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Ή διηγησις και εκθεσις της θείας διδασκαλίας
του Σωτήρος και τοϋ (3ίου αύτοϋ περιέχεται, εις. τό
'ρ' μέρος της ° Αγίας- Γραφής, ήτοι εις την Καινην
Δια&ήκΊΐν. Ή Καινή Διαθήκη ονομάζεται και Εναγ-
γέλιον, διότι έν αύτη περιέχεται ή χαρμόσυνος αγ-
γελία της σωτηρίας των άνθρά)πων άπο της αμαρτίας.
; }| Τα βιβλία τα αποτελούντα την Καινην Διαθήκη ν
-=Ιναι ε'ίκοσιν επτά, τά εξής :

Α') Τά τέσσαρα Ευαγγέλια των Ευαγγελιστών
Ματθαίου, Μάρκου, Λουκά και Ιωάννου.

Β') Αι πράξεις των 'Αποστόλων, αϊ γραφεΐσαι ύπο
τοϋ Εύαγγελιστοΰ Αουκά.

Γ') Αί δέκα τέσσαρες έπιστολαι του Αποστόλου
Παύλου· δηλαδή ' ή προς Ρωμαίους, α! δύο προς Κο-

Λ



ρινθ-ίους, ή προς Γαλάτας, ή προς Έφεσίους, ή προς ρ
Φιλιππησίους, ή προς Καλασσαεις, αί δύο προς Θεσ-ί!
σα λονικεΐς, αί δύο προς Τιμόθεον, ή προς Τίτο ν, ή.
προς Φιλήμονα καΐ ή προς Εβραίους.

Δ') Αί επτά καθ·ολικαι έπιστολαί, αί δποίαι ώνο-

-Λ II

μάσθ-ησαν οΰτω, διότι άπηυθ-ύνοντο προς άπάσας τάς:
τότε Χριστιανιπάς εκκλησίας. Είναι δε αύται* ή του
Ιακώβου, αί δύο του Πέτρου, αί τρεις του Ιωάννου
καΐ ή του Ιούδα* καί.

Ε') Ή Άποκάλυφις του Εύαγγελιστου Ιωάννου,
ήτις είναι και το μόνον προφητικον βιβλίον της Και-;]
νης Διαθήκης.
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1. Ευαγγελίαμός της γεννήσεως Ιωάννου
του Βασζτιβτοϋ.

Κατά τ ας ημέρας Ήρώδου του βασιλέως της Ιου-
δαίας εζη εις μικρόν τι χωρίον της ορεινής Ιουδαίας
ιερεύς τις ονομαζόμενος Ζαχαρίας, ε χω ν γυναίκα, ονο-
μαζομένην Ελισάβετ. Και οι δύο ήσαν δίκαιοι και
ευσεβείς, φυλάττοντες τάς έντολάς του Θεοΰ, άλλ'
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έλυποΰντο, διότι δεν είχον τέκνον, καθότι ή Ελισά-
βετ ήτο στείρα, άλλ' ουδέ ήλπιζον νά άποκτήσωσί..;
πλέον, διότι και οι δύο ήσαν γέροντες.

"Οτε ήλθε ν ή σειρά τής εφημερίας τοϋ Ζαχαρίου,.
δια νά τελέση τάς θεοπραξίας και νά θυμίαση εις
τον ναόν, έπορεύθη εις την Ιερουσαλήμ. Ένω δε κατά-
τήν τάξιν ένδεδυμένος την ίερατικήν στολήν και το
χρυσοΰν θυμιατήριον κρατών ανά χείρας εισήλθεν
εις τον ναον κκΐ εστη ενώπιον του θυσιαστηρίου καΐ
έθυμίαζεν, αίφνης έφάνη εις αυτόν άγγελος Κυρίου
και εστη προς τά δεξιά του θυσιαστηρίου. Ό Ζαχα-
ρίας ώς είδε τον άγγελον έφοβήθη. Ειπε δε προς
αυτόν 6 άγγελος. «Μή φοβοϋ, Ζαχαρία* διότι ειση-
κούσθη ή δέησίς σου και ή γυνή σου Ελισάβετ θά
γεννήση υίον και θ-ά καλέσης τό ονομ'α αύτοϋ Ίωάν-
νην. Και σύ και πολλοί άλλοι θά χαρώσι διά την
γέννησίν του. Ούτος θά γίνη μέγας ένώπ&ν του Κυ-
ρίου και θά πλησθή Πνεύματος αγίου εκ τής κοιλίας
ετι τής μητρός αύτοΰ. Και πολλούς άσεβείς Ίσραηλί-
τας θά φερη εις την όδόν τοϋ Κυρίου και θά ετοιμάστβ ]
διά τον Κύριον λαόν άγιον προς ύποδοχήν αύτοΰ»
Ειπε δε ό Ζαχαρίας προς τον άγγελον. «Καί είναι. |
δυνατόν νά γίνη τοΰτο, άφοΰ εγώ είμαι γέρων και ή I
σύζυγος μου στείρα και γραία ;» Αποκριθείς δέ δ
άγγελος ειπε προς αυτόν. «Έγώ είμαι 6 άγγελος Γα-
βριήλ, δστις παρίσταμαι ενώπιον τοϋ Θεοΰ, και δ
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θεος με άπέστειλε νά σοί ε'ίπω ταΰτα. Επειδή ομως
συ δεν έπίστευσας εις τους λόγους μου, ιδού θα μείνης
άφωνος μέχρι της ημέρας, καθ' ήνθά γίνωσι ταΰτα». -
Και ο μεν άγγελος έ'γινεν άφαντος, ό δε Ζαχαρίας
άφωνος. Γ0 δε λαός, δ προσευχόμενος κατ' έκείνην
την ώραν εξω, έθαύμαζε, διότι εχρόνιζεν δ Ζαχαρίας
έν τω ναφ.

Τέλος έξήλθεν, αλλά δεν ήδύνατο νά λαλήση* δια
νευμάτων δέ εδωκεν εις αύτδν νά ένοήσωσιν δτι ειδεν
δπτασίαν έν τφ ναω. Μετά ταΰτα άνεχώρησεν εις την
οικίαν του* ή δέ Ελισάβετ έκτοτε έ'μεινεν εγγυος.

'Β^. πόρισμα. Ό Θεός δοκιμάζει την ττίοτιν των δί-
καιοι και εττειτα εισακούει τάς δεήσεις και προσενγάς των
και χαροποιεί αυτούς.

Ρητά. «Έν παντι τη προσευχή και τη δεήσει μετά ευ-
χαριστίας τά αιτήματα υμών γνωριζέσθοο προς Θεόν» (Φι-
λιπ. δ', 7). «Εγγύς Κύριος πάσι τοις επικαλούμενοις αυτόν
έν αλήθεια . .... και τό θέλημα των φοβούμενων αυτόν
ποιήσει καΐ της δεήσεως αυτών έπακοΰσεται». (Ψαλ. ρμδ'

18-19).

2. Εναγγελ,ισμός της γεννήσεως I. Χριατον.

'Έξ μήνας μετά την εμφάνισιν τοΰ αγγέλου Γα-
βριήλ προς τον Ζαχαρίαν, ό ίδιος άγγελος εστάλη
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δπό του θεου είς την -κώμην Ναζαρέτ, προς μίαν!
παρθένον όνομαζομένην Μαριάμ. Αΰτη κατήγετο έκ ]
ρής γεννεάς του Δαβίδ, άλλ' ήτο πτωχή και μεμνη-|
στευμένη με άνδρα, δ οποίος ώνομάζετο Ιωσήφ. | »
Παρουσιασθείς ενώπιον αυτής δ άγγελος είπε. «

ρε, κεχαρι
χωμένη·
Κύριος
αοϋ' ενλο
γη μένη
ένγνναιξίν»
""Η παρθένος
έταράχθη ά- ί|
κούσασα τους
λόγους τοΰί
αγγέλου καί ]
διελο γ ί ζ ε τ ο |
καθ' εαυτή ν. !

Μ·ν Ο ~ .5

η φόβου,ι
Μαριάμ* διότι
ευρες /Α0ί,ν
παρά τώ Θείο. Ι

ι ' * '

- Και ιδού θά
συλλάβης καί

θά γέννησης υιόν, τον όποιον θά όνομάσης Ίησουν
(Σωτήρα). Ούτος θά γίνη μέγας και θά όνομασθ^

Ό Ευαγελισμός της Θεοτόκου.
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"υίδς του Υψίστου* καί θά δώση είς αυτόν Κύριος ό
Θεός τον θρόνον του Δαβίδ τοΰ πατρός αυτοΰ και θά
βασιλεύση είς τον οίκον Ιακώβ είς τους αιώνας και
της βασιλείας του δεν θά ύπάρχη τέλος». Εΐπ= δέ ή
Μαριάμ προς τον άγγελον. «Και πώς θά γίνη τοϋτο ;»
ΚαΙ αποκριθείς δ άγγελος είπε προς αυτήν. «Τοΰτο
-θά γίνη με την δύναμίν του αγίου Πνεύματος· διότι
είς τδν Θεδν τά πάντα/ είναι δυνατά. Ιδού δέ.
και ή συγγενής σου Ελισάβετ, μολονότι είναι γραία
και στείρα, συνέλαβεν υιόν και είναι τώρα, είς τον
έκτον μήνα της εγκυμοσύνης της». Τότε ή παρθένος
πιστεύσασα υπακούει είς τό θείον θέλημα και λέγει
προς τον άγγελον. «'Τδοϋ ή δούλη Κυρίον γένοιτο
\ μοι κατά τ ό ρήμά σον». Κα! άπήλθεν άπ' αυτής ό
άγγελος.

Ιωσήφ δέ ό μνηστήρ τής Μαριάμ, μή έχων ού-
Γδεμίαν εΐδησιν των διατρεςάντων, άμα είδεν αυτήν
|!εγκυον. απεφάσισε νά τήν άπολύση. Τότε εφάνη κατ5
; οναρ είς αυτόν άγγελος Κυρίου λέγων. «Ιωσήφ,.υιέ
Δαβίδ, μή φοβηθής νά λάβης Μαριάμ τήν γυναικά
σου* διότι τό εν αυτή παιδίον είναι έκ Πνεύματος
Ι-άγίου. Θα γεννήσης υίόν, τόν οποίον θα* όνομάσης
: Ίησοΰν, διότι αυτός θά σώση τον λαόν αύτοΰ από τών
άμαρτιών του. Τούτο δέ έγινε, διά νά πληρωθή ό
λόγος τοΰ Προφήτου. Ήσαίου ό οποίος ειπεν «Ίδου
παρ&ένος έν γαστρϊ εξει καί τέξεται υίόν και



10 Γέννησις Ιωάννου τον Έαπτιατοΰ

καλέαουοι τό ονομα αύτοϋ Εμμανουήλ». γΟ

Ιωσήφ έπραξε τότε καθώς διετάχθη.

ι

Ήϋ'. πόρισμα. Μεγάλη αρετή ή ταπεινοφροσύνη και η

είς Θεόν νττακοή καί ττίστνς.

.-·",-, - . \
Ρητόν. «Πει/θαρχεΐν δει Θεώ μάλλον η άνθρώποις»^

(Πραξ. ε', 29),

] 3. Γέννηαις Ιωάννου τοϋ Βαοττιατοϋ.

"Οτε ήλθεν ο ώρισμένος χρόνος, ή Ελισάβετ έγέν-
νησεν υιόν. "Ηκουσαν οι γείτονες και οι συγγενείς οτά
ό Κύριος έ'δειξε μεγάλην εύσπλαχνίαν εις αυτήν καί
έλθοντες συνέχαιρον αύτη.

Την δέ ογδόην ήμέραν μετά τήν γέννησιν του παι-
διού συνήλθον πάλιν οι συγγενείς εις τήν οικίαν τοί>
Ζαχαρίου, διά νά δώσωσιν, άφοΰ περιτμηθή, τό όνομα
εις τό παιδίον. "Ολοι δε ελεγον ότι πρέπει νά όνο-
μασθή Ζαχαρίας, καθώς ώνομάζετο ο πατήρ του. ""Η
Ελισάβετ όμως. είπεν. «"Οχι, πρέπει νά ονομασθίβ
Τωάννης ■ (=υίός χάριτος). «Και οι συγγενείς εΐπον.
«5 Αλλά δεν υπάρχει μεταξύ μας κανείς, φέρων τα
όνομα τοΰτο.» 'Ένευσαν τότε και προς τον πατέρα,
πώς πρέπει νά όνομασθή τό παιδίον. Εκείνος δέΤ
επειδή δεν ήδύνατο νά λαλήση, έζήτησε πινακίδιον
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I

και έγραψεν έπ' αυτοΰ. «Ιωάννης είναι το ονομα
! |του παιδιού.» Αμέσως δέ έλύθη ή γλωσσά του καί
ήρχισε νά λαλη και νά δοξολογή τον Θεόν. Τδ γε-
γονός τοΰτο ήκούσθη εις τα πέριξ και πάντες οι ά-
κούοντες έθαύμαζον, λέγοντες. «Τι άράγε θά γίνη

τό παιδίον τοΰτο : »

: | ' ·

Ό δέ Ζαχαρίας, ο πατήρ τοΰ παιδίου, έπληρώθη
Πνεύματος αγίου και προεφήτευσε, λέγων. «Εύλογη-
τός Κύριος ό Θεός -τοΰ Ισραήλ, διότι έπεσκέφθη τον
λαόν του και απεφάσισε νά σώση αυτόν, κατά τήν
δπόσχεσιν, τήν οποίαν εδωκεν εις τους πατέρας ημών.
Και σύ, παιδίον, προφήτης Κυρίου θά όνομασθής,
διότι θά προπορευθής τοΰ Κυρίου και θά έτοιμάσης
τήν όδόν του, ό όποιος έρχεται διά νά φωτίση τους
καθήμενους έν σκότει καί σκια θανάτου και όδηγήση
αυτούς εις οδόν ειρήνης». Τό δέ παιδίον ηΰςανε και
ένεδυναμοΰτο κατά τό πνεύμα, και μένον είς τάς έρη-
μους έτρωγεν άκρίδας (') καί μέλι άγριον μέχρι της
ημέρας, καθ' ή ν έπαρουσιάσθη είς τόν Ισραήλ. V"

ΈΦ. πόρισμα. Παρά τοις 'Ιονδαίοις ή άτεκνία εθεω-
ρείτο όνειδος και δείγμα δνσμενείας παρά τον Θεοϋ' διά τον-

ί ■
;--

1) Ακρίδες είναι τά γνωστά ζοράρια, τα οποΐα είναι μεγαλειτερα.
των παρ' ήμίν καί τά οποία έπετρέπετο νά τρώγωσιν οί Ιουδαίοι.
(ΛευίΓ. ια', 22).

Τήν γέννησιν Ιωάννου τοΰ- Βαπτιστοϋ έορτάξομεν τήν 24 Ιουνίου.

Γ' ».

Ι-' -, ·

I
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■ ■ |

το δ Ζαχαρίας και ή Ελισάβετ δεν ετίμώντο' επειδή δμως
ούτοι ήσαν ταπεινοί και πράοι και 6 Θεός ετίμησεν αυτούς,
πέμψας εις αυτούς ν ιόν, δότις εγένετο προφήτης και κήρυξ
τής αληθείας του Θεοϋ' διά τοΰτο και πρόδρομος τοϋ Σω-
τήρος και Βαπτιστής εγινεν.

Ρητόν. «Επέβλεψε Κύριος εις τήν προσευχήν των τα-

πεινών και ουκ εξουδένωσε τήν δέησιν αυτών», (ψαλμ.
ρβ', 17).

"ν ·¥ ·' ■'-■·. · . * · ' · ' .'- [

Τροπάριον. «Προφήτα κάί Πρόδρομε τής παρουσίας
Χριστοί), άξίθ3ς εύφημη σα ί σε ουκ εύποροϋμεν ήμεΐς, οί
πόθοο τιμο3ντές σε- στειροοσις γαρ τεκοΰσης και πατρός α-
φωνία λέλυνται τή ένδόξω και σεπτή σου γεννήσει καί σάρ-
κωσις Υίοϋ τοϋ Θεοϋ κόσμω κηρύσσεται» .

Γέννηαις τοϋ Ίηαον Χριατον.

ΓΌτε έπλησιάζον αί ή μέρα ι τής γεννήσεως του Ί.
Χρίστου, ο αυτοκράτωρ τής Ρώμης Αύγουστος Καί-
σαρ διέταξε νά άπογραφώσιν άπαντες οι υπήκοοι τοϋ
κράτους του έκαστος εις τήν πόλιν, εκ τής οποίας
κατήγετο. Άνέβη δε καί ο Ιωσήφ από τής Γαλι-
λαίας εκ τής πόλεως Ναζαρέτ είς τήν πόλιν Βη-
θλεέμ τής Ιουδαίας, διά νά απογραφή μετά ~ τής ;
μνηστής αυτοΰ Μαριάμ, διότι κατήγοντο και οι δύο
έκ τής γενεάς του Δαβίδ. Επειδή δέ είς τήν Βη-
θλεέμ είχε συναθροισθή πολύ πλήθος καί δεν εύρον"
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κατάλυμα, ήναγκάσθησαν νά ύπάγωσιν είς τό άκρον
της πόλεως, δπου υπήρχεν εν σπήλαιον, τό όποιον
έχρησίμευεν ως σταΰλος και διενυκτέρευσαν εντός αυ-
τοΰ. Ένψ δέ ήσαν εκεί, συνεπλη ρ ώθησαν αί ήμέραι
τοΰ τοκετοΰ και ή Μαριάμ έγέννησε τόν υίόν αυτής
τόν πρωτότοκον, τον έσπαργάνωσε καί τόν έθηκεν έν
τή φάτνη, διότι δέν υπήρχεν άλλος κατάλληλος τό-
πος εις τό σπήλαιον. Γ0 3Ιησούς Χριστός έγεννήθη
περί τό μεσονύκτιον, ότε οί πάντες έκοιμώντο.

Εκεί δμως πλησίον ποιμένες τίνες ήγρύπνουν, φυ-
λάττοντες τά ποίμνιά των. Καθ5 ήν ώραν λοιπόν έγεν-
νήθη το παιδίον, άγγελος Κυρίου παρουσιαστή αί-
φνης εις αυτούς, καί φώς μέγα ελαμψεν ένώπιον αυ-
τών. Οί ποιμένες έφοβήθήσαν φόβον μέγαν άλλ' άγ-
γελος είπε προς αυτούς. «Μή φοβείσθε* σας φέρω
μίαν χαροποιάν εϊδησιν, ή οποία θά χαροποιήση καί
ολον τόν λαόν. Σήμερον έγεννήθη είς τήν Βηθλεέμ
ο Μεσσίας. Ση μείον δέ της άναγνωρίσεως είναι τό εξής.
«Θά εΰρητε τό βρέφος έσπαργανο^μένον, κείμενον έν
τή φάτνη». Τήν ιδίαν δέ στιγμήν έφάνη καί πλήθος
άγγέλων, οί'τΐνες έδοξολόγουν τόν Θεόν, λέγοντες.

εν *Υψίατοις Θεώ καϊ έπϊ γης ειρήνη
έν άν&ρώτίοις ενδοκεία» Άφοΰ δέ οί άγγελοι ά-
Τίήλθον είς τόν ούρανόν, οί ποιμένες ειπον προς άλλή-
λους. «"Ας ύπάγωμεν λοιπόν είς τήν Βηθλεέμ διά νά
δω μεν τό πράγμα, τό όποί-ον ό Κύριος έφανέρωσεν
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εις ημάς». Ήλθον λοιπόνκαίευρον τήν Μαριάμ
τόν Ιωσήφ καί τό βρέφος [έσπαργανωμένον καί κε
νον έν τή φάτνη καί έπέστρεψαν δοξάζοντες καί ύμνου ν

Γέννησις τον Ίησον Χρίστου

τες τόν Θεόν δι5 όσα ήκουσαν καί είδον."1 Καί πάντες
άκουσαντες έθ-αύμασαν, δτε ήκουσαν τους ποιμένας ^ν<3
διηγώνται τό σημεΐον, τό όποιον ειδον είς τον ού
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Μετά οκτώ ημέρας άπδ τής γεννήσεώς του περιε-
τμήθή το παιδίον και . "ώνομάσθη Ίησοΰς,· όπως ό
άγγελος είχε παραγγείλη. Χ

στόρισμα. Ό βασιλεύς των βασιλενόντίον εγεννήΟη
§ν ταπεινότητι και εσγάτι] πενία, διδάσκων είς· ημάς την τα-
τζεινοφροσ ννην. ν....

Ρητόν. «Ούτως ήγάπησεν ό Θεός τον κόσμον. ώστε τον
ύίόν αΰτοΰ τον μονογενή εδωκεν, ϊνα πάς ό πιστεΰων εις
αυτόν μή άπόλληται, αλλ3 εχη ζωή.ν αιώνιον». (Ίωαν.

Υ, 16).

Τροπάριον. «Ή γέννησίς σου Χριστέ δ Θεός ημών,
ανέτειλε τω κόσμος τό φως τα τής γνώσεως* έν αυτή γαρ
οι τοις αστροις λατρεΰοντες υπό αστέρος έδιδάσκοντο, σε
προσκυνεΐν τον ήλιον τής δικαιοσύνης καί σε γινώσκειν εξ
ύψους άνατολήν. Κΰριε, δόξα σοι».

ί

Υ ·

' ό. Η Υπαπαντή τον I. Χριατον.

Άφοΰ συνεπληρώθ·ησαν 40 ήμέραι μετά τήν γέν-
νησιν τοΰ παιδιού δ Ιωσήφ καί · ή Μαρία εφερον τον
Ίησοΰν είς τήν Ιερουσαλήμ, διά νά τον άφιερώσω-
σιν εις τον θεόν, ώς πρωτότοκον' άρρεν, κατά τον
Μωσαϋκόν νόμον, καί νά προσφέρωσιν εις τον Θεόν
τήν νενομισμένην θυσίαν, ζεΰγος τρυγώνων ή δύο
νεοσσούς περιστερών.



