συγχωρώμεν τοις άλλοις τα πρός ήμάς παραπτώματα αύτών ·Ύ
Τουτο έδίδαξεν ό Κύριος καί έν τή κυριακή προσευχή, έν "β,
παρακαλουμεν να άφήση ήμΐν ό Θεός τα άφειλήματα ήμών, κα-
θώς καί ήμεΐς υποσχόμεθα να άφήσωμεν τοις οφειλέταις ήμών
(Ματθ. ς·', 12), καί έν τή παραβολή τοϋ άνηλεοϋς δούλουν όστις ένω ό κύριός του άφήκεν αύτω τό μέγα χρέος του, αύτός
δι' έλάχιστον χρέος ήθελε να θέση τόν σύνδουλόν του εις τήν
φυλακήν. (Ματθ. ιη', 28). Πρός τούτοις 3ον πρέπει προσευχό-
μενοι να ί'χωμεν πλήρη πεποίθησιν είς τόν θεόν καί να εύχώ_
μεθα νά γίνηται τό θέλημα αύτου καί δχι τό ήμέτερον. Ή
προσευχή είναι άναγκαία ουχί ί'να καταστήσωμεν τω θεώ γνω-
στά έκεϊνα, ών χρείαν έχομεν, κατά τήν πρόληψιν πολλών δει—
σιδαιμόνων διότι ταΰτα ό θεός ώς παντογνώστης γνωρίζει κάλ-
λιον ήμών «οίδε γαρ ό πατήρ ών χρείαν έχομεν, λέγει ή Γρο^.
φή, πρό τοϋ ήμάς αίτήσαι αύτόν» (Ματθ. στ' 8)" καθώς ούδέ
διότι ό θεός έχει χρείαν τών ευχών ήμών καί τών αίνων, καθ' όσον αύτός είναι άνενδεής. CH προσευχή πρέπει να 'γίνηται α')
διότι είναι άναγκαία έκδήλωσις τής εύσεβείας ήμών. "Οταν εί-
μεθα εύσεβεΐς, είναι είς ήμάς άνάγκη να προσευχώμεθα. Διότι
καθώς έν γένει ό άνθρωπος πάν δ.τι αισθάνεται ζωηρώς έν τή,
καρδία του, είτε εύχάριστον είτε δυσάρεστον αίσθημα, ζητεί νά
έκφράση πρός τά έξω, ούτως ό πρός τόν θεόν ευσεβής αισθά-
νεται τήν άνάγκην νά έκφραση δια λόγων καί σχημάτων τά τήν
καρδίαν του ζωηρώς κατέχοντα θρησκευτικά συναισθήματα τής
πίστεως, τής άγάπης καί τής έλπίδος είς τόν θεόν. Χρηζων
πράγματός τίνος αισθάνεται τήν άνάγκην νά ίκετεύση τόν πα-
νάγαθον θεόν όπερ αύτοϋ· μετανοών θέλει νά έκφράση αύτώ
τήν μετάνοιάν του* θαυμάζων τό μεγαλεΐον τοΰ θεοϋ ή τυχών
παρ' αύτοϋ εύεργετήματός τίνος έπιθυμεΐ να δοξολογήση καί
ευχαρίστηση αύτόν. Ή προσευχή τόσον άναγκαίως προέρχεται
άπό τής εύσεβοϋς καρδίας, ώστε τό μή προσεύχεσθαι είναι ^
άσφαλεστάτη άπόδειξις, ότι ούδέ εύσέβεια έν τή καρδία τοϋ μή
προσευχομένου υπάρχει- "Επειτα β'), ή προσευχή καί άλλως εί>
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ναι χρήσιμος, διότι, άν καί είναι έκδήλωσις τής έσωτερικής ? ύ-
σεβείας, επιδρά καί αυτή έπί τής έσωτερικής εύσεβείας καί
ζωογονεί αύτήν δια τουτο τό προσεύχεσθαι καθιστά ήμάς t ύ-
σεβεστέρους. Πολλάκις προσευχόμενοι άνευ τής αναγκαίας προ-
παρασκευής είς τήν προσευχήν, αύτής ταύτης τής προσευχής
βλέπομεν ζωογονούμενα έν ήμιν τα θρησκευτ·κά αισθήματα καί,
ένω ήρχίσαμεν ψυχροί, τελειώνομεν θερμώς τήν προσευχήν ήμών.
Ή προσευχή λοιπόν διαθερμαίνει τήν εύσέβειαν ήμών ή τήν
- πρός τόν θεόν πίστιν, άγάπην καί έλπίδα. Τοιουτοτρόπως δέ
γ') προσεγγίζουσα ήμάς καί ένουσα μετά του άγίον καί δίκαιον
Θεου έξαγνίζει ήμάς καί έμπνέει άποστροφήν μέν πράς τήν άμαρ-
τίαν, ώς άντικειμένην είς τό άγιον του Θεου θέλημα, άγάπην δέ
πρός τό άγαθόν. "Επειτα δ') ή προσευχή στηρίζει καί τών άλλων
τήν εύσέβειαν' διότι βλέποντες ήμάς προσευχομένους κινουνται
καί αύτοί είς προσευχήν καί γίνονται εύσεβέστεροι. Δια τα έκ
τής προσευχής ταΟτα άγαθά προτρέπει ήμάς ή Γραφή να προσ-
ευχώμεθα' «'Αγρυπνείτε καί προσεύχεσθε», είπεν ό Κύριος
(Μάρκ. ιγ', 33) καί ό ΠαΟλος* «Τή προσευχή προσκαρτερείτε»

β' Τί είναι κοινή προσευχή και τί εορτή ;

Οί χριστιανοί όφείλομεν ού μόνον κατ3 ίδίαν να προσευχώ-
μεθα άλλα καί κοινώς συνερχόμενοι έπί τό αύτό είς τους ναούς
δια πολλούς λόγους. Ιον Διότι ή περικόσμησις τών ναών, 'έν οίς
γίνονται αί κοιναί προσευχαί, συντείνει είς θερμοτέραν προσευ-
χήν. 2ον Διότι έν τή . κοινή ταύτη προσευχή, έξεγειρόμενοι καί
υπό του παραδείγματος τών άλλων, προσευχόμεθα θερμότερον.
3ον Διότι δια τής προσευχής συνδεόμεθα πάντες άδελφικώς. 4ον
Διότι έν τή κοινή ταύτη πρός προσευχήν συναθροίσει δίδοται
τοις λειτουργοΐς τής έκκλησίας καί ή καταλληλοτάτη εύκαι-

(Καλοσ. δ', 2).

23.
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ρία να διδάσκωη τόν λαόν άναγινώσκοντες τάς αγίας Γραφας
καί έξηγουντες αύτάς. Προς τήν κοινήν ταύτην προσευχήν ή
λατρείαν κατά πρώτον λόγον, έπειτα δέ καί πρός άνάπαυσιν
ήμών άπό τών έκ τών έργασιών ήμών κόπων είναι ώρισμέναί
ήμέραι τινές, αί καλούμεναι έορταί. ΤοιαΟται είναι αί Κυριακαί,
αί είς τιμήν του Κυρίου ήμών Ίησοϋ Χρίστου άφιερωμέναι, καί
αί λοιπαΐ έορταί, καθ' ας τελοΰμεν τήν άνάμνησιν μεγάλων γε-
γονότων, μεθ' ών συνδέεται ή χριστιανική θρησκεία, ή αγίων
άνδρών, ών τήν αγιότητα προβάλλει ή εκκλησία είς μίμησιν τοις
πιστοΐς. ΤοιαΟται έορταί είναι αί τοΰ "Κυρίου ήμών Ίησου Χρί-
στου (τής γεννήσεως, τής βαπτίσεως, τής μεταμορφώσεως, τής
σταυρώσεως, τής άναστάσεως αύτοϋ), τής αγίας αύτοϋ μητρός,
τών άποστόλων, προφητών, μαρτύρων, πατέρων, όσιων καί λοι-
πών αγίων. Τά καθήκοντα ήμών έν τή έορτή είναι τα επόμενα.
Α' Όφείλομεν κατ' αύτάς να παριστάμε θα έν τοις ναοΤς κατά
τήν ώραν της λατρείας καί μετά προθυμίας να άκροώμεθα τών
προσευχών καί της διδασκαλίας τοΰ Εύαγγελίου Έ\αντία τοϋ
καθήκοντος τούτου πράττουσιν έκεινοι οί'τινες ή άνευ αιτίας
άπολείπονται τής κοινής λατρείας ή καίαερ σωματικώς παριστά-
μενοι νοερώς άποπλανώνται είς άλλα αντικείμενα ή φλυαροϋσιν
έν τω ναώ ή άπρεπως προσφέρονται. Β' 'Αρίστη συνήθεια είναι
καί έν τα: οίκω νά μελετώμεν κατά τάς ήμέρας ταύτας τάς
αγίας Γραφάς ή άλλο τι θρησκευτικόν καί ήθικόν σύγγραμμα,
Ή θρησκευτική αυτη μελέτη καί τάς θρησκευτικάς ήμών γνώ-
σεις θέλει διατηρεί καί πλουτίζει καί θέλει στηρίζει ήμάς είς
τήν εύσέβειαν καί άρετήν, σώζουσα άπό τών άσεβών ιδεών καί
άπό τών φαύλων πράξεων (*), Γ' Κατά τήν ήμέραν ταύτην

(*) Καταλληλότατα βιβλία πρός "θρησκευτικάς μελετάς είναι, έκτος
τοϋ Εύαγγελίου, αί Θρησκευτικαί Μελέται τοϋ Μαυροκορδάτου, τά Κυ-
ριακοδρόμια τοϋ Θεοτόκη, αί Όμιλίαι τοϋ Α. Μελά, αί Μελέται τοϊ>
Αύγούσυου Νικολάου, αί Μελέται τοϋ Γκιζώτου, Μελέται Ά. Διομή-
δους Κυριακοϋ, Μελέται 'Ιγνατίου Μοσχάκη, Κύγενίου επιστολαί τον
Βράϊλα, Αουθάρδου λόγοι, Φλαμ^μαριώνος Ό Θεός έν τί} φύσει, Σχεϊδε-
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άρμόζει νά άσχολώμεθα καί περί τά τής εύποιίας Ιργα, εις ά
κατά τάς άλλας ήμέρας ενεκα τών άσχολιών ήμών δέν δυνά-
μεθα να δώσωμεν πολλήν προσοχήν. Εύεργεσία τις κοσμεί τήν
έορτήν πλειότερον παντός άλλου, διότι ό θεός θέλει πρό πάντων
Ιργα φιλανθρωπίας" «"Ελεον θέλω καί ού θυσίαν», λέγει καί ή
Γραφή (Ματθ. θ', 13). Δ' Κατά τάς έορτάς όφείλομεν πρός
τούτοις νά παύωμεν άπό τών» συνήθων έργασιών καί €tn. άνα-
παυώμεθα άπό τών κόπων ήμών. Καί ή άνάπαυσι; αυτη είναι,
ώς εΐδομεν άνωτέρω, εις τών σκοπών τής έορτής. Καί τό σώμα
καί τό πνεϋμα μετά πολλών ήμερών συνεχή έργασίαν έχουσιν
άνάγκην άνέσεως, διότι άλλως έπέρχεται καταπόνησις καί κα-
τάπτωσις τών δυνάμεων ήμών. Μόνον έργασίαι άναπόφευκτοι
καί έπείγουσαι r, χάριν φιλανθρωπικών σκοπών γινόμεναι έπι-
τρέπονται. "Αλλως ή τήρησις είναι ιουδαϊκή,ίκαθ' ής είιτεν ό
Κύριος τό «ούχ ό άνθρωπος έγένετο δια τό σάββατον, άλλα τό
σάββατον δια τόν άνθρωπον» (Μάρκ. β', 27). "Δέν πρέπει δέ αί
πολλαί έορταί να γίνωνται ήμΐν άφορμή άργίας, ήτις ού μόνον
οικονομικώς είναι έπιβλαβής, άλλα καί ήθικώς όλεθριωτάτη.
Τινές, άγαν αύστηροί, ένόμισαν, δ:ι κατά τάς Κυριακάς άπα-
γορεύεται πάν είδος τέρψεως. 'Αλλ1 έπειδή είς τών σκοπών τής
έορτής είναι κάί ή άνάπαυσις άπό τών κόπων τών έργασιών ήμών,
αί δέ τέρψεις φέρουσιν άνακούφισι / είς τε τό πνεϋμα καί τό
σώμα ήμών, δέν δύνανται αύται να άντβαίνωσιν είς τήν έορτήν.
Πρέπει μόνον αί τέρψεις να είναι πάντοτε καί άθώαι καί μετά
μέτρου' άλλως άκοσμοι ούσαι καί υπερμέτρως λαμβανόμεναι
δύνανται να βλάψωσιν ήμάς ήθικώς καί να έξαντλήσωσι τάς
δυνάμεις, έν ω σκοπουσι να ένισχύσωσιν αύτάς* δέν πρέπει δέ
να κωλύωσι καί τόν κύριον σκοπόν τής έορτής, δηλ. τήν λα-
τρείαν. Κατά τα άνωτέρω άντίθετα πρός τόν κύριον σκοπόν τών

μαχέρου Κατά τοΰ υλισμού, Σκαλτσουνη Θρησκεία καί επιστήμη, Ψυ
/ολογικαί μελέται, 'Αρμονία χριστιανισμού καί επισεήμης τοϋ αύτοϋ, ή
Μίμησις τοϋ Χρίστου, τό 'Απάνθισμα τής αγίας Γραφής καί οί Λόγοι
πιστοϋ Ά. Διομήδους Κυριακοϋ.
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έορτών πράττουσιν όσοι κατ' αύτάς δέν προσέρχονται είς τήν
κοινήν λατρείαν, όσοι μολύνουσιν αύτάς δι3 άναγνώσεως άσέμνων
βιβλίων ή άλλων άτόπων πράξεων, όσοι έξακολουθουσι τάς συ-
νήθεις έργασίας των κ<*τ3 αύτάς καί όσοι παραδίδονται είς άμέ-
τρους, άπρεπεις, άσέμνους καί άνηθίκους ή έπιβλαβεΐς δια-
σκεδάσεις.

γ' Πώς πρέπει, và μεταχειριζώμε τό όνομα
τοϋ Θεοϋ καϊ τί εΐναι ο ορκος ;

μεταχειριζώμεθα έν πάση περιστάσει μετά τής άνηκούσης εύ-
λαβείας τό όνομα τοϋ Θεοϋ, Τό όνομα τοϋ Θεοΰ είναι τό ίερώ-
τατον τών ονομάτων' δια τοϋτο πρέπει να έμπνέη ήμϊν πάντοτε
τόν βαθύτατον σεβασμόν. Μεταχειριζόμενοι διά τοϋτο κακώς τό
όνομα τοϋ Θεοϋ ήθέλομεν δείξει άσεβειαν πρός τόν Θεόν. Τοϋτο
πράττουσι πρώτον όσοι άνευ λόγου καί άποχρώσης αιτίας παί-
ζοντες άναφέρουσι τό θείον ονομα. O είς τούς άστεΐσμούς του
άναμίγνύων τό όνομα τοϋ θεοϋ δεικνύει, ότι στερείται εύσεβείας-.
Δεύτερον, κακώς χρώνται τω ονόματι τοϋ θεοϋ όσοι βλασφη-
μοϋσιν αύτό ή ύβρίζουσιν αύτό καί πάν έν γένει θείον καί ίε-
ρόν, συνδεόμενο^ μετά τής θρησκείας. Αί βλασφημίαι έλέγχου-
σιν έσχάτην ήθικήν έξαχρείωσιν καί τελείαν άποστροφήν πρός
τόν θεόν. Λαοί βλάσφημοι μαρτυροϋσιν, ότι έλλείπει άπ' αύτών
πάν ίχνος εύσεβείας. Οί νόμοι πρέπει δια τοϋτο να τιμωρώσιν
αύστηρώς τούς βλάσφημους. Τρίτον, μεταχειρίζονται κακώς τό
όνομα τοϋ θεοϋ ot καταρώμενοι δι3 αύτοϋ τοίς άλλοις κακά-
Ή κατάρα πρός τούς άλλους είναι έκφρασις έχθρας καί μίσους'*
πρός αύτούς. Διά τουτο άπαγορεύεται ύπό τοϋ Εύαγγελίου, τό
όποιον παραγγέλλει νά άγαπώμεν άλλήλους· Ό Παύλος λέγει*
«εύλογεΐτε καί μή καταράσθε» (Τωμ. ιβ', 11), ό δέ 'Ιάκωβος
παρατηρεί, ότι δέν πρέπει διά τής αύτής γλώσσης, δι' ης εύλο-

Τήν εύσέβειαν ήμών πράς τόν θεόν δεικνύομεν καί όταν
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γουμεν τόν θεόν, να καταρώμεθα του; άνθρώπους, τούς καθ"
όμοίωσιν Θεου γεγονότας ('Ιακώβ, γ', 9)* ύβρίζουσι δέ τόν
Θεόν καί άσεβοϋσι πρός αύτόν οί άναμιγνύοντες είς τάς έαυτών
κατάρας, είς τά έαυτών δηλ. πάθη κατά τών άλλων, τό όνομα
του παναγάθου Θεοϋ. Τέταρτον τέλος, άνευλαβή χρήσιν τοϋ
όνόματος τοϋ θεοϋ ποιουσιν οί ψευδώς όρκιζόμενοι. "Ορκος
είναι ή έπιβεβαίωσις πράγματος τίνος ώς άληθοϋς υ) υποσχέσεως
τίνος δι' έπικλήσεως τοϋ παντογνώστου, δικαίου καί παντοδυνά-
μου θεοϋ ώς μάρτυρος, κρ-,τοΰ καί άνταποδότου. Ό καλώς γι-
νόμενος δρκος έπιτρέπεται είς τούς χριστιανούς, όταν είναι ά-
νάγκη. "Οταν λέγη ό Κύριος έν τώ Εύαγγελίω τοις μαθηταΐς
αύτοϋ, ότι πρέπει να μή όρκίζωνται ολως, άλλα νά άρκώνται
είς τό ναί καί τό ού (Ματθ. ε', 34), σκοπεί νά άπαγορεύση
ούχί πάντας èv γένει τούς δρκους, άλλα τούς έπιπολαίους καί
άνευ άνάγκης γινομένους- "Ανευ άνάγκης έν τή καθημερινή,
άναστροφή ήμών δέν πρέπει νά όρκιζώμεθα, διότι τουτο προδί-
δει έλλειψιν τοϋ οφειλομένου σεβασμοϋ πρός τόν Θεόν κα'. διότι
ή-τελειότης άπαιτεί νά είμεθα τοσοΰτον ειλικρινείς πρός άλλη—
λους καί να έμπνέωμεν τοιαύτην άμοιβαίαν έμπιστοσύνην, ώστε
νά μή έχωμεν άνάγκην τοϋ όρκου. "Οτι όμως άπολύτως -δέν-
άπαγορευει τά Εύαγγέλιον τόν δρκον, δεικνύει τό παράδειγμα·
αύτοϋ τοϋ Κυρίου, όστις ώρκίσθη ένώπιον τοΰ άρχιερέως, ότε
ούτος άπέτεινεν αύτω τούς λόγους, «έξορκίζω σε κατά τοΰ
θεοϋ τοϋ ζώντος, ?να είπης ήμϊν, εί σύ εί ό Χριστός» ('Ματθ··
κς"', 63). εις ους άπήντησε καταφατικώς, ειπών «Σύ είπας»,
καί τοϋ Παύλου, όστις πολλάκις έν ταΐς έπιστολαΐς του όρκιζε--
ται, ώς όταν λέγη* «Μάρτυς ό θεός έν τή έμή ψυχή» (Τωμ.
α' 9). Ό ΠαΟλος λέγει ρητώς, ότι ό δρκος δύναται νά γίνη
ώς πέρας πάσης άντιλογίας (Έβρ. Ç', 16). Ό δρκος· είναι,
άναγκαϊος πολλάκις, Γνα βεβαιωθώμεν περί τής άληθείας ή νά
είμεθα βέβαιοι περί τίνος ήμϊν διδομένης υποσχέσεως. Ό όρκι-
σθείς ένώπιον θεοϋ καί άνθρώπων καί έπικαλεσθείς τήν .θείαν-
τιμωρίαν καθ' έαυτοϋ, έάν ψευσθή ή παραβή τήν δοθεΤσαν
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υπόσχεσίν του, πρέπει νά είναι πολύ έξηχρειωμένος καί είς μέ-
γιστον βαθμόν άσεβης. Ή πολιτεία δια τοϋτο δικαίως μετεχει-
ρίσθη πάντοτε τόν δρκον, έπιβάλλουσα αύτόν έν τοις δικαστη-
ρίοις είς τούς μάρτυρας καί τους δικαστάς, καί ύποχρεοϋσα
τους υπαλλήλους αύτής δι αύτοϋ είς εύσυνείδητον διαχείρισιν τής
αύτοϊς άνατιθεμένης δημοσίας υπηρεσίας.- Ό μάρτυς όρκίζεται,
ότι θα είπη έξεταζόμενος τήν άλήθειαν άνευ φόβου καί άνευ πά-
θους, ό δικαστής ή ό ένορκος, ότι θα δικάσω δικαίως, ό δέ
όπάλληλος, ότι θα διαχειρισθή τήν υπηρεσίαν του χωρίς νά άπο-
βλέψη ποτέ είς τό ίδιον συμφέρον καί τηοών τούς νόμους τής
πατρίδος του, καί ό στρατιώτη;, ότι ούδέποτε θα καταλίπη τάς
σημαίας τής πατρίδος του, άγωνιζόμενος υπέρ τών νόμων αύ-
τής καί τής έλευθερίας της μέχρι τελε.>ταίας £χνίδος τοϋ αίμα-
τος του Ό δρκος είναι δύο ειδών, ή ομολογίας τής άληεθίας
ή υποσχέσεως. Τούς δρκους όταν δίδωμεν, δρείλομεν να πράτ-
τωμεν τοϋτο εύσυνειδήτως. Ποτέ δέν πρέπει νά βεβαιώμέν τι ώς
άληθές, όταν ή γνωρίζωμεν, ότι δέν έχει ούτω τό πράγμα, ή δέν
είμεθα βέβαιοι περί αύτοϋ. 'Επίσης δέ, ούδέποτε πρέπει μεθ"
δρκου νά ύποσχώμεθά τι, τό όποΙον γνωρίζομεν ότι δέν δυνά-
μεθα νά έκπληρώσωμεν. Δώσαντες δέ άπαξ δρκον ύποσχέσεως οφείλομεν νά έκπληρώμεν εύσυνειδήτως τά υπεσχημένα. Ή δο-
λιότης πρέπει να είναι μακράν άφ' ήμών. Τόν δρκον παραβαί-
νομεν, ή όταν έν γνώσει ψευδώμεθα (ψευδορκία), ή όταν υπο-
σχώμεθα μέν, άλλα δέν τηρώμεν τά υπεσχημένα (έπιορκία). Ή
δέ ψευδορκία καί ή έπιορκία είναι εγκλήματα μεγάλα καί
φοβερά, διότι δεικνύουσιν έλλειψιν φόβου πρός τόν θεόν. Ό δέ
τόν θεόν μή φοβούμενος δέν θα φοβηθή πολύ περισσότερον τοί>ς
άνθρώπους καί τούς νόμους αύτών, καί δια τοϋτο είναι άνθρω-
πος έπικινδυνότατος είς τήν κοινωνίαν. Δια τοϋτο τα έγκλήματα,
ταϋτα τιμωρούνται βαρύτατα όπό τών πολιτικών νόμων. Ό όρ-
κος τής ομολογίας Ισχύει πάντοτε. Μόνος δέ ό δρκος της
ύποσχέσεως δύναται έν τισι περιστάσεσι νά άπολέση τήν ίσχύν
του καί υποχρέωσιν, όταν δηλ. Ιον οί Spot, όφ' ούς έγένετο,
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έκλίπωσι, 2ον όταν ή έκπλγ^ρωσις τών ύπεσχημένων είναι φυ-
σικώς ή ήθικώς άδύνατος, 3ον όταν ό λαβών τήν ύπόσχεσιν
έκουσίως παραιτήται αυτής, καί 4ον όταν ή έκπλήρωσις τής
υποσχέσεως δύναται να άποβή είς ζημίαν τοϋ άλλου. Έν τω βίψ ήμών είναι καλόν νά άκολουθώμεν τούς έξής κανόνας ώς
πρός τόν δρκον*

Μή όρκίζου άνευ άνάγκης.