16

€

Η "Υπαπαντή τοϋ Χρίστου

Έν "Ιερουσαλήμ εζη τότε Ιερεύς τις .γέρων, ευσε-
βής και δίκαιος ονομαζόμενος Συμεών, ό όποιος πε-
ριέμενε μετά πόθου- τήν έ'λευσιν του Μεσαίου. Εις
τούτον ειχεν άποκαλύψη τό άγιον Πνεύμα, ό'τι δεν
θά άποθάνη πριν ή ΐδη τον Χριστον. Καθ' ήν ώ-
ραν λοιπόν οι γονείς εφερον τον Ίησοΰν εις τον
ναόν, ο Συμεών οδηγούμενος υπό του αγίου Πνεύμα-
τος, ήλθεν εκεί, έλαβε τό παιδίον εις τάς άγκάλας
του και ηύχαρίστησε τον Θεόν, λέγων αΝϋν απο-
λύεις τον δονλόν οου, Δέοποτα, πατά τό ρή-
μα οου έν ειρήνη δτι εΐδον οι όφ&αλμοί μον τό
οωτήριόν οον, δ ήτοίμαοας κατά πρόσωπον
πάντων των λαών, φως εις άΦ&κάλυψιν έ&νών
και δόξαν λαον οου Ίοραήλ». Ό δε Ιωσήφ καί
ή Μαρία έθαύμαζον διά τούς λόγους τούτους. Ήτο δε
τότε έν τφ ναω και μία προφήτις, Άννα όνομαζομένη,
χήρα ευσεβής 84 ετών, ή οποία πάντοτε έμενεν έν
τφ ναφ, νύκτα καί ήμέραν λατρεύουσα τον θεόν με
νηστείας καί · δεήσεις. Καί αύτη άξιωθεΐσα νά ϊδη
τον Χριστον, ηύχαρίστει τον θεόν καί ώμίλει περί
αύτοϋ εις πάντας τους έλπίζοντας λύτρωσιν έν "Ιερου-
σαλήμ.

Οί γονείς του Ίησοΰ, άφοΰ έπραξαν όσα οιέτασσεν
ό νόμος, επέστρεψαν πάλιν εις τήν Βηθλεέμ, τό δέ
παιδίον ηΰξανε καί έπληροϋτο σοφίας καί. ή χάρις τοϋ
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"ΕΦ. στόρια μα. Πάντοτε ό Θεός εισακούει τάς δεήσεις
των ευσεβών και των δικαίων.

Ρητόν. «Επέβλεψε Κύριος επί τήν προσευχήν των τα-
πεινών καί ουκ έξουδένωσε τήν δέησιν αυτών», (ψαλμ'
ρβ', Π).

Τροσιάριον. «ΧαΤρε, κεχαριτωμένη Θεοτόκε Παρθένε,
εκ σοΰ γσρ άνέτειλεν ό ήλιος τής δικαιοσύνης, Χριστός ό
Θεός ημών, φωτίζων τους έν σκότει. Εΰφραίνου καί σΰ,
Προφήτα δίκαιε, δεξάμενος έν αγκαλαις τον ελευθερωτή ν
των ψυχών ημών, χαριζόμενον ήμΐν καί τήν άνάστασιν.

θ. ΙΙροακννηΰΐς των Μάγων.

'Ενω ακόμη εύρίσκοντο είς τήν Βηθλεέμ ό Ιω-
σήφ καί ή Μαρία, ήλθον έκ τής ανατολής είς Ιερο-
σόλυμα Μάγοι, οί όποιοι ήρώτων. «Που είναι ό νεο-
Ιγεννηθής βασιλεύς των Ιουδαίων; διότι εϊδομεν τον
άστέρα του είς τήν Άνατολήν καί ήλθομεν νά τον
προσκυνήσω μεν»· Άκουσας ταύτα ό βασιλεύς Ηρώ-
δης έταράχθη, καθώς καί όλη ή "Ιερουσαλήμ. Προ-
σεκάλεσε λοιπόν πάντας τους άρχιερείς καί γραμμα-
τείς των Ιουδαίων καί ήρώτα νά μάθη, πού γεν-
| ναται ό Χριστός. Εκείνοι δε είπον είς αυτόν. «Είς
τήν Βηθλεεμ τής» Ιουδαίας». Τότε ό Ηρώδης προ-
σεκάλεσε κρυφίως τους Μάγους καί εμαθε παρ' αύ-

Ευ&νφρονος Ιερά. Τενχος Γ'. 2
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των ακριβώς τον χρόνο ν, κατά τον όποιον" έφάνη ό |
άστήρ. Κατόπιν είπε προς αυτούς, «Υπάγετε εις τήν :|
Βηθ-λε^μ καί εξετάσατε άκριβώς περί τοϋ παιδίου, !
καί όταν εΰρητε αύτό,-ειδοποιήσατε μοι,'διά νά ελ- |
θω και έγώ νά τό προσκυνήσω.» Οι μάγοι άνεχώ- '

Ή Προσκύνησις των Μάγοον

, ,

ρησαν καί ιδού ό άστήρ, τον οποίον ειδον είς τήν
Άνατολήν, έφάνη και ώδήγει αύτούς εως ού έλθ-ών ]
εστη επάνω τής οικίας, όπου εύρίσκετο τό παιδίον.
ΕίσελΟ-όντες δε ούτοι εντός αύτής εύρον τό παιδίον )
μετά Μαρίας τής μητρός αύτοϋ και πεσόντες προσε-
κύνησαν αυτό. Έπειτα δέ άνοίξαντες τούς θησαυ- ;
ρους αυτών, προσέφερον είς αύτό δώρα, χρυσόν,
βανον και σμύρναν. Ένψ δέ έσκέπ&ντο νά μεταβώ- |
σιν είς τήν Ιερουσαλήμ και νά είδοποιήσωσι πάντα
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■ταΰτα ε!ς τόν Ήρώδην, άγγελος Κυρίου -κατ' δναρ

φανείς παρήγγειλεν αυτούς νά μή έπιστ'ρεψωσι προς

τόν Ήρώδην, διότι, εκείνος εχει σκοπό ν νά φονεύση

I το παιδίον. Δι' άλλης, τότε όδοΰ άνεχώρησαν είς τήν

πατρίδα των. ν
1 /

ΉΌ·. πόρισμα. "Αγγελος Κυρίου ώδήγησε δι* άλλης
όδοΰ εις την χώραν αυτών. "Ας παρακαλώ μεν λοιπόν και
ημείς τόν " Ύψιστον, διά νά μας κα&οδηγΓ] είς την πρέ-
\ πονσαν όδόν, την δδον δηλ. της αρετής και ας άποφεύγω-
μεν την όδόν της κακίας. Οί Μάγοι ήσαν σοφοί τών ανα-
τολικών εθνών. "Ολα τά έθνη τότε περιέμενον εν α Σω-
τήρα.

Έ*Ί]τόν. «Ό Θεός θέλεί πάντας ανθρώπους σωθήναι
και είς έπίγνωσιν αληθείας έλθεΐν» (Β', Τϊμοθ. β', 4,).

Τροπάριον. «Ή παρθένος σήμερον τών .ύπεροΰσιον
τίκτει και ή γη τό σπήλαιον τώ απρόσιτα) προσάγει, άγ-
γελοι μετά ποιμένων δοξολογόϋσι, Μάγοι δέ μετά αστέρος
'όδοιποροϋσΓ δι3 ημάς γαρ έγεννήθη παιδίον νέον δ προ
μϊώνων Θεός».

+ 7.

Φυγή είς Α'ίγυπτον. Βρεφοκτονία.

'Αφοϋ άνεχώρησαν οί Μάγοι, άγγελος Κυρίου φαί-
νεται. κατ' όναρ είς τόν Ιωσήφ, λέγων «Εγερθείς
παράλαβε τό παιδίον καί τήν μητέρα αυτοΰ καί φεΰγε
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είς Αίγυπτο ν καί μένε εκεί εως δτου σοι ειπω· διότι
ό Ηρώδης θά ζητήαη τό παιδίον, διά νά τό φονεύση.
Ό Ίωση φ ήγέρθη άμέσως, ελαβε τό παιδίον και
τήν μητέρα αύτοϋ έν καιρώ νυκτός και άνεχώρησεν
είς τήν Αίγυπτο ν.

Β (ϊ® 9 η  ΙμΡώ»»

Φυγή τοϋ Ίησοϋ εις Αϊγυαττον.

Ό Ηρώδης άνέμενε μετ' άνυπομονησίας τήν έπι-
στροφήν των Μάγων ότε όμως ειδεν ότι δεν επέ-
στρεψαν, ένόμισεν ότι. τον περιέπαιζαν καί ,,θυμ ωθείς
διέταξε καί έφονεύθησαν πάντα τά παιδία τής|Βη-
θλεέμ καί των περιχώρων, όσα ήσαν μικρότερα ] των
δύο ετών, νομίζων ότι μετ1 αύτών θά έφονεύετο ζκαί
δ νεογέννητος βασιλεύς των Ιουδαίων. 'Αλλ' ό Ίη-
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φΰς ήτο ήδη εις τήν Αΐγυπτον. Τότε επληρώθη ό
Ι\.όγος τοΰ προφήτου Ιερεμίου, 6 όποιος είπε* «Φωνή
«ν Ραμα ήκούσθη, θρήνος και κλαυΟμός καί οδυρ-
]Λος πολύς. Ραχήλ κλαίουσα τά τέκνα αυτής καί
ούχ ήθελε παρακλη θήναι, ότι ουκ είσίν».

Μετ' ολίγον άπέθανεν ό σκληρός Ηρώδης θάνατον
•^ίκτρότατον·-διότι άμέσως μετά τόν φόνον τών άθφων
Νηπίων (14 χιλιάδων) ήσθένησεν άσθένειαν δεινήν,
καθ5 ήν σκώληκες κατέτρωγον τάς σάρκας αυτοΰ, τό
σώμά του άνέδιδεν οσμήν άφόρητον, ώς,πτώμα, ώττε
«υδείς τών συγγενών ή φίλων έτόλμα νά τόν πλη-
σ|ιάση· επί τέλους έν μέσω δριμύτατων πόνων παρέ-
οωκε τήν βδ3λυρωτάτην αυτοΰ ψυχή ν. Τότε άγγελος
!ί£υρίου έφάνη είς τόν Ιωσήφ έν Αιγύπτω, λέγουν*
((Εγερθείς παράλαβε τό παιδίον καί τήν μητέρα
■χύτοΰ καί πορεύου είς τήν γήν 5Ισραήλ, διότι άπέ-
Β'ανον οί ζητοΰντες τήν ψυχήν τοΰ παιδίου». Ό
Ιωσήφ τότε ελαβε τό παιδίον καί τήν μητέρα αυτοΰ
καί ήλθεν είς τά μέρη τής Γαλιλαίας καί κατψ-
κησεν είς τήν Ναζαρέτ, διά να πληρωθή ό λόγος
τών προφητών «Ναζωραϊος χληϋ'ήαεται».^/^

ΉΌτ πόρισμα. 'Η σωτηρία τον "Ίησον άπδ τής σφα-
γής τοΰ 'Ηρόοδου διδάσκει ημάς ότι δ Θεός φροντίζει νά
φυλάττη σώαν τήν άγίαν αυτοΰ Έκκλησίαν από πάσης
επιβουλής.

Ρητόν. Φυλάσσει Κύριος πάντας τους αγαπώντας αυτόν
καί πάντας τους αμαρτωλούς εξολοθρεύει» (Ψαλμ. ρμα'. 20).
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8. 'Ο Ίηαοϋς δωδεκαετής έν τφ ναώ.

Κατά τήν έορτή'ν του Πάσχα δ Ιωσήφ καί
Μαρία έπορεύοντο- κατ5 έτος εις τήν Τερουσαλή
Παρελα3ον δε μείΚ εαυτών καί τόν Ίησοΰν, οτε

Ό Ίησονς δωδεκαετής κα-&·ήμ,ενος εν μέσα} τίον διδασκάλων,

ϊ

τος έγένετο δώδεκα ετών. 'Αφοΰ, δέ έτελείωσαν α0
ήμεραι της εορτής, οι γονείς του Ιησού ανεχωρησαν
μετά πολλών άλλων συνοδοιπόρων. Επειδή δέ
ώρα ν, καθ5 ήν άνεχώρουν δεν εΰρισκον τον
ένόμισαν ότι ήτο μεταξύ τής συνοδείας, ένω
είχε μείνη είς Ιερουσαλήμ. Τό εσπέρας '
αυτόν μεταξύ τών συγγενών καί φίλων, άλλά δεν
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ευρο ν ήναγκάσθησαν λοιπόν νά έπιστρέψωσιν εις Ιερου-
σαλήμ, ζητοϋντες ^αύτον. Μετά τρεις ημέρας ευρον
αυτόν εις τον ναόν, καθήμενον έν τφ μέσφ των δι-
δασκάλων, άκούοντα τήν διδασκαλίαν αυτών και επε-
ρωτώντα αυτούς. Πάντες δέ οι άκούοντες έθ-αύμαζον διά
τήν σύνεσιν και τάς άποκρίσεις τοϋ δωδεκαετούς
παιδίου. Είπε δέ προς αύτόν ή μήτηρ του. «Τέκνον,
διατί έκαμες εις ή μας τοϋτο ; Ιδού δ πατήρ σου καί
εγώ λυπούμενσι σέ Ιζητοϋμεν»·. Καί δ Ιησούς ειπε
προς αυτήν «Διατί μέ εζητεΐτε; Δεν γνωρίζετε .ότι
επρεπε. νά ευρίσκωμαι έν τώ οΐκφ τοϋ πατρός μου;»
Ούτοι όμως δεν ένόησαν τον λόγον, τον όποιον είπεν
εις αύτού<:. Άνεχώρησε δέ μετ3 αυτών ε:ς Χο-Χαρέτ

Λ Γ ' \ Λ , .,

και υπετασσετο πάντοτε εις αυτους. \

Ή&. πόρισμα. Ή εν τω ν αφ διατριβή ϊον "Ιηοοϋ δι-
δάσκει ημάς δτι εκ παιδικής ηλικίας πρέπει νά άσχολώμεϋα
είς τήν άκρόασιν και τήν μελέτην τον ΰείον λόγον ψοιτών-
τες είς τον ναόν και άκροώμενοι τον ΰείον κηρύγματος.
Προς δε δτι πρέπει νά νποτασσόιμεθα είς τους γονείς ημών-

Ρητά. «Τά τέκνα ύπακοΰετε τοίς γονεϋσιν ημών κατά
πάντα" τοΰτο γαρ έστιν εύάρεστον τω Κυρίοο» (Κολασ. γ ,
20).«Κύριε, ήγάπησα εύπρέπειαν οίκου σου καί τόπον σκη-
νώματος δόξης σου» (ψαλμ, κε', ι\). '
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ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ. ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΒΙΟΥ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ

1. Κήρυγμα Ιωάννου.

Ό "Ιωάννης, δ υιός τοΰ Ζαχαρίου καί τής Ελι-
σάβετ κατά τά έτη τής νεανικής του ηλικίας διέτρι-
βεν εις τήν έρημο ν τής Ιουδαίας, ζών βίον σώφρονα
και εγκρατή. Ήτο ένδεΒυμένος φορέματα έκ. τριχών
καμήλου καί έζωσμένος μέ δερματίνην ζώνην, ·έτρέ-
φετο δέ μέ ακρίδας καί μέλι άγριον. "Οτε δέ ήτο βα-
σιλεύς τής μεν Ιουδαίας δ Πόντιος Πιλάτος, τής δέ
Γαλιλαίας Ηρώδης δ ' Αντίπας, δ Θεός διέταξε τον
Ίωάννην να ύπάγη εις όλην τήν περί/ωρον του
Ίορδάνου καί νά κηρύττη βάπτισμα μετανοίας είς
άφεσιν αμαρτιών, λέγων. «Μετανοείτε, διότι ηγ-
γικεν ή βασιλεία τών ουρανών». Πολλοί τότε
Ιουδαίοι ήρχοντο πρός αυτόν άπό τά ^Ιεροσόλυμα
καί άττό άλλα μέρη καί έβατττίζοντο είς τόν Ίορδά-
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νην ποταμόν ύπ' αύτου, έξομολογούμενοι τάς άμαρ-
-τίας αυτών. "Ελεγε δέ προς αυτούς. «Ποιήσατε
χαρσνονς άξίονς τής μετανοίας· σιάν γαρ δέν-
δρον, μή σζοιοϋν καρπόν καλόν έκκόπτεται
χαϊ είς σινρ βάλλεται». Πολλοί τότε, άκούσαντες
ότι είναι ανάγκη νά κάμωσι καρπούς άξιους τής με-
τανοίας διά νά σωθ-ώσιν, ήρώτησαν τον Ίωάννην, τΐ
πρέπει νά πράξωσι καί ποίοι εΐναι οι καρποί τής
μετανοίας. "Ο Ιωάννης είπε προς αύτούς· «"Οστις
εχει δύο χιτώνας, ας δώση τον ένα είς τον μή έ-
χοντα, καί όστις εχει τροφάς άς πράξη ομοίως.»

Ήλθον δέ καί τελώναι, διά νά βαπτισθ-ώσι καί
στρατιώται καί ήρώτων αυτόν. «Διδάσκαλε, τι νά
πράξωμεν;» "Ο δέ Ιωάννης έλεγεν είς αύτούς. «Μή
εισπράττετε περισσοτερον, άφ' όσα ό νόμος παραγ-
γέλει» προς δε τούς στρατιώτας ελεγε* «Μή πιέζετε
καί μή άδικείτε κανένα* άρκεΐσθε δέ είς τον μισθ-όν
■σας». Επειδή δέ τίνες διελογίζοντο, μήπως αυτός
.είναι ό περιμενόμενος Μεσσίας, ό Ιωάννης ειπεν
, ενώπιον πάντων* «Δεν είμαι εγώ ό Χριστός· ούτος
-ερχεται οπίσω μου, του όποιου εγώ δεν είμαι ικανός
νά-λύσω τον ιμάντα τών υποδημάτων.» Άκούσαντες
δέ καί οι άρχιερεΐς ότι βαπτίζει, άπέστειλαν ιερείς τινας,
διά νά τον έρωτήσωσι, διατί βαπτίζει; μήπως είναι
δ Χριστός ή ό Ηλίας;» Άλλ' ό Ιωάννης άπεκρί-
θη καί προς αύτούς* «'Εγώ δεν είμαι ο Χριστός,
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ουτε ο Ηλίας. Έγώ είμαι έκείνος, περί του οποίου-1
ό προφήτης Ησαΐας είπε. Φωνή βοώντος έν ττ/
έρήμω, ενϋ'νναται τήν όδόν τον Κνρίον,» δ δε

Χριστός ευρίσκεται μεταξύ σας. Έγώ σας Βαπτίζω
μέ ύδωρ, ένφ εκείνος θά σας βάπτιση μέ Πνεύμα,
άγιον καί μέ πυρ. Ούτος κρατεί τό πτύον (δίδασκα- ί
λ ία, κήρυγμα) εις τάς χείράς: του, μέ τό όποιον -θα
καθαρίση τό άλω νιο ν αυτοΰ, και τον μέν σίτο ν (οι
πιστοί) θά συνάξη είς τήν άποθήκην του (βασιλεία
τών ουρανών), τό δέ άχυρο ν (οί άπιστοι) θά κατα-
καύση μέ πΰρ άσβεστον». Ταΰτα καί άλλα πολλά προ-
τρέπω ν έλεγεν είς τόν λαόν.

ι ί 53

πόρισμα. Διά νά γίνω μεν λοιπόν άξιοι τής ουρά-
νιοι; βασιλείας εχομεν καθήκον άμάρτάνοντες νά μετανοώ—\
μεν, δεικνύοντες την μετάνοιαν ημών δ/' έργων διότι άλλοις
όμοιάζομεν προς δένδρον «μή ττοιονν καρτζόν καλόν», τό
όποιον «κόπτεται και είς π ν ρ βάλλεται».

2. Βάπτισις τον Ί. Χριατον.

"Οτε δ Ίησοΰς έγινε τριάκοντα ετών ήλθε ν άπο
τής Γαλιλαίας είς τόν Ίοοδάνην προς τόν Ίωάννην,
διά νά βαπτισθή υπ' αυτοΰ. Ό Ιωάννης δμως ήμ~
πόδιζεν αυτόν λέγων «Έγώ έχω άνάγκην νά βα-
πτισθώ υπό σοΰ καί σύ έρχεσαι πρός με»; δέ;;
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Ίησους είπε* «Άφες τώρα, διότι ημείς πρέπει νά
έκπληρώσωμεν πάσαν δικαιοσύνη^». Τότε δ Ιωάννης
έβάπτισε τον
Ίησοΰν. Άφ-
οΰ δέ έβαπτί- ^^^^^^^^^ . 5§1§|Β
σθη δ Ίησοΰς,

θ-εν άπό του - ^ - "Λ 1

ύδατος* και ι- 1 % _ „ ; , 1

δού ήνεώχθ-η-
σαν οί ουρα-
νοί, και το
Ιϊν ε ΰ μ α του
Θεοΰ κατέβη
ί -έπ' αύτοΰ έν
εΐδει' περιστε-
ράς καί φωνή
έκ τοΰ ουρα-
νοΰ ήκούσθη,

χ^νΌ^φα· Οΐ) Ή βάσττισις τοϋ 'ΐ7]σοϋ Χριστοϋ.

τός έατιν δ νΐός μον δ άγαπητός, ένω ην-
δόκηαα.

τι όρισμα. Το βάπτισμα τοϋ. Κυρίου "Ιησού διδά-
σκει ημάς δτι δφείλομεν νά εκπληρώμεν τά '&εια παραγ-
γέλματα.

Σημ.— Διά τοΰ βαπτίσματος τοΰ Ί. Χριστοΰ έφανε-
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ρώθη ακριβέστατα και τό μυστήριον τής "Υπερουσίου
Τριάδος: διότι ό μεν Υιός έβαπτίζετο, τό άγιον Πνεύμα |
κατήλθεν έπ* αύτοϋ εν εί'δει περιστεράς και ή φωνή τοΰ ;
Πατρός εκ τοΰ οΰρανοϋ επευφημεί. Διη' τοΰτο και ή βά-
πτισις τοϋ Ί. Χριστοί) λέγεται Θεοφάνεια. Τήν έορτήν |
τών Θεοφανείων ή Εκκλησία ημών εορτάζει τήν 6ην
Ιανουαρίου, οτε -ψάλλονται και τά εξής τροπάρια.

«Έν Τορδάνη βαπτιζομένου σου, Κύριε, ή της Τριά-
δος εφανερώθη προσκΰνησις' τοΰ γαρ γεννήτορος ή φο3νή
προσεμαρτΰρει σοι, άγαπητόν οε υίόν όνομάζουσετ και τό
Πνεΰμα έν εϊδει περιστεράς έβεβαίου τοϋ λόγου τό ασφα-
λές. Ό επιφανείς, Χριστέ ο θεός, και τόν κόσμον φωτί-
σας, δόξα σοι».

«Έπεφάνης σήμερον τή οικουμένη και τό φώς σου Κύ-
ριε, έσημειώθη εφ" ημάς, εν έπιγνώσει ύμνοΰντάς σε.
Ήλθες έφάνης τό φώς τό άπρόσιτον».

«Μνήμη δικαίου μετ' εγκωμίων, σοι δέ αρκέσει ή μαρ-
τυρία τοΰ Κυρίου, Πρόδρομε" ανεδείχθης γαρ ο νιο; καί
προφητών σεβασμκοτείρος, ότι καί έν ρείθροις βαπτίσαι
κατηξιώθης τόν κηρυττόμενον. 'Όθεν τής αληθείας υπερ-
αθλήσας, χαίρων εύηγγελίσω καί τοις έν "Αδη Θεόν φα-
νερωθέντα έν σαρκί, τόν αΐροντα τήν άμαρτίαν τοΰ κόσμου
καί παρέχοντα ήμίν τό μέγα έλεος».

3. Πειρασμοί τον Ίησον έν ττ} Έρήμω.

Μετά τό βάπτισμα φέρεται υπό του Πνεύματος ό
Ίησοΰς είς τήν έρημο ν, διά νά πειρασθ-ή υπό τοΰ
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διαβόλου. Είς τήν έρημον έ'μεινεν ό Ίησοΰς 40 ή-
μέρας καί 40 νύκτας προσευχόμενος καί νηστεύων,
διά νά ένισχυθή είς τό μέγα έργον, διά τό όποιον
κατήλθεν επί τής γής. Άφοΰ δέ ένήστευσε 40 ή μέ-
ρας, ύστερον έπείνασε. Τότε έρχεται πρβς αυτόν ό
διάβολος καί τφ λέγει, «Έάν είσαι υιός τοΰ Θεοΰ,
είπε οί λίθοι ούτοι νά γίνωσιν άρτοι» Ό δέ Ίησους
άπεκρίθη. «Είναι γεγραμμένον ότι ό άνθρωπος δεν ζή
μόνον μέ άρτον, άλλα μέ πάντα λόγον, έξερχόμενον
άπο τοΰ στόματος τοΰ Θεοΰ». Μετά ταΰτα παραλαμ-
βάνει αυτόν ό διάβολος καί τον φέρει είς τήν άγίαν
πόλιν καί άφοΰ άνεβίβασεν αυτόν είς το πτερύγιον
τοΰ ναοΰ, λέγει προς αυτόν. «"Αν είσαι υιός τοΰ Θεοΰ
ρίψον σεαυτον κάτω· διότι είναι γεγραμμένον, ότι
; θά διατάξη τους άγγέλους του νά σε λάβωσιν είς τάς
| χεΐράς των, διά νά μή κτυπήσης είς λίθον τον πόδα
σου». 'Αλλ' ό Ίησοΰς εκ τής Αγίας Γραφής απέ-
δειξε τήν μωρίαν τών λόγων τοΰ διαβόλου, ειπών.
«Είναι γεγραμμένον, ότι δεν πρέπει νά πειράζης Κύ-
ριον τόν Θεόν σου». *Ό διάβολος τότε καταφεύγει είς
τρίτον πειρασμόν, διά τοΰ οποίου ένόμιζεν ότι ήδύ-
νατο νά δελεάση τόν Ί. Χριστόν. · Φέρει λοιπόν αυτόν
είς όρος υψηλόν καί δεικνύει είς αυτόν πάσας τάς
βασιλείας τοΰ κόσμου καί τήν δόξαν αυτών καί τφ
λέγει. «Ταΰτα πάντα θά σοι δώσψ, έάν πέσης καί
μέ προσκυνήσης». Τότε ό Ίησοΰς άπεκρίθη. «'Τπα-
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γε οπίσω μου, Σατανά· διότι είναι γεγραμμένον έν
τφ νόμφ, ότι «Κνριον τόν Θεόν σον σνροσκννή- |||
σεις καϊ αντω μόνω λατρεύσεις». Ό διάβολος ί
ΐδών ότι ήτο αδύνατον νά άπχτήση τον Ίησοΰν, ά-
φήκεν αύτό'* και άνεχώρησεν, οί δε άγγελοι έλθόν-
τες υπηρετούν αύτόν..

ίΐδ'

'ΙϊΦ. πόρισμα. Διά τής νηστείας και τής προσευχής
δυνάμεθα νά καταβάλαιμεν πολλούς πειρασμούς. Πολλάκις
δ διάβολος προσπαθεί νά μας άπατήση με υποσχέσεις ψ εν- Ι
δεις προσκαίρον δόξης και φϋαρτής τιμής. 'Λλλ' ό εύσετ
βής και φρόνιμος άνθρωπος πράττει εκείνο μόνον, τδ ό-
ποιον υπαγορεύει δ θεός, ή' συνείδησις και τδ λογικόν.

Ρητόν. «Ύποτάγητε τω Θεώ άντίστητε τώ διαβόλω και ί
φεΰξεται αφ5 υμών» (3Ιακωβ. δ' (7).

4. Οί μαϋ>ηταϊ τον Ίησοϋ.

"Ημέραν τινά ένφ ό Ιωάννης ίστατο είς τον Ίορ-
δάνην ποταμον μέ δύο έκ των μαθητών αύτοΰ, τον
Άνδρέαν καί τον Ίωάννην, είδε τόν Ίησοΰν περιπα^
τοΰντα καί είπε προς αύτούς· «"Ιδε ό αμνός τοϋ
Θεοϋ, ό αϊρων τήν άμαρτίαν τοϋ κόσμον». Οί
δύο ούτοι μαθηταί τοΰ Ιωάννου ήκολούθ-ησαν άμέ-
σως τόν Ίησοΰν. Ό Ανδρέας (ό όποιος καί πρωτό- {
κλητος λέγεται) ευρίσκει τόν άδελφόν του Σίμωνα καί :
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Φλέγει είς αυτόν. «Ευρίκαμεν τόν Μεσσίαν» καί έφερεν
αύτόν προς τόν Ίησοϋν. ΓΟ Ίησοΰς, ό οποίος πρώτην
φοράν βλέπει αυτόν, τφ λέγει* «Συ είσαι ό Σίμων, ό
υιός τοΰ Ίωνά; Σύ θά όνομασθής Πέτρος (άνθρωπος
στερεός ώς ωσάν βράχος»). Έκτοτε ό Πέτρος έμεινε.
πλησίον του. Ό Ιωάννης παρέλαβε καί τόν άδελφόν του
'Ιάκωβον.

Τήν επαύριον ηθέλησε ν ό Ίησοΰς νά έξέλθη είς τήν
ϊΓαλιλαίαν' καθ' όδόν ευρίσκει τον Φίλιππον καί τω
λέγει- «Άκολούθει μοι». Καί ό Φίλιππος τόν ήκο-
λούθησεν. "Ητο δέ ό Φίλιππος έκ τής πόλεως Βηθ-
σαϊδά, πατρίδος τοΰ Ανδρέου καί τοΰ Πέτρου. Ό
•Φίλιππος πάλιν ευρίσκει τόν φίλον του "Ναθαναήλ
τκαί τω λέγει μετά χαράς. «Εκείνον, περί τοΰ οποίου
'εγραψεν δ Μωϋσής καί οί προφήται, εύρήκαμεν, Ίη-
σοϋν, τον υίόν τοΰ Ιωσήφ, τόν άπό Ναζαρέτ». Τότε
;ό Ναθαναήλ, ό οποίος έγνώριζεν ότι ή Ναζαρέτ ήτο
;μικρόν καί άσήμαντον χωρίον, κακίστην έχον ύπόλη-
|φιν, τψ λέγει* «Έκ Ναζαρέτ δύναται νά προέλθη τι
αγαθόν»; °0 δέ Φίλιππος τψ άπαντα· «"Ερχου
•καί ϊδε». "Οτε ό Ίησοΰς είδε τόν Ναθαναήλ έρχόμε-
>νον ειπεν* "Ιδε άληθώς Ισραηλίτης, είς τόν όποιον
δόλος δεν υπάρχει». Καί ό Ναθαναήλ θαυμάσας διά
|Εους λόγους, τούτους λέγει* «Πόθεν μέ γινώσκεις»; Ό
δέ Ίησοΰς άποκρίνεται* «Πριν σέ καλέση ό Φίλιππος
■σε είδον, δτε έκάθησο υπό τήν συκήν. Τότε ό Ναθα-
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ναήλ άνεφώνησε* «Ραββί (διδάσκαλε), σύ είσαι ό υιός.
τοΰ θεοΰ, σύ είσαι δ βασιλεύς τοΰ Ισραήλ». Ούτοι,
ήσαν οι πρώτοι μαθηταί τοΰ Σωτήρος Χριστοΰ.

Ό Ίησοΰς παραλαβών τους μαθητάς τούτους περίτ-
ήρχετο δλην τήν Γαλιλαίαν διδάσκων είς τάς συνάγω-
γάς καί κηρύττων δτι αυτός είναι δ υπό. τών προφη-
τών προκηρυχθείς Μεσσίας καί δτι ήλθεν είς τον
κόσμον, διά νά σώση τους ανθρώπους άπό τής
αμαρτίας. ΙΙρος έπικύρωσιν τών λεγομένων του έκαμνε
καί πολλά θαύματα* έθεράπευεν άνιάτους άσθενεϊς,
παραλυτικούς, δαιμονιζομένους, σεληνιαζομένους καί
άνίστα νεκρούς. Ή φήμη τής διδασκαλίας καί τών
θαυμάτων του ήκούσθη πανταχού καί πολύς οχλος
ήκολούθη αυτόν άλλοι μεν, διά νά άκουσωσι τήν
διδασκαλίαν του καί άλλοι εφερον είς αυτόν, τους
άσθενεΐς των, τους όποιους έθεράπευεν δ Ίησοΰς-
πολλοί δέ βλέποντες τά θαύματα καί άκούοντες τήν
διδασκαλίαν του έπίστευον είς αυτόν.

Έκ τών πολλών μαθητών του δ Ίησοΰς είχε πάν-
τοτε μεθ'έαυτοΰ συνοδούς 12, τών όποιων τά ονόματα
'ειναι: Σίμα^ δ λογόμενος Πέτρος καί 'Ανρέας δ άδελ-
φός αυτοΰ* Ιάκωβος καί Ιωάννης, υιοί Ζεββεδαίου,.
Ματθαίος, Βα^θ^λαμ^ιος^η Ναθαναήλ, Θαδδαΐος,
Φίλιππος, θωμα^ δ υιός τοΰ 5 Αλφαίου^

Σίμων δ Καννανίτης καί 'Ιούδα^ δ Ισκαριώτης. Ού-
τοι έγκαταλείψαντες τάς οικογενείας των καί τά εργα
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ν, ήκολουθουν συνοδεύοντες πάντοτε τόν Ίησοΰν
τα καί ήμέραν.

Μεταξύ των μαθητών τοΰ Ίησοΰ άναφέρονται καί
λη τινα τοΰ μεγάλου συνεδρίου τών Ιουδαίων, ό
ικόδημος επίσημος Φαρισαίος, Ιωσήφ ό από Άρι-
αθείας, ό άρχιτελώνης Ζακχαΐος καί άλλοι. Προσέτι
αναφέρονται καί ευσεβείς τίνες μαθήτριαι, Μαρία
τοΰ Κλωπά, Μαρία ή Μαγδαλινή, Σαλώμη ή μή-
ρ τών υιών Ζεββεδαίου, Μάρθα καί Μαρία αί ά-
ελφαί τοΰ Λαζάρου, Ιωάννα ή σύζυγος τοΰ Χουζά
Σουσάννα καί άλλαι. γ

ΉΌ·. στόρια μα. Μ.Αν ϋέλωμεν καί ήμεϊς νά γίνω μεν ά-
| ιοι μαϋηται τοΰ Κνριον, δφείλομεν άφοΰ αφήσω μεν πάσας
άς κακίας και πονηρίας ημών νά πράττωμεν τό άγιόν του
$ έλημα.

Ρητόν. «"Οστις θέλει οπίσω μου ελθεΐν άπαρνησάσθω
αυτόν και άράτω τόν σταυρόν αύτοΰ καί άκολουθήτω
χοι» (Μαρκ. ή, 34).

5 Άποτομ,ή τής κεφαλής Ιωάννου
τοϋ Βαπτιοτοϋ.

Ό Ηρώδης Άντίπας, ό ήγεμών τής Γαλιλαίας
ίρνέλαβε τόν Ίωάννην τόν Βαπτιστήν, έδεσε αύτόν καί

Ευ&νφρονος Ιερά. Τενχος Γ'. 3
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τον ερριψεν είς τήν φυλακήν χάριν τής Ήρωδιάδος τής
γυναικός Φιλίππου τοΰ άδελφοΰ του, τήν οποίαν ήρ-
πασεν από αυτόν, διότι έ'λεγεν είς αυτόν ό Ιωάννης.
«Δεν επιτρέπεται νά έχης σύζυγον τήν γυναίκα τοΰ
άδελφοΰ σου.» Διά τοΰτο ή Ήρωδιάς έμίσει τον Ίωάν-
νην καί προσεπάθ-ει νά καταπείση τον Ήρώδην νά
τόν φονεύση* άλλά δεν ήδύνατο* διότι ο Ηρώδης
έφοβεΐτο τόν Ίωάννην, επειδή έγνώριζεν δτι ήτο δί-
καιος καί άγιος.

Ήμέραν τινα ό Ηρώδης έώρταζε τά γενέθλιά του
καί έδιδε δεΐπνον είς τους μεγιστάνας, χιλιάρχους καί
πρώτους τής Γαλιλαίας. Ένώ δέ έκάθηντο πάντες
είς τήν τράπεζαν καί ετρωγον, είσήλθ-εν είς τήν αι-
νούσαν ή κόρη τής Ήρωδιάδος καί έχόρευσεν ένώ-:
πιον όλων. Τοΰτο ευχαρίστησε μεν πάντας τους
προσκεκλημένους, ιδία δμως τόν Ήρώδην, ό όποιος
καί είπεν είς τό κοράσιον μεθ' όρκου* « Ζήτη σον |
παρ' έμοΰ δ,τι καί αν θέλης νά σοι δώσω* καί το|
ήμισυ ακόμη τής βασιλείας μου». Τό κοράσιον Ι-|
σπεύσε πρός τήν μητέρα του καί ή ρώτησε* «Τί νά
ζητήσω»; Εκείνη τω είπε* «Ζήτησον τήν κεφα-
λήν Ιωάννου τοΰ βαπτιστοΰ». Ήλθε τότε καί είπε
πρός τόν βασιλέα* «Θέλω νά μοί δώσης άμέσως τήν*
κεφαλήν Ιωάννου τοΰ βαπτιστοΰ». βΟ βασιλεύς πολύ|
έλυπήθη άκούσας τ-οΰτο* άλλ' επειδή ώρκίσθη ένώ-!
πιον τών προσκεκλημένων, δεν ήθ-ελησε νά παραβη,

ϊ
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τήν ύπόσχεσίν του. Διέταξε λοιπόν νά άποκεφαλίσωσι
τόν 5 Ιωάννη ν και νά δώσωσι τήν κεφαλήν του εις
τό κοράσιον τό δέ κοράσιον έ'δωκεν αυτήν είς τήν
μητέρα του. "Οταν εμαθον τοΰτο οι μαθ-ηταί τοΰ
[Ιωάννου ήλθ-ον και ελαβον τό σώμα αύτοΰ καί τό
εθ-αώαν.

ι

3 Η& στόρια μα. ΙΓρέττει νά στροσέ/ΐ] τις νά μή δίδ)] νττ ο-
ογέοεις άφρόνονς, ττολν δε' τιεριοόότερον μεϋ* δρκον.

Ρηχάί «Έγώ δεν λέγω ύμϊν μτ^ δμώσαι ολως» (Ματθ.
|ε', 34^. Τίμιος εναντίον Κυρίου ό θάνατος τών οσίων
αύτοΰ» (ψαλμ. ια', 6).

^ Τροσιάρίον. «Ή τοΰ Προδρόμου ένδοξος άποτομή οίκο-
ι νο μία γέγονέτις θεϊκή, ίνα καί τοις έν "Αδη κηρΰξη τήν έ'λευ-
σιν. Θρηνείτω οΰν Ήρωδιάς, ά'νομον φόνον αίτήσασα' οί\
νόμο ν γαρ τόν τοΰ Θεοΰ, ου ζώντα αιώνα ήγάπησεν, αλλ

βπίπλαστον ποόσκαιοον».

' / ■
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ΠΕΡΙΟΔΟΞΓΓ'.

ΔΗΜΟΣΙΟΣ^ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ. ΘΑΥΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ
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1. 'Ο έν Κανα γάμος.

'"'.'■■ ■ τ ί|
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Τό πρώτον θ-αΰμά του ό Ιησούς εποίησεν εις τήν !
Κανάν, πόλιν τής Γαλιλαίος. Γάμος έγένετο εις τήν
Κανάν, βίς τον οποίον προσεκλήθ-ησαν καί ή μήτηρ,
του Ίησοΰ καί ό Ίησοΰς μετά τών μαθητών του.;]
Επειδή δέ δ οίνος έτελείωσε, λέγει ή μήτηρ τοΰ
Ίησοΰ πρός αυτόν* «Οίνον δέν έχουσιν». Άλλ' δ Ίη-
σοΰς λέγει πρός αυτήν* «Τί μας μέλει, μήτερ* δεν
ήλθεν ""ακόμη ή ώρα μου». Λέγει ή μήτηρ τοΰ Ίη-
σοΰ πρός τους ύπηρέτας* «"Ο,τι καί αν σας εΐπη,
πράξατε». Ύπήρχον δέ έκεϊ εξ υδρίαι μέγισται. Λέ-
γει ό Ίησοΰς πρός τους υπηρέτας* «Γεμίσατε τάς
υδρίας ταύτας ύδατος»* καί εγέμισαν αύτάς έως άνω.
Καί λέγει πρός αύτούς* «Δώσατε έκ τούτου πρός τόν
άρχιτρίκλινον». Άμα δέ ούτος, επιεν έκ τοΰ ύδατος



ΔΤεταμόρφωσις τοϋ Σωτήρος 37

εκείνου καί είδεν ότι ήτο μεταβεβλημένον είς οίνο ν
εξαίρετον, προσκαλεί τόν νυμφίον καί λέγει πρός
αυτόν* «Πάς άνθρωπος πρώτον τόν καλόν οίνον φέρει
καί, όταν οί προσκεκλημένοι μεθυσθώσι, φέρει τον
[κατώτερον* ενφ συ έφύλαξας τόν καλόν οίνον έως
τώρα».

Τούτο είναι τό πρώτον θαΰμα, τό όποιον εποίησεν
ό 5Ιησούς καί έφανέρωσε τήν δόξαν αύτοΰ καί έπίστευ-
σαν είς αυτόν οί μαθηταί αύτοΰ.

ΉΌ1. πόρισμα. "Αξιομίμητον παράδειγμα ενπειϋείας και
νπακοής πρός τήν μητέρα αύτοΰ προβάλλει εις ημάς εαυτόν
ό 'Ιησούς.

ί Ρητόν. «Μέγας ει, Κύριε, και θαυμαστά τά έργα σου,
καί ουδείς λόγος έξαρκέσει πρός ΰμνον τών θαυμασίων
σου !»

I. - ■ ,

ψ 2. Μεταμόρφωοις τον Σωτήρος.

Ήμέραν τινά θέλων ό Ίησους νά δείξη είς τους
μαθητάς αυτου .τήν δόξαν του, τήν οποίαν έμελλε νά
εχη μετά τήν είς ουρανούς άνάληφίν του, παραλαμ-
βάνει τόν Πέτρον, τόν Τάκωβον καί Ίωάννην καί
αναβαίνει μετ' αύτών είς τό όρος Θαβώρ, διά νά
προσευχηθή. Εκεί εξαίφνης μετεμορφώθη εμπροσθεν
: αυτών* καί τό μεν πρόσωπον αύτοΰ, έλαμψεν ώς ό
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ήλιος, τά δέ ενδύματα αυτοΰ εγειναν λευκά, ώς το
φώς. Συγχρόνως έφάνησαν ό Μωϋσής καί ό Ηλίας
καί συνωμίλουν μετ' αυτοΰ. 5Αποκριθείς τότε ό Πέ-
τρος είπε πρός τόν Ίησοΰν «Κύριε, καλόν είναι νά|
μείνώμεν ενταύθα* αν θέλης νά κατασκευάσωμεν τρεις|
σκηνάς, μίαν διά σε, μίαν διά τον Μωϋσήν καί μίαν
διά τόν Ήλίαν1». Ένώ δέ έλάλει έτι ο Πέτρος,
αίφνης μία νεφέλη φωτεινή έπεσκίασεν αύτούς (τόν
Ίησοΰν καί τούς δύο προφήτας)· καί φωνή έξήλθεν;
έκ τής νεφέλης λέγουσα. αΟντός έατιν δ νίόζ μον
ό άγαπητός ένω ηύδόκηαα, αντον άκονετε
ΟΕ μαθηταί άκούσαντες τήν φωνήν ταύτην έφοβή-;
θησαν καί έπεσαν πρηνεΐς κατά γης. 'Αλλ' ό Ίη-
σοΰς πλησιάσας ήγγισεν αυτούς λέγων. «Έγέρθ-ητεί
καί μή φοβεΐσθε». Τότε ύψωσαν τούς οφθαλμούς
αυτών καί δεν είοον άλλον τινά, ειμή μόνον τόν
Ίησοΰν.

<

Ένφ δέ κατέβαινον άπό τοΰ όρους, παρήγγειλε ν
αύτούς ό Ίησοΰς νά μή ειπωσιν ό,τι είδον, εώς ού
άναστη έκ νεκρών.

Τροπάριον «Μετεμορφώθης έν τω ό'ρει, Χριστέ ό

Θεός, δείξας τοις μαθηταΐς σου τήν δόξαν σου, καθώς

' ·■ ]

„ ■ . ί
_

• ' " !

1) Γ(ΚΠέτρος μερίμνων περί της ασφαλείας τοΰ Ίησοΰ, προσπα
• Όεΐ νά πείση αΐπτόν νά παραμείνω διαρκώς μετά τών προφητών,"
μακράν τών έν Ίεροσολΰμοις κινδύνων

ι

I
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ήδΰναντο. Άάμψον και ήμΐν τοις αμαρτωλόις το φως σου
νό άΐδιον. πρεσβείας τής θεοτόκου, φωτοδότα, δόξα σοι».