Όρκιζόμενος έν άνάγκη έρκίζου εύσυνειδήτως.

"Εν τοις δρκοις τής όμολογίας λέγε πάντοτε τήν άλήθειαν.

Έν τοίς δρκοις τής υποσχέσεως τήρει πάντοτε τά ύπεσχη-
μένα άκριβώς.

Μή άρνήσαι δρκον παρ' άλλου έν άνάγκη άπαιτούμενον.
Μόνον έν άνάγκη άπαίτει παρά τών άλλων δρκον.

Τοιαύτη είναι ή πρός τόν θεόν άγάττη. Παραδείγματα τε-
λείας πρός τόν θεόν άγάπης έχομεν πρό πάντων τούς ίερούς
καί θεοπνεύστους άνδρας τής άγιας Γραφής, τούς προφήτας καί
τούς άποστόλους, ών ή πρός τόν θεόν άγάπη ήτο θερμοτάτη„
xal 6π' αύτής έμφορούμενοι υπέστησαν τά πάνδεινα. Τήν άγά-
πην ταύτην δεικνύουσι πρό πάντων οί ωραίοι λόγοι του Παύ-
λου, ο5; καί άνωτέρω έμνημονεύσαμεν «Τίς ήμάς χωρίσει
άπό τής άγάπης τοϋ θεοϋ θλίψις ή στενοχωρία ή διωγμός ή
λιμός ή κίνδυνος ή μάχαιρα ; Πέπεισμαι γάρ ότι ούτε θάνατος
οδτε ζωή, ούτε άγγελοt ούτε άρχαί ούτε δυνάμεις, ούτε ένε-
στώτα ούτε μέλλοντα,, ούτε ύψωμα ούτε βάθος, ούτε τις κτίσις
έτέρα δ,υνήσεται ήμάς χωρίσαι άπό τής άγάπης τοϋ θεοϋ τής έν
Χριστφ. Ίησοϋ» (Ρωμ. η' 35). Τοιαύτη ήτο καί ή τών πρώ—
xjav χριστιανών άγάπη πρός τόν θεόν, ήν έδειξαν πρό πάντων-
έν καιρω τών διωγμών. 'Υπ3 αύτών δέ ένεφοροϋντο καί οί πα-
τέοες τής έκκλησίας, οί'τινες έλάμπρυναν αύτήν διά τοΰ άγιωτά--

§ 24 β'.
Παραδείγματα.
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του βίου των καί τών σοφωτάτων συγγραμμάτων των. Τό αυτό
δυνάμεθα να εΐπωμεν περί πάντων έν γένει τών άγιων, ών τήν
μνήμην τελεί ή έκκλησία κατά τάς έορτάς αύτών. Διότι καί
αύτών ό βίος είναι έκφρασις τελείας πρός τόν θεόν άγάπης.
Πάντας τούτους έχοντες ύπ' όψιν πρέπει καί ήμεις να σπουδά-
ζωμεν νά πληρώμεθα υπό τοιαύτης πρός τόν θεόν άγάπης, δε-ι
κνύοντες ταύτην ιδίως δια τής τηρήσεώς τών έντολών του Θεου
καθ1 άπαντα τόν βίον ήμών.

13-

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΟΥ
ΠΡΟΣ ΕΑΥΤΟΝ

§ 25.

ΤΙ είναι άγάπη πρός ήμάς αυτούς, χαϊ Λώς
διαιροϋμεν τά πρός ήμάς αύτους καθήποντα;

Ή θεία εΐκών ή ή άνθρωπίνη άξια, ην τιμώμεν έν τω πλη-
σίον καί δι' ήν όφείλομεν άγάπην πρός αυτόν, ένυπάοχει καί έν
ήμΐν. Δια τουτο όφείλομεν άγάπην πρός ήμάς αύτούς. CH ευαγ-
γελική έντολή, ή έπιβάλλουσα ήμΐν τήν άγάπην προς τόν πλη-
σίον, προϋποθέτει τήν πρός ήμάς αύτούς καί ταύτην λαμβάνει
• ώς μέτρον έκείνης, λέγουσα· «'Αγαπήσεις τόν πλησίον σου ώς
σεαυτόν»· 'δια τοϋτο προτάσσομεν τα πρός ήμάς αύτους καθή-
κοντα τών πρός τόν πλησίον. "Εχομεν λοιπόν καί πράς ήμάς
αύτούς καθήκοντα. Άλλ' Ι'να ή πρός ήμάς αύτους άγάπη είνοά
άληθής καί δρθή, δέον να είναι ελλογοςκαί δικαία. Είναι έλ-
λογος, όταν άγαπώμεν έν ήμΐν δ,τι είναι άξιον άγάπης καί
■ άναλόγως τής άξίας του. Τό πνεϋμα λ. χ. πρέπει να άγαπώ-
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μεν πλειότ'ερο^τοϋ σώματος. Έλλόγως άγατιά έαυτόν δ με-
τριόφρων, δηλαδή δ μή ύπερτιμών τά έαυτοϋ προτερήματα καί
όμολογών τάς έλλείψεις του, άλογος τούναντίον είναι ή πρό^
έαυτόν άγάπη τοϋ άλαζόνος καί όπερηφάνου, τοϋ ύπερτιμώντος
τα προτερήματά του καί μή όμολογουντος τάς έλλείψεις του.
Ή άλαζονεία είναι κουφότης. Δια τοϋτο παρέβαλον τον άλα-
ζόνα πρός στάχυν κενόν, δρθιον ίστάμενον, τόν δέ μετριόφρονα
πρός στάχυν μεστόν κλίνοντα πρός τήν γήν, Ή μετριοφροσύνη
είναι μεγάλη άρετή, δέν πρέπει όμως νά καταντά μέχρις έξευ-
τελισμοϋ ήμών αύτών* διότι πρέπει ό άνθρωπος νά διασφζη
πάντοτε τήν άξιοπρέπειάν του, μή δεχόμενος ποτε να μεταχει-
ρίζωνται αύτόν οί άλλοι ώς δοϋλον, μηδέ αύτός να καταφεύγη
είς ποταπά μέσα χάριν τών συμφερόντων του, είς κολακείας»
είς έπαιτείας, είς δάκρυα. cO τοιοϋτος δέν είναι μετριόφρων,
άλλ' εύτελής χαρακτήρ. Δικαία δέ είναι ή πρός ήμάς αύτούς
άγάπν], όταν μή προσκοούη είς τήν πρός άλλους όφειλομένην
άγάπην ήμών. "Οταν ή πρός ήμάς αύτούς άγάπη είναι άλογος,
άμετρος καί άδικος, τότε καταντά είς τήν φιλαυτίαν ή τόν
έγωισμόν. Τά πράς ήμάς αύτούς καθήκοντα δυνάμεθα κατά τα
πολυτιμότατα άγαθά παντός άνθρώπου, τήν ζωήν, τήν τιμήν, τήν
ίδιοκτησίαν καί τήν έλευθερίαν, νά διαιρέσωμεν εΙς καθήκοντα ώς
πρός τήν ζωήν ήμών καί τήν ανάπτυξιν τοϋ πνεύματος καί τοϋ
σώματος ήμών, καθήκοντα ώς πρός τήν τιμήν ήμών καί είς καθή-
κοντα ώς πρός τήν ίδιοκτησίαν καί τήν έλευθερίαν ήμών.

§ 26.

α Ποίον είναι το καθήκον ήμών
ώς προς τήν ζωήν ήμών ;

Τό καθήκον ήμών ώς πράς τήν ζωήν ήμών είναι ή διατή-
ρησις αύτής. 'Οφείλομεν πάν δ,τι δύναται νά βλάψβ αύτήν να
άποφεύγωμεν, νά μεταχειριζώμεθα δέ πάν μέσον νόμιμον, τό
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όποιον δύναται νά συντελέση είς τήν διατήρησιν αύτής. Τό κα-
θήκον τουτο περιέχεται έν τή έντολή «ού φονεύσεις». Καθώς
δέν δικαιούμεθα να φονεύσωμεν άλλον τινά, ούτως ούδέν δικαί-
ωμα έχομεν είς τά να άφαιρέσωμεν καί τήν ζωήν ήμών. Καθώς οφείλομεν να σεβώμεθα ιούς άλλους ώς πλάσματα καί εικόνας
τοΰ θεοϋ καί να τιμώμεν τήν έν αύτοις άνθρωπίνην άξίαν, τοι-
ουτοτρόπως οφείλομεν να σεβώμεθα τά θείον πλάσμα καί τήν·
εικόνα τοΰ Θεου ή τήν άνθρωπίνην άξίαν καί έν ήμϊν. Είς τό
καθήκον τουτο άντιβαίνει πάσα παραμέλησις. τής ζωής ήμών,.
πρό πάντων δέ ή αύτοκτονία ή αύτοχειρία. CH αύτοκτονία είναι
ή έξ απελπισμού καί άηδίας τοϋ βίου αύτοπροαίρετος κατά-
λυσις τής ίδιος ζωής έπί τω σκοπώ άπαλλαγής τών υπ* αύτής
έπιβαλλομένων βαρών καί καθηκόντων. eO αύτοκιονών δει-
κνύει άσέβειαν προς τόν Θεόν και άχαριστίαν άσέβειαν
μέν, διότι, ένω ό Θεός ήθέλησε τήν ΰπαρξίν του, αύτός είς τήν
θείαν ταύτην θέλησιν άντιτασσόμενος άφαιρει αύτήν άχαριστίαν
δέ, διότι καταστρέφει μέγιστον άγαθόν, οπερ ό Πλάστης έν τη
άγαθότητι αύτοϋ έδωκεν αύτφ· πρός δε τονς οικείους τον
καϊ τήν πατρίδα του, σΐτινες παρ3 αύτοΰ προσεδόκων δικαίως
άγαθά, άδιαφορίαν. Πόσον ή χριστιανική έκκλησία έθεώρησε
πάντοτε φοβερόν έγκλημα τήν αύτοκτονίαν δεικνύεται έκ τοϋ-
ότι στερεί τούς αύτόχειρας πάσης έπικηδείου τιμής. Τά άγοντα,
πρός τήν αύτοκτονίαν συνήθως είναι* 1) 'Ακόλαστος βίος καί
άσωτος. Αύτοκτονουσι συνήθως άνθρωπος οΓτινες παραδοθέντες
τυφλώς καί κτηνωδώς είς παντός είδους άπολαύσεις καταστρέ-
φουσι καί τήν ύγείαν καί τήν ύπόληψιν καί τήν περιουσίαν των
καί τέλος αισθάνονται ή άπελπισμόν, διότι άπώλεσαν τά μέσα*
ίνα έξακολουθήσωσι τόν πρότερον βίον των, -η ψυχικήν άδημο-
νίαν, τυπτόμενοι ύπό τής συνειδήσεως ή άηδίαν και κόρον του»
βίου. Ή σωφροσύνη, ή έγκράτεια καί ό έν τη άρετη έν γένει
βίος σφζουσιν άπό τοΰ έγκλήματος τούτου, καθιστώντα τόν βίον
ήμών φαιδρόν. 2) 'Αχαλίνωτα πάθη φθόνου, δργής, ζηλοτυπίας.
Διά τοΰτο πρέπει νά συνηθίζωμεν ήμάς αύτούς είς τό νά κρατώ-
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μεν τών έπιθυμιών καί όρμών ήμών. 3) Δειλία πρός τα δυστυχή-
ματα. Δια τόν λόγον τουτον πρέπει ό άνθρωπος να έθίζη έαυτόν
έν ταϊς στερήσεσι καί να σπουδάζη νά άποκτήση τήν γενναιοψυ-
χίαν έκείνην, ή'τις θαρραλέως προσβλέπει πρός πάν δυστύχημα..
Γενναιοψυχίαν έν ταίς δυστυχήμασιν έμπνέει ιδίως ή εύσέβεια*
διότι ό εύσεβής πεποιθώς, ότι ό θεός ώς πατήρ προνοεί περί
ήμών καί διευθύνει τα πάντα καί ότι ούδέν άνευ τής θελήσεως
αύτου δύναται νά γίνη, δέχεται άγογγύστως τά δυστυχήματα, ώς
πατρικάς τιμωρίας, καί ύπομένει έλπίζων σωτηρίαν. Μόνον πρέ-
πει νά κρίνηται έπιεικώς ή αύτοκτονία, όταν προέρχηται έκ
διαταράξεως τών πνευματικών δυνάμεων. "Αλλως χαρακτήριζε
ται δικαίως ώς Ισχατον έγκλημα. Άλλ' άν είναι έγκλημα ή έξ
άηδίας καί άπελπισμοΰ άφαίρεσις τής ζωής ήμών, καί καθήκον
τό διατηρεΐν τήν ζωήν, ύπάρχουσιν όμως καί περιστάσεις έν τώ
βίψ, καθ' ας καθήκον είναι τό θυσιάζειν τήν ζωήν. ΤοιαΟται
περιστάσεις είναι* Ιον "Οταν κινδυνεύη διά τής διασώσεως τής
ζωής ήμών ή άρετή ήμών. Έάν βιαζόμενος να πράξω άθέμιτόν
τινα πράξιν άπειλώμαι καί αύτήν τήν ζωήν, οφείλω, έάν σέβω-
μαι τήν άρετήν ή τόν ήθικόν νόμον καί τό θείον θέλημα, νά
προτιμήσω τόν θάνατον. Ούτως άπέθνησκον οί μάρτυρες, ί'να μή
θυσιάσωσι τοις είδώλοις καί μή άρνηθώσι τόν άληθινόν Θεόν. 2ον
"Οταν ή πατρίς ή ή έκκλησία κινδυνεύωσι καί είναι άνάγκη διά
τής θυσίας καί αύτής τής ζωής ήμών νά ύπερα ιπίσωμεν αύτάς.
Τό θνήσκειν ύπέρ πίστεως καί πατρίδος δικαίως θίωρεΐται ένδο-
ξότατος θάνατος διότι δέν ύπάρχουσι τω άνθρώπω πολυτιμότερα
κτήματα τής πίστεως καί πατρίδος. 3ον "Οταν ή ζωή καί ή τιμή
τών άλλων, ιδίως τών οικείων, κινδυνεύη. Τουτο άπαιτεΐ ή άλη-
θής προς τόν πλησίον άγάπη, ήτις δέον να έμπνεέη τόν άληθή
χριστιανόν. «Μείζονα ταύτης άγάπην», λέγει ή Γραφή, «ούδείς
έχει, Ι'να τις τήν ψυχήν αύτοΰ θή ύπέρ τών φίλων αδτοΰ»
(Ίωάνν. ιε').

Χριστιανική ήθική Δ. Α. Κυριάκου

4
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§ 27.

β' Τί οφείλομεν và πράττωμεν στρος àvàjtτνξιν
τόν σώματος ήμών ;

Δέν άρκεΤ νά διατηρώμεν τήν ζωήν, άλλ' οφείλομεν καί να
άναπτύσσωμεν, κατά τό δυνατόν, τάς τε σωματικάς καί τάς πνευ-
ματικάς ήμών δυνάμεις. CH κατ' άμφότερα τελειοποίησις είναι
καθήκον ήμών. Περί τής άναπτύξεως καί άκμής του σώματος
όρείλομεν να φροντίζωμεν, διότι μόνον άκμάζον καί ευ Ιχον δύ-
ναται τοϋτο νά χρησιμεύση ώς καχάλληλον δργανον τής ψυχής
καί διότι νοσοϋντος τοΰ σώματος νοσεί άναγκαίως καί έξασθενεϊ
,μετ* αύχοΰ καί ή ψυχή κατά το σοφόν λόγιον" «υγιής νοϋς έν
σώματι ύγιεΐ» (mens sana in corpore sano). Ή διατήρη-
σις τής ύγείας καί ίσχύος τοϋ σώματος κατορθοϋται, έάν άπο-
φεύγωμεν παν δ,τι δύναται νά βλάψη αύτήν καί πράττωμεν πάν
5,τι δύναται νά ώφελήση αύτήν. Τά βλάπτοντα τήν ύγείαν καί
εύεξίαν είναι ή ολιγωρία πρός τήν ύγείαν, ή μαλθακότης, ήτις
έξασθενίζουσα τό σώμα καθιστά αύτό εύιτρόσβλητον είς τάς νό-
σους, τά σφοδρά πάθη, τά όποια εύκόλως συγκινοϋσι καί διατα-
ράττουσι τόν σωματικόν όργανισμόν, ή άκολασία, ήτις έξαντλεϊ
τάς δυνάμεις, ή πολυφαγία, ή πολυποσία, ή όπερβολική έργασία
ή ή άργία καί όκνηρία καί ή άκαθαρσία, ή δεικνύουσα συνήθως
καί ψυχής άκαθαρσίαν καί εύτέλειαν. Τά δέ κρατύνοντα τήν
ύγείαν καί εύεξίαν είναι ή προσοχή περί τήν ύγείαν, ή σκληρα-
γωγία καί έν γένει ή άσκησις τοϋ σώματος, ή έπιτυγχανομένη
μάλιστα δια τής γυμναστικής, ή έγκράτεια καί ή σωφροσύνη, ή ολιγοφαγία καί όλιγοποσία, ή φιλεργία καί φιλοπονία, ή μετά'
μέτρου καί πρός τάς δυνάμεις ήμών άνάλογος έργασία καί ή
καθαριότης, ή έλέγχουσα ώς έπί τό πλείστον καί ψυχής καθα-
ρότητα καί εύγένειαν. Ή Άσκηαΐς καί ένίσχυσις τοϋ σώματος
είναι πρό πάντων είς τούς άνδρας άναγκαία, Γνα άντέχωσιν είς
τάς βαρείας αύτών' έργασίας (άνθρωπος άσθενών πάντοτε είναι
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-άδύνατον να έκπληροϊ καλώς καί άκριβώς τα καθήκοντα του),
.καί ύπηρετώσιν ώς εύσταλείς όπλίται τήν πατρίδα των έν καιρώ
^πολέμου. Άλλα καί αί γυναίκες δέν δύνανται να στερώνται αύ-
-*ής, διότι καί -αύται πρέπει να δύνωνται να άντέχωσιν είς τους
-κόπους τών οικιακών καθηκόντων αύτών καί διότι μόνον όιτό
ύγιών μητέρων γεννώνται (5ωμαλέα καί εϋ έχοντα τέκνα. Δια
ταΟτα πράς έπίρρωσιν τών σωμάτων αδτών πρέπει να έπιμελών-
-ται καί αί γυναίκες τής γυμναστικής, πρέπει μόνον ή χάριν αύ-
τών γυμναστική να είναι άνάλογος πράς τήν ίδιοφυΐαν τών γυ-
ναικών. Έάν παρά πάντα τά προφυλακτικά μέτρα ήθελε πάθϊΐ
^ή δγεία ήμών, οφείλομεν να μεταχειρισθώμιν πάντα τά μέτρα
-χης ιατρικής έπιστήμης πράς άνάρρωσιν.

y Τί οφείλομεν νά πράττωμεν προς άνάπτυξίν
τοϋ πνεύματος ήμών ;

Τό πνεϋμα είναι τό εύγενέστερον μέρος τοϋ άνθρώπου, τό
•ίθεΐον καί αίώνιον, καθ' δ καί είκών τοΰ θεοϋ λέγεται. Δια τοϋτο
ή περί'τής άναπτύξεως αύτοϋ φροντίς πρέπει να θεωρήται πολύ
• σπουδαιοτέρα τής -περί τοϋ σώματος. Τήν άπειρον άξίαν τής ψυ-
χής έκφράζει ό Κύριος, λέγων Τί ώφελεΐται άνθρωπος, έάν τόν
κόσμον ολον κερδήση, τήν δέ ψυχήν αύτοϋ ζημιωθή; (Ματθ. £στ',
-.26). 'Επειδή δέ έν τώ πνεύματι διακρίνομεν νοϋν καίθέλησινή
-.^ιαρδίαν, ή πνευματική άνάπτυξις πρέπει να περιλαμβάνη καί τά
δύο ταϋτα. Ή τοϋ νοϋ /έγεται θεωρητική άνάπτυξις, ή τής
.καρδίας πρακτική. ΓΩς πρός τήν μόρφωσιν τοϋ νοϋ πρέπει νά
άποφεύγη τις πάν δ,τι δύναται να βλάψτβ ή άμβλύνη αύτόν, να
ν"ζητή δέ δ,τι δύναται νά φωτίση καί όξύνη αύτόν. Πράς φωτισμόν
τοϋ νοϋ συντείνει τα μέγιστα ή παιδεία, ής σπουδαιότατον μέ-
,ρος είναι ή θρησκευτική καί ήθική έκπαίδευσις, Ή άγάπη λοι-
ττόν πρός τήν παιδείαν, ή φιλομάθεια, είναι καθήκον. Μετά τής
5μορφώσεως τοϋ νοϋ πρέπει να συνδέηται καί συμβαδίζη πάντοτε



52

Χριστιανική ήθιχή

καΐ ή μόρφωσις καί διάπλασις της καρδίας ή θελήσεως. Διότι
πεφωτισμένος νους άνευ χρηστής καρδίας καΐ θελήσεως είναι
άνωφελής, ένίοτε δέ καί έπιβλαβής. Τήν καρδίαν πρέπει να πλη—
ρωσιν αισθήματα ευγενή καΐ γενναία, ή άγάπη πρός τόν θεόν,
ή άγάπη πρός τόν πλησίον, ή άγάπη πρες: τήν πατρίδα, τά
αισθήματα της δικαιοού\γ(ς καί της φιλανθρωπίας, ό Ιρως έν γένει
πρες τό άληθές, προς τό καλόν, πρός τό άγαθόν. Τότε έχει τις.
διαμεμορφωμένην καρδίαν καί θέλησιν. Εις τήν μόρφωσιν ταύτην
της θελήσεως συντελεί τα μέγιστα ή έκ παιδικής ήλικίας καλή
άνατροφή καί έκπαίδευσις, ή στήριζεμένη έπί ύγιών θρησκευ-
τικών καΐ ήθικών βάσεων. Τήν άγάπην πρός το άγαθόν έμπνέει.
καί ή καλλιτεχνία, πρό πάντων ή μουσική' διότι τό καλόν είναι
συγγενές τω άγαθω καί προσεγγίζει ήμας προς τοΰτο. Τό έν
τή φύσει καλόν, έπειδή ή φύσις είναι Ιργον του θεού καΐ άπει—
κονίζει ήμιν τάς θείας τελειότητας, είναι άπαύγασμα του θείου
κάλλους, τής θείας αρμονίας. Ό άγαπών τό καλόν ίτψουται δια
τουιο προς τόν Θεόν καΐ έμπνέεται 6πό άγάπης πρός αυτόν καΐ
τό θέλημα αυτου ή τό άγαθόν. Καί άλλως δέ ωφελεί ή ένασχόλη-
σις εις τήν καλλιτεχνίαν. Τό καλόν είναι άρμονία καί συμμετρία*
δια τουτο ή εις αυτό ένασχόλγ]σις εισάγει καΐ είς τός σκέψεις-
καί διαθέσεις ήμών τήν άρμονίαν καΐ συμμετρίαν, διώκουσα τήν-'
άκοσμίαν καΐ άσχημοσύνην, καΐ οδτως έξευγενίζει ήμάς.