Σημ. Τήν Μεταμόρφωσιν τοϋ Σωτήρος έορτάζομεν τήν
6ην Αύγουστου, ότε ψαλλεται τό ανωτέρω τροπάριον.

3. Τό κήρυγμα τών Αποστόλων.

Ό Ιησούς Χριστός ήμέραν τινά άπέστειλε τούς
δώδεκα μαθητάς αύτοΰ άνά δύο εις τάς διαφόρους
πόλεις και κώμας τής Γαλιλαίας, διά νά κηρύξωσι
τό Εύαγγέλιόν του. Παρήγγειλε δέ εις αύτούς ταύτα.
«Εις τά έθνη και είς τάς πόλεις τών Σαμαρειτών μή
εισέλθετε* πορεύεσθε δέ μάλλον είς τά πρόβατα τά
άπολωλότα οίκου Ισραήλ. Κηρύσσετε δέ ότι ήγγικεν
ή βασιλεία τών ούρανών άσθενοΰντάς θεραπεύετε,
λεπρούς καθαρίζετε, νεκρούς εγείρετε, δαιμόνια έκ-
βάλλετε, δωρεάν έλάβετε, δωρεάν δότε. Μή έχετε
μαζή σας μήτε χρυσόν καί άργυρον, μήτε πήραν
καί ράβδον, μήτε δύο χιτώνας. Είς τήν πόλιν ή είς
τήν οίκίαν, ή οποία θά σας δεχθή καί άκούση τόν
λόγον σας, ας μείνη καί ή εύλογία σας: ει δέ μή
εξελθόντες εκτινάξατε καί τόν κονιορτον αύτδν άπό
τών ποδών σας. Μετά βεβαιότητος σας λέγω ότι επιει-
κέστερος θά είναι ό Θεός κατά τήν ήμέραν τής
κρίσεως είς τήν γήν τών Σοδόμων καί Γομόρρο3ν παρά
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είς τήν πόλιν εκείνη ν. Σας αποστέλλω ώς πρόβατα
έν μέσφ λύκων γίνεσθε λοιπόν φρόνιμοι, ώς οί όφεις,
και άκακοι, ώς αί περιστεραί. Προσέχετε δέ,άπό τών
άνθρώπων διότι θά σας παραδώσωσιν είς τά συνέ-
δρια καί εντός τών συναγωγών των θά σας μαστιγώ-»
σωσι καί ενώπιον ηγεμόνων καί βασιλέων θά σας
φέρωσιν έξ αιτίας μου. Άλλ3 όταν παραδίδησθε, μ-^
φροντίζετε τί θά εΐπητε* διότι τό Πνεύμα τό άγιο\>(
τήν στιγμήν έκείνην θά σας όδηγήση τί νά εϊπητε.;
Θά παραδώση δέ είς θάνατον ό άδελφός τον άδελφόν!
καί ό πατήρ τό τέκνον καί τά τέκνα θά έπαναστα-:
τήσωσι κατά τών γονέων καί θά τους θανατώσωσι!
καί θά μισήσθε ύπο πάντων διά τό όνομά μου* ϊστις|
όμως υπομείνει μέχρι τέλους, ούτος θά σωθή, "Οταν;
σας διώκωσιν είς τήν μίαν πόλιν, φεύγετε είς τήν|
άλλη ν. Δεν υπάρχει μαθητής άνώτερος τοϋ διδασκά-
λου αυτού, ούτε δούλος άνώτερος τοΰ κυρίου του. Άν
έμέ έδιωξαν καί σας θά διώξωσι. Μή φοβεΐσθε έκεί-ί
νους, οί όποιοι φονεύουσι το σώμα, άλλά δεν δύνανται
νά φονεύσωσι τήν ψυχή ν φοβήθητε μάλλον εκείνον,
όστις δύναται νά καταστρέψη καί τήν ψυχήν καί τό
σώμα. Δύο στρουθία δεν πωλοΰνται αντί ενός άσσα-
ρίου; καί όμως ούτε έν έξ αύτών δεν δύναται νά πέστβ
κατά γης άνευ τής θελήσεως τοϋ Πατρός σας. Τμών|
δέ καί αύται αί τρίχες τής κεφαλής είναι μεμετρη-
μέναι. Μή φοβεΐσθε λοιπόν διότι σεις είσθε πολυτι-
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μότέροι πολλών στρουθίων. "Οστις όμολογήση έμέ
εμπροσθεν τών ανθρώπων, θά ομολογήσω και έγώ
εαυτόν έ'μπροσθεν του Πατρός μου τοϋ έν ούρανοίς.
I "Οστις δέ μέ άρνηθή έμπροσθεν τών άνθρώπων, θά
αρνηθώ και έγώ αυτόν έμπροσθεν τοΰ Πατρός μου τοΰ
|· εν ούρανοϊς. Ό άγαπών πατέρα ή μητέρα, υίόν ή
θυγατέρα υπέρ έμέ, δεν είναι άξιος νά γίνη μαθη-
τής μου* και δστις δεν λαμβάνει τόν σταυρόν αυτοΰ
■διά νά μέ άκολουθήση, δεν είναι άξιος νά γίνη μα-
θητής μου. "Οστις δέχετε υμάς, έμέ δέχεται* και ό
-δεχόμενος έμέ, δέχεται τόν άποστείλαντά με».

Ταύτας καί άλλας παραγγελίας έδωκεν ό Ίησοΰς
.είς τούς δώδεκα. Προεϊπε δέ είς αύτούς τάς δυσκο-
λίας, τάς οποίας θά άπαντήσωσιν είς τό έργον των,
\ -διά νά μή άποθαρρύνωνται οσάκις άπαντώσι ταύτας.

Ρητόν. «"Οστις θέλει οπίσω έλθειν άπαρνησάσθω εαυτόν
■καί άράτω τόν σταυρόν αυτού καί άκολουθητω μοι»
(Μαρκ. η', 34.)

---

,Χ

Θεραπεία τον δονλον τον Έκατοντάρχον.

Ήλθε ν ήμέράν τινα ό Ίησοΰς είς τήν Καπερ-
ναούμ. Εκεί ήτο Ρωμαίος τις έκατόνταρχος, τοΰ
■οποίου ό δοΰλος ήσθένει βαρέως. Ούτος άκούσας ότι
■δ Ίησοΰς εύρίσκετο είς τήν Καπερναούμ, ήλθε πρός
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αυτόν, παρακαλών αυτόν καί λέγων. «Κύριε, ό παις-
μου κείται είς τήν οίκίαν μου παραλυτικός καί πολύ
βασανίζεται». Λέγει πρός αυτόν ό Ίησοΰς. «Έγώ -θά.
ελθω καί θά τόν θεραπεύσω». 5Αλλ5 ό Έκατόνταρ-
χος συναισθανόμενος τήν άμαρτωλόν αυτοΰ κατάστα-
σιν, είπε πρός τόν Ίησοΰν. «Κύριε δεν είμαι άξιος-
νά σέ δεχθώ είς τήν οίκίαν μου* μόνον λόγον είπε
καί θά θεραπευθή ό δοΰλός μου* διότι καί έγώ έχω
όπό τήν έξουσίαν μου στρατιώτας· καί είς τοΰτον μεν
λέγω «Πορεύ&ητι» καί πορεύεται* είς άλλον λέγω
«"Ερχου» καί έρχεται* καί είς τόν δοΰλόν μου λέγω
«Ποίηΰον τοντο» καί τό πράττει». Άκουσας δέ δ
Ίησοΰς τούς λόγους τοΰ Έκατοντάρχου, έθαύμασε
διά τήν μεγάλην αυτοΰ πίστιν καί στραφείς είτα πρός
τούς άκολουθοΰντας. «Αληθώς σας λέγω, ότι ουτε
μεταξύ τών Ισραηλιτών δεν εύρον τόσω μεγάλη ν
πίστιν». Καί προς τον Έκατόνταρχον λέγει. «""Υπά-
γε καί καθώς έπίστευσας ας γίνη». Καί έθεραπεύθη
δ δοΰλος τήν ώραν εκείνη ν.

Ή& πόρισμα. Πρέπει νά ε χω μεν μεγάλη ν πίστιν είς
τήν παντοδνναμίαν τον Θεον' διότι «Τά πάντα δυνατά τα> 1
πιοτενοντι» (Μαρκ. Φ', 23).
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5. Άνάατααις τοϋ έν Ναΐν υϊοϋ τής χήρας.

ϊ I . .

Ένφ ο Ίησοϋς έπορεύετο ήμέραν τινά μετά τών
.μαθητών του εις τινα πόλιν, καλουμένην Ναίν, δτε
έπλησίασεν εις τήν πύλην τής πόλεως, Ιδού έκομί-
|| ζετο εξω νεκρός, υιός μονογενής χήρας τινός, καί
όχλος πολύς ήκολούθη αύτήν. "Οτε είδεν αύτήν ο
Ιησούς κλαίουσαν εύσπλαγχνίσθη καί είπε προς αυ-
τήν «Μή κλαΐε» ·' καί πλησιάσας έκράτησε τό φέρε-
τρον, οί δέ βαστάζοντες έστησαν. Τότε ό Ιησούς ειπε
προς τον νεκρόν «Νεανίσκε, σοι λέγω* έγέρθητι». Καί
άμέσως άνεκάθησεν ό νεκρός καί ήρχισε νά όμιλή*
ό δέ Ιησούς εδωκεν αύτον εις τήν μητέρα του.

Πάντες δέ οί παρόντες έφοβήθησαν καί έδόξασαν
τον θεόν, λέγοντες. Προφήτης μέγας ήγέρθη μετα-
ξύ ήμών καί ό θεός έπεσκέψατο τόν λαόν αύτοϋ».

ΊΙ'Θ'. πόρισμα. Ό Σωτήρ εδείξε τήν μεγάλην ενσπλαγ-
γνίαν τον ττρός τήν τε&λιμμένην μητέρα.

Ρητόν. «Ό Θεός ημών χρηστός καί αληθής, μακρόθυ-
μος καί έν έλέει διοικών τά πάντα» (Σοφ. Σολ. ιε', 1).

ί!
II
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Ό Ίηαοϋς θεραπεύει τόν έκ γενετής τνφλόν.

Σάββα τόν τι ό Ίησοΰς περίπατων έν Ιερουσαλήμ
συνήντησε καθ·* όδόν άνθρωπον τυφλόν έκ γενετής.
Και ήρώτησαν αυτόν οί μαθηταί αύτοΰ, λέγοντες.

Διδάσκαλε, ποίος ήμάρτησεν; ούτος ή οί γονείς αυ-
τοΰ· διά νά γεννηθή τυφλός»; Ό δέ Ίησοΰς άπε-
κρίθη. «Ούτε ούτος ήμάρτησεν, ούτε οί γονείς του*
άλλ' έγεννήθη τυφλός, διά νά φανερωθώσι δι' αύ-
τοΰ τά έργα τοΰ Θεοΰ». Καί άφοΰ είπε ταΰτα, έπ-
τυσε κατά γής, έποίησε πηλόν, έχρισε τούς οφθαλ-
μούς τοΰ τυφλοΰ καί είπε πρός αυτόν «"Γπαγε νά
νιφθής είς τήν κολυμβήθραν τοΰ Σιλωάμ». "Ό τυ-
φλός έπραξε τοΰτο καί επέστρεψε βλέπων. Οί γείτο-
νες καί πάντες όσοι έβλεπον αύτον πρότερον τυφλόν,
Ιλεγον. «Δέν είναι ούτος, όστις έκάθητο καί έζήτει
ελεημοσύνην;» Καί άλλοι μεν έλεγον, ότι ούτος εί-
ναι* άλλοι δέ έλεγον ότι είναι άλλος όμοιος μέ τόν ί
τυφλόν. Εκείνος δέ έλεγεν* «Έγώ είμαι». Τόν ή-
ρώτων λοιπόν* «Πώς ήνεώχθησαν οί οφθαλμοί σου»;-!
Εκείνος δέ άπεκρίθη* «"Ανθρωπος, λεγόμενος Ίη-
σοΰς, πηλόν εποίησαν, έχρισε τούς οφθαλμούς μου
καί μοί είπε* "Γπαγε είς τήν κολυμβήθραν τοΰ Σι-]
λωάμ καί νίψαι* έγώ δέ άπελθών καί νιφθείς άνέ- ί
βλεψα.»

Μετά ταΰτα έφερον αυτόν είς τούς Φαρισαίους.

'ι
]
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Εκείνοι τόν ή ρώτησαν* «Πώς άνέβλεψας»; Εκείνος
απήντησε* «Πηλόν έθηκεν είς τους οφθαλμούς μου
καί νιφθείς άνέβλεψα». ^Ητο δέ Σάββατον, ότε ό Ίη-
σοϋς έποίησε τό θαύμα τοΰτο. Διά τοΰτο έλεγόν τίνες
εκ τών Φαρισαίων* «Ούτος ό άνθρωπος δεν είναι
παρά τοΰ Θεοΰ, επειδή δεν φυλάττε; τό Σάββατον».
Άλλοι δέ έ'λεγον* «Καί πώς δύναται αμαρτωλός άν-
θρωπος τοιαϋτα νά πράττη»; Καί φιλονεικία ήγέρθη
μεταξύ αύτών. Ήρώτησαν δέ καί τόν πρότερον τυφλόν*
«Συ τί λέγεις περί αύτοΰ, άφοΰ ήνοιξε τούς οφθαλμούς
σου»: «Έγώ νομίζω ότι προφήτης είναι», άπήντη-
σεν εκείνος.

Επειδή οί Φαρισαίοι δεν έπίστευσαν περί αύτοΰ δτι
ίήτο τυφλός καί άνέβλεψε, προσεκάλεσαν τούς γονείς
αύτοϋ καί τούς ήρώτησαν* «Ούτος είναι δ υιός σας,
περί τοϋ οποίου λέγετε, δτι έγεννήθη τυφλός; πώς
τωρα βλέπει»; Άπεκρίθησαν οί γονείς αύτοΰ* «Γνω-
ρίζομεν δτι αύτός είναι ό υίος ήμών καί δτι τυφλός
έγεννήθη* πώς όμως τώρα βλέπει καί ποίος ήνοιξε
τούς Ιφθαλμούς αύτοΰ, ήμείς δεν γνωρίζομεν. Αύτδς
ήλικίαν έχει, αύτόν ερωτήσατε». Τοιουτοτρόπως άπε-
κρίθησαν οί γονείς αύτοΰ, διότι έφοβοϋντο τούς Φαρι-
σαίους, οί όποιοι είχον άποφασίση άναμεταξύ των νά
κάμωσιν άποσυνάγωγον (ν' άποκλείσωσι δηλ. άπό τής
δλομελείας τών Ισραηλιτών) πάντα, όστις ήθελεν δμο-
λογήση τόν Ίησοΰν ώς Μεσσίαν. Τότε προσεκάλεσαν
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•έκ δευτέρου τόν άνθρωπον, όστις ήτο τυφλός καί είπον :|
πρός αυτόν «Δός δόξαν τω Θεψ* ημείς γνωρίζομεν
ότι ό άνθρωπος ούτος είναι άμαρτωλός». Εκείνος δέ ί
άπεκρίθη* «Άν είναι άμαρτωλός δέν γνωρίζω* έγώ ,
εν μόνον γνωρίζω, ότι ήμην τυφλός καί τώρα βλέπω».
Ήρώτησαν αυτόν καί πάλιν* «Τί σοι έκαμε; πώς
ήνοιξέ σου τούς οφθαλμούς»; Άπεκρίθη εκείνος* «Προ ;
ολίγου διηγήθην πρός υμάς τοΰτο* δέν ήκούσατε; !
διατί πάλιν μέ ερωτάτε ; Μήπως θέλετε καί σεις νά ί
γίνητε μαθηταί του»; Τότε τόν ύβρισαν καί είπον |
<Σύ είσαι μαθητής εκείνου* ήμεΐς δέ είμεθα μαθη- ]
ταί τοΰ Μωϋσέως. Ήμεΐς γνωρίζομεν ότι ό Θεός εις |
τον Μωϋσήν έλάλησεν* ενώ τούτον δέν γνωρίζομεν !
πόθεν είναι». Άπεκρίθη δέ ο άνθρωπος προς αυτούς* |
«Τοΰτο είναι τό θαυμαστόν ότι σεις μεν δέν γνωρί- |
ζετε πόθεν εστί, καί όμως ούτος ήνοιξέ μου τούς
οφθαλμούς. Γνωρίζομεν δέ ότι ό θεός αμαρτωλούς
δέν άκούει* άλλ' έάν τις είναι θεοσεβής καί τό θέλη-
μα τούτου πράττη, τούτου άκούει. Δέν ήκούσθη δέ
άπό τής δημιουργίας τοΰ κόσμου μέχρι σήμερον,
δτι ήνοιξέ τις οφθαλμούς τυφλοΰ έκ γενετής».
Τότε όργισθέντες οί Φαρισαίοι είπον πρός αυτόν
«Έν άμαρτίαις σύ έγεννήθης όλος, καί σύ διδάσ-
κεις ημάς;» Καί έξέβαλον αυτόν έξω. Μετ' ολίγον -
εύρων αυτόν καθ' όδόν ό Ίησοΰς είπε* «Σύ πι-
στεύεις είς τόν υίόν τοΰ Θεοΰ;» Καί εκείνος άπήντη-

- . .ι
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Τ

σε* «Κα! ποιος είναι, Κύριε, διά νά πιστεσω β'ις
αύτόν»; Ό δέ Ιησούς τφ ειπε* «Καί είδες αύτόν καί
ό ομιλών μετά σου, εκείνος είναι». ΓΟ δέ τυφλός
άνεφώνησε. «Πιστεύω, Κύριε». Καί προσεκύνησεν
•αύτόν.

^Η-8·. πόρισμα. Πολλάκις ή ό ίδιος άνθρωπος ή οί γο-
νείς αύτοΰ είναι αιτία τών ασθενειών και συμφορών αντοΰ.
*Ας προφυλαττώμεϋ'α δθεν απ υ πάσης αμαρτίας. Μακράν
δι αφ' ημών δ φ&όνος, ή ρίζα τοσούτων κακών. Οι Φαρι-
σαΐοι, ενώ εβλεπον τον τυφλόν καθήμενο ν παρά τήν όδόν
και έπαιτοΰντα, φΰ^ονοΰντες δχι μόνον δεν επίοτευον είς τόν
^Ιησοΰν, άλλα και τόν ώνόμαζον άμαρτωλόν, λαοπλάνον και
^ταραβάτην τοΰ θείου νόμου.

Ρητόν. «Μή κρίνετε, ίνα μή κριθήτε». ■

! ■ ' ' , ·

-
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7. Θεραπεία τον έν Βη&εοδα παραλντικον.

Γ

Άνέβη ημέραν τινα ο Ιησούς εκ τής Γαλιλαίας
:·είς Ιεροσόλυμα. Υπήρχε δέ είς τά Ιεροσόλυμα,
■πλησίον είς τήν προβατικήν πύλην τής πόλεως μία
κολυμβήθρα (δεξαμενή), ή οποία έλέγετο Έβραϊστί
Βηδεσδά, (οίκος ελέους, εύεργεσίας, ενεκα τής έν
αυτή ενεργούμενης θεραπείας διαφόρων νοσημάτων)
-καί ή όποια είχε πέντε στοάς. Είς τάς στοάς ταύ-
τας κατέκειτο πλήθος πολύ άσθενούντων, τυφλών,
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χωλών ξηρών, οΐτινες τΕεριέμενον τήν κίνησιν τοΰ-
ύδατος* διότι άγγελος Κυρίου κατά καιρόν κατέβαινεν
εις τήν κολυμβήθραν και ετάραττε τό ύδωρ* όστις
λοιπόν είσήρχετο εις τό ΰδωρ πρώτος μετά τήν τα-
ραχήν τοΰ ύδατος έθεραπεύετο, οποιανδήποτε άσθέ-
νειαν καί άν είχε. Μεταξύ τών εκεί κατακειμένων
ασθενών υπήρχε καί άνθρωπος τις, όστις επί τριά-
κοντα καί οκτώ έτη κατέκειτο έκεϊ παραλυτικός.
Τοΰτον 'ιδών ό Ίησοΰς καί έννοήσας ότι από πολλών
ετών ευρίσκετο έκεϊ, εύσπλαγχνισθείς τ φ λέγει* «Θέ-
λεις νά γίνης υγιής»; Ό άσθενών άπεκρίθη* «Κύριε,
δέν έχω άνθρωπον, ίνα, όταν ταραχθή τό ύδωρ,,
βάλη με είς τήν κολυμβήθραν. Ένφ δέ έρχομαι,,
άλλος πρό έμοΰ καταβαίνει». Ό Ίησοΰς λέγει "τότε
πρός αυτόν* «Έγέρθητι, λάβε τόν κράββατόν σου
καί περιπατεί». Καί αμέσως έθεραπεύθη ό άνθρω-
πος, ήγέρθη, έλαβε τόν κράββατόν του καί περιεπάτει.
Ήτο δέ Σάββατον τήν ήμέραν έκείνην. "Ελεγον δέ οί
Ιουδαίοι είς τόν θεραπευθέντα* «Σάββατον είναι* δέν
επιτρέπεται νά φέρης τόν κράββατόν σου». Αυτός δε
είπεν* «Ό ποιήσας με ήγιή, εκείνος μοί είπε· Αάβε
τόν κράββατόν σου καί περιπάτει». Ήρώτησαν αυ-
τόν «Καί ποίος είναι ό,άνθρωπος ούτος»; 'Αλλ' ού-
τος δέν έγνώριζεν αδτόνξν διότι ό Ίησοΰς μετά τό
θαΰμα είχεν έξέλθη εκείθεν ταχέως. Μετά" ταΰτα
ευρίσκει αυτόν ό Ίησοΰς έν τφ ίερφ καί τφ λέγει·
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«"Ιδε νγιής γέγονας· μητιέτι άμάρτανε, ίνα μή
χείρον τί αοι γένηται». 5 Απήλθε ν ό άνθρωπος καί
άνήγγειλεν είς τούς Ιουδαίους, ότι ό Ιησούς είναι
εκείνος, ό όποιος τόν έθεράπευσεν. ^

',ΕΓΦ. ττόρισμα. Ή αμαρτία πολλά κακά φέρει, ασθε-
νείας, παραλνσίαν, και θάνατον έπι τέλους σωματικδν και
ψυχικόν. Ό φθόνος είναι μέγα κακόν 'Εμπορικοί έργα-
σίαι δεν πρέπει νά γίνονται κατά τάς έορτάς. Φιλάνθρωποι
δμως και ιεραι έργασίαι πρέπει κατ' αύτάς κυρίως νά γί-
νονται.

Ρητά. «Γίνεσθαι οίκτίρμονες, καθώς καί ό Πατήρ υμών
όίκτίρμων εστίν». (Λουκ. στ', 36). «Ή αμαρτία άποτελε-
σθείσα άποκύει θάνατον» (Ίάκωβ. Α', 15).

! . ,

_

8. Διατροφή τών δΟΟΟ.

Οτε ο Ιησούς εμαθε τόν θάνατον Ιωάννου τοΰ
Βαπτιστοΰ άνεχώρησεν εκ τής Καπερναούμ καί διά
πλοιαρίου διαβάς τήν θάλασσαν τής Τιβεριάδος άπε-
βιβάσθη ε'ίς τινα έρημον παραλίαν αύτής, διά νά άνα-
παυθή μετά τών μαθητών του. 3Αλλά καί εκεί πολλοί
ήκολούθησαν αύτόν διά ξηράς, διά νά άκούσιοσι. τήν
διδασκαλίαν του καί νά ίδωσι τά θαύματά του. /Ό
Ίησοΰς, όταν είδε τήν προθυμίαν ταύτην τοΰ όχλου
τόν εύσπλαγχνίσθη, επειδή ώμοίαζον πρόβατα άνευ

Ευ&ύφρονος Ιερά. Τεϋχος Γ'. 4
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ποιμένος, καί έθεράπευσε τούς άσθενεΐς των, ήρχισε
δέ νά διδάσκη τά περί τής βασιλείας τοΰ Θεοΰ. Περί
δέ τήν δύσιν τοΰ ήλιου προσήλθον οί μαθηταί αυτού
καί τφ είπον «Κύριε, ό τόπος είναι έρημος καί ή
ώρα παρήλθεν άπόλυσον τούς όχλους, διά νά ύπά-
γωσιν είς τάς πέριξ κώμας καί άγοράσο^σι τροφάς».
«Ό Ίησοΰς είπε προς αύτούς· «Δέν είναι άνάγκη νά

- ί

Ό Ίησοΰς ευλογεί τους αοτονς και τους'Ιίχ'&'ϋς.

άπέλθωσι* δώσατε είς αύτούς σεις νά φάγωσιν». 01
μαθηταί θαυμάσαντες είπον «Πώς είναι δυνατόν νά
δώσωμεν είς τόσον πλήθος τροφήν; ημείς δέν έχομεν
ειμή πέντε άρτους καί δύο ίχθΰς». Τότε λέγει 5
Ίησοΰς· «Φέρετέ μοι αύτά». Οί μαθηταί έφερον τούς
άρτους καί τούς ίχθΰς. ΓΟ Ίησοΰς διέταξε κατόπιν
τούς όχλους νά καθίσωσιν επί τών χόρτων καθ3 όμί-
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λους ανά 100 ή 50. Μετά ταΰτα ύψώσας τούς ό-
Ιίφθαλμούς πρός τον ούρανόν ηύλόγησε τούς άρτους
ίίκαί τούς ίχθΰς καί κόφας έδωκε τούς άρτους καί
τούς ιχθύς ε!ς τούς μαθητάς, οί δέ μαθηταί είς τούς
όχλους. Έφαγον δέ πάντες καί έχορτάσθησαν καί
επερίσσευσαν δώδεκα κόφινοί κλασμάτων. Ήσαν δέ
οί φαγόντες δ000 άνδρες έκτος τών γυναικών καί
: Ιτών παιδιών. Μετά ταΰτα άπέλυσεν ό Ίησοΰς τούς
όχλους.

στόρια μα. "Ας άγαΟοποιώμεν τον πλησίον ημών.

Γ Ας τρέφωμεν τους πεινώντας, ας ελεώ μεν τονς πάσχοντας.
ι Ι] ■ ■ . ' '

Ρητόν. «Πλούσιοι επτο^χευσαν καί επείνασαν, οί δέ έκ-

ζητοΰλτες τόν Κύριον ουκ έλαττωθήσονται παντός αγαθοί)»

.<Ψαλμ. λγ', 11).

9. εΟ Ίηαονς καταπαύει τήν τρικνμίαν.

Ι ■· ,

Ήμέραν τινα ό Ίησοΰς άνέβη είς εν πλοϊον μετά
τών μαθητών του, διά νά διέλθωσιν είς το άντικρύ
μέρος τής λίμνης Γενησαρέτ. Ένώ δέ έπλεε τό πλοϊον,
δ Ίησοΰς κεκοπιακώς καθ' δλην έκείνην τήν ήμέ-
ραν εκ τής εργασίας έξηπλώθη καί άπεκοιμήθη.
| Αίφνης όμως έγένετο μεγάλη τρικυμία είς τήν λί-
μνη ν, τά κύματα είσήρχοντο μέ ορμή ν εντός τοΰ
πλοίου, τό όποιον έκινδύνευε νά καταποντισθή.
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Οί δέ μαθηταί βλέποντες τόν κίνδυνον έφοβήθησαν
καί προσελθόντες έξύπνησαν τόν Ίησοΰν, λέγοντες
«Κύριε, σωσον ημάς, άπολλύμεθα». Καί ό Ίησοΰς
λέγει προς αυτούς· «Διατί εΐσθε δειλοί, όλιγόπιστοι»;
Έπειτα έσηκώθη καί διέταξε τούς άνεμους καί τήν
θάλασσαν νά ήσυχάσωσι καί παρευθύς έγεινε μεγάλγ
γαλήνη. Πάντες δέ έθαύμασαν, λέγοντες· «Ποίος είνα
ούτος, είς τόν όποιον καί οί άνεμοι καί ή θάλασσα
ύπακούουσιν»;

Ή&. πόρισμα. Είς πάντα κίνδυνον πρέπει νά προά-
τρέχωμεν είς τόν Κύριον, και ούτος μας σώζει.

Ρητόν. «Παντα τά έθνη κροτήσατε χείρας δτι Ινυριο<|
■ύψιστος, φοβερός^ βασιλεύς επί πάσαν τήν γήν».

υ
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ΠΕΡΙΟΔΟΙ Δ'.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

1. έσιϊ τον δρονς διδασκαλία
τον Ίηοον Χριοτον.

α) Οί Μακαριομοί.

/ Ή φήμη τής διδασκαλίας και τών θαυμάτιον τοΰ
Ίησοΰ - ήκούσθ·η όχι μόνον είς τήν Γαλιλαίαν άλλα
και είς τήν Ίουδαίαν καί όλην τήν Συρία ν διά τοΰτο
πλήθος άπειρον ήκολούθη τον Ίησοΰν, διά νά ά-
κούση τήν διδασκαλίαν του. Ήμέραν τινα, ότε είδεν
δ Ίησοΰς άκολουθοΰντα πολύν οχλον άπό τής Γαλι-
λαίας και άλλων μερών, άνέβη επί τίνος ορούς και
ίκεΐθεν ήρχισε νά διδάσκη αύτούς, λέγων

«Μακάριοι είναι οί ταπεινόφρονες, διότι αύτών είναι
ή βασιλεία τών Ούρανών.

Μακάριοι είναι οί πενθοΰντες διά τάς αμαρτίας
των, διότι αύτοί θά παρηγορηθώσιν.

Μακάριοι οί πραεΐς, διότι αύτοί θά κληρονομήσωσι
τήν γήν.
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Μακάριοι οί επιθυμούντες τήν δικαιοσύνην, διότι'
αύτοί θά άπολαύσωσιν αυτήν.

Μακάριοι οί έλεήμονές, διότι αύτοί θά έλεηθώσι ]
παρά τοΰ ελεήμονος Θεοΰ.

Μακάριοι οι καθαροί τή καρδία (έχοντες καρδίαν

καθαράν, άπηλλαγμένην δηλονότι δόλου, φθόνου, |

]

άπάτης κτλ.), διότι αύτοί θά ί'δωσι τον Θεόν.

Μακάριοι οί ειρηνοποιοί, διότι αύτοί είναι άξιοι;
νά όνομασθώσιν υιοί τοΰ Θεοΰ.

Μακάριοι όσοι καταδιώκονται ένεκεν δικαιοσύνης,.;
διότι αυτών εστίν ή βασιλεία τών ούρανών.

Μακάριοι θά είσθαι σεις οί μαθηταί μου, όταν σας
όνειδίσωσι, σας καταδιώξωσι καί σας συκοφαντήσωσι |
διά τό ονομά μου, μή θέλοντες νά άκούσωσι τό. εύαγ- ,
γέλιον τής σωτηρίας. Χαίρετε τότε καί άγαλλιάσθε, ;
διότι ή ανταμοιβή σας θά είναι μεγάλη έν τοις ου-
ρανοΐς».

Ή&. πόριαμα. Αιά νά αποκτήσω μεν τήν αΐώνιον ζωήν |
και μακαριότητα υφείλομεν λοιπόν νά εΤμε&α ταπεινόφρονες, |
πράοι, ελεήμονες, άνευ δόλου καϊ άπάτης, ειρηνικοί εις πάντα
και χάριν τον καλόν πρόϋνμοι.

β) Σνμπλήρωσις τον Μωσαϊκοί) νόμον.

Επειδή οί άρχιερεΐς κάί γραμματείς τών Ιου-
δαίων καί οί Φαρισαΐοι, διά νά καταπείσωσι τόν
όχλον νά μή πιστεύη είς αυτόν, διέδιδον ότι ό Ίησοΰς
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ήλθε νά καταλύση τον Μωσαϊκόν νόμον, ό Ίησοϋς
;ειπε προς τόν οχλον άπό τοϋ όρους. «Μή νομίσητε
δτι ήλθον νά καταλύσω τόν νόμον ή τούς προφή-
τας* άλλά τουναντίον νά συμπληρώσω καί τελειοποιήσω
αύτόν. Ό νόμος τοϋ Μωϋσέως λέγει «ο£· φονευθείς».
Έγώ όμως σας λέγω; ότι όχι μόνον ό άνθ-ρώποςόέν
πρέπει νά φονεύη άλλ' ούδέ νά όργίζηται καί υβρί-
ζω ή μισή άδίκως τον άδελφόν του, διότι άμαρ-
τάνει.

Ό νόμος τοϋ Μωϋσέως λέγει ουκ, έυτιορκήσης·
έγώ όμως σας λέγω, όχι μόνον νά μή έπιορκείτε,
άλλά νά είσθε τόσον φιλαλήθεις, ώστε νά μή έχητε
δλως διόλου άνάγκην όρκων, άλλά νά άρκεΐσθε εις
τό Ναι, Ναι καί είς τό Ου, Ού.

νόμος τοϋ Μιοϋσέως λέγει «Αγαπήσεις τόν
πλησίον σον και μισήσεις τον έχ&ρόν σου».
Έγώ όμως σας λέγο3. Αγαπάτε τούς εχθρούς σας,
εύλογήτε τούς καταρωμένους υμάς, εύεργετήτε τούς
μισοΰντας υμάς καί προσεύχεσθε υπέρ τών βλαπτόν-
των καί καταδιωκόντων υμάς. Τοιουτοτρόπως μόνον
δύνασθε νά γίνητε άξιοι υιοί τοϋ πατρίς υμών, τοϋ
εν ουρανοΐς, ο όποιος άνατέλλει τόν ήλιον αύτοΰ επί
πονηρούς καί αγαθούς καί βρέχει επί δικαίους- καί
; άδικους* διότι εάν άγαπάτε εκείνους, οΐτινες σας άγα-
πώσι, ποίαν άνταμοιβήν εχετε παρά τοϋ θεου; Μή-
πως δεν πράττουσι τό 'ίδιον καί οί κακοί άνθρωποι;
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Γίνεστε λοιπόν τέλειοι, καθώς καί ό πατήρ υμών
τέλειος είναι».

'-ΕΓΦ. πόρισμα. Θέλει 6 Έωτήρ νά αποφεύγω μεν τήν
νβριν} την όργήν} τήν μνησικακίαν, νά είμεθα κα&αροϊ τήν
καρδίαν, νά αγαπώ μεν τον πλ.ησίον, καλσόν αντί κακόν ν' ά-
ποΰίδωμεν και Όά αγαπά ήμάς ό Θεός.

γ) Περί ελεημοσύνης καί προσευχής.

Περί ελεημοσύνης είπε πρός αυτούς ταϋτα.
«Προσέχετε νά μή πράττητε τό καλόν πρός έπ£-
δειξιν, αλλά χάριν αυτοΰ τοΰ καλοΰ. "Οταν π. χ.
κάμητε έλεημοσύνην, νά μή κάμνητε ταύτην ενώπιον
τών ανθρώπων προς τό Φεα'&ήναι, διότι ή τοιαύ-
τη ελεημοσύνη ο ύ δε μίαν έχει άξίαν. "Οταν σύ δίόης
έλεημοσύνην, ας μή γνωρίζη ή αριστερά σου τί πράτ-
τει ή δεξιά σου- καί ό Θεός, ό βλέπων έν τω κρύ-
πτω, θά σε άνταμείψη έν τω φανερώ».

Ρητόν. «Ελεημοσύνη εκ θανάτου ρύεται καί αΰτη ά-

ποκαθαριοί πάσα ν άμαρτίαν».

Περί προσευχής είπε προς αύτούς ταΰτα. «Μή
προσεύχεσ0-ε, καθώς οί ύποκριταί καί οί Φαρισαίοε,
οί οποίοι προσεύχονται είς τάς συναγωγάς καί είς τάς
πλατείας, διά νά βλέπουσιν αύτούς οί -άνθρωποι· ή
τοιαύτη προσευχή δεν έχει άξίαν, ούτε είναι εύάρε-
στος είς τόν Θεόν. Σύ όταν προσεύχησαι, είσελθε εις-
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τό ταμεΐόν σου, καί κλείσας καλώς τήν θύραν προ-
σευχήθητι είς τον Θεόν έν τώ κρύπτω* καί ό πατήρ
σου ό βλέπων έν τω κρύπτω θά σε άνταμείψη έν τψ
; φανερω. "Οταν δέ προσεύχησθε, μή πολυλογείτε,
καθώς οι εθνικοί, οί οποίοι νομίζουσιν ότι διά τής
πολυλογίας των θά είσακουσθ-ώσι, Σεις προσεύχεσθε
1 [τοιουτοτρόπως. «Πάτερ ήμών, ο έν τοις ούρανοΐς,
άγιασθ-ήτω τό όνομά σου, έλθέτω ή βασιλεία σου,
γενηθήτω τό θέλημά σου ώς έν ούρανω καί επί τής
ίγής. Τόν άρτον ήμών, τόν έπιούσιον, δός ήμιν σήμε-
ρον καί άφες ήμΐν τά όφειλήματα . ήμών, ώς καί ή-
μεΐς άφίεμεν τοις όφειλέταις ήμών, Καί μή είσενέγ-
κης ή μας είς πειρασμόν, άλλά ρύσαι ή μας άπό τοΰ
πονηρού. ΓΌτι σοΰ εστίν ή βασιλεία, καί ^ δύναμις
καί ή δόξα είς τούς αιώνας. Αμήν»,,

Σ'ητόν. «Έν παντί τή προσευχή καί τή δεήσει μετ' ευ-
χαριστίας τά αιτήματα ήμών γνωριζέσθω πρός τόν Θεόν».
(Φιλιπ. δ', 6).

Ι |ι _

Περί νηαζείας είπε πρός αύτούς ταύτα. «"Οταν
νηστεύητε, μή γίνεσθε, καθώς οί ύποκριταί, σκυθρω-
ποί, οί όποιοι άφανίζουσι τά προσωπά των, διά νά
φανώ σι ν είς τούς άνθρώπους νηστεύοντες· ή τοιαύτη
νηστεία ούδεμίαν έ'χει άξίαν. Σύ δέ, όταν νηστεύης,
αλειψαί σου τήν κεφαλήν καί το πρόσωπον σον νίψαι,
διά νά μή φανής είς τούς άνθρώπους νηστεύων, αλλ5
είς τόν πατέρα σου, τόν εν τψ κρυπτφ* καί ό πατήρ

| ι!

Η

- -
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σου. δ βλέπων έν τφ κρύπτω, θά σέ άνταμείφη έντφ·
φανερφ».

δ) Περί πλεονεξίας, ήδνπα&είας καί κατακρίαεως.

Περί πλεονεξίας είπε πρός αυτούς ταΰτα* «Μ*^
θησαυρίζετε θησαυρούς επίγειους, οί όποιοι εύκόλως
καταστρέφονται* άλλά θησαυρίζετε θησαυρούς ουρα-
νί ους, οί όποιοι μένουσιν άφθαρτοι, αιώνιοι και ανα-
φαίρετοι (αί άρεταί)· διότι όπου είναι ό θησαυρός
σας, έκεϊ θά είναι καί ή καρδία .σας. Ουδείς δύναται
νά δουλεύη είς δύο κυρίους, διότι ή τόν ένα θά μι-
σήση καί τόν άλλον θά άγαπήση, ή θά προσκολ-
ληθώ] είς τον ένα καί τόν άλλον θά καταφρόνηση.
Τοιουτοτρόπως καί σεϊς δέν δύνασθε νά δουλεύητε
συγχρόνως τόν Θεόν καί τόν Μαμμωνάν, τουτέστι τόν
Θεόν καί τήν υλην».

ΙΙερί ήδνπα&είας είπεν είς αυτούς ταΰτα. «Μη
φροντίζετε τί θά φάγητε, ή τί θά πίητε, ή τί θά
ένδυθήτε. Παρατηρήσατε μετά προσοχής τά πτηνά, του
ούρανοΰ, τά όποια ούτε σπείρουσιν, ούτε θερίζουσιν,
ούτε συνάγουσιν είς άποθήκας, καί όμως ο ουράνιος
πατήρ τρέφει αύτά. Καί περί ενδύματος τί μεριμνάτε;.
Παρατηρήσατε τά κρίνα τοΰ άγροΰ πώς αυξάνουσιν
ούτε νήθουσιν, ούτε κοπιώσΐ* καί όμως ό Θεός τά εν-
δύει μέ τόσην λαμπρότητα, μέ όσην δέν ένεδύθη ουδέ
αύτός ό Σολομών. Άφοΰ λοιπόν τον χόρτον, όστις 'σή-
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μερον είναι καί αύριον είς τόν κλίβανο ν ρίπτεται, μέ
τοιούτον λαμπρόν ένδυμα ό Θεός στολίζη, περί υμών,
οί όποιοι, διαφέρετε καί άπό τά πτηνά, καί άπό τόν
)(όρτο.ν, δέν θά φροντίση, όλιγόπιστοι; Ζητείται πρώ-
τον τήν βασιλείαν τοΰ Θεοΰ καί τήν δικαιοσύνην αό-
; τοΰ (δηλ. τά πνευματικά άγαθά) καί θά προστεθώ--
σιν είς ταΰτα καί εκείνα (τα. σωματικά άγαθά).»
||ί "

Περί κατακρίΰεως είπεν είς αύτούς ταΰτα* «Μή
κατακρίνετε τούς άλλους, διά νά μή κατακριθήτε καί
σεις· διότι μέ τό μέτρον, μέ το οποίον μετρεΐτε, θά.
μετρηθήτε καί σεις υπό τοΰ Θεοΰ. Διατί βλέπεις τό
χάρφος (μικρόν ελάττωμα ή αμάρτημα), τό όποιον
ευρίσκεται είς τον όφθαλμόν τοΰ άδελφοΰ σου, τήν δέ
δοτίόν (μέγα ελάττωμα ή αμάρτημα), ή οποία υπάρ-
χει είς τον όφθαλμόν σου δέν αισθάνεσαι; Ύποκριτά,.
έκβαλε πρώτον τήν δοκόν έκ τοΰ οφθαλμού σου, καί.
τότε θά δυνηθής νά έκβάλης καί τό κάρφος έκ τοΰ
οφθαλμού τοΰ άδελφοΰ σου» (δηλ. όταν θέλης νά.
διορθώσης τά σφάλματα τοΰ άλλου, διώρθωσον πρώ-
τον τά ιδικά σου).

Τελευτών ό Ίησοΰς τήν επί τοΰ όρους διδασκα-
λίαν του, είπε καί τά εξής· «Προσέχετε άπό τών
ί ψευδοδιδασκάλων, οίτινες έρχονται προς σας μέ ένδυμα
, προβάτου, έσωθεν δέ είναι λύκοι, άρπαγες. Άπό τούς.

! καρπούς των δύνασθε νά τούς γνωρίσητε. Τό καλόν

■ ■

ΙΙ ί ·

Ιί Ε ■ ,

- -
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Βένδρον κάμνει καλούς καρπούς, τό δέ σαπρόν κακούς.
Στενή είναι ή πύλη και δύσβατος ή οδός, ή φέρουσα
είς την άρετήν· πλατεία δέ ή πύλη καΐ ευρεία ή
οδός, ή φέρουσα εις την κακίαν. Σεις δμως να προ-
τιμήσητε την όδόν της αρετής. Εις την βασιλείαν των
ουρανών θα εισέλθωσιν όχι οί λέγοντες «Κύριε,
Κύριε, άλλ' όσοι πράττουσι τό θέλημα του πατρός
μου, του έν ούρανοΐς (δηλ. ό θεός δεν θέλει μόνον
εξωτερικούς τύπους λατρείας, άλλα και εργα καλά).
"Οστις ακούει τούς λόγους μου τούτους και εκτελεί
αυτούς, ομοιάζει με φρόνιμον άνθρωπον, όστις φκο-
Βόμησε την οικίαν του επάνω εις βράχον- και κατέβη
ή βροχή και ήλθον οί ποταμοί και επνευσαν άνεμοι (ι) !
και προσέβαλον την οικίαν εκείνη ν, άλλ' αΰτη δεν
επεσε, διότι ήτο θεμελιωμένη επί της πέτρας. "Οστις
Βέ ακούει μεν τούς λόγους μου, αλλά δεν εκτελείς ;
αυτούς, ομοιάζει με άνθρωπον μωρόν, όστις έκτισε την ;
οικίαν του επάνω ε!ς άμμον και κατέβη ή βροχή,
καΐ ήλθον οι ποταμοί, και επνευσαν οί άνεμοι και
προσέβαλον τήν οικίαν έκείνην και επεσε και ή πτώ-
σις αυτής ήτο μεγάλη».