δ' Πώς οφείλομεν ν à φροντίζω μεν σζερί της
τιμής η τον καλόν ημών ονόματος ;

Πρές τή ζωή πολύτιμαν κτήμα του άνθρώπου είναι καί ή1,
τιμή ή ή περί αυτού άγαθή τών άνθρώπων υπό>ηψις. Φρόντισον,
λέγει ή Γραφή, περί ονόματος* αυτό γάρ σοι διαμένει ή χίλιοι
μεγάλοι θησαυροί χρυσίου (Σειρά χ μα', 12). Καί αυτή ή ζωή,
άνευ τής τιμή: ούδεμίαν εχει άξίαν; έκ τής .τιμής δέ Εξαρτάται
καί πάσα ή ένέργεια καί ή πρόοδος ήμών έν τω βίψ* διότι τί-
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δυνάμεθα να πράξωμεν, όταν υπό πάντων περιφρονώμεθα καΐ
θεωρώμεθα υποπτοι ; Έχομεν λοιπόν καθήκον và φροντίζωμεν
-περί αύτής καΐ ώμεν φιλότιμοι. Της παρά των άλλων τιμής άπο-
λαύομεν ουχί έπιζητουντες τους έπαίνους αυτών, άλλά πράτ-
τοντες άξια τιμής, οντες εδσεβεΐς πράς τέν Btov, πράς 5έ τους
άνθρώπους δίκαιοι καϊ φιλάνθρωποι, έν γένει ένάρετοι. Ή τιμή
άκολουθεΐ άναγκαίως τάς άγαθάς πράξεις, οπως ή σκιά τα σώ-
-ματα. Όφείλομεν δέ τήν τιμήν ήμών προσβαλλομένην να όπερα-
σπίζωμεν* ή υπεράσπισις όμως αυτη πρέπει να γίνηται μετά
μετριοπάθειας, φιλανθρωπίας καϊ δικαιοσύνης. Μονον διά τής
-μετριοφροσύνης καϊ μετριοπάθειας δυνάμεθα να κερδήσωμεν υπέρ
ήμών τήν υπόληψιν τών άλλων, ένω ή μεγαλαυχία καϊ άλαζο-
νεία, ητις είναι κουφοτης, καταστρέφει αύτήν. "Ανευ τής με-
τριοφροσύνης καϊ μετριοπαθείας ή φιλοτιμία μεταβάλλεται εις
φιλοδοξίαν. Φιλοδοξία είναι τά ζητεί ν τήν παρ' άλλων τιμήν δι *
-ιταντός μέσου καϊ δι' άδικων πολλάκις καϊ άνηθίκων ή έξευτε-
-λίστικών πράξεων, διά τοϋ ψεύδους, διά τής κολακείας, τής συ-
κοφαντίας, τής καταθλίψεως τών άλλων. Τύπος φιλοδοξίας ήσαν
οί Φαρισαϊοι, οΓηνες, καθώς λέγει ή Γραφή, έρίλουν τάς πρω-
τοκλισίας έν τΟΐς συναγωγαϊς καϊ τους άσιτχσμού; έν ταίς άγο
ραις, καϊ να καλώνται £αββ£ (δχββί (Ματθ. ιγ', 6).

§ 30

Μ'. Πώς οφείλο μεν ν à έργαξώμεϋ'α χάριν τών προς
το ζην άναγκαίων καϊ và δίαχειρίζώμεθα τήν
περιουβίαν ήμών ; Πώς διααώζομεν καϊ
τήν έλενΰερίαν ήμών ;

Πρός τά ζην καϊ άναπτύσσεσθαι έχομεν άνάγκην πολλών μέ-
σων. "Εχομεν δια τοΰτο καθήκον να έργαζώμεθα πρός άπόκτησιν
τών μέσων τούτων και διατήρησιν αύτών. CH χρήσις τών δυνά-
μεων ήμών προς πορισμών τών πράς τά ζήν άναγκαίων είναι ή
-έργασία. "Ινα ή εργασία είναι ήθικώς έπιτετραμμένη, πρέπει
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πρώτον να μή άντίκειται είς τήν άνθρωπίνην άξίαν ή- νά μή είναι
έξευτελιστική. Πάσα έργασία, ή ας ήθελεν έξευτελίζει τόν άνθρω-
πον καί ήθελε καταβιβάζει αύτόν είς τήν τάξιν τών κτηνών,
είναι άποδοκιμαστέα. Δεύτερον ή έργασία πρέπει να μή είναι ηθι-
κώς έπιβλαβής ή νά μή άντίκειται είς τήν ήθικήν, διότι σκοπός
τής ζωής, ύπέρ ης γίνεται ή έργασία, είναι ή πνευματική κα£
ηθική ήμών τελειοποίησις. 'Εργαζόμενοι λοιπόν έπί ήθικη
βλάβη έργαζόμεθα άσκόπως. "Επειτα τό κακόν οφείλομεν và μι—
σώμεν καί άποφεύγωμεν, καί έάν ήθελε προσφέρει ήμϊν έλικας
ώφελείας. Τό καθήκον ύπαγορεύει ήμϊν τουτο. Τρίτον ή έργασίοε-
ού μόνον καθ3 έαυτήν δέν πρέπει νά είναι άνήθικος, άλλα μηδέ*-,
άνηθίκως καί άνευ τιμιότητος νά γίνηται. Σπουδάζοντες καΐ-
μοχθουντες, ί'να πορισθώμεν τα πρός τό ζήν άναγκαΐα, καί ήθι-
κόν καθ3 έαυτό έργον έάν έπαγγελλώμεθα, όφείλομεν và πράτ—
τωμεν τουτο ώς τίμιοι άνθρωποι, μηδένα άδικοϋντες. ΊΙ· κλοπή-
καί πάσα βλάβη του πλησίον πρέπει và είναι μακράν του χρι-
στιανού.«Ό κλέπτης μηκέτι κλεπτέτω», λέγει ή Γραφή, « μάλλον·
δέ κοπιάτω έργαζόμενος τό άγαθόν ταϊς χερσίν, Γνα έχη μετα-
δούναι τοϊς χρείαν έχουσιν» (Έφεσ. δ', 28). Τέταρτον ή έργα-
σία πρέπει να είναι άνάλογος τών δυνάμεων ήμών, ί'να μή καια—
πονή ήμάς καί φθείρη τήν ήμετέραν ύγείαν. Διότι τοιαύτη έργα-
σία άποτυγχάνει τού σκοπού αύτής, όστις είναι ή διατήρησις τής
ζωής καί ή πλήρωσις τών άναγκών αύτής. Ή άργία είναι αμάρ-
τημα, διότι άντιβαίνει είς τό καθήκον, τό όποιον έχομεν, τής:
διατηρήσεως τής ζωής καί τελειοποιήσεως αύτής. Διά τουτ»
όρθώς είπεν ό Παύλος* «Εί τις ού θέλει έργάζεσθαι, μηδέ?
έσθιέτω» (Β' θεσσαλ. γ', 10). Είναι δέ γνωστόν, ότι ή άργιβε-
άγεί είς πάν είδος έγκλημάτων. Ό άργός ευκόλως κλέπτει, Evoc^
ζήση, δύναται δέ và ψευσθή, và φονεύση καί άλλα và διαπράξω
έγκλήματα ί'να κρύψη τήν κλοπήν. Ή άργία, έλεγον οί άρχαΐοι^.
είναι μήτηρ πάσης κακίας. Έν δέ τή διαχειρίσει τής περιουσίας
ήμών όφείλομεν να άποφεύγωμεν δύο κακά, τήν φιλαργυρέαν^-
καί τήν άσωτίαν, άτινα είναι άδικήματα καθ3 ήμών αύτών xaL
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τών οικείων ήμών, άσπαζόμενοι τήν οίκονομίαν, δαπανώντες δη-
λαδή άναλόγως τών δυνάμεων ήμών.

"Ολιγαρκείς καί οικονόμοι καί φίλεργοι οντες διασώζομεν-
καΐ τήν έλευθερίαν ήμών* διότι έπαρκοϋντες είς τάς άνάγκας
ήμών δέν θα έξαρτώμεθα rap' ούδενός, δέν θα φοβώμεθα κα^
νένα καί θα δυνάμεθα να διατηρώμεν τήν άνεξαρ.τησίαν, ήμών
τελείως.
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ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ

§ 31

Τί είναι τό γενικόν προς τόν πλησίον καθήκον ή
τί είναι άγάπη πρός τόν πλησίον ;

. ·

cO ηθικός νόμος μετά τήν πρός τόν θεόν έπιβάλλει ήμίν ώς
καθήκον καί τήν πρός τόν πλησίον άγάπην. Ό Κύριος άφου
είπεν, ότι τό «'Αγαπήσεις Κύριον τόν θεόν σου κτλ.» είναι ή,
πρώτη καί μεγάλη έντολή, έπειτα έπήγαγε* «Δευτέρα δέ όμοία
αύτή» είναι ή «'Αγαπήσεις τόν πλησίον σου ώς σεαυτόν» (Ματθ.
κβ', 40). Τά καθήκοντα ταΟτα συνδέονται στενώτατα πρός άλ-
ληλα. Ούδείς δύναται νά εΐπ·$, ότι άγαπά τόν Θεόν, έάν μισή,
τόν πλησίον αύτοϋ, κα£ώς λέγει ό Ιωάννης· «Έάν τις είπη, ότι
άγαπά τόν θεόν καί τόν άδελφόν αύτοϋ μισή, ψεύστης έστί καί
ή αλήθεια ούκ Ιστιν έν αύτφ. Καί ταύτην τήν έντολήν έχομεν
άπ' αύτοϋ, ί'να ό άγαπών τόν θεόν άγαπά καί τόν άδελφόν αύ-
τοϋ» (Α' Ίωάν. δ', 20). Διότι πώς δύναται νά δείξ^ κάλλιον ό
άνθρωπος τήν πρός τόν θεόν άγάπην του, ειμή άγαπών τό
πλάσμα τοϋ θεοϋ ή τήν εικόνα αύτοϋ, ήν έχει ένώπιόν του ;
Είναι δέ άγάπη πρός τόν πλησίον ή άγαθή έκείνη διάθεσις,
καθ3 ήν ού μόνον ού^εμίαν βλάβην έΛιθυμουμεν να προξενήσω-
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μεν αύτώ, άλλα καί, εί δυνατόν ήμϊν, προθυμοποιούμεθα νά
εύεργετήσωμεν αύτόν χρείαν έχοντα. Άγαπώμεν τόν πλησίον, όταν είμεθα πρός αύτόν δίκαιοι καί φιλάνθρωποι, όταν συμπαθώ-
μεν πρός αύτόν καί χαίρωμεν μέν έπί ταϊς εύτυχίαις αύτου, λυ-
ττώμεθα δέ έπί ταϊς δυστυχίαις αύτου.

Τόν πλησίον ήμών οφείλομεν νά άγαπώμεν ώς όμοιον ήμϊν
πλάσμα του Θεου, τό όποιον φέρει έν έαυτώ τήν θείαν εικόνα,
είναι λογικόν καί έλεύθερον καί έχει τόν προορισμόν νά τείνη τε-
λειοποιούμενον νά όμοιάση πρός τόν θεόν καί ένωθή μετ' αύτου.
CH λογική αυτη φύσις τοΰ άνθρώπου, ή άνθρωπίνη αΙ!·τη άξια πρέ-
πει νά έμπνέη ήμϊν σέβας καί άγάπην πρός αύτόν. Πας άνθρωπος
δυνάμει φέρει τήν άνθρωπίνην ταύτην άξίαν. Δια τουτο πάντα
άνθρωπον οφείλω νά σέβωμαι καί νά άγχπώ, μηδ3 έπ' έλάχιστον
βλάπτων αύτόν ή κωλύων τήν άνάπτυξίν του, τούναντίον δέ εύερ-
γετών, έφ' οσον δύναμαι. Μόνον όταν άπό του σεβασμοϋ τούτου
καί τής άγάπης πηγάξωσι τά πρός τόν πλησίον καθήκοντα,
ήμών, ë/ouaLV άξίαν άλλως έκπληρούμενα ταΟτα έξ ίδιοτελείας ή
έξ άλλων σκοπών ούδεμίαν ε/ουσιν άξίαν. Διά τουτο λέγει ό Παϋ-
λος, ότι, άν τις έκέκτητο τά μεγαλύτερα χαρίσματα, δι' ών νά
γίνηται ώφελιμώτατος τοίς άνθρώποις, καί έπραττε τά μεγαλύ-
τερα καλά καί έδιδε πάν δ,τι είχεν ύπέρ τών άλλων καί έθυσιά-
ζετο ύπέρ αύτών, έπραττε δέ ταϋτα χάριν άλλων σκοπών, άγάπην
δέ μή είχεν, ούδεμίαν άξίαν θά είχον τά έργα του. «Έάν», λέγει,
«ταίς γλώσσαις τών άνθρώπων λαλώ καί τών άγγέλων, άγάπην δέ
μή έχω, γέγονα χαλκός ήχων ή κύμβαλον άλαλάζον καί έάν
έχω πάσαν τήν πίστιν, ώστε δρη μεθιστάνειν, άγάπην δέ μή έχω,
ουδέν είμι» (Α' Κορινθ. ιγ', 1 — 4). Ή άγάπη είναι ή δίδουσα
τήν άξίαν είς τά έργα ήμών, είς ολον τόν βίον ήμών. Ή μεγαλυ-
τέρα σοφία καί τά λοιπά χαρίσματα είναι ούδέν άνευ αύτής. Στα-
γών άγάπης είναι κρείττων ώκεανοϋ γνώσεων. Έν γένει ή Γραφή
δίδει μεγάλην άξίαν είς τήν πρός τόν πλησίον άγάπην. Έν τη
μελλούση κρίσει λέγει, ότι θέλουοιν άκούσει τής φωνής έκείνης
«Δεϋτε οί εύλογημένοι τοΰ Πατρός μου, κληρονομήσατε τήν ήτοι-
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μασμένην όμίν βασιλείαν άπό καταβολής κόσμου» μόνοι έκείνοι,
«Γτινες έδειξαν έν τψ βίω τούτψ άγάπη ν πρός τόν πλησίον, οί'τι-
νες «έθρεψαν τους πεινώντας, έπότισαν του; διψώντας, ένέδυσαν
τους γυμνούς, συνήγαγον τούς ξένους καί έπε^κέφθη^αν του;
άσθενεϊς καί τούς έν φυλακή» (ΥΙατθ. κε', 41—46). Άλλοτε
δέ πάλιν εΐιτεν ό Κύριος, ότι θά είσέλθωσιν εις τήν βασιλείαν
τοΰ θεοϋ ούχί οί λέγοντες, Κύριε, Κύριε, αλλ3 οί ποιοϋντες
τό θέλημα τοΰ Πατρός του, τοΰ έν o'bpaval;, δηλ. οί δίκαιοι
καί οί φιλάνθρωποι πρός πάντας (Ματθ. ζ', 21). Τήν μεγάλην
άξίαν τής πρός τόν πλησίον αγάπης δεικνύει καί τούτο, ότι ύπ*
αύτοϋ του Κυρίου ώρίσθη ως τό μόνον ασφαλές γνώρισμα τών
μαθητών του τουτο : «έάν άγάπην εχωπν έν άλλήλοις» (Ίωάν.
4γ', 35). Ή ολη δέ διδασκαλία τοΰ Χριστοϋ περιλαμβάνεται έν
τω «Αγαπάτε άλλήλους» (Ίωάν. ε', 17). Ό τήν έντολήν ταύτην
τηρών τηρεί ολόκληρον τήν χριστιανικ,ήν ήθικήν διδχ^χαλίαν.

§ 32

Ποία είναι ή άληθής προς τον πλησίον άγάπη ;