Ταΰτα περίπου έλάλησε τήν ήμέραν έκείνην επί ί

. '. · ~ _ . , I

(1) Βροχή, ποταμοί, άνεμοι είναι αί θλίψεις, αϊ σπενοχωρίαι και '|
τά τοιαύτα, ύπό των οποίων, οί εχοντες σταθεράν ε:ς Χριστόν πί-
στιν δέν καταβάλλονται* τουναντίον δέ οί μή εχονιες σταΰεράν
.πίσπν.
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; του δροΌζ δ Ίησοΰς, δ δε λαδς έθαύμαζεν άκούων
την διδασκαλίαν του<

2. ΠαραβολαΙ τον Ίηαον Χρίστου,.

Μι ...

Σημ. Παραβολή είναι πλαστή ηθική διήγησις, της ο-
ποίας άλλη μεν ή κατά λέξιν ερμηνεία καΐ ά'λλη ή κατά
την υποδήλου μένην υψηλή ν και -θείαν εννοιαν τουτέστι
δια της παραβολής ά'λλο λέγεται και άλλο εννοείται. Τοι-
αύτας παραβολάς διηγεΐτο ό Ίησοΰς εις τους μαθητάς
: | του, πρώτον δια να διεγείρη την προσο^ήν των ακροατών
του και δεύτερον δια νά γίνωνται αί διδασκαλίαι του ευ-
ληπτότεραι.

α) Τά ζιζάνια έν τω άγρω.

Θελων ο 'Ιησούς νά διδάξη ότι έν τη βασιλεία του
ύπάρχουσι καΐ πιστοί και όποκριταί, ενάρετοι καΐ
κακοί, άληθ-είς χριστιανοί 'καΐ μη και οτι ό Θεός
ανέχεται τους ύποκριτας και μή αληθείς χριστιανούς
μέχρι της. δευτέρας παρουσίας, οπότε και θ-ά τους
τιμωρήση, 'είπε την έξης παραβολήν

«ΓΩμοιώθ*η ή βασιλεία των ουρανών με τον γεωρ-
γό ν εκείνον, ό όποιος έσπειρε καλόν σπέρμα εις τον
αγρό ν του* εν φ δέ έκοιμώντο οί εργάται, ήλθ-εν δ
έχθ-ρός αύτου καΐ έσπειρε ζιζάνια μεταξύ του σίτου
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-και άνεχώρησεν. "Οτε δέ έβλάστησε τό καλόν σπέρμα
και έκαρποφόρησε, τότε έφάνησαν καί τά ζιζάνια.;
Έλθόντες τότε οί δούλοι του οίκοδεσπότου "είπον;
πρός αύτόν «Κύριε, σύ έσπειρας καλόν σπέρμα είς:
τον άγρόν σου* πόθεν λοιπόν έφύτρωσαν τά ζιζάνια»;
Εκείνος δέ είπεν «Έχθ-ρός άνθρωπος έπραξε τούτο».;
Είπον δέ οί δούλοι* «Θέλεις νά υπάγω μεν νά έκρι-
ζιύσιομεν αύτά»; «'Όχι», είπεν ο Κύριος, «διότι έκρι-ϊ
ζόνοντες τά ζιζάνια, θ*ά έκριζώσητε μετ" αύτών και!
τον σΐτον άφετε νά αύξηθώσιν ομού, καί κατά τόν;
καιρόν τοϋ θερισμοΰ συνάξατε πρώτον τά ζιζάνια
καί καύσατε, τον δέ σΐτον φέρετε είς τήν άποθήκην
μου». Οί μαθηταί τοΰ Ιησού, μή έννοήσαντες τήν
έννοιαν τής παραβολής, παρεκάλεσαν αύτόν νά τήν
έξηγήση. Τότε ο Ιησούς είπεν «Ό γεωργός είναι
ό υίος τοΰ Θ=οΰ, ό δέ άγρός είναι ό κόσμος. Τό
καλόν σπέρμα είναι οί υιοί τής βασιλείας, τά δέ ζι-
ζάνια οί υιοί τής κακίας. Εχθρός είναι ό διάβολος*
ό θερισμδς τό τέλος τοΰ κόσμου, καί οί θερισταί οί
άγγελοι, οί όποιοι θά συναθροίσωσι πάντας τούς κα-
κούς καί θά τούς ρίψωσιν είς τήν κόλασιν, οί δέ
δίκαιοι θά κληρονομήσωσι τήν βασιλείαν τών ού-
ρανών. ,

Ρητόν «Καί εκπορεύσονται οί τά αγαθά ποιήσαντες
εις άνάστασιν ζωής, οί δέ τά φαΰλα πράξαντες είς άνά-
-στασιν κρίσεως» (Ίωάν. ε', 28).
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β) Ό ελεήμων Σαμαρείτης.

Α

θέλων ό ' Ιησούς νά διδάξη ότι όφείλομεν νά άγα-
ίίτώμεν καί νά έλεώμεν πάντα άνθρωπον άνεξαιρέτως
:ΛαΙ αύτούς ετι τούς εχθρούς καί άλλοφύλους καί άλ-
λοθρήσκους, είπε τήν εξής παραβολή ν*

Νομικός τις ήλθε ποτε πρός τόν Ίησοΰν, πειράζουν
αύτόν και λέγων «Διδάσκαλε, τί πρέπει νά πράξω,
διά νά κληρονομήσω τήν αίώνιον ζωή ν»; ΓΟ Ίησοΰς
άπεκρίθη* «Τί είναι γεγραμμένον είς τόν νόμον»;
Και ο νομικός άπήντησεν «Αγαπήσεις Κνριον
τόν θεόν αον έξ όλ?}ς τής καρδίας αον και
έξ όλης της ψυχής σον και έξ όλης τής ισχύος
αον και έξ όλης τής διανοίας αον και τόν
πλησίον αον ώς αεαντόν». Ειπε δέ προς αύτόν
δ Ίησοΰς. «Όρθώς άπεκρίθης; τούτο ποίει και θά
κληρονομήσης τήν αίώνιον ζωήν». Καί ό νομικδς
θέλων νά δικαίωση εαυτόν, είπε* «Καί τις είναι ό
πλησίον μου»; Τότε δ Ίησοΰς διηγήθη είς αύτόν
τήν εξής παραβολή ν

«Άνθρωπος τις κατέβαινεν άπό Ιερουσαλήμ είς
Ιεριχώ· καθ' όδόν δέ περιέπεσεν είς χείρας ληστών,
οιτινες τόν έγύμνωσαν, τον έπλήγωσαν,"!|τόν άφήκαν
ήμιθανή καί άνεχώρησαν. Κατά τύχη ν διέβαινεν εκεί-
θεν ιερεύς τις, όστις αν καί είδεν αύτόν είς τοιαύτην
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άθλίαν κατάστασιν, παρήλθε, χωρίς νά τον πλη-
σιάση. Τό ίδιον έπραξε καί είς Λευΐτης. Σαμαρείτης,
δέ τις οδοιπορώ^ καί διερχόμενος εκείθεν, άμα εφθα-
σεν είς τό μέρος εκείνο καί είδεν αύτόν, τόν εύ-
σπλαγχνίσθη. Πλησιάσας λοιπόν έδεσε τάς πληγάς:
του, άφοΰ πρώτον έχυσεν έπ' αυτών ελαιον καί οίνον.
"Επειτα άναβφάσας αύτόν επί τοΰ κτήνους του, έφερεν

Ό έλεήμοον Σαμαοείτ-ης.

αύτόν είς πανδοχεϊον καί τόν περιποιήθη. Τήν έπαύ-
ριον δέ, οτε άνεχώρει, έδωκε δύο δηνάρια είς τον
πανδοχέα, λέγων «Περιποιήσου τον άνθρωπον τούτον
καί ό,τι περιπλέον δαπανήσης, θά σοι το πληρώσω,
δταν επιστρέψω».

*||Τότε ο Ίησοΰς ήρώτησε τόν νομικόν «Τίς λοιπόν
έκ τών τριών τούτων σοι φαίνεται ότι εγινεν ό πλη-
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-σίον του έμπεσόντος εις τούς ληστάς»; "Ό δέ νομικός
άπεκρίθη* «Ό έλεήσας αυτόν Σαμαρείτης». Είπε
"τίτε προς αυτόν ό Ίησοϋς. «Πορεύου καΐ σύ και
πράττε ομοίως».

ί'Ή^. στόρια μα. ΤΙρος πάντας λοιπον πρέπει νά εΐμεϋα

εΛοπλαγχνοι. Δεν πρέπει νά εξετάζωμεν οντε την ϋρηο-

ϋ&είαν^ οντε τό ε&νος των δνοτνγονντων, άλλ' αυτόκλητοι
νά σπεύδω μεν εις βοή&ειαν αυτών.

Ρητό ν. «Μακάριοι οι ελεήμονες, δτι αυτοί ελεηθήσον-
Γ·χι» (Ματθ. ε', 7).

1

γ) Ό Άφρων πλούσιος.

Θέλων νά διδάξη ό Ίησοϋς, δτι δ πλούτος είναι
ιτρόσκαιρον αγαθόν, ό δέ πλούσιος είναι μόνον οικο-
νόμος του θεοΰ, είπε τήν εξής παραβολήν.

Άνθρωπου τινός πλουσίου εύφόρησαν οι αγροί καί
^ελογίζετο εν έαυτφ, λέγων* «Τί νά πράξω; διότι
έ'χω που νά συνάξω τούς καρπούς μου. Τοΰτο

5 Λ,ως πρέπει νά πράξω. Θά κρημνίσω τάς άποθήκας
λλο και θά ανοικοδομήσω άλλας μεγαλειτέρας καί
^ά συνάξω εκεί πάντα τά γενήματά μου καί τά ά-
ϊ'χθά μου* καί θά εί'πω τότε εις τήν ψυχή ν μου*
Ψυχή, έχεις στολλα άγα&ά, κείμενα εις ετη

νοΛΛά' άνασζαύου, φάγε, ηίε, ευφραίνουν. Είπε

^ \\

6 προς αυτόν ο Θεός· «Άφρον, ταύτη τή νυκτί τήν

Εν&νφρονος Ιερά. Τεύχος Γ'.
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ψυχήν σου άπαιτοΰσιν άπο σου· οσα δε ήτοίμασας^;
τίνος θ-ά είναι»: :

Τοιουτοτρόπως θα συμβη εις πάντα, όστις θ·ησαυ{
ρίζει εις. εαυτόν και δεν πλουτεί εις Θεό ν.

Ή&. πόριαμα. Ή υπέρμετρος αγάπη τον πλούτου καΐ
ή ακράτητος επών μία προς άπόκτησιν επιγείων άγαϋών
φέρει φροντίδας. Πρέπει νά εΐμεΌα ελεήμονες και ουχί
πλέονέκται και φιλάργυροι. "Ας ΰησανρίζωμεν δε Ό ήσαν
ρους εν ονρανω πράττοντες το άγαϋόν, ελεονντες τονζ
πτωχούς και προστατεύοντες τους άδννάτονς' διότι τον'ξ
επίγειους ϋησανρονς δεν εΐμε&α βέβαιοι, εάν ϋά ζήσωμεΜ,
δια νά τους απολαύσω μεν. Ή ώρα τον θανάτου είναι άγ-
νωστος.

Ρητόν. «Μή μεριμνήσητε δια την αΰριον* ή γαρ αϋ-
ριον μεριμνήσει τά εαυτής» (Ματθ. στ' 34). «Μή από-
στρεψες τό πρόσωπον σου από παντός πτωχοϋ και άπ<'
σοΰ ού μή άποστραφή το πρόσωπον τοΰ Θεοϋ». (Ίϊόβ, δ', 7)·

>γ· δ) Ό άσωτος νίός.

θέλων ό Ίησοϋς νά διδάξη την" μεγάλη ν τοΰ θεοί
προς τους αμαρτωλούς ευσπλαγχνίαν, δτάν 'ουτοι εΐ-
λικρινώς μετανοώσιν, είπε την έξης παραβολήν.

"Ανθρωπος τις είχε δύο υιούς· καΐ ειπεν ό νεώ-
τερος αυτών προς τον πατέρα του. «Πάτερ, δός μοί
τό ανήκον μέρος της περιουσίας μου». ΚαΙ διεμο£*
ρασενό πατήρ εις αυτούς τά υπάρχοντα του. Κα|
μετ' Ολίγας ημέρας συνάξας πάντα τά πράγματά τον
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| ό νεώτερος υιός, άνεχώρησεν εις μακρυνήν χώραν
ί και εκεί διεσκόρπισε τήν περιουσίαν του, ζών άσώ-
)■ τως. Άφοΰ δέ έδαπάνησε πάντα όσα είχε, συνέβη
·| λιμός μέγας εις τήν χώραν εκείνη ν, ήρχ ισε δέ καί
ί αυτός νά στερήται. Τότε υπήγε καί προσεκολλήθη
| είς ένα τών πολιτών τής χώρας εκείνης, όστις έ-
ί πεμψεν αύτόν εις τούς άγρούς του, διά νά βόσκη
1 χοίρους. Καί έπεθύμεί νά γεμίση τήν κοιλίαν αύτοΰ
! άπό τών κερατίων, τά οποία έτρωγον οί χοίροι* καί
Ι; ούδείς έδιδεν είς αύτόν. Είς εαυτόν δέ έλθών είπε*
Ά «Πόσοι δούλοι τοΰ πατρός μου εχουσιν άφθ-ονον άρ-
| τον, έγώ δέ αποθνήσκω τής πείνης ; Θά σηκωθώ
| καί θά υπάγω άμέσως προς τόν πατέρα μου καί
θά εΐπω πρός αύτόν. Πάτερ, ήμαρτον είς τόν ού-
I ρανόν καί ενώπιον σου, καί δεν είμαι πλέον άξιος
νά ονομασθώ υιός σου* Ποίησον με ώς ένα τών δού-
λων σου.» Καί σηκωθείς ήλθε προς τόν πατέρα του.

'Ενφ δέ άκόμη ήτο μακράν, είδεν αύτόν ό πα-
τήρ του έρχόμενον καί τόν εύσπλαγχνίσθη. "Ετρεξε

λοιπόν, έπεσεν είς τόν τράχηλο ν του καί τον κατε-

ί Π _

• φίλησεν. Είπε δέ πρός αύτόν ό υιός· «Πάτερ, ήμαρ-
■ τον είς τον ούρανόν καί ενώπιον σου, καί δέν είμαι
πλέον άξιος νά ονομασθώ υιός σου.» Καί ό πατήρ
ειπε πρός τούς δούλους του* «Φέρετε τήν στολή ν
τήν πρώτην καί ενδύσετε αύτόν καί δότε δακτύλιον
ηψΙς τήν χείρά του καί υποδήματα είς τούς πόδας*

ί!

! !



καί ή ρώτα τί συμβαίνει έν τη οικία. Ούτος δέ
προς αυτόν. «°Ο αδελφός σου ήλθε
πατήρ σου τον μόσχον -τον σιτευτόν
υγιής.» Ώργίσθη δέ ούτος καί δεν
θη. Έξήλθεν λοιπόν ό πατήρ καί
τόν. Αποκριθείς δε είπε προς τον πατέρα* «

ι 3 I ~ ι

τόσα ε τη σέ δουλεύω καί ποτέ δεν παρέβην

10 άσωτος νίός

φέρετε δέ καί τον μόσχον τον σιτευτόν καί
αυτόν, δια νά φάγωμεν καί εύφρανθώμεν, διότι
τος ό υιός μου νεκρός ήτο καί άνέζησε
λώς ήτο καί ευρέθη.». Καί ήρχισαν νά

Ήτο δέ ό υιός ό μεγαλείτερος εις τον άγρόν.
δέ επιστρέφων έπλησίασεν εις τήν οικίαν καί
μουσικήν καί χορούς, ιτροσεκάλεσεν ενα των
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ίαν έντολήν σου* καί όμως ουδέ έρίφιον έδωκάς

ποτε, νά ευφρανθώ μέ τούς φίλους μου. Καί τώρα,

ότι ήλθεν ό υιός σου ούτος, ό οποίος κατέφαγε τήν

π=ριουσίαν σου μετά κακών καί διεφθαρμένων άν-

I θρώπων, έσφαξας δι' αύτόν τόν μόσχον τόν σιτευ-

τόν». Ό δέ πατήρ είπε πρός αύτόν* «Τέκνον μου>

σύ πάντοτε μετ' εμού είσαι* καί πάντα τά ιδικά

μου είναι ιδικά σου. "Επρεπε λοιπόν καί σύ νά εϋ-

φρανθής καί νά χαρής, διότι ο αδελφός σου ούτος

νεκρός ήτο καί άνέζησε καί άπολωλώς ήτο καί

:ί;εύρεθη».

ί {! ^ _

ΙΙ'Θ'. πόρισμα. Αιά τής παραβολής ταύτης διδάσκει είς

ημάς. ό Σωτήρ, δει ό άπο μακρύ ν ό μένος άπό τοϋ ϋεον πε-
ριπίπτει είς πλείστα κακά, δυστυχεί και αποθνήσκει τής
πείνης. "Οτι δ Θεός, ώς φιλόστοργος πατήρ, δέτ/εται μετά
χαράς είς τους κόλπους τούς ειλικρινούς μετανοονντας, ότι
οι αδελφοί πρέπει νά άγαπώνται αμοιβαίως, ότι τά τέκνα,
| όταν απομακρννωνται τοϋ πατρικού οίκου και άπειθώσιν
είς τάς καλΛς ουμβουλάς τών γονέων, περιπίπτουσιν είς
πολλά κακά.

Ι . ; 1 > .

{[ Ρητά. «Όπίσω επιθυμιών σου μή πορεύου καί άπό τών
όρεςεοη' σό^κωλύου» (Σειρ. ιη', 30^, «Χαρά γίνεται ενώ-
πιον τών άγγελο}ν τοΰ Θεοΰ επί ένί άμαρτωλώ μετανοοΰν-
τι» (Λουκ. ιε', 10).

ι

ι
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ε) Ό Άβροδίαιτος πλούσιος και ό πτωχός Λάζαρος~

θέλων ο Ίησοΰς νά διδάξη εις ήμας οποίαν τι-
μωρίαν θα ύποστώσιν οί πλούσιοι εκείνοι, οί όποιοι
δεν έλεοΰσι τους πτωχούς, και δποίαν δόξαν και μα-
μαριότητα θα άπολαύσωσιν οί πτωχοί εκείνοι, οι ό-
ποιοι μετά καρτερίας ύπομένουσι τάς δυστυχίας έν τα>
παρόντι κόσμω έχοντες άκράδαντον πίστιν και έλπί-
δα είς τον. Θεόν, ειπε την εξής παραβολήν.

Ί'πηρχέ ποτε άνθρωπος τις πλούσιος, όστις ένε-
δύετο πορφυραν και βυσσίνην στολήν (ήτοι πολυτελή
ενδύματα), εύφραινόμενος καθ' ήμέραν λαμπρώς. Ί*-
πήρχε δε και πτωχός τις, ονομαζόμενος Λάζαρος,
όστις εκείτο πληγωμένος πλησίον της θύρας τοΰ-
πλουσίου και έπεθυμπι νά χορτασθτ} από τά ψυχία,
τά όποια επιπτον από της τραπέζης τοΰ πλουσίου*
αλλά και οί κύνες ερχόμενοι έλειχον τάς. πληγάς
αυτού. Συνέβη δε νά άποθάνη ό πτωχός και οι άγ-
γελοι έφερον αυτόν εις τόν κόλπον τοΰ Αβραάμ.
Απέθανε δε και ο πλούσιος και έτάφη. ΚαΙ έν το>
αδη ευρισκόμενος δ πλούσιος και βασανιζόμενος, ΰ-'
ψωσε τους όφθ-αλμούς του καΐ βλέπει τόν Αβραάμ
μακρόθεν και τόν Λάζαρον εις τους κόλπους αύτοΰ.
και φωνάςας ειπε* «Πάτερ Αβραάμ, έλεησόν με και
πέμψον τόν Λάζαρον, διά νά βρέξη τό άκρον τοΰ
δακτύλου του εις τό υδωρ και δροσίση την γλώσ-
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σάν μου, διότι βασανίζομαι είς τήν φλόγαν ταύτην.»
Ειπε δέ ό Αβραάμ. «Τέκνον, ένθυμήθητι, ότι άπή-
λαυσες συ τά άγαθά σου έν τή ζωή σου, ό δέ Λά-
ζαρος ομοίως τά κακά. Τώρα λοιπόν ούτος μέν πα-
ρηγορείται, σύ δέ βασανίζεσαι. Και έκτος τούτου με-
ταξύ υμών υπάρχει μέγα χάσμα, ώστε οί θέλοντες
νά διαβώσιν εντεύθεν είς υμάς νά μή δύνανται, μηδέ
εκείθεν νά έρχωνται πρός ήμάς». Είπε δέ δ πλού-
σιος* «Σέ παρακαλώ λοιπόν, πάτερ Αβραάμ, νά πέμ-
ψης τον Άάζαρον είς τόν οίκον τοΰ πατρός μου, διότι
£χω πέντε άδελφούς, διάνά ε'ίπη είς αύτούς τ! συμ-
βαίνη έν τώ αδη, διά νά μή ελθωσι καί αύτοί είς
|ΐόν τόπον τούτον τής βασάνου». Λέγει προς αύτδν δ
Αβραάμ* «Έχουσι τόν Μωσέα καί τούς προφήτας
άς άκούσωσιν αύτούς.» °Ο δέ πλούσιος είπεν. «Ουχί,
πάτερ 3Αβραάμ· άλλ' εάν τις άπδ τούς νεκρούς ύπάγη
πρός αύτούς, θά μετανοήσωσιν.» Είπε δέ πάλιν πρός
•χύτόν δ Αβραάμ. «'Εάν τόν Μωσήν καί τούς
πίροφήτας δέν άκούσωσιν, ούδέ εάν τις έκ τών νεκρών
(ίΚναστηθή καί ύπάγη προ αύτούς, θέλουσι πεισθβ».

'ΙΙ-ΰ'. πόρισμα. 'Εν τώ "Αδγι δεν υπάρχει μετάνοια.
-ΤΙρέπει νά τελώ μεν δεήσεις, έλεη μοοννας και μνημόσυνα
νπέρ τών αποθνησκόντων συγγενών ήμών, διότι εκ τής
φιλανθρωπίας και τής χάριτος τοΰ Θεοΰ εξαρτάται ή άνα-
ίύονφισις τών άμαρτωλ^ών. 'Έν τή παραβολή ταύτη δεν άνα-
| φέρεται τό ονομα τοΰ πλουσίου, εκ τον οποίου διδασκόμεθα
οτι ό πλοΰτος και ή πολυτέλεια ονδεμίαν άξίαν εγονσιν,
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άνευ χρηστού ονόματος. Κάλλιον όνομα χρηστόν η πλού-
τος πολύς.

Ρητόν. «Ελεημοσύνη εκ θανάτου ρΰεται και αΰτη ά-
ποκαθαριεΐ πάσαν άμαρτίαν» (Ίώβ. εβ', 9).

3. Ό Ίηαονς εργω έτισι λ η ρ οι
την διδαοκαλίαν τον.

Ό Κύριος Ίη.σοΰς όχι μόνον δίά της έπι του
όρους διδασκαλίας και των παραβολών έδίδαξε, τί
έφείλει νά πράττη τις, αλλά και διά του ιδίου αυτου
βίου και των πράξεων του έξεπλήρωσεν ακριβώς όσα
έδίδαξε* δηλ. την προς τόν Θεόν και την προς τόν
πλησίον άγάπην.

Τήν προς τόν θεόν άγάπην άπέδειξεν ό Κύριος
ημών τρανώτατα, διότι έξεπλήρωσεν ακριβώς τό θείον
αύτοΰ θέλημα. Πρά>τη αύτοΰ φροντις ήτο νά ποιη
τό θέλημα τοΰ πατρός του. ΤΗλθεν εις τον κόσμον,
επαθεν, δβρίσθη, έσυκοφαντήθη, έρραπίσθη, έσταυ-
ρώθη, τά πάντα υπέμεινεν διά νά δοξασθή ο ουρά-
νιος αυτοΰ Πατήρ, διά νά γίνη τό θέλημά του.
Προσηύχετο, έδοξολόγει, η ύ χαριστεί τόν Θεόν, εκλινε
το γόνυ και ήτένιζε τό βλέμμα του προς Αυτόν.
Προσηύχετο τακτικώς είς τάς συναγωγάς, έτέλει τά
τοΰ νόμου, ήγίαζε τάς έορτάς και έδίδασκε τακτικώς
τόν λόγον τοΰ Θεοΰ.

? I
€
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" Τήν πρός τον πλησίον άγάπην άπέδειξεν έναργώς
ο Σωτήρ ημών, διότι χάριν του άνθρωπου κατήλθε ν
«ξ ούρανοΰ καί επαθεν ως άνθρωπος. ΓΩς καλός
ποιμήν έθυσίασε τήν ψυχήν αυτου υπέρ των προβά-
των. Πανταχού έζήτει τό άπολωλός πρόβατον, διος νά
τό- όδηγήση εις τήν άληθινήν ποίμνην. "Εχαιρε
χαράν μεγάλην διά τήν σωτηρίαν του αμαρτωλού.
Παράδειγμα ε'χομεν τόν άρχιτελώνην καί πλούσιον
Ζακχαίον. "Ετερον παράδειγμα της αγάπης του Σω-
τηρος προς τούς αμαρτωλούς έχομεν τό της αμαρ-
τωλού γυναικός, τήν οποίαν ήθελον νά λιθοβολή-
; σωσιν οί Φαρισαίοι, οπότε ό Ίησοϋς είπε προς αυτούς
τον θαυμασταν εκείνον λόγον «ό άναμάρτητος πρώ-
τος τόν λί&ον βαλέτω». Τοιουτοτρόπως δέ καί
| τούς Φαρισαίους κατησχυνε, διδάξας, ότι ουδείς είναι
άναμάρτητος πλήν του Θεοϋ καί τήν γυναίκα έσω-
σεν ειπών εις αυτήν «Πορεύου καί μηκέτι άμάρτ:ινε».

Ήγάπα τήν αθωότητα των παίδων έλεγε δέ*
«"Αφετε τά παιδία ερχεα&αι πρός με και μη
^ρλίετε αυτά, των γαρ τοιούτων έατιν ή βα-
σιλεία των ουρανών».

ΓΟ.ς φίλος ήτο φίλος πιστός, ειλικρινής καί ευερ-
γετικός* διό καί έλυπήθη καί έκλαυσε διά τόν θά-
νατον του φίλου αυτου Λαζάρου καί παρηγόρησε τάς
άδελφάς αυτου, άναστήσας αυτόν.

'Ητο λίαν φιλόπατρις. Τοΰτο καταφαίνεται έκ των
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εξής λόγων, τούς οποίους είπε πρός τήν τό έλεος:
αυτοΰ επικαλούμενη ν Χαναναίαν. "Οτι δέν είναι κα-
λόν νά λαμβάνη τις τόν άρτον τών τέκνων του καί
νά τόν ρίπτη εις τά κυνάρια (τούς ξένους). "Ετι δέ
καταφανεστέρα γίνεται ή φιλοπατρία του καί έκ τών
άξιοσημειώτων λόγων, τούς οποίους είπε κατά τάς
τελευταίας ημέρας τοΰ επί τής γής βίου του, άπο-
τεινόμενος πρός τήν Ιερουσαλήμ. «Ιερουσαλήμ, Ιε-
ρουσαλήμ, ή φονεύουσα τούς προφήτας καί λιθοβο-
λούσα τούς απεσταλμένους πρός σέ* ποσάκις ηθέλησα ]
νά συναθροίσω τά τέκνα σου, καθ·ώς ή όρνις συνά-
ζει υπό τάς πτέρυγάς της τά νεοσσία αυτής καί δέν
ήθελήσατε»; 'Ελυπεϊτο δέ πολύ διά τήν άπιστίαν
τών Ιουδαίων.

Καί πρός αύτούς τούς εχθρούς του ή καρδία του
Σωτήρος ήτο πλήρης άγάπης. Διωκόμενος, εύηργέτει*
υβριζόμενος, ηυλόγει. 'Επί τοΰ οδυνηρού σταυρού
ευρισκόμενος, συνεχώρει τούς εχθρούς του, λέγων
πρός τόν ούράνιον πατέρα του. «Πάτερ, άφες αύτοΐς,
ού γάρ οί'δασι τί ποιοΰσιν».

"Ολος έν γένει ό βίος τοΰ Σωτήρος ήτο άγάπη
προς τόν Θεόν καί άγάπη προς τόν πλησίον. Μεί-
ζονα ταύτης άγάπην ούδείς έχει, ίνα τήν ζωήν αυτου
θυσιάση ουχί μόνον υπέρ τών φίλων, άλλά καί ύπέρ ϊ

τών εχθρών αυτοΰ. Λ

--
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ΠΕΡΙΟΔΟΙ Ε

τα προ του παθουσ γενομενα

1. *Ο Ζακχαΐος.

ί-

Ήμέραν τινά διήρχετο ό Ίησοϋς τήν Ιεριχώ. Εις
τήν πόλιν ταύτην κατφκει άνήρ τις ονομαζόμενος:
Ζακχαΐος, όστις ήτο άρχιτελώνης καί πολύ πλούσιος.
Γ0 Ζακχαΐος ούτος έπεθύμει νά ίδη τόν Ίησουν,.
αλλά δεν ήδύνατο διά τό πλήθος των ανθρώπων,
|Βιότι ήτο μικρός κατά τό ανάστημα· διά τοϋτο προ-
δραμών άνέβη επάνω εις συκομωρέαν, παρά τήν όδόν,
διά νά 'ίδη τόν Ίησοϋν, διότι δι' εκείνης της οδοϋ
έμελλε νά διέλθη. Ό Ίησους ότε έφθασε πλησίον
ίτής συκομωρέας, άναβλέφας είδε τόν Ζακχαΐον καί
είπε πρός αυτόν «Ζακχαΐε, κατάβα ταχέως· διότι
σήμερον πρέπει νά μείνω εις τον οίκον σου». Καί ό
Ζακχαΐος κατέβη ταχέως καί πλήρης χαράς υπεδέ-
χθη αυτόν εις τήν οικίαν του. Ίδόντες δέ τοΰτο οί
Φαρισαίοι έγόγγυζον, λέγοντες, ότι εις τήν οικίαν
αμαρτωλού ανθρώπου εισήλθε νά καταλύση. Τότε ό
Ζακχαΐος σταθείς ενώπιον του Ίησοΰ, είπε πρός αύ-

I
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τον «Ιδού τά ήμισυ των υπαρχόντων μου, Κύριε,
δίδω εις τους πτωχούς, και άν ήδίκησά τίνα,- θα
άποδώσω εις αυτόν τετραπλοΰν». Είπε δε προς αυτόν
ό Ίησοΰς· «Σήμερον σωτηρία εις τόν οίκον τούτον
έγένετο, καθότι και αυτός υιός τοΰ Αβραάμ είναι·
διότι ό υιός τοΰ άνθρωπου ήλθε νά ζητήση καΐ
σώση τό άπολωλός».

ΈΦ. πόρισμα. 'Η μετάνοια τον Ζακχαίον ειλικρινής
και πραγματική ονοα, επέφερε την οωτηρίαν αντον και τοΰ
οίκον τον. Και πλούσιος λ.οιπόν και τελ^ώνης δύνανται νά
σωΰώσιν, είλικρινώς μετανοονντες και αποδίδοντες τά τνχόν
παρ' αυτών ηρπαγμένα.

Ρητόν. «Χαρά γίνεται έν τω ουρανω έπι ένι άμαρτωλω
μετανοοϋντι ή επί ένενήκοντα δικαίοις, οΐτινες ο!« χρείαν
εχουσι μετανοίας» (Λουκ. ιε', 7).

2. Ό Ίηαοϋς ώς προφήτης.

"Ό Σωτήρ ημών, ό Κύριος Ίησοΰς Χριστός, έ-
γνώριζεν ώς Θεός ότι έπρεπε νά πάθη διά την σω-
τηρίαν τών άνθρώπων* προεΐπε δε τοΰτο δις εις τους
μαθητάς του* την μεν τρώτην φοράν, οτε μετά την
μεταμορφωσιν αύτοΰ έπέστρεφεν εις την Γαλιλαίαν,
οπότε καθ5 όδόν είπε προς τους μαθητάς του. «Μέλ-
λει ό υιός τοΰ άνθρωπου νά παραδωθη είίς χείρας
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ανθρώπων, οί'τινες θά τόν φονεύσωσιν, άλλά μετά
τρεις ημέρας θά άναστηθή.» Έλυπήθησαν δέ πολύ
οί μαθηταί άκούσαντες τοΰτο. "Οτε δέ τήν τελευταίαν
φοράν προ τοΰ πάθους άνέβαινεν είς τήν Ιερουσαλήμ,
καθ' όδόν ειπεν είς τούς μαθητάς του* «Ιδού άνα-
βαίνομεν είς Ιεροσόλυμα, καί ό υιός τοΰ άνθρωπου
θά παραδωθή είς τούς άρχιερεΐς καί γραμματείς, οί
όποιοι θά τόν καταδικάσωσιν είς θάνατον, θά έμ-
παίςωσι, θά μαστιγώσωσι καί θά σταυρώσωσιν αύτόν,
άλλά τήν τρίτη ν ήμέραν θά άναστηθή».

3. Ό Ίηόονς εις Ίερονααλήμ.

5 · .

Ό Ίησοΰς πολλάκις κατά τό τριετές διάστημα τής
διδασκαλίας του ήρχετο είς Ιερουσαλήμ καί έδίδασκεν
είς τό ιερόν. Έθαύμαζον δέ πάντες άκούοντες τήν
διδασκαλίαν του. Καί άλλοι μέν έπίστευον καί ήσαν
ύπέρ αύτοΰ, άλλοι δέ, καί προ πάντων οί άρχιερεΐς,
ρί γραμματείς καί οί Φαρισαΐοι, όχι μόνον δέν έπί-
στευον, άλλά βλέποντες ότι καθ' ήμέραν πολύς όχλος
πιστεύει είς αυτόν, ήθελόν έκ φθόνου νά συλλάβωσι
καί φονεύσωσιν αύτόν.

Ήμέραν τινά, ένφ έδίδασκεν είς τό ιερόν, περιε-
κύκλίοσαν αύτόν οί Ιουδαίοι, λέγοντες* α"Εως υτότε



78 Άνάστασις τον Λαζάρον

■ ■ 1
1

αίρεις τήν ψνχήν ήμών ; Έάν σύ είσαι Χριστός,
είπέ τοΰτο είς ήμάς φανερά». Μολονότι δέ ο Ίησοΰς
ελεγε προς αύτούς, ότι είναι ό Μεσσίας, τά δέ θαύματα
καί ή διδασκαλία του άπεδείκνυον τοΰτο, ούτοι όμως:
:ούχί μόνον δεν έπίστευον τοΰτο άλλά παρακινούμενοι
παρά τών άρχιερέων καί Φαρισαίων ήθέλησαν νά λιθο-;
βολήσωσιν αύτόν. Τότε έφυγεν άπό τήν Ιερουσαλήμ
καί ήλθε πέραν τοΰ Ίορδάνου, είς τον τόπον όπου
ςίλλοτε έβάπτιζεν ό Ιωάννης καί διέτριβεν εκεί.

Ήθ. πόρισμα. Όπόοη ή πώρωσις τών 'Ιονδαίών, οΐ-
τινες τνφλώττονσιν εις τά τοσαντα θαύματα καί τός νπερ-
ψνεστάτας τον Κνριον Ίησον διδασκαλίας καί δεν σπεν-;
δονσι μετά προθυμίας νά δεχθώσι τήν υπ αυτόν προκη-
ρνσσομένην σωτηρίαν.

Ρητόν. «Τετΰφλωκεν αυτών τούς οφθαλμούς καί πεκώ-
ρο^κεν αυτών τήν καρδίαν, ίνα μή ΐδωσι τοις όψθαλμοΐς,
καί νοήσωσι τή καρδία καί έπιστραφώσι καί ιάσωμαι
αύτοΰς». (Ησαΐας).

4. Άνάαταβις τοϋ Λαζάρου.

ι

"Ό Ίησοΰς είχεν έν Βηθανία φιλικήν τινα οίκο-
γένειαν, τόν Αάζαρον καί τάς άδελφάς αύτοΰ Μάρθαν
καί Μαρίαν. Έν τή οικία τοΰ Λαζάρου πάντοτε ,εΰ-
ρισκεν ό Ίησοΰς προθυμοτάτην φιλοξενίαν. Ένφ ό
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-Ίησοϋς εδρίσκετο πέραν τοΰ Ιορδανού,· αί άδελφαί
τοϋ Λαζάρου Μάρθα καί Μαρία άπέστειλαν πρός
αυτόν άνθρωπον λέγουσαι- «Κύριε, εκείνος, τόν όποιον
ά,γαπας, ασθενεί». 'Λκούσας τοΰτο ό Ίησοΰς, είπεν
«Λϋτη ή ασθένεια δέν είναι διά θάνατον* άλλ' ϊνα
δοξασθη ο υιός τοϋ Θεοϋ δι' αυτής». Και έμεινεν εις
τόν τόπον εκείνον άκόμη δύο ημέρας. Τήν τρίτην
ήμέραν είπε προς τούς μαθητάς του* «Λάζαρος ό
φίλος ημών έκοιμήθη* άλλ' υπάγω νά έξυπνήσω αυ-
τόν». Επειδή δέ οί μαθηταί δέν ενόησαν τούς λό-
γους τοϋ Ίησοϋ ειπον «Κύριε, εάν έκοιμήθη, θά
σηκωθή». Τότε ό Ίησοΰς είπε πρός αυτούς παρρη-
σία * «Ό Λάζαρος απέθανε καί ας υπάγω μεν πρός
αυτόν». "Οτε έ'φθασεν ό Ίησοϋς εις Βηθανίαν, ό
Λάζαρος είχεν άποθάνη καί ταφή προ τεσσάρων
ημερών. Επειδή δέ ή Βηθανία ήτο πλησίον της
Ιερουσαλήμ, πολλοί έκ των κατοίκων αυτής ήλθον
είς τήν Βηθανίαν πρός τήν Μάρθαν καί Μαρίαν, διά
νά παρηγορήσωσιν αύτάς διά τόν θάνατον τοΰ άδελ-
φοΰ των. Ή Μάρθα άκούσασα ότι ό Ίησοΰς έρχε-
ται, ετρεξεν είς προϋπάντησιν αύτοϋ, ή δέ Μαρία
έ'μεινεν είς τήν οικίαν. "Οτε δέ είδε τον Ίησοΰν,
κλαίουσα είπε -προς αυτόν* «Κύριε, εάν ήσο εδώ,
δέν θά άπέθνησκεν ό αδελφός μου* άλλα καί τώρα
γνωρίζω, ότι όσα ζητήσης παρά τοΰ θεοΰ, σοι δίδει».
Αέγει πρός αυτήν ό Ίησοΰς· «θά άναστηθή ό ά-
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δελφός σου». Εκείνη άπεκρίθη* «Γνωρίζω ότι θά.
άναστηθή κατά τήν ήμέραν τής άναστάσεο^ς πάντων .
τών νεκρών». Είπε τότε πρός αυτήν ό Ιησούς* «Έγώ
είμαι ή άνάστασις καί ή ζωή* ό πιστευων είς έμέ.
καί άν άποθάνη, θά ζήση. Σύ πιστεύεις είς τούτο»*
Εκείνη άπεκρίθη* «Ναι, Κύριε* εγώ επίστευσα ήδη
ότι σύ είσαι ο Χριστός, ό υιός του Θεού, ό( ερχόμε-
νος είς τόν κόσμον». Καί άφοΰ είπε ταΰτα ύπήγε
κάί προσεκάλεσε κρυφίως τήν άδελφήν της Μαρία ν, ι
προς τήν οποίαν άνήγγειλε τήν έλευσιν τοΰ Ίησοΰ.
"Ώς ήκουσε τοΰτο ή Μαρία, έσπευσε πρός αύτόν* ήκο- |
λούθησαν · δέ αυτήν καί οί Ιουδαίοι, όσοι: ήσαν είς
τήν οίκίαν καί τήν παρηγορούν, επειδή ένόμισαν ότι
υπάγει είς τό μνημείον, διά νά κλαύση. Ή Μαρία
ίδοΰσα τον Ίησοΰν έπεσεν είς τούς πόδας του καί
κλαίουσα έλεγε «Κύριε, έο^ν ήσο εδώ, δέν θά άπέ-
θνησκεν ό αδελφός μου». ""Ο Ίησοΰς ίδών ότι" ·η
Μαρία καί οί άκολουθήσαντες αύτήν έκλαιον, συνε-
κινήθη καί ήρώτησε* «Ποΰ έθάψατε αύτόν»; Είπον 1
δέ τίνες* «Έρχου καί ίδε». "Οτε ήλθεν ό Ίησοΰς. |
είς τό μνημείον έδάκρυσεν. Έλεγον δέ οί Ιουδαίοι"
«Ίδε πόσον ήγάπα αυτόν». Άλλοι δέ έλεγον* «Δέν ί
ήδύνατο ούτος, ό άνοίξας τούς οφθαλμούς τοΰ τυφλού,. '
νά κάμη ώστε νά μή άποθάνη καί δ Λάζαρος»;
Λέγει τότε ό Ίησοΰς* «Σηκώσατε τόν λίθον». «Κύ-
ριε», είπεν ή Μάρθα, «ό νεκρός· όζει πλέον, διότι
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;ετάφη προ τεσσάρων ημερών». Λέγει προς αυτήν 6
||Ιησοΰς· «Δεν σοΙ είπον, δτι εάν , πιστευης, θά ΐ'δης
την δόξα ν του Θεοΰ»; Έσήκωσαν λοιπόν τόν λίθον.
Τότε ό Ίησοΰς υψώσας τους οφθαλμούς ε!ς τόν ούρα-
νόν και προσευχηθείς εις τον ούράνιον αύτοΰ ΙΙατέρα,
έκραξε μεγαλοφώνως· «Λάζαρε, δενρο εξω»· και
αμέσως έξήλθεν ό Λάζαρος δεδεμένος τάς χείρας και
£ούς πόδας, τό δέ πρόσωπον αύτοΰ ήτο περιτετυλιγ-
μένον διά σουδαρίου. Λέγει τότε ο Ίησοΰς· «Λύσατε
αυτόν και-αφήσατε νά υπάγη.

Τό θαΰμα τοΰτο ιδόντες πολλοί εκ των. Ιουδαίων
; επίστευσαν εις τόν Ίησοΰν. "Οτε δέ ήκούσθη τοΰτο
και ε'ίς την Ιερουσαλήμ, πολλοί ήλθον εις την Βη-
θανίαν, διά νά ΐδωσιν όχι μόνον τόν, Ίησοΰν, αλλά
καΐ τόν Λάζαρον, τόν όποιον άνέστησεν έκ νεκρών.
Κα! έκ τούτων πολλοί έπίστευσαν εις τον Ίησοΰν.
)< ΉΌ". στόρια μα. Διά της αναστάσεως τον Λαζάρου άπε-
Όβίγϋη ή παντοδυναμία τον Σωτήρος, προδιετνπώϋη δε και
η κοινή ημών άνάστασις. Ό Σωτηρ ημών ήτο φίλος και
συμπαθής και εναίοϋητος, διό και έλνπήϋη και έδάκρνσε,
διδάξας δτι υπέρ των νεκρών όφείλομεν όχι μόνον δάκρυα
νά χύνωμεν και νά προσενχώμεϋα, αλλά και νά πιστεύω-
ίιεν ότι υπάρχει άνάστασις νεκρών. ------

Ρητόν. «"Ερχεται ωρα, έν ή πάντες οι έν τοις μνη-
Λ,είοις άκούσονται της φοονής αύτοΰ και οι άκοΰσοντες ζή-
σονται, και εκπορεύονται οΐ τά αγαθά ποιήσαντες εις άνά-
ιρτασιν ζωής, οι δέ τά οραΰλα πράξαντες εις άνάστασιν κρί-
<7εο)ς» (Ίωάν. ε', 28—29).

Εν·&ύψρονος Ιερά. Τεΰχος Τ". 6
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5. Συνέδριον των Αρχιερέων και Φαριοαίων
περί θανατώσεως τοϋ Ίηοον.