Ή άληθής πρός τόν πλησίον άγάπη είναι 1) καθολική, εκτεί-
νεται δηλ. πρός πάντας τους ανθρώπους. Δέν έχομεν λοιπεν κα-
θήκοντα πρός μόνους τους συγγενείς, τους όμοεθνείς καί τούς
Ομοθρήσκους, όπως ένόμιζον οί αρχαίοι έθνικοί, άλλα πρός πάντα
άνθρωπον έν γένει ώς τοιούτον. Διότι πάντες οί άνόρωποι κατα
τό Εύαγγέλιον είμεθα άδελφοί, πάντες όμοια πλάσματα τοΰ
θεου, φέροντες έν ήμϊν τήν άνθρωπίνην άξίαν ή τήν θείαν ει-
κόνα' ούδεμία όπάρχει διαφορά μεταξύ 'Ιουδαίου καί "ώλληνος,
δούλου και έλευθέρου, άρρενος καί θήλεος (Γαλ. γ', 28). "Οτι
πλησίον είναι πάς άνθρωπος, Ιδειξεν ό Κύριος λαμπρώς έν τή
παραβολή του Σαμαρείτου (Λ,ουκ. ι', 33), έν ή παριστάνεται προσ-
φερόμενος φιλανθρώπως πρός τον περιπεσόντα εις τους λι^στάς ό
ξένος τοις Ίουδαίοις Σαμαρείτης, πρός ον οί Ιουδαίοι ένόμιζον
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ότι ούδέν είχον καθήκον. 2) Ή άληθή; άγάπη προς τόν πλη-
σίον είναι ή έκτεινομένη μέχρι καί αύτών τών έχθρων, πρός
ους όφείλομεν να είμεθα γενναίοι καί να δεικνύωμεν αύτοΐς ώς
καί πάσι τοις λοιποΐς δικαιοσύνην καί φιλανθρωπίαν, άμνησικα-
κουντες αύτοΐς καί άνεξίκακοι δεικνυόμενοι. Καί τόν έχθρόν μου
δέν πρέπει να άδικώ καί τόν έχθρόν μου πάσχοντα οφείλω να ευερ-
γετώ. Τότε έχω τήν τελείαν χριστιανικήν άγάπην. «'Αγαπάτε τούς
έχθρούς υμών», παραγγέλλει £ητώς τό Εύαγγέλιον (Ματθ. ε',44).
Διότι, έάν οί άλλοι παραβαίνωσι τόν ήθικόν νόμον πρός ήμάς
καί είναι άδικοι καί σκληροί πρός ήμάς, δέν είναι τουτο λόγος,
Γνα καί ήμείς παραβώμεν αύτόν πρός αύτούς. Έάν τις π. χ. συ-
κοφάντη ήμάς, δέν δικαιούμεθα δια τουτο καί ήμείς να συκοφαν-
τώμεν αύτόν. Τής πρός τούς έχθροΐς άμνησικακίας άριστον πα-
ράδειγμα έχομεν αύτόν τόν Κύριον, δ:τις τόν προδότην Ίούδαν
προσερχόμενον μετά στρατιωτών καί ύπηρετών, ί'να συλλάβη αύ-
τόν, δέν άπε^τράφη ούδ' έπετίμησε δια τήν άχαριστίαν, άλλ*
άπέτεινε πρός αύτόν τούς πλήρεις γαλήνης καί άνεξικακίας λό-
γους* «Εταίρε, έφ' ω πάρει ;» Φίλε, πρός τί ήλθες ; Μέ φί-
λημα μέ προδίδεις ; (Ματθ. 50). Σταυρούμενος δέ δέν
έδειξεν ούδέ τό έλάχιστον ?χνος δυσμενείας πρός τούς σταυρω-
τάς του, τούναντίον άνεξικάκως ηύχετο ύπέρ αύτών λέγων*
«Πάτερ, άφες αύτοΐς* ού γαρ οΐδασι τί ποιουσι». (Αουκ. κγ',
24). Τοιαύτην άνεξικακίαν πρός τούς έχθρούς έδειξαν καί οί
άπόστολοι καί ύί μαθηταί αύτών. Ούτως άποθ\ήσκων ό πρωτο-
μάρτυς Στέφανος έλεγεν ύπέρ τών λιθοβολούντων αύτόν* «Κύ-
ριε, μή στήσης αύτοΤς τήν άμαρτίαν ταύτην», δηλ. μή λάβης
υπ' οψιν τήν άμαρτίαν των ταύτην (Πράξ. ζ', 60). 3) Ή πρός
τον πλησίον άγάπη πρέπει νά είναι ειλικρινής. Πρέπει δηλ.
άπό καρδίας νά αίσθανώμεθα τήν άγάπην πρός τόν πλησίον καί
να μή είναι φαρισαϊκή μόνον έπίδειξις αύτής. Τό έλεεϊν π. χ.
έπιδείξεως χάριν, ούχί δέ έξ οίκτου άληθους πρός τόν πάσχοντα,
δέν είναι ένδειξις άληθους άγάπης. Δια τουτο είπεν ό Κύριος,
ότι, όταν ποιώμεν έλεημοσύνην, δέν πρέπει νά γνωρίζη ή άρι-
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στερά χειρ τί ποιεί ή δεξιά (Ματθ. ζ', 3)·, δηλ. δέον νά άγνοώ-
σιν αύτήν καί αυτοί οί οίκειότεροι ήμών. 4) Πρέπει να είναι
ένεργός, να δεικνύηται δηλ. δι3 έργων καί να μή περιορίζηται
έν λόγοις.β^Ος άν έχη τόν βίον του κόσμου», λέγει ό 'Ιωάννης,
«καί θεωρή τόν· άδελφόν αύτοϋ χρείαν έχοντα καί κλείη τα
σπλάγχνα αύτοΰ άπ' αύτοΰ, πώς ή άγάπη τοΰ Θεου μένει έν
αύτώ ; Τεκνία μου, μή άγαπώμεν λόγιο μηδέ γλώσση, άλλ'
έργω καί άληθείςι» (Α' Ίωάνν. γ', 17). 5) Δικαία Πάσα με-
ροληψία ή προσωποληψία είναι μακράν τής άληθους πρός τόν
πλησίον άγάπης. Ούδέποτε πρέπει νά εύεργετή. τίς τινα, ίνα άδι-·
κήση άλλον· δέν πρέπει δέ νά παραλβίπη τις τήν έκπλήρωσιν
τών καθηκόντων τής δικαιοσύνης χάριν τών καθηκόντων τής
ευεργεσίας. Πρώτον λ. χ. πρέπει νά μή άρνώμαι νά πληρώσω
τά χρέη μου καί έπειτα νά θέλω νά ποιώ γενναίας εύποιίας.
6) Συνετή. Πρέπει δηλ. νά δεικνύωμεν άγάπην καί εύεργετώ-
μεν άναλόγως τής άξιας τών προσώπων καί τής χρείας αύτών.
Δέν πρέπει νά παραμελώμεν τών οίκείων, ί'να εύεργετώμεν άλ-
λους* δέν πρέπει νά άφίνωμεν άβοηθήτους τούς μεγίστην χρείαν
έχοντας, Ι'να εύεργετήσωμεν τούς ήττον ένδεείς* δέν πρέπει να
βοηθώμεν τοιούτους, οί'τινες έκ τής βοηθείας ήμών ήδύναντο νά
γίνωσιν δκνηροί καί νά παραδοθώσιν είς τήν άργίαν. 7) Καρτε-
ρική. Δέον δηλ. νά βοηθώμεν τόν πλησίον καί όταν, παρουσια-
ζομένης άνάγκης, άπαιτήται νά ύποστώμεν θυσίας. "Οταν έπί-·
κείται άνάγκη, όταν διατρέχη κίνδυνον ή ζωή ή ή τιμή τοΰ
άλλου, οφείλομεν νά διακινδυνεύσωμεν καί αύτήν ήμών τήν
ζωήν. 8) Σταθερά. Δέον δηλ. νά μή είναι εύμετάβλητος' δέν
πρέπει ότέ μέν νά δεικνυώμεθα πρός τούς άνθρώπους δίκαιοι
καί φιλάνθρωποι, άλλοτε δέ άδικοι καί άσπλαγχνοι. Ή άληθής
άγάπη πρός τόν πλησίον είναι διαρκής καί μένει πάντοτε ή,
αύτή. Τέλος 9) ή άγάπη πρός τόν πλησίον είναι καθαρά, δηλ.
πρέπει νά άγαπώμεν αύτόν μόνον έκ σεβασμοΰ πρός τήν έν αύ-
τώ άνθρωπίνην άξίαν, ούχί δέ έκ συμφέροντος ή πρός έπίδειξιν
ή δι' άλλον τοιοΰτον λόγον. Τά πρός τόν πλησίον καθήκοντα.
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έκθέτομεν κατωτέρω διαιροϋντες εις δύο τάξεις, εις καθήκοντα
ατομικά, ώς άναφερόμενα είς ëv άτομον, καϊ εις κοινωνικά,
■ώς άναφερόμενα είς όμάδας ή όλοκλήρου; κοινωνίας (οίκογέ-
νειαν, πολιτείαν, έκκλησίαν).

§ 33

Α' Άτομι/ά καθήκοντα.

α Πώς οφείλομεν và σεβώμεύα τήν ζωήν
τον πλησίον ;

Έκ του γενικοϋ καθήκοντος τής πρίς τόν πλησίον αγάπης
•■πηγάζει τό καθήκον να σεβώμεθα πάντα τα αγαθά τοϋ πλησίον.
Τα κυριώτατα δε άγαθχ του πλησίον είναι ή ζωή, ή τιμή ή πε-
ριουσία καϊ ή έλευθερία αύτοϋ. 'Οφείλομεν λοιπόν πρώτον να
σεβώμεθα τήν ζωήν αύτοϋ. Ό άνθρωπος ώ; πλάσμα το0 θεοϋ
-και, ον λογικόν πρέπει να είναι ήμϊν σεβαστός. Τήν ζωήν αύτοϋ
προσβάλλοντες άσεβοΰμεν πρός αύτήν τήν άνθρωπίνην άξίαν καϊ
δεικνύομεν άσέβειαν πράς τόν θεόν, ουεινος καταστρέφομεν τό
κάλλιστον πλάσμα. Διά τοϋτο αυστηρώς άπαγορεύει ή Γραφή
τόν φόνον λέγουσα- Ου φονεύσ-ις» (Έξόδ. κ'), cO φόνος δύναται
να προσγίνg εϊτε άμέσω; είτε- έμμέσως, είτε δια τής βίας ε!τε
δια τοϋ δόλου, είτε δια τής ίδίας χεφός είτε διά ξένης. Εις
πάντα ταΰτα τα είδη τοΰ φόνου ύπάρχει ευθύνη πάντοτε. Μόνον
δ άκουσίως φονεύσας τινά δεν δύναται να θεωρηθή φονεύς"
διότι δ φόνος προϋποθέτει πάντοτε κακήν πρόθεσιν. cO έκ λά-
θους ή άκούσιος φόνος τότε μόνον εύθύνει, όταν τό λάθος ήτο
άσύγγνωστον. Ό φόνος είναι εν τών μεγίστων έγκλημάτων, διότι
<·έκτός τοϋ Su είναι καταφρόνησις πρός τήν άνθρωπίνην άξίαν
καϊ ασέβεια προς τόν θεόν καϊ αίρει πάσαν δικαιοσύνην, έπάγετ
καϊ μεγάλας ζημίας είς τους οικείους τοΰ φονευθέντος καϊ πολ-
λάκις είς όλόκληρον τήν κοινωνίαν, όταν ό φονευθείς ήτο χρή-
σιμος άνήρ. Δια τοϋτο καϊ ή πολιτεία αυστηρώς τιμωρεί τόν
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φονέα, καί αί τύψεις τής συνειδήσεως ενεκα του τοιούτου κα-
κουργήματος είναι μέγισται. 'Ο βαθμός τοϋ έγκλήματος πρέπει
νά κρίνηται άναλόγως τής άξιας του φονευθέντος, του σκοπου
του φόνου, τών αφορμών, του τρόπου του φόνου καί του βα-
θμου τής συνειδήσεως, μεθ'ής έπράχθη (ό 6πό παιδός, παρ' φ>
ή συνείδησις δέν είναι άνεπτυγμένη, διαπραχθείς φόνος ή 6πό
άνθρωπου έν τελεία μέθη διατελούντος δέν ευθύνει πολύ, ούδό-
λως δέ ό 6πό παράφρονος). Ή έκ τοΰ φόνου ευθύνη έκλείπει,. όταν τις έν άμύνη διατελών, δηλ. ύπερασπίζων τήν έαυτου ζωήν
προσβαλλομένην 6π= άλλου, φονεύ^η αύτόν. Έν τή περιπτώσει
ταύτη, έάν έπέλθη θάνατος του προσβάλλοντος, αίτιος τοϋ θα-
νάτου είναι αυτός ούτος. Καί έν τή περιπτώσει όμως τής άμύνης
ή ηθική τελειότης άπαιτεΐ να προσπαθήση τις όσον τό δυνατόν
να άποφύγη φόνον άνθρώπου, προσπαθών να άπομακρύνη τόν
κίνδυνον δια' παντός άλλου μέσου. Καί έν τψ υπέρ πατρίδος πο-
λέμω ή έκ τών φόνων ευθύνη έκλείπει, διότι καί ό πόλεμος δύ-
ναται να θεωρηθή ως άμυνα του ολου έθνους κατά έξωτερικών
έχθρων άπειλοόντων τήν ζωήν τών πολιτών αύτου. Άλλα οί πό-
λεμοι, καί αύτοί οί δίκαιοι,' πρέπει να θεωρώνται, ότι είναι
άναγκαΐα κακά καί πρέπει να εύχηταί τις να παύσωσιν ά'πό του ·
κόσμου. Οί άδικοι πόλεμοι μάλιστα πρέπει να θεωρώνται ώς
βαρύτατα κατά τής άνθρωπότητος έγκλήματα.. Είς τους ένόχους
βαρυτάτων κακουργημάτων, οίον λίστας, πειρατάς, φονεϊς έκ
προμελέτης, δικαιούται κατά τήν Γραφήν ή πολιτεία άμυνομένη<
('Ρωμ. ιγ', 6) vi έπιβάλλη Φανατικήν ποινήν, όπως άσφαλίση
τήν ζωήν καί τήν τιμήν τών πολιτών. Άλλα καί ή θανατική
ποινή θα είναι φιλάνθρωπον να καταργηθή, όπου έκ τής καταρ-
γήσεως αύτής δέν θά έβλάπτετο ή κοινωνία, όπου δηλ. θα ήτο
βέβαιον, ότι οί άσφαλώς πεφυλακισμένοι κακοϋργοι θά μένωσι
δια παντός άβλαβεΐς είς τήν κοινωνίαν, καί ότι ή κατάργησις
τής θανατικής ποινής δέν θα έθράσυνε τους κακούργους περισσό--
τερον. "Αλλως ή άπερίσκεπτος κατάργήσις τής θανατική; ποι-
νής δύναται μεγάλως νά βλάψη τάς κοινωνίας καί νά γίνη άφορ-
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μή, ώστε να κορυφωθώσι χα έγκλήματα. Καί διτου δέ μένει
ισχύουσα ή θανατική ποινή., ή χριστιανική φιλανθρωπία άπαιτεί
ή έκτέλεσις να μή είναι άπάνθρωπος. Αί βάσανοι καταδικάζον-
ται υπό τής χριστιανικής φιλανθρωπίας. cO έν μονομαχία φόνος
δέν δύναται να δικαιολογηθή καί πρέπει νά θεωρηθή ώς άληθής
φόνος, φέρων εύθύνην, ώς κακούργημα. Διότι, έάν μέν ό φονευς
είναι ό προσβληθείς, άδίκως φονεύει τόν άλλον πρώτον διότι
γίνεται ό αύτός κατήγορος καί δικαστής τσϋ άλλου καί έκτελε-
στής τής ποινής, τό όποιον άντίκειται είς πάσαν δικαιοσύνην
δεύτερον διότι αύτοοικει, ένώ ύπάρχουσι πολιτικά δικαστήρια,
ένώπιον τών όποίων ήδύνατο νά έγκαλέση τόν προσβαλόντα, ή
αύτοδικία δέ γενικευομένη όδηγεΐ είς τήν άναρχίαν καί τρίτον
διότι καί ένοχος άν είναι άληθώς ό άντίπαλος, επιβάλλεται κατ3
αύτου ή έσχάτη τών ποινών, ή ώρισμένη υπό του νόμου είς τά
βαρύτατα τών έγκλημάτων, ένώ ή προσβολή υπήρξεν ίσως λίαν
άσήμαντος. Έάν δέ ό φονεύσας είναι ό προσβαλών, τότε ή
άδικία είναι προδηλοτάτη, διότι είς τό πρώτον άδίκημα τής προσ-
βολής τής τιμής προστίθησι δεύτερον, τό του φόνου. Έν γένει δέ
παρατηρητέον, ότι ή μονομαχία είναι παράλογος* διότι δι' αυ-
τής πολλάκις ζημιοΰται καί άπόλλυσι τήν ζωήν ουχί ό άδικήσας,
άλλ' ό άδικηθείς, καί διότι ή βλάβη του κατηγόρου δέν έξα-
λείφει τό έκ τής κατηγορίας όνειδος. Δια ταΟτα έπρεπε νά έκ-
λίπη άπό τών χριστιανικών κοινωνιών, καθ' όσον μάλιστα άντι-
βαίνει καί είς τήν πρός τούς έχθρούς άγάπην, τήν υπό του
Εύαγγελίου έπιβαλλομ ένην. Ή έκδίκησις είναι αίσθημα μή συμ-
βιβαζόμενον πρός τήν άληθή ήθικήν, πρός τόν άληθή χριστιανι-
σμόν.

§ 34

β' Τί είναι το καθήκον ήμών προς τήν Ιδιοκτησιών
τοϋ άλλου καΧ πρώτον τί είναι ιδιοκτησία ;

Καθώς τήν ζωήν, ούτως όφείλομεν νά σεβώμεθα καί τήν
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Ιδιοκτησίαν τοΰ άλλου. Ό ήθικός νόμος, ή άγάπη πρός τόν πλη-
σίον, έπιβάλλει ήμϊν τά καθήκον τουτο. Τί είναι ιδιοκτησία;
*Ιδιοκτησία είναι πάν δ τι δικαίως έκτήσατό τις καϊ κατέχει
πρός συντήρησιν καϊ άνάπτυξίν του άναγκαΐον. Δικαίωμα δέ
έπΐ τής ιδιοκτησίας είναι ή έξουσία ήν έχει τις να κτάται, να
κατέχη καϊ να μεταχειρίζηται τήν ίδ:οκτησίαν του. Ό άνθρω-
πος πλασθείς λογικές καϊ έλεύθερος έχει καθήκον, άρα καϊ δι-
καίωμα, να μεριμνήσω καϊ έξεύρη τα προς συντήρησιν και, άνά-
πτυξίν του άναγκαία μέσα' άρκει να μή προσβάλλε τά δικαιώ-
ματα τών άλλων.

ΈπΙ τούτου του λόγου στηρίζεται τό δικαίωμα τής ιδιοκτη-
σίας. 'Οφείλει δέ να σέβηται πάς τις τό δικαίωμα τών άλλων
πρός άπόκτησιν Ιδιοκτησίας. Τήν Ιδιοκτησίαν κτώμεθα ή δια
καταλήψεως πράγματός τίνος είς ουδένα άλλον άνήκοντος, ή
δι' άμοιβαίων συμφωνιών, δι' ων πράγματα ανήκοντα εις τινα
περιέρχονται είς τήν κυριότητα άλλου, ή δι' έργασίας. Ιον Ή
κατάληψις πράγματός τίνος άδεσπότου είναι δικαία, όταν είναί
τις βέβαιος, ότι δέν ύπάρχει κύριος του ύπ' αύτοΰ ευρεθέντος ή
καταληφθέντος πράγματος. Καϊ δια τουτο οφείλομεν, έάν ευρω-
μέν τι, να άναζητήσωμεν πρώτον τόν κύριόν του, καϊ μόνον έάν
βεβαιωθώμεν, ότι τοιουτος δέν ευρίσκεται, να λάβωμεν είς όριστι-
κήν ήμών κατοχήν τό ευρεθέν πράγμα* άλλως κατακρατουντες
ξένην ιδιοκτησίαν είμεθα κλέπται. 2ον Αί συμφωνίαι, ί'να είναι
Ιγκυροι, πρέπει να γίνωνται δι' άμοιβαίας έλευθέρας συγκαταθέ-
σεως, άνευ δόλου τινός, περί πραγμάτων θεμιτών και περί, τοιού-
των, έφ'ών ό ποιών τήν παραχώρησιν έχει πραγματικήν κυριό-
τητα* άλλως αί συμφωνίαι είναι άκυροι καϊ άνήθικοι. Δύνανται δέ
αί συμφωνίαι να είναι ή άπόλυτοι ή υπό δρους. Έν τή τελευ-
ταία περιπτώσει δέν Ιχουσιν ίσχύν αί συμφωνίαι, όταν δέν πλη-
ρώντας οί δροι, ή όταν έπέλθη νέα τις συμφωνία διαλύουσα τήν
πρώτην, ή όταν τό υπέρ ου ή συμφωνία μέρος παραιτήται έκου-
σίως του δικαιώματός του, ή τέλος όταν ή έκτέλεσις τών συμ-
πεφωνημένων είναι άδύνατος. δον. Ώς πρός τήν έργασίαν πρέ
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πει νά ίσχύωσιν οί άκόλουθοι ήθικοί κανόνες· ή έργασία δέν
πρέπει và είναι έξευτελιστική, διότι πρέπει và διασωζη τις τήν
άξιοπρέπειάν του- δέν πρέπει và είναι άνήθικος, μηδέ άνηθί-
κως và γίνηται, διότι υπέρ της ήθικής πρέπει πάν συμφέρον và
θυσιάζηται- καί và μή έξαντλή τάς δυνάμεις ήμών, διότι ό σκο-
πός τής έργασίας είναι ή συντήρησις ήμών.

§ 35

Τίνα τά αντικείμενα τω καθήκοντι τοϋ σεβασμού
τής ιδιοκτησίας τοϋ πλησίον ;

Είς τό καθήκον τοΰ σέβεσθαι τήν ίδιοκτησίαν του άλλου αν-
τίκεινται τά έξής* Ιον Ή κλοπή καϊ ή αρπαγή ή ληστεία.
Κλοπή είναι άφαίρεσις πράγματός τίνος παρά τ/jv γνώμην καί έν
άγνοια του κυρίου αύτου. "Οταν ή άφαίρεσις γίνηται μετά βίας,,
λέγεται άρπαγή ή ληστεία. Είς τήν κλοπήν ώθουσι πρό πάντων
ή δκνηρία, ή πολυτέλεια,' καί ή πλεονεξία' σώζουσι δέ άπ5 αύ-
τής ή φιλεργία, ή ολιγάρκεια καί ή άφιλοκέρδεια. Ό δκνηρός
καί άεργος, στερούμενος τών πάντων καί έχων άνάγκην τών πρός
συντήρησιν, καταφεύγει εύκόλως είς τήν κλοπήν. fΟμοίως ό δα-
πανηρόν βίον διάγων καί ό πλεονέκτης εύκόλως αισθάνονται τόν
πειρασμόν του σφετερισμού τής ξένης περιουσίας. Ό φίλεργος
τούναντίον, ό όλιγαρκής καί ό άφιλοκερδής δυσκόλως παρασύ-
ρεται είς τό έγκλημα τούτο, ώς ποριζόμενος έντίμως τά πρός τά
ζην, άρκούμενος είς όσα έχει καί άποστρεφόμενος πάν αίσχρόν
κέρδος. 2ον JO δι' άπατης σφετερισμός καί ή αισχροκέρδεια έν
γένει. Δι' άπάτης σφετερίζεται τις τά τοΰ άλλου πράγματα, όταν
παρακινη π. χ. αύτόν, ί'να έπιχειρήση τι, έξ ού αύτός έλπίζει
và ώφεληθή έπί βλάβη τοΰ παραπειθομένου. 'Εν γένει δέ πάσα
παράνομος καί άδικος έπιδίωξις κέρδους, πάσα αισχροκέρδεια,
άντίκειται είς τό καθήκον τοΰ σέβεσθαι τήν περιουσίαν τοΰ άλ-
λου. Ή τοκογλυφία, τό và λαμβάνη τις τόκους ύπερμέτρους,.
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έπωφελούμενος έκ τής έπειγούσης άνάγκης του πλησίον, είναι
τοιαύτη τις αισχροκέρδεια. 'Επίσης τοιαύτη αισχροκέρδεια
είναι τό νά λαμβάνη τις πλειότερον κέρδος τής άληθους
άξίας του πράγματος, όπερ δίδει, μεταχειριζόμενος ψευδή
μέτρα καί σταθμά. 3ον Τό μή άποτίνειν τα χρέη. Τά δα-
νείσθέντα χρήματα οφείλομεν εύσυνειδήτως νά άποδίδωμεν
κατά τήν συμπεφωνημένην προθεσμίαν, διότι άλλως κλέ·
πτομεν ξένην περιουσίαν. 4ον Το μή έργάξεσθαι καί ζήν
είς βάρος τών άλλων. Ό μή έργαζόμενος, ένώ δύναται, καί ζη-
τών νά τρέφηται υπό τών άλλων ζημιοΐ αδίκως τήν περιουσίαν
τών άλλων καί άφαιρεί τα αύτω διδόμενα άπό τών άληθώς έν—
δεών, τών μή δυναμένων νά έργάζωνται, εις οϋς όφείλβται ή
έλεημοσύνη. Λίαν δικαίως περί αύτου λέγει ό Παύλος* «Εί τις
ού θέλει έργάζεσθαι, μηδέ έσθιέτω» (Β' Θεσσαλον. γ'. 10)..
5ον Τέλος άντίκειται τω καθήκοντι του σέβεσθαι τήν ίδιοκτησίαν
του άλλου ή λαθραία αντομισθαποδοσία- Τοιαύτην διαπράτ-
τει ό λαθραίως μισθών έαυτόν ή λαθραίως λαμβάνων δ,τι έ£ι~
καιουτο μέν νά λάβη παρά του άλλου, δεν λαμβάνει δέ. Είναι,
δέ καί τοϋτο είδος κλοπής" διότι πάν δ,τι λαμβάνει τις άπό τοϋ
άλλου παρά τήν γνώμην αύτου καί έν άγνοια του είναι κλοπή.
"Οστις δέ νομίζει ότι άδικεΤται δύναται καί οφείλει νά κατα-
φύγη είς τήν νόμιμον άρχήν καί δι3 αύτής να λάβη δ.τι δι-
καιούται.

§ 36

Άρκεΐ νά οεβώμεύα τήν ίδιοκτηαιαν τοϋ άλλον
ή τί είναι ενποιία και ευεργεσία ;

Ή πρός τόν πλησίον άγάπη άπαιτεί ού μόνον νά μή άφαι-
ρώμεν την ίδιοκτησίαν του άλλου ή βλάπτωμεν καί άδικώμεν·
αύτόν, άλλα καί να εύεργετώμεν καί εύ ποιώμεν αύτόν. Ευερ-
γεσία είναι τό βοηθεΐν τούς πάσχοντας. Τότε ή άγάπη είναι
Χριστιανική ηθική Ά. Δ. Κυριάκου 5
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πλήρης. Ή άρετή τοϋ χριστιανού δέν πρέπει να είναι μόνον
άρνητική, άλλα καί θετική. Έν τοις Εύαγγελίοις πολλάκις ό
Κύριος συνιστά τό καθήκον τουτο τής πρός τους άλλους εύεργε-
σίας. Ή παραβολή του Σαμαρείτου καί τούτον τόν σκοπόν Ιχει
(Λουκ. t\ 30—37). Έν δέ τή μελλούση κρίσει κατά τούς λό-
γους αύτου του Κυρίου δέν θέλομεν έξετασθή περί του αν ήδι-
κήσαμεν, άλλα περί του άν εύηργετήσαμεν τούς πάσχοντας
■(Ματθ. κε', 31). Καί οί άπόστολοι τα αύτα διδάσκουσι. «θρη-
σκεία καθαρά καί άμίαντος», λέγει ό 'Ιάκωβος (β', 1δ), «παρά τω Θεώ καί Πατρί αυτη έστίν, έπισκέπτεσθαι όρφανούς καί χήρας
έν τή θλίψει αυτών, άσπιλον έαυτόν τηρεΐν άπό του κόσμου»
(Πρβλ. καί Α' 'Ιωάννου γ'. 17). Εύκαιρίαι είς τό νά φανώμε
ευεργετικοί παρέχονται ήμιν καθ' έκάστην. Διότι πάσα δυστυχία
του πλησίον, ήμΤν γνωστή γενομένη, είναι τοιαύτη εύκαιρία
πρός άγαθοεργίαν. 'Ιδίως δέ όφείλομεν να συντρέχωμβν τούς
πάσχοντας, όταν έκτακτα δυστυχήματα έπέρχωνται είς τούς άν-
θρώπους, οίον πυρκαΐ'αί, πλημμυράς ναυάγια, σεισμοί, λιμοί, έπι-
δημικαί νόσοι, έπιδρομαί ληστών, πειρατών καί τα όμοια. Ώς
πρός τήν ευεργεσίαν πρέπει νά τηρώνται οί έξής κανόνες* Ιον
Μέτρον τής εύποιίας πρέπει να χρησιμεύη ή άνάγκη τοϋ πλησίον
καί ή άξια τών εύεργειουμένων προσώπων. Πρέπει να βοηθή τις
πρώτον τους έχοντας τήν μεγαλυτέραν άνάγκην καί είχα τούς
λοιπούς, τούς γονείς καί οικείους πρώτον καί είτα τονς ξένους,
τούς ωφελίμους είς τήν κοινωνίαν ή όπωσδήποτε εύεργετήσαντας
αύτήν καί είτα τούς λοιπούς, 2ον Ή ευεργεσία πρέπει νά προ-
€αίνη έν άνάγκ]] μέχρι μεγάλων θυοιών καί αυτής τής ζωής
ήμών. Ούτως, όταν ό πλησίον εδρίσκηται έν μεγάλη άνάγκη
καί διατρέχη προφανώς ή κατά τήν ζωήν του ή κατά τήν τιμήν
του τόν έσχατον κίνδυνον, όφείλομεν, πάσαν άλλην σκέψιν άπο-
μακρύνοντες, να σπεύδωμεν άνυπερθέτως είς βοηθειαν αύτου μετά
κινδύνου καί αύτής τής ζωής ήμών. «Μείζονα ταύτης άγάπην» ,
διδάσκει ό Κύριος, «ουδείς έχει, ί'να τις τήν ψυχήν αδτου θή
όπέρ τών φίλων αυτου» (Ίωάνν. ιε', 13). 3ον "Η ευεργεσία
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πρέπει να γίνηται μετά συνέσεως· διότι δέν πρέπει να βοηθή
•τις άναξίους. 4ον Τέλος παρατηρουμεν, ότι μόνη έκείνη ή εύερ-
-γεσία έχει άξίαν, ήτις γίνεται έκ καθαράς άγάπης, ούχί δέ πρός
έπίδειξιν ή πρός άλλον σκοπόν. Ό κανών, ό όποιος ώς πράς
•τουτο πρέπει να Ισχύη, είναι τό «Μή γνώτω ή άριστερά σου
-τί ποιεί ή δεξιά σου» (Ματθ. ς', 2).

§ 37

• Ospl τών ττρός τήν «νεομ*τικήν ζωήν τοΰ άνθρω-
που άνα.φερομ.ένων καθηκόντων.

Λ. Πώς οφείλομεν và σεβώμεθα τήν τιμήν ή τό
καλόν όνομα τοϋ πλησίον ;

Πρός τή ζωή καί τή ιδιοκτησία ηολυτιμότατον άγαθόν τοϋ
άνθρώπου είναι ή τιμή ή τό καλόν όνομα. Αί παροιμίαι λέγου-
·σιν· <? Αίρετώτερον όνομα καλόν ή πλοΰτος πολύς» (κβ', I). Καί
•-αύτή ή ζωή άνευ τιμής ούδεμίαν άξίαν έχει. Άνευ δέ αύτής
καί πάσα πρόοδος τοϋ άνθρώπου είναι άδύνατος, διότι, όποιονδή-
ποτε έπάγγελμα καί άν έπαγγέλληταί τις, ήθελε πάθει, άνεπανόρ-
•θωτον ζημίαν έν τή έξασκήσει αύτοϋ, έάν ήθελεν άπολέσει τήν
•όπόληψίν του. Τί είναι π. χ. ό δυσφημισμένος ίατρός ή δικηγό-
ρος ή έμπορος .; Διά ταϋτα δ ηθικός νόμος επιβάλλει ήμϊν ώς
•σπουόαιότατον καθήκον νά σεβώμεθα τό καλόν όνομα του πλη-
σίον, ού μόνον μή προσβάλλοντες αύτό, άλλά καί προφυλάτ-
ντοντες καί υπερασπίζοντες κατά πάσης άδίκου προσβολής. Τό
.καλόν όνομα τοϋ πλησίον προσβάλλει τις· 1) όταν διαδίδη ύπο-
νοίας κακάς περί αύτοϋ* 2) όταν άδίκως κατηγορή αύτόν δη-
μοσία καί ύβρίζη* 3) όταν συκοφάντη αύτόν πλάττων άνυπάρ-
.κτους κατηγορίας· καί 4) όταν άδίκως περιφρονή αύτόν ένώπιον
άλλων. Ή τοιαύτη καταλαλιά κατά τοϋ πλησίον δύναται να έχη
ώς αίτίαν ,ή έχθραν ή τό συμφέρον ή άπλήν κουφότητα καί κλί-
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σιν πράς τά σπερμολογείν. Ή· χειρίστη καταλαλιά είναι ή έξ
έχθρας, έπειτα έρχεται ή έκ συμφέροντος καϊ τελευταία είναι ή
έκ κουφότητος. Τα άποτελέσματα όμω; δύνανται πάντοτε να- εί-
ναι μεγάλα καϊ έπιβλαβέστατα είς τόν κατηγορούμενον καϊ δια
τοϋτο πρέπει να άποφεύγωμεν πάν είδος καταλαλιάς. Ή Γραφή,
καταδικάζει τήν προσβολήν τής ύπολήψεως του πλησίον δια τής
ένατης έντολής, ήτις λέγει* «Ού ψευδομαρτυρήσεις κατά του-
πλησίον σου μαρτυρίαν ψευδή». Ποτέ λοιπόν μή λέγε τι τά
όποιον ήθελε παραβλάψει τήν ύπόληψιν του άλλου* τουναντίον·
λέγε πάντοτε προθύμως δ,τι δύναται ν» άνυψώση·, τήν όπόληψιν -
αυτού. Ό άγαθός άνθρωπος φαίνεται συνήθως έκ τοϋ ότι ούδέ-
ποτε κατηγορεί τινα, καίπερ γνωρίζων καϊ άκούσας πολλά κατ'
άλλων σιωπών δέ δεικνύει ότι φείδεται τής υπολήψεως τών
άλλων. Τουναντίον ό μοχθηρός και φαϋλος άνθρωπος δεικνύεται.
προ πάντων έκ τής βιπής είς τό κατηγορεϊν, ήτις έλέγχει κα-
κίαν ψυχής. Μόνον τών κακών έκείνων καϊ φαύλων, οί'ανες άσυ-
στόλως καϊ άναιδώς καταπατοΰσι καϊ περιυβρίζουσι καϊ θείους
καϊ άνθρωπίνους νόμους, καϊ γίνονται δια τών πράξεων των έπι-
ζήμιοι είς τό κοινόν συμφέρον, τάς πράξεις δυνάμεθα νά επιτι-
μώμεν πρός σωφρονισμόν αυτών καϊ Ι'να καταστήσωμεν τήν κοι-
νωνίαν προσεκτικήν πρός αύτούς. «Νουθετείτε τούς άτακτους»,,
λέγει καϊ ή Γραφή (Α', θεσσαλ. ε', 14).

2 Πώς οφείλομεν và σνντελώμεν είς τήν ήθικήν
μόρφωοιν τοϋ πλησίον, είς τήν καύοδήγηαίν
αύτοϋ εις το άγαθον καϊ τήν διόρΰω
OLV αύτοϋ αττο τοϋ κακόν ;

Ή άγάπη προς τόν πλησίον, ήτις υπαγορεύει ήμϊν τόν σε—
βασμόν τής ζωής, τής τιμής καϊ τής περιουσίας αύτοϋ, έπιβάλλει.
ήμϊν καϊ τό καθήκον να συντελώμεν είς τό ν* έκπληροϊ 'ό πλησίον -

38
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ήμών καλώς τον προορισμός αύτοϋ, δηλ. τήν πνευματικήν καί
-ήθικήν αύτοϋ τελειοποίησαν. Δια τούτο όφείλομβν να άποφεύγω-
μεν παν δ,τι δύναται νά άποηλανήοτ] αυτόν είς τό κακόν
καί να δ:αφθείρη αύτόν, να πράττωμεν δέ πάν δ,τι δύναται καί
τήν διάνοιαν αύτοϋ να φώτιση καί τήν καρδίαν να μόρφωση.
Πρός τουτο έπιβάλλονται ήμϊν τα έξής καθήκοντα. Ιον Νά μή
διδάσκωμεν αυτόν έν γνώσπι κακόν τι ή έσφαλμένον, δι' ου
-ήδύνατο καί ό νοϋς αύτοϋ να διαστραφή καί ή καρδία του να
διαφθαρή. 2ον Νά μή δίδωμεν αύτψ δια του βίου ήμών αίσχρόν
παράδειγμα· διότι καί δια, τούτου φθείρονται οί άλλοι πλειότερον
-μάλιστα ή δια τοϋ λόγου' διότι οί άνθρωποι πλειότερον άκολου-
θοϋσι τα παραδείγματα ή τους λόγους, 3ον Να μή συντβλώμεν
•διά τής συμπράξεως ήμών είς τό να άποπλανηΒή υι πράξη τι κα-
κόν. Δια τής συμπράξεως ένθαρρύνομεν τούς άλλους έν τή έκτε-
;λέσει τών κακών. Où μόνον δέ όφείλομεν να μή άποπλανώμεν
τόν πλησίον είς τό κακόν καθ' οιονδήποτε τρόπον, άλλ' 8χημεν
τΗαθήκον vied διαφθαρέντος αύτοϋ καί περιπεσόντος είς τό κακόν
νά ζητώμεν, καθ' όσον ήμϊν άπόκειται, τήν διόρθωσιν αύτοϋ. Τό
καθήκον τουτο έπιβάλλεται ήμίν καί χάριν αύτών τών άιτοπεπλα-
νημένων ή κακών άνθρώπων* καί χάριν τών άλλων, διότι τό πα-
νράδειγμα αύτών ώς λύμη δύναται να διαδοθή καί διαφθείρη έντε-
λώς τήν κοινωνίαν. Είς τήν διόρθωσιν τών κακών συντελοΰμεν
α') Διδάσκοντες αυτούς καί νουθετοΰντες. Έ νουθεσία πρέπει νά
-γίνηται μετά πραότητος καί φειδοϋς. Διότι, όταν μετ' όργής νου-
θετή τις καί άνευ φειδοϋς, δεικνύει, ότι δέν κινεί αύτόν είς τήν
-έκπλήρωσιν τοϋ καθήκοντος τούτου καθαρά πρός τόν πλησίον
άγάπη, ούδέ έχει δια τοϋτο ή τοιαύτη νουθεσία δύναμιν* διότι
-μόνον τάς άπό καλής διαθέσεως νουθεσίας δέχονται οί άνθρωποι.
.Σημειωτέον δέ ότι δέν δυνάμεθα νά νουθετώμεν πάντας· διότι
τούς άνωτέρους ήμών έν γένει, τούς γονείς ήμών, τους διδασκά-
λους, τούς πρεσβυτέρους δέν είναι ήμϊν έπιτετραμμένον νά διδά-
σκωμεν τα καθήκοντα αύτών. Τοϋτο θα ήτο παράλειψις τοΰ πρός
Λύτούς όφειλομένου σεβασμοϋ. Ούδέ πάντοτε ωφελεί τό νουθετεΐν.
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Τοϋ τοιούτου καθήκοντος είμεθα άπηλλαγμένοι ίδίως, όταν είναι.
έλπίς βεβαία, ότι δ άποπλανηθείς θέλει άφ' έαυτοϋ έπανέλθεί είς
τήν εύθεϊαν όδόν, όταν είναι γνωστόν, ότι οί οίκεΐοι ή άλλοι
έπιτετραμμένοι τήν διόρθωσιν ταύτην Ιλαβον τα πρός τοϋτο άναγ-
καία μέτρα, καί όταν μετά βεβαιότητος ούδεμία διόρθωσις έλπί-
ζηται. β ) Διορθοϋμεν τού; άλλους διά τον καλόν ήμων παρα-
δείγματος. Οί πολλοί τών άνθρώπων όδηγοϋνται μάλλον 6πό τοϋ·
παραδείγματος τών άλλων ή ύπό τοΰ δρθοΰ λόγου. Έν γένει τό-
παράδειγμα έλκύει. "Οταν λοιπόν οί κακοί βλέπωσιν ήμάς καλά
πράττοντας, κινούνται καί αύτοί είς τήν άρετήν. Καί κατ' άρχάς:
μέν δύνανται νά πράττωσι τό άγαθόν καθ* άπλήν άπομίμησιν^
άλλα κατά μικρόν δύναται να έγερθή έν αύτοΐς καί καθαρά πρός
τήν άρετήν άγάπη. Είς τό δεικνύειν καλόν παράδειγμα διά του»
βίου ήμών προτρεπόμεθα υπό τοΰ Κυρίου λέγοντος' «Ουτω λαμ-
ψάτω τό φως υμών ίμπροσθεν τών άνθρώπων, όπως ιδωσιν υμών
τά καλά έργα καί δοξάσωσι τόν πατέρα υμών τόν έν τοις ούρα—
νοίς» (Ματθ. ε', 19). "Ας μή νομίση δέ τις, ότι πρέπει ό άν-
θρωπος να πράττη τι έκτακτον. Τά συνήθη ήμών καθήκοντος
εύσυνειδήτως έκπληροΰντες δίδομεν τοις πάσιν άριστον παρά-
δειγμα. Δέν πρέπει μάλιστα ή άγαθή πράξις νά γίνηται έπίτη-
δες άπλώς καί μόνον, ί'να χρησιμεύση ώς παράδειγμα* διότι τότε.
δέν θα είχεν ήθικήν άξίαν, ώς γινομένη προς έπίδειξιν άπλώς.
Μόνον όταν κακή τις συνήθεια άπειλή νά έπικρατήση έν τιν£
κοινωνία δύναται νά γίνη έπιδεικτική τις διαμαρτύρησις κατ'
αύτής δια τοϋ παραδείγματος ήμών, έάν πολλοί συμφωνήσωσιν·
είς τοϋτο. Είς τό χρησιμεύειν διά τοΰ εαυτών βίου ώς καλά πα-
ραδείγματα όποχρεοΰνται πρό πάντων έκεΐνοι, οί'τινες εύρισκό-
μενοι έν υψηλή κοινωνική περιωπή παρατηρούνται υπό πάντων
καί θεωρούνται ώς όδηγοί τής κοινωνίας, οίον οί κληρικοί, ot
διδάσκαλοι, οί πολιτικοί άρχοντες, οί πλούσιοι καί έν γένει oL
προέχοντες πολΐται.
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§ 39 α

3. Τί είναι καθήκον της προ τόν πλησίον
ειλικρίνειας και φίλαληθείας ;

Ή πρός τόν πλησίον άγάπη καϊ ή υποχρέωσις να μή διαστρέ1-
φωμεν τήν διάνοιαν τών άλλων άπαιτεΤ να προσφερώμεθα πρός
πάντας είλικρινώς καϊ φιλαλήθως, άνυποκρίτως καϊ άδόλως
μεταδίδοντες καϊ έκφράζοντες τοίς άλλοις τάς έσωτερικάς ήμών
σκέψεις καϊ διαθέσεις. "Η άδολος διάθεσις, όταν μέν δεικνύηται.
δια λόγων, λέγεται φιλαλήθεια, όταν δέ δια πράξεων, ειλικρί-
νεια. Ή άνειλικρίνεια καϊ τό ψεΟδος δεικνύουσι περιφρόνησιν
πρός τήν άλήθειαν καϊ κακίαν καϊ έχθρικήν διάθεσιν πρός tcùç
άλλους· διότι δ μή σκοπών κακόν, τι δια τί θα ψευσθή ή θα
κρύψη τό διανόημά του ; Διαφθείρουσι δέ πρώτον μέν τόν ψευ-
δόμενον, διότι έξευτελίζουσιν αυτόν ένώπιον τής συνειδήσεως του,.
Ιπειτα δέ ζ?|μιοϋσι καϊ τους άλλους, οϊτινες πειθόμενοι δι'αύτών
δύνανται νά προβώσιν είς λόγους ή πράξεις, οί'τινες ήθελον έπι-
φέρει βλάβην αύτοίς. Πρός τούτοις άφαιροϋσι καθόλου άπό τών
άνθρώπων τήν άμοιβαίαν πίστιν, έφ' ής στηρίζεται πασά σχέσις
τών άνθρώπων μετ° άλλήλων. cO Κύριος κατακρίνει (5ητώς τό
ψεΟδος λέγων* «"Εστω δέ ό λόγος υμών να\ val καϊ οϋ οϋ»
(Ματθ. ε', 37). Περί αύτοϋ δέ τοϋ Κυρίου μαρτυρεί ό Πέτρος,
ότι «ούχ εύρέθη δόλος έν τω στόματι αύτοϋ» (Α' Πέτρ. β', 22).
Τό ψεΰδος άπαγορεύει καϊ ή ενάτη έντολή, λέγουσα· «Ού ψευ-
δομαρτυρήσεις». Ποτέ λοιπόν δέν πρέπει ό χριστιανός νά προσ-
φέρηται άνειλικρινώς ή να ψεύδηται* άλλα καϊ αί πράξεις του
καϊ cl λόγοι του πρέπει να είναι άδολος Ικφρασις τών διαθέσεων
καϊ διανοημάτων αύτοϋ. Ή προσποίησις καί ή απάτη πρέπει
να είναι μακράν αύτοϋ. Είς τήν είλικρίνειαν καϊ ^ιλαλήθειαν
άντίθετα είναι, έκτός τοϋ ψεύδους καϊ τής άνειλικρινείας,
καϊ ή κολακεία καϊ ή κρυψίνοια. Κολακεία είναι λόγος άπατη-
λός πρός άρέσκειαν τοϋ πρός ον λαλεί τις. Ή κολακεία είναι
κακή, διότι où μόνον έξευτελίζει τόν κόλακα είς τοιαύτα ποταπά
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μέσα χάριν συμφέροντος καταφεύγοντα, άλλά ζημιοϊ καί τόν κο-
λακευόμενον, άπατώσα αύτόν, έάν είναι κούφος, καί πείθουσα
αύτόν, ότι έχει άξίαν, ής στερείται, καί ότι δέν έχει έλαττώματα,
άτινα πράγματι κέκτηται, καί καθιστώσα αύτόν ούτως άδιόρθω-
τον. Καί ή κρυψίνοια, τό άποκρύπτειν τα πάντα καί πάντοτε
άπό τών άλλων, δεικνύει έχθρικήν πρός τόν πλησίον διάθεσιν.
Τής κρυψινοίας ταύτης διάφορον είναι τό μή λέγειν τι ή τά
κρύπτειν τι πρός άποφυγήν^ζημίας τού πλησίον ή έν γένει μετ*
άθφου σκοπου, παιδιάς χάριν π. χ. 'Αλλά καί το0 άθφου τού-
του ψεύδους μόνον έν άπολύτω άνάγκη πρέπει νά γίνηται χρή-
σις, διότι άλλως συνηθίζει τις είς τό ψεύδεσθαι.

Πώς οφείλομεν να σεβώμεθα τήν ελενθερίαν

Είς τά άλλα άγαθά του άνθρώπου πρέπει νά προστεθή καί
ή έλευθερία αύτου, ήν πρέπει νά σεβώμεθα. Ποτέ δέν πρέπει νά
μεταχειριζώμεθα τούς άλλους ώς δούλους, ώς κτήματα δηλ.
ήμών. Ό χριστιανισμός δέν δέχεται διάκρισιν δούλου καί έλευ-
θέρου (Γαλ. γ', 28). Διά τουτο δέν πρέπει ό εις λαός νά ύπο-
δουλοϊ τόν άλλον, άφαιρών τήν έλευθερίαν του. Οί λαοί δέν πρέ-
πει νά άνέχωνται τήν άπώλειαν τής έλευθερίας των, άλλά δέον
νά άγωνίζωνται διά πάσης θυσίας καί χρήματος καί αί'ματος
πρός άπόκτησιν αύτής. Ό ύπέρ έλευθερίας θάνατος είναι ό έν-
δοξότατος τών θανάτων* άνευ έλευθερίας ούδεμία ζωή, άνάπτυ-
ξις καί πρόοδος είνα; δυνατή είς τού; λαούς.

§ 39 β'

τοϋ πλησίον ;

39 γ'
Παραδείγματα.

Ταϋτα είναι τά πρός τόν πλησίον καθήκοντα. Παραδείγματα
έξόχου άγάπης προς τόν πλησίον έδωκαν πολλοί τών χριστια-
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νών είς πάσας τάς έποχάς. Πρά πάντων τοιαύτην άγάπην πρός
άλλήλους έδειξαν οί πρώτοι χριστιανοί τών 'Ιεροσολύμων, περί
•ων λέγει ή Βίβλος τών πράξεων τών άποστόλων ότι ή ψυχή καί
ή καρδία ήτο μία, ότι προσέφερον τάς περιουσίας των ύπέρ τών
πτωχών, ότι δέν ήθελον νά λέγωσιν ότι έχουσί τι ίδιον καί τά
πάντα ήσαν κοινά είς χρήσιν ολων, δαως μή ύπάρχη ένδεής
τις μεταξύ αύτών. Καί έν καιρώ τών διωγμών τοιαύτη ήτο ή
άγάπη τών χριστιανών πράς άλλήλους, ώστε οί έθνικοί έλεγον
έκπληττόμενοι' «οί χριστιανοί άγαπώσιν άλλήλους καί πριν
γνωρισθώσιν», έκραζον δέ περί αύτών «"Ιδετε πόσον άγαπώ-
σιν άλλήλους καί πώς είναι έτοιμοι να άποθνή^κωσιν ύπέρ άλ-
λήλων». Έξέτεινον δέ τήν άγάπην των ταύτην καί έπί τούς
έθνικούς άκόμη, ώς έδείχθη έν καιρώ φοβερών λιμών έν 'Αλε-
ξάνδρεια καί Καρχηδόνι καί άλλαχου. Έν γένει παρατηροϋμεν,
ότι διά του χριστιανισμού ήρξατο ή φιλανθρωπία, ή: έλάχιστχ
?χνη άπαντώμεν παρά τοις άρχαίοις έθνικοις, να έξαπλοϋτοι
είς τόν κόσμον. Αί χριστιανικαί μεγάλαι πόλεις καί κατά τούς
μέσους αιώνας καί πο/ύ περισσότερον κατά τούς νεωτέρους χρό
νους γέμουσι φιλανθρωπικών, καταστημάτων πρός περίθαλψιν
τής πασχούσης άνθρωπότητος, άπειράριθμοι δέ φιλανθρωπικαί
έταιρεΐαι καί σύλλογοι παντός είδους έργάζονται έκΒύμως πρός
τον σκοπόν τούτον. Τοιαύτη θερμή πρός τόν πλησίον άγάπη
πρέπει νά. πλγ^ροϊ καί ήμάς, έάν θέλωμεν να είμεθα άληθεϊς
χριστιανοί.

Β' Κ-Οθνωνθχά. καθήκοντα.

§ 40

Τίνα εΐναι τά έκ τής οικογενείας πηγάζοντα
καθήκοντα και πρώτον τί είναι γάμος ;

Τά μέχρι τοϋδε έκτεθέντα καθήκοντα είναι καθήκοντα γε-
νικά ή καθολικά παντός άνθρώπου πρός πάντα άνθρωπον. Έκτος

<
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αύτών ύπάρχουσι καί άλλα είδικώτερα καθήκοντα, άτινα γεν-
νώνται έξ ειδικών τίνων σχέσεων, άς ήμεϊς έκουσίως συνάπτο-
μεν καί τών όποιων αί κυριώτεραι είναι αί πηγάζουσαι έκ τοΰ
γάμου, έκ τής πολιτείας καί έκ τής έκκλησίας Καί πρώτον
ποιούμεθα λόγον περί τών έκ του γάμου καί τής οίκογενείας
γεννωμένων καθηκόντων. Γάμος είναι ή διά βίου ενωσις μετ*
άλλήλων δύο προσώπων, άνδρός καί γυναικός, πρός άμοιβαίαν
βοήθειαν καί πρός συντήρησιν του άνθρωπίνου γένους διά τής
τεκνογονίας. cO πρώτος σκοπός δηλουται έν τή Γραφή διά τών
λέξεων* «Ού καλόν είναι τόν άνθρωπον μόνον. Ποιήσωμεν αύ-
τώ βοηθόν κατ' αύτόν» (Γεν. β', 18), ό δέ ; δεύτερος διά τών
λέξεων' «Αύξάνεσθε καί πληθύνεσθε καί πληρώσατε τήν γήν»
(Γεν. α\ 28). Μόνον έν τή μονογαμία είναι δυνατός ό τέλειος
γάμος, καί διότι μόνον μεταξύ δύο προσώπων άνδρός καί γυναι-
κός δύναται νά συνδεθή στενώτατος καί ισόβιος σύνδεσμος καί
διότι καταστρέφεται ή ειρήνη καί αρμονία του οικιακού·
βίου διά τής συνυπάρξεως πολλών γυναικών καί πολλών
κεχωρισμένων οικογενειών ύπό τόν αύτόν άνδρα, ώς συμ-
βαίνει τουτο έν ταΐς μωαμεθανικαΐς οίκογενείαις. CH Γραφή
μόνον τήν μονογαμίαν θεωρεί ώς τέν νόμιμον καί κατά Θεόν
γάμον (Γεν. α ). eH φύσις αύτή τοϋ γάμου άπαιτεϊ έλευθέραν
συγκατάθεσιν παρ' άμφοτέρων τών μερών καί τό ίσόβιον αύ-
τοΰ Ό συναπτόμενος εις γάμου κοινωνίαν έννοεϊ καί
σκοπεί βεβαίως νά συνδεθή ίσοβίως μετά τοΰ άλλου προσώ-
που, ουχί δέ νά συνάψη μετ' αύτου πρόσκαιρόν τινα σύνδεσμον.
Διά τοϋτο χωρισμός γάμου δέν πρέπει νά γίνηται είμή διά σπου-
δαιοτάτην αίτίαν, δι' ήν ή συμβίωσις είναι πλέον άδύνατος. Τοι-
αύτη αιτία είναι κυρίως ή άπιστία τοϋ ενός μέρους. Άλλως «ους
ό Θεός συνέζευξεν, άνθρωπος μή χωριζέτω» (Ματθ. ιθ'. 6).

Σημ. 1. 'Επειδή- μόνον έν τω νομίμω γάμω έκτελεΐται ό σκοπός αύ-
τοΰ, διά τοϋτο πάσα σχέσις τοιαύτης φΰσεως άνδρός και γυναικός εκτός
τοΰ γάμου είναι παράνομος καί άνήθικος, άπαγορευομένη ύπό της Ζ'
εντολής. Ή γυνή πρό πάντων καταστρέφεται έκ τοιούτων σχέσεων. Tι
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μιότης δια τοΰτο, σωφροσύνη καί σεμνότης πρέπει νά κοσμώσι πάντα
χριστιανόν, ιδίως δέ τήν γυναίκα Ή σεμνότης δεικνΰεται καί έν τοις
λόγοις και έν xfj ενδυμασία καί έν τω γέλωτι καί έν τω βήματι καί έν
ταΐς κινήσεσι τοΰ σώματος. Περί πάντα ταϋτα πρέπει νά έπικρατη το·
άπλοΰν, σεμ>όν κα'ι κόσμιον.

Σημ. 2. Τοΰ καθήκοντος τοΰ ουνάψαι γάμον απαλλάσσεται τις, όταν δέν εχη έπαρκή μέσα προς συιτήρησιν οίκου ή όταν θέλη νά άφιε-
ρωθη έξ ολοκλήρου και άμερίστως είς ύψηλόν τινα σκοπόν. 'Οφείλει
όμως ό τοιούτος τελείαν αγνότητα ·\ά τηρη καθ' άπαντα τόν βίον του..

§ 41

1. Τίνα είναι τα καθήκοντα τών σνζνγων ;

Ό ηθικός νόμος τής άγάπης είς τόν πλησίον συμφώνως προς.
τήν Ιννοιαν τοΰ γάμου έπιβάλλει πρός τούς συζύγους καί τα
μέλη έν γένει της οικογενείας ώρισμένα τινά καθήκοντα. Καί δή
έν πρώτοις είς τούς συζύγους έπιβάλλονται τα έξής καθήκοντα'
α') 'Αμοιβαία πίστις. Τήν διάρρηξιν καί παράβασιν τής πίστεως
ταύτης άπαγορεύει (5ητώς ή εβδόμη εντολή τοΰ δεκάλογου. Καί
ή έλαχίστη υπόνοια περί τής παραβάσεως τής άμοιβαίας πίστεως
είναι χαλάρωσις τοΰ δεσμοΰ, όστις πρέπει νά συνδέη τους δύο.
συζύγους. Καθήκον λοιπόν ίερώτατον εχουσιν d σύζυγοι
ού μόνον πράγματι νά μή παραβαίνωσι τήν πίστιν ταύτην, άλλα
νά άποφεύγωσι καί αυτήν τήν υπόνοιαν τής παραβάσεως αύτής·..
β') Δεύτερον άμοιβαϊον καθήκον είναι ή όμοιβαία άγάπη. "Ανευ
αύτής 6 γάμος δέν είναι δ,τι πρέπει νά είναι, ενωσις έγκάρδιος
δύο προσώπων πρός άμοιβαίαν βοήθείαν. Οί διχονοούντες σύζυ-
γοι ού μόνον δεν παρέχουσιν άλλήλοις άδελφικήν βοήθειαν, άλλα
μάλλον είναι ό μέν τώ δέ άφορμή δυσχερειών καί λύπης. Ή
άγάπη τών συζύγων πρός αλλήλους στερεοϋται δια τής ήπιότη-
τος, φιλοφροσύνης, υπομονής, ειλικρίνειας καί χρηστότητος, δια-
λύεται δέ τουναντίον δια τής σκαιότητος, ίσχυρογνωμοσύνης,
Υποκρισίας καί κρυψινοίας. Ή άμοιβαία άγάπη φαίνεται ιδίως
έν ταϊς δυστυχίαις. CH έν τοιαύταις δειναΐς περιστάσεσιν αμοι-
βαία έγκατάλειψις είναι προδοσία ίερωτάτου καθήκοντος, γ')
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Τρίτον άμοιβαϊον καθήκον των συζύγων εΐ/αι να βοηθώσιν άλ -
λήλους έν ταϊς φροντίσι περί τών κοινών τοϋ οίκου άναγκών και
έν τή άνατροφή καί μορφώσει τών τέκνων.

Του ανδρός δέ είδικώτερα καθήκοντα είναι* 1) Να διευθυνη
ώς κεφαλή τοϋ οίκου τοΰτον ώς δει, vi προασπίζη αυτόν, προφυ-
λάττων άπό παντός κινδύνου καϊ βλάβης τήν έαυτου γυναίκα και
τά τέκνα, καί να διατηρώ αύτόν φιλοπόνως, φροντίζων δια τής
έργασίας του να παρέχη τω έαυτοΰ οΐκω τά μέσα τής υπάρξεως
καί να προάγη έν γένει τήν οίκιακήν ευημερίαν. Πρός τήν υπε-
ροχήν ταύτην έν τω οίκω έττροικίσθη ό άνήρ υπό τής φύσεως
διά μεγαλυτέρας ισχύος. Άνήρ, όστις ένεκεν οκνηρίας και
άχρειότητος δέν. δύναται να υπερασπίση τόν οίκόν του ή δέν διευ-
θύνει αυτόν, άλλα διευθύνεται ή τρέφεται υπό τής γυναικός του
ή τών τέκνων του, άποβάλλει τοϋ άνδρός τό άξίωμα, τήν αυτω
έμπρέπουσαν πρώτην θέσιν έν τή οίκογενεία. Δεδικαιολογημένη
είναι ή άνικανότης τοΰ άνδρός πρός τό διευθύνειν, ύπερασπίζειν
καϊ συντηρείν τόν έαυτοΰ οίκον, μόνον όταν προέλθη έκ νόσου
ή άλλης τινός άπροόπτου καϊ άναποφεύκτου αιτίας. 2) Πρός
τήν έαυτοΰ γυναίκα πρέπει ό άνήρ να προσφερηται ώς πρός
σύντροφον καί βοηθόν τοΰ βίου του, ούχί δέ ώς πρός δούλην.
Δέν πρέπει, καταχρώμενος τήν μεγαλυτέραν ίσχυν καί έξουσίαν
του, δια τής βίας καί τοΰ φόβου να έπιβάλλη αύτή τήν θέλη-
σίν του, άλλα μετά πραότητος καί φιλοφροσύνης δέον να σπου-
δάζη νά πείση αύτήν ώς φυσικόν σύμβουλόν του* «Οί άνδρες
άγαπάτε τάς γυναίκας υμών», λέγει ή Γραφή (Κολοσσ. γ', 19).
Καί άλλαχου·' «Οί άνδρες όμοίως συνοικοϋντες ταΐς ιδίαις γυ-
ναιξί κατά γνώσιν ώς άσθενεστέρω σκεύει τω γυναικείω άπονέ-
μοντες τιμήν» (Α' Πέτρ. γ', 7). H παρά τοϋ άνδρός καταπίε-
σις καί περιφρόνησις τής γυναικός είναι ένδειξις βαρβαρότητος
άντιβαινούσης είς τάς περί γυναικός καί γάμου άρχάς τοϋ χρι-
στιανισμοϋ. Οί έθνικοί (καί οί άρχαίοι καί οί νΰν), έκτος σπα-
νίων έξαιρέσεων, θέτουσι τήν γυναίκα έν λίαν ταπεινή θέσει* παρ*
αύτοίς είναι σχεδόν ή πρώτη δούλη. Ή χριστιανική θρησκεία
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τούναντίον άνύψωσε τήν γυναίκα είς βοηθόν καί σύντροφον τοϋ
άνδρός καί έθεώρησεν ώς όμοιον πλάσμα του άνδρός καί ίσον
κατά τήν άνθρωπίνην άξίαν (Γαλ. γ', 28). Εντεύθεν ή τιμή ή
άποδιδομένη αύτή παρά τοις χριστιανικοίς λαοίς καί ή φροντίς
ή παρ' αύτών λαμβανομένη περί τής μορφώσεως αυτής. Μόνον
παρά τοις χριστιάνικοίς λαοίς ευρίσκομεν διά τοϋτο παρθεναγω-
γεία άξια τοΰ ονόματος τούτου.

Της δέ γυναικός τί ιδιαίτερα καθήκοντα είναι πρώτον νά
σέβηται τόν έαυτής άνδρα καί νά υπάκουη είς αύτόν ώς κεφα-
λήν τοΰ οϊκου, μηδέποτε άποτόμως άντιλέγουσα ή ίσχυρογνω-
μόνως εναντιουμένη αύτίί. "Αλλως αίρεται ή μεταξύ τών συζύ-
γων άρμονία. Είς τήν γυναίκα ού μόνον έπιτρέπεται, άλλα καί
τό δικαίωμα άνήκει νά συμμετέχη της διευθύνσεως τών τοϋ
οίκου συμφερόντων. 'Αλλ' ή συμμετοχή αύτη πρέπει να γίνη-
ναι ούτως ώστε νά μή προσβάλληται τό άνδρικόν άξίωμα. Ό
άνήρ πάντοτε μένει ή κεφαλή τής οικογενείας, είς ον όφείλεται
υπακοή. Δια τοϋτο ή γυνή οφείλει πάντοτε ένδίδουσα καί μει-
λιχίως προσφερομένη νά παρέχη τω άνδρί αυτής τήν συνδρομήν
της έν πάσι, χωρίς νά φανή ποτε, καί μακρόθεν, ότι θέλει να
έπιβάλλη αύτω τήν θέλησίν της. Δεύτερον όφείλει να άγαπά
τόν έαυτής άνδρα, τήν άγάπην ταύτην δεικνύουσα αύτω, φρον-
τίζουσα νά μή παρέχη αύτω μηδέ τήν έλαχίστην άφορμήν
δυσαρεσκείας, τούναντίον δέ καθιστώσα τόν βίον αύτοϋ τερπνόν,
Ή γυνή διά τής άγάπης ταύτης, πρός ήν έκ φύσεως είναι μάλ-
λον τοΰ άνδρός πεπλασμένη ώς υπερέχουσα αύτοϋ κατά τήν
βαθύτητα τοϋ αισθήματος ή τήν εύαισθησίαν τής καρδίας, δύ-
ναται (καί οφείλει νά πράττη τοΰτο) νά ήδύνη τάς δυσαρεσκείας
αύτου, άς γεννώσιν αύτω αί καθημεριναί φροντίδες ύπέρ τής
συντηρήσεως καί προαγωγής τοΰ οίκου, γινομένη άληθής σύν-
τροφος καί βοηθός τοϋ άνδρός. Τρίτον οφείλει ή γυνή, καθώς .
δ άνήρ έχει ίδίως τήν φροντίδα τών έςω τής οικίας ύποθέσεων,,
νά φροντίζη αύτή περί τών έσω τής οικίας, πρό πάντων δέ περί
της άνατροφής τών τέκνων. Ούδέποτε πρέπει ή γυνή να λη-
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σμονή, ότι δ κύριος κύκλος τής ένεργείας Λυτής είναι ό «,Ζκός
-της καί ή σπουδαιοτάτη ένασχόλησις τά έν αύτώ καί μάλιστα ή
ανατροφή τών τέκνων. Εκείνη ή γυνή παραγνωρίζει τόν κύριον
προορισμόν της, ήτις παραμελούσα τών του οίκου ασχολείται είς
-πράγματα ξένα αύτη ή άναμιγνύεται είς τά το0 άνδρός καθή-
κοντα ή είναι παραδεδομένη είς το ς διασκεδάσεις της. Έάν
άναγκασθή ή γυνή νά έργασθή προς συντήρησίν της, πρέπει νά
μή ζητήση να έπαγγελθή έργα άνδρικά, άλλα σύμφωνα'πρός
τήν γυναικείαν ίδιοφυ'ιαν, μή οντα άνώτερα τών σωματικών καί
-πνευματικών «,ύτής δυνάμεων, μή άπομακρύνοντα αύτήν τοΰ
οίκου, τής προστασίας του όποιου έχει άνάγκην, μή καταβιβά-
ζοντα ούτήν είς τήν άγοράν καί μή έκθέτοντα αύτήν ε2ς "ηθι-
κούς κινδύνους. "Εργα κατάλληλα δια μέν γυ\αίκας εύπαιδεύ-
τους είναι τα τής διδασκαλίσσης, της καλλιτέχνιδος, τής οικονό-
μου, τής παιδαγωγοϋ καί τα τοιαΟτα, δια δέ τάς άπαιδεύτους τά
■τής υπηρέτριας, τροφού, βχπτρίας, νοσοκόμου, έργάτιδος έν έρ-
γοστασίοις, όπου γυναίκες άλλαι έργάζονται, καί τά όμοια.

2. Τίνα είναι τ à καθήκοντα τών γονέων προς

Τών γονέων πρός τά τέκνα καθήκον είναι ή άγάπη πρός αύτά
καί ή περί τής άνατροφή; αύτών φροντίς. Δώσαντες αύτοίς τήν
ΰπαρξιν όφείλουσι νά καταστήσωσιν αύτήν άληθή εύεργεσίαν,
καλώς άνατρέφοντες αύτά. «Εκτρέφετε τά τέκνα όμών έν παι-
δεία καί νουθεσία Κυρίου», λέγει ή Γραφή (Έφεσ. ς-', 4), Είς
τήν περί τών τέκνων φροντίδα όδηγούμεθα καί υπ* αύτής τής
φύσεως. Ή στοργή πρός τά τέκνα είναι έμφυτος. Πρά πάντων
έν τή μικρά ήλικία, όταν τα τέκνα έχωσι μεγίστην άνάγκην τής
τών γονέων περιποιήσεως, οφείλουσιν ούτοι -να μεριμνώσι περί
αύτών. Ή δέ άνατροφή δέν πρέπει νά σκοπή μόνον τήν άνά-
πτυξιν του σώματος, άλλα νά έκτείνηται -καί είς τήν άνάπτυξιν

f

τα τέκνα :
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τοΰ πνεύματος, του νου καί τής καρδίας αυτών. Ιδίως οφείλουσιν
ci γονείς να έμπνέωσιν άπό τρυφερας ήλιχίας είς τά τέκνα τήν
άγάπην πρός τήν ήθικήν, τόν σεβασμόν πρός τόν θεόν, τήν άγά-
πην πρός τόν πλησίον, τόν έρωτα πρός τήν πατρίδα, τόν πόθον
έν γένει πρός πάν δ,τι άγαθόν, εύγενές, υψηλόν καί γενναϊον.
"Οταν άπό τής μικράς ταύτης ήλικίας, ότε ή ψυχή του άνθρω-
που είναι εδπλαστός, όδηγηθή τις είς τήν άρετήν καί άγαπήση
ταύτην, εύκολώτερον έν τω λοιπω βίω του θα βαδίσ^ τήν έδόν
ταύτης. Ή μήτηρ πρό πάντων, παρ5 ή μένει ό παις τόν πλβιό
τερον χρόνον, έχει τό μέγιστον καί σιχουδαιότερον μέρος έν τή
άνατροφή ταύτη τών τέκνων.

§ 43 α

3. Τίνα είναι τ à καθήκοντα τών τέκνων
jcqoç τους γονείς ;

Τά τέκνα οφείλουσι πρώτον να σέβωνται τους γονείς των,
μηδέν λέγοντα ή πράττοντα τό όποιον ήθελε δείξει έλλειψιν του
σεβασμου τούτου. Οί γονείς ήμών είναι άνώτεροι ήμών κατά τα
φώτα, κατά τήν άξίαν έν γένει. Μή τιμώντες αδτού; δεικνύομεν
ότι δέν τιμώμεν τα φώτα, τήν άρετήν καί τήν άξίαν. «Τίμα τόν
πατέρα σου καί τήν μητέρα σου», λέγει ή πέμπτη έντολή του
δεκαλόγου. Παρά πάσι δέ τοις λαοϊς έθεωρήθη πάντοτε μεγίστη
μέν άρετή ή πρός τοδς γονείς εύσέβεια, μέγιστον δέ έγκλημα ή
πρός αδτούς άσέβεια ! (*). Δεύτερον οφείλουσι τά τέκνα τοις έαυ-
τών γονεΟσιν ύηακοήν. 01 γονείς τρυφερώς ήμάς άγαπώντες
γνωρίζουσι κάλλιον ήμών καί παντός άλλου τό άληθές ήμών
συμφέρον. Ή πεποίθησις αϋτη πρέπει να έμπνέη ήμϊν τελείαν
προς αδτοδς υπακοήν. Καί ή Γραφή λέγει· «Τά τέκνα ύπακούετε
τοις γονεΟσι κατά πάντα.' τουτο γάρ έστιν εύάρεστον τω Κυρίψ»
:(Κολοσσ. γ', 20). Τρίτον οφείλουσι τά τέκνα πρός τους γονείς

(*) Κλέοβις καί Βίτων παρ' Ήροδόϋφ. ΙΙαρά τοις Άθηναίοις αυ-
στηρότατα έτιμωροΰντο οί μή εκτρέφοντας ιούς γονείς των υίοί.
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άγάπην. Ή πρός ήμάς άγάπη έκείνων πρέπει νά έγείρη καί Ιν
ήμϊν άγάπην πρός έκείνους. Καί τίς άγάπη πρός ήμάς δύναται
νά παραβληθή πρός τήν πρός ήμάς άγάπην τών γονέων ήμών ;
Δεικνύομεν δέ τήν άγάπην ταύτην, έάν μή πράττωμεν δ,τι ήθελε
δυσαρεστήσει αύτούς, έκτελώμεν δέ δ,τι γνωρίζομεν ότι ήθελεν
άρέσει αύτοΐς. Αύΐή είναι ή άληθής υίική άγάπη. Τέταρτον τέ-
λος καθήκον τών τέκνων πρός του; γονείς είναι ή ευγνωμοσύνη
προς αυτούς. Οί γονείς είναι οί μέγιστοι ήμών μετά θεόν ευερ-
γέ'.αι. Αί φροντίδες, οί κόποι καί μόχθος αί λΰπαι καί πάντα
έν γένει όσα ύποφέρουσιν, ί'να άναθρέψωσιν ήμάς έν τή παιδική
ήλΐκία, δέν δύνανται νά άριθμηθώσιν. Αί εύεργεσίαι των καθό-
λου είναι άπειροι. Τάς εύεργεσίας δέ ταύτας ούδέποτε πρέπει νά
λησμονώμεν, πάντοτε δέ όφείλομεν να εύγνωμονώμεν αύτοΐς δι*
αύτάς. Τήν εύγνωμοσύνην δέ ταύτην όφείλομεν νά δεικνύωμεν
τοις γονεΟσιν ήμών πάντοτε μέν, ιδίως δέ, όταν έκ του γήρατος
πάσχωσιν ή εχωσι καθόλου άνάγκην ήμών. Τό γηροκομεΐν τούς
γονείς ίερώτατον έλογίσθη πάντοτε καθήκον υπό πάντων τών
πεπολιτισμένων λαών.

Σημ. 1. Καί οί αδελφοί Ιχουσι καθήκοντα πρός άλλήλους,.
νά άγαπώσι δηλ. άλλήλους, να συγχωρώσι τα σφάλματα άλλή-
λων καί να ύποστηρίζωσιν άλλήλους, ως τέκνα τών αύτών γο-
νέων καί του αύτου αίματος, ως μέλή τής αύτής οικογενείας,
ως φέροντες τό αύτά όνομα καί άνατραφέντες καί ζήσαντες έν
τψ αύτω οίκω. Οί άδελφοί ιδίως πρέπει να μεριμνώσι περί τών
άδελφών αύτών, καί έν περιπτώσει θανάτου το0 πατρός να λαμ-
βάνωσιν αύτάς υπό τήν προστασίαν των άντ3 αύτου.

Σημ. 2. Σεβασμός καί ιιμή οφείλεται υπό του άνθρωπου·
καί πρδς έκείνους, οί'τινες ως οί γονείς ήμών φροντίζουσι περί
τής μορφώσεως ήμών, οίοι είναι οί διδάσκαλοι καί οί κηδίμόνες
ήμών, καί πρός του; γέροντας έν γένει, οΐ'τινες ύπηρέτησαν τήν
κοινωνίαν καί άπέκτησαν πείραν καί σύνεσιν.

Σημ. 3. Οί κύριοι πρέπει να προσφέρωνται καλώς πρός.
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τούς ύπηρέτας τοΰ οίκου, οί'τινες δέν είναι δουλοι, άλλ3 έλεύ-
θεροι άνθρωπος ύπηρετοΰντες έπί μίσθώ, καί νά μή στερώσιν
αύτούς ποτέ του μισθου των οί δέ ύπηρέται όφείλουσι σεβα-
σμόν, πίστιν καί χρηστότητα.

§ 43 β'
Παραδείγματα.

Παραδείγματα τελείας άγάπης πράς τούς οικείους όλίγοι-
λαοί δύνανται νά παρουσιάσωσιν όσα ό έλληνικός λαός, παρ' φ.
τα μέλη τής οικογενείας είναι μετ' άλλήλων στενώτατα συνδεδε-
μένα καί άλλήλοις άφωσιωμένα. Οί "Ελληνες γονείς θυσιάζον-
ται ύπέρ τών τέκνων των- Ή συζυγική άγάπη EÎvat παραδειγ-
ματική. Ό πρός τούς γονείς σεβασμός τών τέκνων καί ή πρός
αύτούς στοργή μεγίστη. Οί δέ άδελφοί ύπερασπίζουσι καί ύπο-
στηρίζουσιν άλλήλους δι' ολου του βίου. Πολλοί τών άδελφών
μένουσι πολλάκις άγαμοι δι' ολου του βίου των χάριν τών άδελ-
. φών των έργαζόμενοι ί'να δυνηθώσι νά άποκαταστήσωσιν αύτάς.
Έν γένει έχομεν πνεύμα οίκογενειακόν οίον παρ' ολίγοις άλλοις
λαοίς θα ήδύνατό τις νά άπαντήση. Ή έλληνική οικογένεια εί-
ναι πρότυπον οικογενείας. Είθε δέ οί οικογενειακοί δεσμοί và μέ-
νωσι παρ' ήμίν καί έν τω μέλλοντι τόσον στενοί καί στερεοί καί
νά μή χαλαρωθώσι διά τής επιρροής ξενικών ιδεών καί ήθών.

II § 44

1. Τίνα είναι τα έκ τής πολιτείας γεννώμενα κα-
θήκοντα καϊ πρώτον τί είναι πολιτεία ;

Καθώς έκ τής οικογενείας, ούτω γεννώνται καί έκ τής πο-
λιτείας ιδιαίτερα τινα καθήκοντα. Πολιτεία ή κράτος είναι ή ύπό
κοινούς νόμου; ëvcoaiç τών άνθρώπων, ή σκοπούσα α') τήν έξα-
σφάλισιν τών δικαιωμάτων αύτών καί β') τήν διά κοινής συμ-
πράξεως προαγωγήν έν γένει τών κοινών πνευματικών τε καί
όλικών συμφερόντων. Ή ενωσις αύτη δέν είναι αύθαίρετος· είς
Χριστιανική ήθική Α. Δ. Κνριακοϋ 6
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αυτήν όδηγούμεθα υπ' αύτής τής φύσεως. eO άνθρωπος δηλ.
έπλάσθη υπό του Θεου, ί'να ζή έν πολιτική κοινωνία. Αυτη εί-
ναι ή φυσική του κατάστασις, ούχί δέ ή έν τή άγριότητι, όπως
τινές έσφαλμένως έδόξασαν (*). "Αν ήτο ή άγρία ή φυσική του
άνθρώπου κατάστασις, τότε έν αύτή θα έτελειοποιείτο ούτος, ένω τούναντίον συμβαίνει, διότι ό έν τή πολιτεία βίος τελειοποιεί καί
έξευγενίζει τόν άνθρωπον. Πρός ταύτην λοιπόν προωρίσθη υπό
του Πλαστού ούτος. Ή έξουσία κατά ταΟτα, ή έν ονόματι τών
νόμων ένεργουσα, δέν είναι αυθαίρετος τις έπινόησις ή σφετερι-
σμός, άλλα πηγάζει έξ αύτής τής φύσεως καί του προορισμου
τής πολιτείας. Οί νόμοι άπαιτουσι τήν έξουοίαν. Οί νόμοι είναι
•οί συγκρατουντες τήν πολιτείαν δεσμοί. Πρός όρισμόν, τήρησιν
καί έφαρμογήν τών νόμων τούτων ή πολιτεία έχει άνάγκην άρ-
χων ή έξουσιών, τής νομοθετικής, ήτις όρίζει αύτούς, τής δικα-
στικής, ήτις κρίνει αύτούς, καί τής έκχελεαχικής, ήτις έφαρμό-
ζει αύτούς. Κατά ταΟτα οί άρχοντες οί υπό τών πολιτών έκλε-
γόμενοι καί όριζόμενοι πρός διαχείρισιν τών έξουσιών ή άρχών
τούτων δύνανται να διακριθώσιν είς νομοθέτας, είς δικαστάς καί
είς έκτελεστάς τών νόμων,1[ών προΐσταται ό μέν βασιλεύς έν
ταϊς βασιλευομέναις πολιτείαις, είς πρόεδρος δέ έν ταϊς δημο-
κρατουμέναις. Τά λοιπά μέλη τής πολιτείας είναι οί άπλοΐ πο-
λϊταΐ. Ή πολιτεία είς ήν έγεννήθησαν οί πατέρες καί οί προπά-
τορες ήμών καλείται ηατρίς.

§ α'

2. Τίνα τά καθήκοντα τών αρχόντων και τών άρ-
χομένων ή τών πολιτών ;

Ό ηθικός νόμος τής άγάπης έπιβάλλει, συμφώνως πρός τήν
έννοιαν καί τόν σκοπόν τής πολιτείας, είς τούς άρχοντας, δηλ.
τούς νομοθέτας. τούς δικαστάς καί έκτελεστάς τών νόμων, ώρι-

(*) Ό Ρουσσώ.
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σμένα καθήκοντα. Τα καθήκοντα τών νομοθετών είναι* 1) Νά νο-
μοθετώσι νόμους δικαίους. "Οταν οί νόμοι άποβλέπωσιν είς
τήν ώφέλειαν μιας μόνον τάξεως άνθρώπων ή έν γένει ήθελον
μόνον τους μέν ωφελήσει, τους δέ τών πολιτών βλάψει, δέν είναι
άληθεΐς νόμοι. Διότι σκοπός τών νόμων έν τινι πολιτεία είναι
αύτό δή τούτο, ή προάσπισις καί έξασφάλισις τών δικαιωμάτων
πάντων τών πολιτών. 2) Νά μή νομοθετώσι νόμους εναντίον
τής ηθικής. 'Αφου ή πολιτεία σκοπεί τήν προαγωγήν καί τών
πνευματικών τών άνθρώπων συμφερόντων, τήν πνευματικήν δηλ.
καί τήν ήθικήν αύτών μόρφωσιν, ήθελεν άντίβαίνει είς τόν προ-
ρισμόν της τοΰτον, τό να διευθύνηται κατά νόμους άνηθίκους.
Ουδέποτε δια τουτο ό νόμος πρέπει να έπιβάλλη τι άνήθικον. O
άνήθικος νόμος, ό διατάσσων τι εναντίον τής. συνειδήσεως, ου-
δενα μάλιστα ύποχρεοί διότι άνώτερος πάντων τών νόμων είναι
ό θείος, ό ηθικός νόμος, ό δια τής συνειδήσεως μαρτυρούμενος.
"Η ήθική είναι άνωτέρα τών άνθρωπίνων νόμων. 3) Νά μή
ορίζωσι ττοινάς, ειμή μόνον δικαίας, καί τοιαύτας αίτινες νά
τείνωσιν είς τήν βελτίωσιν τών τιμωρουμένων. Διότι ή ποινή δέν
έχει απλώς καί μόνον σκοπόν να ικανοποίηση τήν προσβληθεΐσαν
δικαιοσύνην, άλλα καί τήν βελτίωσιν τών τιμωρουμένων. "Αλλως
τε έν τω όρισμω τών ποινών καί έν γένει έν τή μεταχειρίσει των
καταδίκων καί όποδίκων δέν πρέπει νά παρορώνται αί υπαγο-
ρεύσεις τής φιλανθρωπίας, ήτις ούδέποτε πρέπει έντελώς άπό τής
δικαιοσύνης να χωρίζηται. Τήν φιλανθρωπίαν πρός τούς έν φυ-
λακαΐς συνιστά ρητώς τό Εύαγγέλιον (Ματθ. κε', 31 — 46). 4)
Οί νόμοι, ους θέτουσι, πρέπει νά είναι σαφείς· διότι νόμοι άσα·
φείς, οΐτινες δια τουτο μένουσιν άγνωστοι, ούδένα εύθύνουσιν.

Τών δέ έκτελεστών τών νόμων καί δικαστών τα καθήκοντα
είναι* 1) Να μελετώσι καλώς καί να γινώσκωσι τούς νόμους,
καθ' ους θά κρίνωσιν ή οί)ς θά έφαρμόσωσι, 2) Νά μή λαμβά-
νωσιν ύπ' οψιν τάς άτομικάς των δοξασίας, άλλα νά έφαρμόζωσι
τόν νόμον κατά τό πνεύμα αύτου. 3) "Οταν οί νόμοι είναι άσα-
φεΐς ή σιγώσιν έντελώς περί τίνος ώρισμένης περιστάσεως, τότε.
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μόνον δύναται ή σννείδησις τών άρχόντων νά συμπληροΐ αύ-
τούς. 4) Πάσα μεροληψία ή προσωποληψία είναι έγκλημα έκ
μέρους τών άρχόντων.

Τών δέ άρχομένων υ) πολιτών πρώτον καθήκον είναι ό σεβα-
σμός πρός τούς άρχοντας καί ίδίως προς τόν βασιλέα ή τόν προϊ-·
στάμενον τής πολιτείας. Σεβόμενοι τούς άρχοντας σεβόμεθα τόν
νόμον ή τήν δικαιοσύνην, ήν ούτοι διαχειρίζονται, καί τήν πα--
τρίδα, ήν διοικουσι. «Τόν βασιλέα τιμάτε», λέγει ρητώς ή Γραφή
(Α' Πέτρ. β', 17). Δεύτερον καθήκον τών πολιτών είναι να υπα-
κούωσιν είς τούς νόμους τής πατρίδος, έκπληρουντες πάντα τά υπό
τούτων αύτοίς έπιβαλλόμενα καθήκοντα, καταβάλλοντες ίδίως
προθύμως τους νομίμους φόρους, άνευ τών όποιων αί κοιναί τής
πολιτείας άνάγκαι δέν δύνανται να πληρωθώσιν.«*Απόδοτε», λέγει^
ό Παύλος, «πάσι τις όφειλάς, τω τόν φόρον τόν φόρον, τω τό τέ-
λος τό τέλος, τω τόν φόβον τόν φόβον, τω τήν τιμήν τήν τιμήv^
('Ρωμ. ιγ', 6-8). Καί ό Κύριος είπεν «Άπόδοτε τα του Καίσαρος,
τω Καίσαρι» (Ματθ. κβ', 1). Ή άρχή άπόλλυσι τό δικαίωμα νά
άπαιτήση ύπακοήν μόνον, 1ov); "Οταν άντιτίθηται αυτή είς τούς
νόμους* διότι ή βάσις του κύρους τής άρχής είναι ό νόμος. Τό·
έργον αύτής είναι να έκτελέση τόν νόμον. "Οταν λοιπόν δέν δια--
τάσση έν ονόματι του νόμου, τότε ή διαταγή αύτής γίνεται μόνον .
έν ονόματι τής άτομικής του άρχοντος θελήσεως ή τής αύθαιρε-·
σίας του. Τότε παύει νά διατάσσ^ ώς άρχή. 2ον) "Οταν διατάσσ^
έν ονόματι νόμων άδικων ή άνηθίκα ν, άντικειμένων είς τό <;υσι--
κόν αίώνιον δίκαιον ή είς το θέλημα του θεού* διότι υπεράνω
τών άνθρωπίνων ί'σταται ό θείες ήθικός νόμος. Τότε ίσχύει τά
άξίωμα* «Πειθαρχειν δεΐ Θεώ μάλλον ή άνθρώποις» (Πράξ. ε',29).
Κοινον δέ καθήκον άρχόντων καί άρχομένων είναι ή πρός τήν
πολιτείαν ή τήν πατρίδα άγάπη ή ή φιλοπατρία. Πάντες δηλαδή
όψείλουσι· Ιον νά άποφεύγωσιν αύτοί πάν δ,τι δύναται νά προ-
ξενήση ζημίαν είς τήν έλευθερίαν, τήν τιμήν καί τήν πρόοδον τής
πατρίδος καί έν γένει είς τό κοινόν τής πολιτεία; συμφέρον, μή
λησμονουντες ότι μόνον έν τω κοινω συμφέροντι δύναται νά ε6-
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ρεθή καί τό άτομικόν, τούναντίον δέ, όταν τά· κοινά κακώς, βαι-
•νωσι, καί τά ιδιαίτερα συμφέροντα έκαστου τών πολιτών πά-
σχουσι* 2ον όφείλουσιν οί πολίται να άγωνίζωνται κατά πάσης
•όφ' οιουδήποτε έπιχειρουμένης πράξεως έπιζημίου είς τήν έλευ-
θερίαν, τήν τιμήν καί τήν πρόοδον καί έν γένει είς τά συμφέ-
ροντα τής πατρίδος, ύπερασπίζοντες αύτήν κατά παντός έξωτε-
ρικοϋ ή έσωτερικοϋ έχθρου καί δι' αύτής .τής θυσίας του αίμα-
τος των' καί 3ον νά συντελώσι τά κατά δύναμιν 'είς τήν προα-
γωγήν τής πατρίδος πράττοντες προθύμως πάν δ,τι δύναται να
ύψωση τήν δόξαν,' τήν δύναμη καί τήν εύτυχίαν αύτής. Τοι-
αύτη φιλοπατρία έμεγάλυνε καί έδόξασε τήν Ελλάδα καί έν
τοις άρχαίοις χρόνοις καί κατά τήν μεγάλην έπανάστασιν του
1821. Ή Ιδιοτέλεια τών πολιτών έπήνεγκε τούναντίον πάντοτε
-καί πανταχού τήν παρακμήν τών έθνών. 'Οφείλε: μέν ό χρι-
στιανός άγάπην πρός πάντα άνθρωπον, άλλα πρός τούς συμ-
πολίτας του κατά πρώτον λόγον.

§ 45 β'
Παραδείγματα.

•ΤοιαΟτα είναι τα καθήκοντα πρός τήν πατρίδα. Παραδεί-
γματα φιλοπατρίας παρέχει ήμΐν άφθονα ή έλληνική ιστορία. Έ
φιλοπατρία τών άρχαίων Ελλήνων υμνείται υπό πάντων τών
ιστορικών καί ποιητών άρχαίων καί νεωτέρων χρόνων, οί δέ
άγώνες τών άρχαίων Ελλήνων ύπέρ έλευθερίας έν Μαραθώνι
καί θερμοπύλαις, έν Σαλαμίνι καί Πλαταιαίς, έν Μυκάλη καί
Έύρυμέδοντι ποταμώ καί οί μεγάλοι τής άρχαίας Ελλάδος ήρωες,
ό Μιλτιάδης καί ό Λεωνίδας, ό Θεμιστοκλής, ό 'Αριστείδης καί
4 Κίμων, θα μνημονεύωνται είς αιώνας αιώνων ώς τά έξοχώτερα
παραδείγματα φιλοπατρίας. Άλλα καί ή νεωτέρα Ελλάς δέν
ύπολείπεται κατά τουτο τής άρχαίας Ελλάδος, διότι καί οί
' ^ήρωες του .1821, ό Κανάρης καί ό Μιαούλης, ό Κολοκοτρώνης
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καί ό Καραϊσκάκης, ό Διάκος καί ό Μπότσαρης, ή όλοκαύ-
τωσις του μοναστηρίου Σέκκου έν 'Ρουμανία, αί Σουλιώτισσαι
τοΰ Ζαλόγγου, ό Καψάλης καί ή ένδοξος έξοδος του Μεσολογ-
γίου, ή Μονή τοΰ 'Αρκαδίου καί τόσαι άλλαι ήρωϊκαί σκηναί
τής μεγάλης έπαναστάσεως καί τα νεώτερα ήρωϊ'κά κατορθώ-
ματα τοΰ 1912, 1913 καί 1918 έν Σχρανταπόρψ καί Μπιζα-
νίω, έν Κιλκίς καί έν Δαρδανελλίοις, έν Δοϊράνη καί άλλαχου
μαρτυρουσιν, ότι ή έλληνική φιλοπατρία είναι καί νΟν ή αύτη,
όποία ήτο καί έν τή άρχαιότητι. Είθε ή τοιαύτη φιλοπατρία να
φλέγη τάς καρδίας τών Ελλήνων καί έν τω μέλλοντι πρός δό~
ξαν τής πατρίδος ήμών.

§ 46 α

γ'. Τίνατά εκ τής έκκλησίας γεννώμενα καθήκοντα^.

Ό άνθρωπος δέν άνήκει μόνον είς τήν οίκογένειαν καί τά
κράτος ή τήν πολιτείαν είναι μέλος καί τής έκκλησίας καί έχει
ώς τοιούτος ίδιαίτερά τινα καθήκοντα έπιβαλλόμενα αύτώ ύπό·
το0 ηθικού νόμου τής άγάπης συμφώνως πρός τήν έννοιαν τής
έκκλησίας. 'Εκκλησία είναι ή ένωσις τών πιστευόντων είς τόν
Ίησουν Χριστόν καί άναγνωριζόντων αύτόν ώς σωτήρα των καί
άρχηγόν του θρησκευτικού αύτών βίου, ή σκοπούσα τήν σωτη-
ρίαν αύτών ή τήν θρησκευτικήν καί ήθικήν αύτών μόρφωσιν κατά
τήν διδασκαλία·; καί τό πνεύμα τού Ίησοΰ Χριστού. Καί ή έκ-
κλησία, όπως καί ή πολιτεία, έχει άνάγκην άρχών, όπως διευ-
θύνωσιν αύτήν καί έφαρμόζωσι τά κατάλληλα μέσα πρός τόν
ύψηλόν αύτής σκοπόν (*).

Ούτοι είναι οί λειτουργοί ή κληρικοί, κατ' άντίθεσιν· πρός
τούς όποιους οί.λοιποί χριστιανοί καλούνται σιισνοί ή λαϊκοί.

(1) Ή πολιτεία συμφώνως πρός τόν κύριον αύεής σκοπόν, όστις
είναι νά προασπίζη τά δικαιώματα τών πολιτών και κωλύΐ] πάσαν και'
αύτών βλάβην, δικαιούται νά ποιήται χρήσιν τής βίας. Ή εκκλησία,
τούναντίον, ή σκοπόν έπιδιώκουσα τό διδάσκειν καί φωτίζειν τόν λαόν,
ούδέποτε δύναται νά ποιήται χοήσιν τής βίας, μόνον όπλον έχουσα τόν
λόγον καί τήν πειθώ.
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Έκ τής έννοιας ταύτης τής έκκλησίας πηγάζουσιν άναγκαίως τά
εξής καθήκοντα. Τά καθήκον τών κληρικών είναι να έκπληρώ-
σιν εύσυνειδήτως καί προθύμως τά έργα τής λειτουργίας των,
Ιον) διδάσκοντες τον λαόν τάς άληθείας του Εύαγγελίου, 2ον).
έκτελουντες τάς ώρισμένας τελετάς τής λατρείας καί 3ον διοι-
κούντες τήν έκκλησίαν κατά τούς κανότας αύτής. "Οπως δέ ή
ένέργεια αύτών έπιτύχη οφείλουσι πρώτον νά είναι κάτοχοι τής
άναγκαίας παιδείας. Τ6 έργον τοΰ κληρικού είναι κυρίως έργον
διδασκάλου τοΰ λαού. Πώς λοιπόν δύνανται νά διδάξωσιν οί κλη-
ρικοί, έάν δέν είναι αύτοί δεδιδαγμένοι ; 'Ο ΠαΟλος άπαιτεί
(δητώς ί'να ό έπίσκοπος ή πρεσβύτερος είναι «διδακτικός» (Α'
Τίμοθ. γ', 3) καί «άντέχηται τοΰ κατά τήν διδαχήν λόγου, Γνα
δυνατός ή καί παρακαλείν έν τή διδασκαλία τή υγιαινούση καί
τούς άντιλέγοντας έλέγχειν» (Τίτ. α', 7). Τό κήρυγμα του λόγου
είναι λοιπόν κατά .τήν Γραφήν τό κυριώτερον έργον τοΰ λει-
τουογοΰ. Πώς δύναται νά έκτελέση τούτο άμαθής ών ; Δια τουτο
καί έκκλησία καί πολιτεία πρέπει να λαμβάνωσι πρόνοιαν περί
έπιστημονικής έκπαιδεύσεως τοΰ κλήρου. Ή πολιτεία δέν δύνα-
ται νά μή ένδιαφέρηται ύπέρ τής έκκλησίας, άφοΰ ή πνευματική
καί ήθική μόρφωσις τών πολιτών δέν είναι τι ξένον αύιή (πρβλ.
§ 44 (*). Δεύτερον οφείλει ό κληρικός νά παρέχη τόν βίον του
τύπον καί ύπογραμμόν εύσεβείας καί ηθικής, Πρέπει κατά τόν
αύτόν Παΰλον νά είναι «άνέγκλητος καί άνεπίληπτος» (αύτόθι)
καί «τύπος τών πιστών έν λόγω, έν άναστροφή, έν άγάπ^, έν
πνεύματι, έν πίστει, έν άγνεία» (Τιμοθ. δ', 12). "Αλλως τίνα

(1 ) Ώς προς τήν σχέσιν πολιτείας καί εκκλησίας παρατηρούμεν,
ότι πρέπει νά κρατή ή αρχή τής ελευθέρας έκκλησίας έν τω έλευθέρω
κράτει. Ούτε ή εκκλησία πρέπει νά πιέζη τήν πολιτείαν, οΰιε ή πολι-
τεία τήν έκκ?α]σίαν. Ή σχέσις πρέπει νά είναι σχέσις φιλίας..Ή πολι-
τεία δέον νά προστατεύη τήν έκκλησίαν τήν μορφοϋσαν ηθικώς τούς
πολίτας, ή δέ εκκλησία δέον νά σέβηται τούς νόμους τής πολιτείας
εν η υπάρχει ώς σωματεΐον σκοπούν νά έκπαιδεύη θρησκευτικώς τούς
πολίτας.
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δύναμιν θα έχωσιν οί λόγοι αύτοϋ, όταν διδάσκη μέν, μή πράττ^
δέ ; Τό προσόν μάλιστα τοϋτο τής αρετής είναι τω κληρικώ σπου-
δαιότερον του πρώτου. Είναι πολλώ προτιμότερος ό άμαθής μέν
άλλα χρηστός κληρικός του σοφοΰ μέν άλλα φαύλου. O τελευ-
ταίος ένεκα τής διαφθοράς αύτου είναι ολως άχρηστος είς τό Ιργον
τοϋ έκκλησιαστικου λειτουργοϋ. Τών δέ λαϊ<ών καθήκοντα είναι
α') να σέβωνται τους νόμους καί κανόνας τούς διευθύνοντας τήν
έκκλησίαν (Φιλιππ. β' 12, Β' θεσσαλ. γ', 14), διότι άνευ τοΰ
σεβασμού τούτου άπειλεϊται αύτή ή συντήρησις τής έκκ/ ησίας*
β') vi άκροώνται προθύμως τής διδασκαλίας τοϋ Ευαγγελίου καί
μετέχωσι τών θρησκευτικών τελετών πρός δέ γ') νά τιμώσι τους
λειτουργούς τής έκκλησίας. Κοινά δέ άμφοτέρων, καί τών λαϊ-
κών καί τών κληρικών, καθήκοντα είναι νά δεικνύωσι 1) Qi-
στιν είς τήν έκκλησίαν ουδέποτε έπιτρέπεται 6πό τής ηθι-
κής χάριν συμφέροντος να έγκαταλείπη τις τήν έκκλησίαν( Έβρ.
α' 23, Έφ. δ' 14). Ή άποστασία έθεωρήθη πάντοτε έγκλημα
κατά τής έκκλησίας καί άγνωμοσύνη πρός αύτήν τήν θρησκευτι-
κώς καί ήθικώς έκθρέψασαν τόν άποστατοϋντα. 2) Ζήλον υπέρ
τής τιμής, διασώσεως καί έξαπλώσ·ως τής έκκλησίας. "Οταν
βλέπων -τις προσβαλλομένην ή κινδυνεύουσαν τήν έκκλησίαν άδια-
φορή ή μηδόλως μεριμνά περί τής έξαπλώαεώς της δέν εχει πρός
αύτήν άληθή άγάπην. 3). Τρίτον καθήκον πάντων τών χριστια-
νών είναι νά σπουδάζωσι τό κατ' αύτούς πρός βελτίωσιν τής.
καταστάσεως τής έκκλησίας πρός έπιτυχεστέραν έπίτευξιν τοϋ
ύψηλοϋ αύτής σκοποϋ. Δια τοϋτο πάν δ,τι δύναται νά άνυψώσΐβ
τήν έκκλησίαν Οφείλει πάς άληθής χριστιανός νά άσπάζηται προ-
θύμως καί νά ένισχύη, έργαζόμενος ύπέρ αύτής καί δαπανών
προθύμως υπέρ τών άναγκών αύτής, ίδίως υπέρ τής ίδρύσεως
καί διατηρήσεως ευπρεπών ναών καί τής καλής εκπαιδεύσεως
καί άξιοπρεποϋς συντηρήσεως τοϋ κλήρου.
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§ 46 β'

Παραδείγματα.

Παραδείγματα έξοχου άγάπης πράς τήν έκκλησίαν έχομεν
τούς άρχαίους πατέρας τής έκκλησίας, οί'τινες έξ άγάπης πρός
αύτήν άφιέρωσαν όλόκληρον τόν βίον των πράς ύπηρεσίαν αύτής,
ύπερήσπισαν αύτήν κατά τών πολεμίων αύτής, τών τε κεκηρυ-
γμένων έχθρων καί διωκτών τοϋ χριστιανισμού αυτοκρατόρων
καί πολλών ψευδοφιλοσόφων γραψάντων κατ' αύτής, άπέκρου-
σαν τούς άπείραρίθμους αίρετικούς τούς διαστρέφοντας τήν διδα-
σκαλίαν αύτής, ήρμήνευσαν τάς αγίας Γραφάς, άνέπτυξαν τα
δόγματα καί τήν ήθικήν αύτής καί ώς έκκλησιαστικοί (5ήτορες
έλάμπρυναν τόν άμβωνα τής έκκλησίας καί άνενέωσαν τήν ρητο-
ρικήν τέχνην τών άρχαίων κλασικών ρητόρων, διά δέ του άγιω-
τάτου βίου των κατέλιπον άριστον παράδειγμα άρετής τοΤς
έπιγενομένοις. Τοιοΰτοι υπήρξαν b Ίουστϊνος ό φιλόσοφος καί
μάρτυς, ό Άθηναγόρας, ό Κλήμης, ό Κυπριανός, ό 'Αμβρόσιος,
ό Αύγουστϊνος, ό 'Αθανάσιος, ό Νύσσης Γρηγόοιος, καί πρό
πάντων οί τρεις μεγάλοι ίεράρχαι Βασίλειος ό μέγας, Γρηγόριος
ό Ναζιανζηνός καί ό 'Ιωάννης Χρυσόστομος, οί'τινες συνδυάσαν-
τες άριστα τήν έλληνικήν σοφίαν μετά το0 χριστιανισμού άνέ-
πτυξαν επιστημονικώς τήν χριστιανικήν πίστιν καί έδόξασαν τήν
έκκλησίαν. Τοΰ μεγάλου Βασιλείου ποτέ δέν πρέπει νά λησμο-
νήσωμεν τό θάρρος, μεθ' ού άπήντησε πρός τόν Μόδεστον
τόν έπίτροπον τοΰ 'Αρειανίζοντος αύτοκράτορος Ούάλεντος
τόν άπειλήσαντα αύτόν 5ι' έξορίας, δημεύσεως περιουσίας,
βασάνων καί θανάτου, ότι ούδέν τούτων πτοεί αύτόν. Δήμευσιν
περιουσίας, είπε, δέν φοβοΰμαι, διότι δέν έχω ειμή ολίγα βιβλία
καί τινα παλαιά ένδύματα* ούτε έξορίαν, διότι πανταχοΰ ό άν-
θρωπος είναι πρόσκαιρος καί παρεπίδημος* ούτε βασάνους, διότι
τό άσΰενές μου σώμα δέν θα άνθέξβ πολύ είς αύτάς' ούτε θάνα-
τον, διύτι ό θάνατος θα μέ ένώση τό ταχύτερον μετά του θεοϋ'
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του δέ Γρηγορίου τους άγώνας αύτοϋ κατά τοϋ Άρειανισμοϋ
έν αυτή τή Κωνσταντινουπόλει τή τότε έστία του 'Αρειανισμού
έπΐ τών ήμερών του Ούάλεντος- καί του Χρυσοστόμου τήν τόλ-
μην, βστις ώς άλλος προφήτης 'Ηλίας ήλεγξε τήν παντοδύναμον
αύτοκράτειραν Εύδοξίαν δια τήν έν τή αύλή αύτής έπικρατοΰσαν
άχολασίαν καί δια τοϋτο έξωρίσθη καί άπέθανεν έν τή έξορία.
Τοιούτον ζήλον πρέπει να δεικνύωμεν καί ήμεϊς ύπέρ τής έκ-
κλησία:, πεποιθότες ότι δέν έχει τις άληθώς πατέρα τόν θεόν,. όστίς δέν άγαπά τήν έκκλησίαν ώς πνευματικήν αύτοϋ μητέρα,,
ώς είπεν ό Κυπριανός.
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Εισαγωγή.

1. Τί είναι χριστιανική ηθική ;

§ 2. Τίς ή αξία τής χριστιανικής ηθικής ;

§ 3. Πώς διαιροΰμεν τήν ηθικήν ;

ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟΝ

Γενικαϊ άρχαΐ της χριστιανικής · ήθικής

§ 4. Τίς είναι ό ύψιστος ηθικός νόμος κατά τήν άγίαν Γρα-·
φήν ; Τίς είναι ή σχέσις τοϋ ανθρώπου πρός τόν Θεόν
και πρόξ τόν πλησίον ;

§ 5. Τίς ό ύψιστος ήθικός νόμος, ο εκ τής σχέσεως ταύτης
εκπηγάζων ;

§ 6. Πώς δεικνΰεται, ότι είναι έμφυτος ό ηθικός νόμος
τω άνθρώπω ;

§ 7. - Μετά ποίας διαθέσεως πρέπει νά εκπληρώται ό ηθι-
κός νόμος ;

§ 8. Τί είναι ή συνείδησις ;

§ 9. Τί είναι καθήκον και πώς διαιρούνται τά καθήκοντα ;

§ 10. Τί είναι δικαίωμα καί πώς διαιρούνται τά δικαιώματα ;

§ 11. Τί δίκαιον και τί άδικον ; Τί δικαιοσύνη και τί
αδικία ; Τί επιείκεια καί τί αΰστηρότης ;

§ 12. Τίς είναι ή αμοιβαία σχέσις τών καθηκόντων καί
τών δικαιωμάτων ;

§ 13. Τί είναι ελευθέρα θέλησις ;
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§ 14. Τί είναι καταλογισμός τών πράξεων ;
§ 15. Τι. είναι αρετή ;

§ 16. Τί είναι κακία και τίνα τά ενισχυοντα αυτήν ;

ΜΕΡΟΣ ΕΙΔΙΚΟ Ν

Περί τών καθηκόντων τοϋ άνθρώπου πρός ζον Θεόν,
πρός τόν πλησίον καί προς έαυτόν.

Α'.

Καθήκοντα ποός τόν Θεόν.

§17. Τί είναι ευσέβεια και τί λατρεία ;

§ 18. Τί είναι πίστις προς τόν Θεόν ;

§19. Τί είναι ή προς τόν Θεόν άγάπη ;

§ 20. Ποία αγάπη πρός τόν Θεόν είναι αληθής ;

§21. Τί είναι ελπις εις τόν Θεόν ;

§ 22. Τί εΐναι προσευχή ή λατρεία ;

§ 23. Τί εΐναι κοινή προσευχή καί τί εορτή ;

§ 24 Πώς πρέπει νά μεταχειριζώμεθα τό όνομα τοΰ Θεοΰ

καί τί εΐναι ο όρκος ;

§ 24 β'. Παραδείγματα.

Β'.

Καθήκοντα τοΰ άνθρώπου πρός έαυτόν.

§ 25. Τί είναι άγάπη πρός ήμάς αύτοΰς, και πως διαιροΰμεν

τά πρός ήμάς αυτούς καθήκοντα ;

§ 26, Ποιον είναι τό καθήκον ήμών ώς πρός τήν ζωήν
ήμών ;

§27. Τί όφείλομεν νά πράττωμεν προς άνάπτυξιν τοΰ
σώματος ήμών ;

§ 28. Τί όφείλομεν να πράττωμεν πρός άνάπτυξιν τοΰ
πνεύματος ήμών ;
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§ 29. Πώς οφείλομεν νά φροντίζωμεν περί τής τιμής ή τοΰ
κάλου ήμών ονόματος ;

§ 30. Πώς οφείλομεν νά εργαζώμεθα χάριν τών προς τό
ζην αναγκαίων καί νά διαχειριζώμεθα τήν περιουσίαν
ήμών ; Πώς διασώζομεν καί τήν ελευθερίαν ήμών ;

Γ'.

Καθήκοντα προς τον πλησίον.

§ 31. Τί είναι τό γενικόν πρός τόν πλησίον καθήκον ή τί.
είναι άγάπη πρός τόν πλησίον ;

§ 32. Ποία είναι ή άληθής πρός τόν πλησίον άγάπη ;

Α'.

'Ατομικά καθήκοντα.

§ 33. Πώς οφείλομεν νά σεβώμεθα την ζωήν τοΰ πλησίον ;.

§ 34. Τί είναι τό καθήκον ήμών πρός τήν ίδιοκτησίαν τοΰ
άλλου και πρώτον τί είναι ιδιοκτησία ;

§ 35. Τίνα τά αντικείμενα τω καθήκοντι τοΰ σεβασμοΰ τής
Ιδιοκτησίας τοϋ πληοίον ;

§ 36. Άρκει νά σεβώμεθα τήν ίδιοκτησίαν τοϋ άλλου ή τί
είναι εύποιία καί ευεργεσία ;

§ 37. Πώς οφείλομεν νά σεβώμεθα τήν τιμήν η τό καλόν
όνομα τοΰ πλησίον ;.

§ 38. Πώς οφείλομεν να συντελώμεν είς τήν ήθικήν
μόρφωσιν τοϋ πλησίον, εις τήν καθοδήγησιν αΰτοΰ
εις τό άγαθόν και τήν διόρθωσιν αΰτοϋ από τοϋ κακοΰ;

§ 39 α. Τί είναι τό καθήκον τής πρός τόν πλησίον ειλι-
κρίνειας καί φιλαληθείας ;

§ 39 β'. Πώς οφείλομεν να σεβώμεθα τήν ελευθερίαν τοΰ
πλησίον ;

§ 39 γ'. Παραδείγματα.
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Β'.

Κοινωνικά καθήκοντα.

§ 40. Τίνα είναι τα εκ τής οικογενείας πηγάζοντα καθή-
κοντα και πρώτον τί είναι γάμος ;

§ 41. Τίνα είναι τα καθήκοντα τών συζυγών ;

§ 42. Τίνα είναι τα καθήκοντα τών γονέων προς- τά τέκνα ;

§ 43 α'. Τίνα είναι τά καθήκοντα τών τέκνων πρός τούς
γονείς ;

§ 43 β', Παραδείγματα

§ 44. Τίνα είναι τα εκ τής πολιτείας γεννώμενα καθήκοντα
καί πρώτον τί είναι πολιτεία ;

§ 45 α'. Τίνα είναι τά καθήκοντα τών αρχόντων και τών
αρχομένων η τών πολιτών ;

§ 45 β'. Παραδείγματα.

§ 46 α'. Τίνα τα εκ τής εκκλησία; γεννώμενα καθήκοντα ;

§ 46 β'. Παραδείγματα.



ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΙΩ. Ν. ΣΙΔΕΡΗ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ

ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ λβ

ΣΕΙΡΑ 100 ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

1. Ό Ούρανός.

2. Ή 'Εκκλησία μας.

3. Ή Γή τοΰ πυρός.

4. "Ο "Ανθρωπος καί τό σώμα του.

5. Τά ώφελιμ. πτηνά τής 'Ελλάδος.

6. Ό Στρατιώτης.

7. Ό 'Υλικός κόσμος.

8. Τα καθήκοντα τοϋ πολίτου.

9. Ό μικρός Πλούταρχος, μέρος Α\

10. Ή Εύρώτη κατά τόν 19ον αίώνα

11. Ό Κυρ Σϊμος.

12. Ή Άκρ. πολις τών "Αθηνών.

13. Ai Μέλισσαι.

14. Ή Αίγυπτος.

15. "Ήλιος, ζωή και κίνησις.

16. Τα 'Ελληνικά γράμματα.

17. Νοσήματα και μικρόβια.

18. Ό Γεωργός.

19. Ό Κολόμβος.

20. Ό μικρός Πλούταρχος, μέρος Β'.

21.  Ό Χαρακτήρ.

22.  Ή βασίλισσα Βικτωρία.

23.  'Οδηγός τής οίκοδεσποίνης.

?4. Ό Έθνικός πλούτος, μέρος Α',

25. Μάρτυρες  τής έπιστήμης.

26. Ή 'Ρωσσία.

27. Ό "Εθνικός πλούτος, μέρος Β'.

28. Ό Μέγας "Αλέξανδρος.

29. Τό Δενδρον.

30. "Ιστορία ένός πλουσίον.

31. ΑΙ Πρώται βοήθειαι.

32. Ό-μικρός Πλούταρχος, μέρος Γ'.

33. "Ανέκδοτα ζώων

34. Τα "Ανθη.

35. Βενιαμίν Φραγκλίνος.

36. Ό Βίος τοϋ Ίησοΰ Χριστου.

37. ΑΙ "Ορνιθες.

38. ΑΙ Γειτόνισσαι.

39. Τό Γάλα.

40 Οι "Αργοναϋται.

41. Ό Καθαρός αήρ.

42. ΟΙ ΤρεΙς Μεγάλοι Ίεράρχαι.

43. Οι Μετανάσται.

44. Ό Οίνος.

45. Τό Κράτος τοΰ πλούτου.

46. Οΰάσιγκτων.

47. "Ο Μεταξοσκώληξ.

48. 'Ανακαλύψεις τοΰ 19ου αιώνος.

49. Τό Βρέφος.

50. Φρειδερίκος ό μέγας

51. 'Αποταμίευαις

52. "Ο Καπνός.

53. Ή Σουηδία.

54. 1 j Ψάρευμα.

55. "Ιστορία τής μετάξης.

56. 'Ηράκλειος.

57. 'Ιστορία τής Έκκλησίας.

58. Τά Μεταλλεία.

59. Έκ τών ήθικών του Πλουτάρχου,
,

60. Ήμερολόγιον Έρημίτου.

61 Ή Μακροβιότης.

62. Συλλογαι Φυσικής Ιστορίας.

63. Ή "Ιταλία.

64. Τα Θηρία.

65. Πειράματα Φυσικής.

66. "Ασωτος υΙός.



ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

007000082383



 Έν 'Αθήναις τη 23 Νοεμβρίου 1907
'

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

H ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΙ THΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Προς τον κ. Ά. Διομήδη Κυριακόν.

Καθηγητήν τής Θεολογίας έν τω Έθνικώ Πανεπιστημίω.

Συνωδά τη εκθέσει τη υποβληθεί ση τη I. Συνόδω ύπό του
άρχιμανδρίτου Πολυκάρπου Θωμά, τοϋ τήν πρός χρησιν τών
μαθητών τών Γυμνασίων συνταχθεισαν Χριστιανικών Ηθικήν
ύμών κατά Συνοδικήν εντολήν διεξελθόντος, αποφαίνεται ή
Ί. Σύνοδος, ότι εν τω συγγραμματι ύμών τοΰτω ουδέν περιέ-
χεται τό άντιπίπτον τοις δόγμασι τής 'Ορθοδόξου 'Ανατολικής
Εκκλησίας,

 Ό 'Αθηνών ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ πρόεδρος

'Ο Κεφαλληνίας ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ

 O 'Ηλείας ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ

 Ό Μεσσηνίας ΜΕΛΕΤΙΟΣ

 O Μαντινείας και Κυνουρίας ΓΕΡΜΑΝΟΣ

Ό Γραμματεύς
Άρχιμ. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΘΩΜΑΣ
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