Πολλοί έκ των Ιουδαίων, όσοι είδον τό έξαίσιον
θαΰμα της αναστάσεως τοΰ Λαζάρου έπίστευσαν είς
τόν Ίησόυν τινές όμως έξ αυτών, έλθόντες άνήγ- ]
γειλαν προς τούς Φαρισαίους πάντα τά γενόμενα.=
Τότε οί αρχιερείς καί οί Φαρισαίοι συνηθροίσθησαν
καί συνεσκέπτοντο λέγοντες· «Τί νά πράξωμεν; ό \
άνθρωπος ούτος πολλά θαύματα πράττει καί αν τον
αφήσω μεν, πάντες θά πιστεύσωσιν είς αυτόν καί τότε
θά ελθωσιν οί Ρωμαίοι καί θά καταστρεψωσι καί
τόν τόπον καί τό έθνος ημών». Τότε ο Καϊάφας, |
ο άρχιερεύς τοΰ έτους εκείνου, είπεν είς αυτούς· :
«Συμφέρει είς ημάς είς άνθρωπος νά άπολεσθή υπέρ
τοΰ λαοΰ, παρά νά άπολεσθή όλον τό έθνος». 3Λπ5 έ- ]
κείνης λοιπόν της ημέρας απεφάσισαν νά φονεύσωσι :
τόν Τησοΰν. 'Λλλ' ό Ίησοΰς μαθών ταΰτα άνεχώ- I
ρησεν από τήν Βηθανίαν καί ήλθεν είς τήν πόλιν
Έφραίμ, /} οποία εκείτο πλησίον τής ερήμου καί εκεί |
διέτριβε μετά τών μαθητών του.

- ■■■' Ί

ΉΦ. πόρισμα. 'Οτιοίαν αρά γε τιμωρίαν επιφυλάσσει ό )
Θεός είς τους άρχιερέϊς και Φαρισαίονς, οΐτινες όμολογονσι
μεν δτι ό Ίησοϋς πλείστα σημεία, ποιεί, άλ)? έκ φ&όνον-
καταδικάζονσιν αυτόν εις θάνατον!
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Ρητόν. «Ούαί τω άνόμω! πονηρά κατά τά έργα τών
χειρών αύτοΰ συμβήσεται αύτω». (Ησαΐας γ', 11).

ί ■

6. ε Η Μαρία άλείφοναα τονς πόδας
τον Ίηαον δια πολντίμον μνρον.

} '
I

Έξ ημέρας προ τοϋ Πάσχα ήλθε πάλιν ο Ίη-
σους είς Βηθανίαν, οπόθεν έμελλε ν1 άναβή είς Ιερο-
σόλυμα, διά νά εορτάση τό Πάσχα. Έν τή Βηθανίοι
κατέλυσε ν είς τήν οικία ν Σίμωνος τοΰ λεπροΰ, δστις
προσεκάλεσεν αύτόν είς δείπνον. είς τό οποίον ήτο
[προσκεκλημένος καί ό Λάζαρος μέ τάς άδελφάς του.
Καί ή μέν Μάρθα ύπηρέτει* ή δέ Μαρία, διά νά
δείξη τήν μεγάλην εύγνωμοσύνην της πρός τον Ίη-
σοΰν, ελαβε μίαν λίτραν πολυτίμου μύρου, ήλειψε
τούς πόδας αύτοϋ καί έσπόγγισεν αύτούς μέ τάς
τρίχας τής κεφαλής της. "Ολη δέ ή οικία έπληρώθη
έκ τής εύωδίας τοΰ μύρου. Τότε ό Ιούδας ό Ίσκα-
ριώτης, όστις είχε τό γλωσσόκομον (= βαλάντιον,
χρήμα), επειδή ήτο φυλάργυρος, έλυπήθη διά τήν.
άπώλειαν τοϋ μύρου καί είπε* «Πρός τί ή απώλεια
άϋτη; Τό μΰρον τοΰτο ήδύνατο νά πωληθή άντί
τριακοσίων δηναρίων, τά οποία νά δοθώσιν είς τούς
πτωχούς». Είπε δέ τοΰτο, ούχί διότι τφ έμελλε διά
τούς πτωχούς, άλλά διότι ήτο κλέπτης καί ήθελε νά.
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λάβη αυτός τά χρήματα, έπειδή ήτο ταμίας. Άλλ' ό
Ίησους είπε πρός αύτόν* Άφες αυτήν είς τήν ήμέ-
ραν τοΰ ενταφιασμού μου έφύλαττεν αυτό* τούς πτωχούς
έχετε πάντοτε μαζί σας, έμέ δέ δέν θά έ'χητε πάντοτε».

"Εκτοτε είσήλθεν ο Σατανάς είς τόν Ίούδαν τον
Ισκαριώτη ν καί πορευθείς είπε πρός τούς αρχιερείς
«Τί μοί δίδετε, διά νά σάς παραδώσω τον Ίησοΰν»;
Ούτοι δέ έδωκαν είς αύτόν τριάκοντα άργύρια* (την
τιμήν τών δούλων=100 φράγκα περίπου). Άπό τότε
ούτος έζήτει εύκαιρίαν διά νά παραδώση τον Ίησοΰν.

Η'θ. πόρισμα. Θαυμαστή ή ευγνωμοσύνη τών αδελφών
Μάρθας και Μαρίας πρός τόν εύεργέτην και Σωτήρα αυ-
τών. Όλέθριον πάθος ή φυ/.αργϋρία.

7. ΊΙ θριαμβευτική ε'ίαοδος τοϋ Ίηαοϋ
είς βΙεροσόλυμα.

Τήν επαύριον άνεχώρησεν ό Ίησοΰς μετά τών
μαθητών του έκ τής Βηθανίας, διά νά ύπάγη είς
Ιεροσόλυμα. "Οτε δέ έπλησίασεν είς τό όρος τών
Έλαιών, είπεν είς δύο έκ τών μαθητών του* «Υ-
πάγετε είς τήν άπέναντι κώμην καί θά εύρητε μίαν
όνον δεδεμένην καί τόν πώλον αυτής· λύσατε καί
φέρετε αυτά». Οί μαθηταί πορευθέντες έφερον τήν
όνον καί τόν πώλον. Τότε άνέβη ό Ίησοΰς επί τοΰ
πώλου καί μετά τών μαθητών του έπόρεύετο είς τήν
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Ιερουσαλήμ. Πολλοί εκ τών Ιουδαίων, άκούσαντες
δτι δ Ίησοϋς έρχεται, έ'στρωνον τά φορέματα των
είς τήν όδόν, διά τής οποίας έμελλε νά διέλθη* άλ-
:λοι δέ έκοπτον κλάδους δένδρων καί έ'στρωνον τήν
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οιλενς τον

Ίόραήλ». "Οτε δέ είσήλθεν ο Ίησοΰς είς Ιερουσα-
λήμ, έσείσθ-η όλη ή πόλις, λέγουσα* «Τις είναι ού-
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τος;» οί δέ άλλοι έλεγον. «Ούτος είνε δ Ίησοΰς, δ
προφήτης, δ άπδ Ναζαρέτ τής Γαλιλαίος». Κατόπιν
έπορευθη είς τόν ναόν. Εκεί προσήλθον πολλοί παί-
δες, οί οποίοι έκραζον, λέγοντες· «Ωσαννά τ φ υίφ
Δαβίδ». Οί δέ αρχιερείς και γραμματείς, άγανα-
κτήσαντες ειπον πρός τόν Ίησοΰν. «Άκούεις τί λέ-
γουσιν ούτοι ;» Ό δέ Ίησοΰς άπεκρίθη. «Ναί· αλλ* |
ουδέποτε άνέγνωτε ότι έκ στόματος νηπίων καϊ
θηλαζόντων κατηρτίσω αΐνον;» "Επειτα λαβών
φραγγέλιον έδιωξε ν έκ τοΰ ναοΰ τούς πωλοΰντας καί
άγοράζοντας, λέγων «Είναι γεγραμμένον, ότι ο οί-
κος μου οΐκος προσευχής κληθήσεται· σεις δέ
έποιήσατε αυτόν σπήλαιον ληστών». Μετά ταΰτα ί
έπανήλθεν δ Ίησοΰς μετά των μαθητών του είς τήν
Βηθανίαν, όπου καί διενυκτέρευσεν.

-■'."■· . .■■■ . . ·.. ■■ ■ ■ ν®!

ΊΓΦ. πόρισμα. Οί'Ιουδαίοι έτίμησαν τον Ίησοΰν, στρώ- ί
οαντες είς την όδόν τά ιμάτια αυτών και κλάδους δένδρών* |
ημείς δε δυνάμεθα νά τιμήσωμεν αυτόν, τιοιονντες τό β ύ-
λη αα αντοϋ. ■ !

Λ

Τροπάρια. «Τήν κοινήν ανάστασιν προ τοΰ σου πά- )
θους πιστοΰμενος, έκ νεκρών ηγειρας τόν Λάζαρον, Χρι- :
στέ ό Θεός" δθεν καί ημείς, ώς οί παίδες, τά της νίκης
σύμβολα φέροντες, σοι τω νικητη τοΰ θανάτου βοώμεν>
ωσαννά εν τοις ύψιστο ις. ευλογημένος ό ερχόμενος εν ονό-
ματι Κυρίου».

«Μετά κλάδων ΰμνήσαντες πρότερον μετά ξΰλων συνέ-
λαβον ύστερον οΐ αγνό μονές Ιουδαίοι Χριστό ν τόν Θεόν



ημών. Ήμεΐς δέ πίστει άμεταθέτίο άει τιμώντες ώς ευερ-
γέτην, διά παντός βοήσωμεν αΰτω. Ευλογημένος ό ερχό-
μενος τόν Αδάμ άνακαλέσασθαι».

8, Κατάκρισις των Γραμματέων
και Φαριοαίων.

Γ0 Ίησοΰς επί τέσσαρας ημέρας ήρχετο άπό πρωΐ'ας
εις την Ιερουσαλήμ και μεταβαίνων εις τό ιερόν έδί-
δασκεν εκεί τους άκολουθοΰντας αυτόν Ιουδαίους, το
δέ εσπέρας άνεχώρει και διενυκτέρευεν εις τά πέριξ
χωρία- κατέκρινε δέ αυστηρότατα ενώπιον των μαθη-
τών του και τοΰ λαοΰ την ύποκρισίαν, τήν ελεεινήν
ηθική ν κατάστασιν και τήν ψευδή δικαιοσύνην των
γραμματέων καΐ Φαρισαίων, ο'ίτινες έξωτερικώς μεν
εφαίνοντο εις τους ανθρώπους καλοί και δίκαιοι, εσω-
τερικώς δέ ήσαν μοχθηροί και πονηροί. Έλεγε δέ
περί αυτών εις τόν λαό ν «' Επί της καθέδρας τοΰ
Μαϋσέως έκάθισαν οί γραμματείς καΐ οί Φαρισαίοι.
Πάντα λοιπόν όσα σας λέγουσι νά φυλάττητε, πρέπει
νά τά φυλάττητε και νά τά πράττητε* αλλά κατά
τά εργα αυτών μή πράττετε· διότι λέγουσι μέν, αλλά
δεν πράττουσιν. Έπιβάλλουσι φορτία βαρέα και δυσ-
βάστακτα επί τους ώμους τών ανθρώπου, αυτοί όμως
ουδέ με τόν δάκτυλόν των δεν έγγίζουσιν αυτά.
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Πράττουσι δέ όλα τά εργα αυτών, διά νά. φανώ σι
μόνον είς τούς άνθρώπους».

Στραφείς δε πρός τούς γραμματείς καί Φαρισαίους
είπεν* -

«Ούαί ύμϊν. γραμματείς καί Φαρισαϊοι, ύποκριταί,
διότι κλείετε τήν βασιλεία ν τών ουρανών εις τούς άν-
θρώπους· ούτε σεις εισέρχεστε είς αυτήν, ούτε τούς
άλλους αφήνετε νά είσέλθωσιν».

«Ούαί ύμϊν, γραμματείς καί Φαρισαϊοι, ύττοκριταί,

; ...

διότι κατατρώγετε τάς οικίας τών χηρών, προφασι-
ζόμενοι ότι προσεύχεστε μακράς προσευχάς υπέρ
αύτών».

«Ούαί ύμϊν, γραμματείς καί Φαρισαϊοι, ύποκριταί, I
διότι θέλοντες δήθεν νά φιλάττητε αυστηρούς τόν
νόμον, δεκατίζετε τό ήδύοσμον καί το άνηθον καί τό
κύμινο ν, άλλά παραβαίνετε τά βαρύτερα παραγγέλ-
ματα τοϋ νόμου, τήν δικαιοσύνην καί τόν έλεον καί
τήν πίστιν. ΓΟδηγοί τυφλοί, οί διυλίζοντες τόν κώ-
νωπα, τήν δε κάμηλο ν κατα πίνοντες. Φυλάττετε δια-
ταγάς *άνθρώπων, παραβαίνετε δέ θείας έντολάς».

«Ούαί ύμϊν, γραμματείς καί Φαρισαϊοι, ύποκριταί,
οί οποίοι καθαρίζετε το έξωθεν τοΰ ποτηριού καί
τής παροψίόος, έσωθεν δέ γέμετε άπό άρπαγάς καί
άδικίας. Φαρισαϊε τυφλέ, καθάρισον πρώτον τό εντός
τοϋ ποτηριού καί τής παροψίδος, διά νά γίνη καί
τό εντός καθαρόν».
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«Ούαί υμίν, γραμματείς καί Φαρισαίοι, ύποκριταί,
| οί όποιοι ομοιάζετε με τάφους πολυτελείς, οί'τινες
έ'ξωθεν μεν φαίνονται ωραίοι έσωθεν δέ γέμουσιν
ί I όστέων νεκρών και πάσης άκαθαρσίας. Τοιουτοτρό-
! πως καί σεις έξωθεν μέν φαίνεσθε είς τούς άνθρώ-
πους δίκαιοι, έ'σωθεν δέ είσθε πλήρεις ύποκρίσεως
καί άνομίας. 'Όφεις, γεννήματα έχιδνών, πώς θά
11| διαφύγητε τήν καταδίκη ν τής γεέννης; Είσθε υιοί
| τών φονευσάντων τούς προφήτας· θά συμπληρώσητε
καί σεις τό έργον αύτών (φονεύοντες δηλ. έμέ καί
τούς μαθητάς μου), διά νά |πέλθη και καθ' υμών
ή θεία οργή, όπως επήλθε καί κατά τών πατέρων
υμών».

«Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, ή φονεύουσα τούς προ-
φήτας καί λιθοβολούσα τούς άπεσταλμένους προς
αύτήν, ποσάκις ήθέλησα νά συνάξω τά τέκνα σου,
καθώς συνάζει ή όρνις τούς νεοσσούς ύποκάτω είς
τάς πτέρυγάς της και δεν ήθελήσατε; Ιδού άφήνε-
ται ό οίκός σας έρημος».

"ΈΙΌ". πόρισμα. Διά τής κατακρίσεως τών γραμματέων
και Φαριοαίων εδίδα'ξεν δ Σοπήρ δτι πρέπει νά κατακρί-
νίομεν μετά παρρησίας τάς κακίας τών συμπολιτών μας'
δτι πρέπει νά λνπώμε&α διά τάς συμφοράς τής πατρίδος
μας και δτι οι άρχοντες και οι κνβερνήται πρέπει νά είναι
δίκαιοι και αγαθοί, πρώτοι αντοι δίδοντες τό παράδειγμα
: τής εύπει&είας εις τους νόμονς τής πατρίδος. °Ο Σωτήρ
απεδείχθη δτι ήτο γνήσιος φίλος τής πατρίδος του.

!!!-
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"Οτε έπλησίαζεν ή εορτή τών άζύμων, ή έπιλε- ]
γομένη προ δύο ημερών οί μαθηταί τοϋ Ίη-

σοΰ ήρώτησαν αύτόν «Κύριε, πού θέλεις νά σο! 'ετοι- -
έτοιμάσωμεν νά φάγης τό Πάσχα;» Ό δέ Ίησοΰς )
ειπε προς τον Πέτρον και Ιωάννη ν «Γ Υπάγετε·
είς τήν πόλιν καί θά συναντήσητε καθ5 όδόν άνθρω- |
πον, βαστάζοντα ύδρίαν ύδατος· άκολουθήσατε αύτόν.
καί είς τον οικοδεσπότη ν τής οικίας, είς τήν οποίαν ]
θά είσέλθη, είπατε. ~Ο διδάσκαλος έρωτα, ποϋ είναι ί
τό κατάλυμα, όπου θά φάγη |τό Πάσχα μετά τών ||
μαθητών του; καί εκείνος θά σας δείξη άνώγεων
μέγα εστρωμένον έκεΐ λοιπόν ετοιμάσατε». Οί μα-
θηταί ύπήγον, εύρον τά πάντα, καθώς προεΐπεν είς
αύτούς ό Ίησοΰς καί ήτοίμασαν τό δείπνο ν περί δε
τό εσπέρας ήλθε καί Ίησοΰς μετά τών άλλων μα-
θητών καί έκάθισαν είς τήν έτοιμασθεΐσαν τράπεζαν.
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Επειδή δε · μεταξύ των μαθητών ήγέρθη φιλονικεία
περί πρωτείων, ο ' 1η σους θέλω ν νά διδάξη αυτούς
δτι πρέπει νά είναι ταπεινόφρονες, ήγέρθη έκ της
τραπέζης, έζώσθη λέντιον, έβαλεν ύδωρ εις νιπτήρα
καί ήρχισε νά νίπτη τούς πόδας τών μαθητών του
καί νά σπογγίζη αυτούς μέ τό λέντιον. 'Ότε όμως
ήλθε καί πρός τόν ΙΙέτρον, είπεν ούτος πρός τόν Ίη-
σοΰν. «Κύριε, σύ Εθά μου νίψης τούς πόδας ;» ΓΟ
; [Ι Ίησοΰς άπεκρίθη· «Σύ δέν γνωρίζεις τώρα τί πράτ-
τω* θά τό έννοήσης μετά ταϋτα». Λέγει πρός αυτόν
ο Πέτρος* «Δέν θά νίψης τούς πόδας μου ουδέποτε».
'Λπεκρίθη ο Ίησοϋς. «Έάν δέν νίψω τούς πόδας
σου, δέν θά εχης μέρος μετ' έμοϋ». Ταϋτα 'άκούσας ό
Πέτρος είπε* «Τότε, Κύριε, όχι μόνον τούς πόδας μου,
άλλά καί τάς χείρας μου καί τήν κεφαλήν μου νί-
ψαι». 'Λφοΰ ό Ίησοΰς ενιψε τούς πόδας τών μαθη-
τών, είπε πρός αυτούς. «Γνωρίζετε τί έκαμα ; Ίμείς
μέ ονομάζετε, ό καί ό Κύριος καί

καλώς λέγετε, διότι είμαι πραγματικώς Κύριος καί
Διδάσκαλος σας. 'Λφοΰ λοιπόν έγώ ό Διδάσκαλος καί
Κύριος σας ένιψα τούς πόδας σας, οφείλετε καί σεις
νά νίπτητε τούς πόδας άλλήλων υπόδειγμα σας
έδωκα διά νά πράττητε καί σεις ό,τι έγώ έπραξα- νά
δεικνύητε δηλ. τοιαύτην ταπεινοφροσύνην πρός άλ**
λήλους».

"Έπειτα έκάθισεν ό Ίησοΰς είς τήν τράπεζαν* καί
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λαβών τόν άρτον και ευχαριστήσας τόν θεόν ηυλό-
γησεν αυτόν, έκοφεν είς τεμάχια" και εδωκεν εις τούς ;
μαθητάς του, ειπών. «Λάβετε, φάγετε, τοϋτο εστί τό;
σώμά μου, τό υπέρ υμών κλώμενον εις άφεσιν άμαρ-

'Ο μνστικ,ός δείπνος.

τιών». ^Ομοίως δέ λαβών και το ποτήριον, ευχαριστή-
σας καΐ εύλογήσας, έδωκεν εις τούς μαθητάς, ειπών*
«Πίετε εξ αύτοΰ πάντες, τοΰτό έστι τό αιμά μου τό
της Καινής Διαθήκης τό υπέρ υμών εκχυνόμενον είς
άφεσιν αμαρτιών. Τοΰτο ποιείτε εις τήν έμήν άνά-
μνησιν».

Μετά ταΰτα λέγει ο Ίησοΰς προς τούς μαθητάς
του. «Ταύτην τήν νύκτα εις έξ υμών θά με παρα-
δώση». Οί μαθηται έταράχθησαν και ήρχισαν νά
λέγωσι προς τόν Ίησοΰν «Μήπως εγώ είμαι, Κύ-
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1-51®Μόνος δέ ό Ιούδας έσιώπα. Τότε ο Πέτρος
^νευσεν εις τόν Ίωάννην, ό όποιος έκάθητο πλησίον
τοΰ Ίησοΰ, δια νά ερώτηση, ποίος είναι ό προδότης.

Ο δέ Ίησοΰς ειπεν «Είναι εκείνος, εις τόν όποιον
θά δώσω τεμάχιον άρτου, βεβαμμένον εις τό φαγητόν».
Και έμβάψας τεμάχιον άρτου είς τό φαγητόν, εδωκεν
αυτό είς τόν Ίούδαν τόν Ίσκαριώτην, ειπών. «"Ο,τι
μέλλεις νά πράξης, πραξον αύτό ταχύτερον». Ουδείς
δέ έκ των μαθητών ένόησε, προς τί έλεγε ταΰτα ό
Ίησοΰς. 'Ο δέ Ιούδας, λαβών τόν άρτον έξήλθεν.
~Ήτο δέ πλέον νύξ* έτρεξε δέ προς τούς αρχιερείς και
είπεν είς αυτούς πώς δύνανται νά συλλάβωσι τόν
Ιησοΰν την νύκτα ταύτη ν.

;;;

Ή&. πόρισμα. Διά του νιπτήρος εδίδαξεν ημάς ό- Ιη-
σούς νά εΐμε&α ταττεινάφρονες και δτι προ της μεταλήψεως
των άχράντοιν μυστηρίων απαιτείται μετάνοια και κα&αριό-
της της ψυχής. Διά τοΰ μυστικόν δείπνου συνέστησεν δ
Ιησούς τό μνστήριον της θείας ευχαριστίας.

·/. Τροπάρια. «"Οτε οι ένδοξοι μαθηταί έν τω νηπτήρι
τοΰ δείπνου έφωτίζοντο, τότε Ίοΰδας ό δυσεβής, φιλαρ-
γυρίαν νοσήσας έσκοτίζετο" και άνόμοις κριταΐς σε τόν
δίκαιον κριτήν παραδίδωσι. Βλέπε, χρημάτων εραστά, τόν
διά ταΰτα αγχόνη χρησάμενον, ψεΰγε άκόρεστον ψυχή ν,
τήν διδασκάλω τοιαύτα τολμήσασαν. Ό περί πάντας αγα-
θός, Κΰριε, δόξα σοι».

I «Τοΰ δείπνου σου τοΰ μυστικοΰ σήμερον, Υιέ Θεοΰ,

Γ1!

κοινωνό ν με παράλαβε" ου μή γάρ τοις έχθροις σου το
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μυστήριον ειπω, ου φίλημα σοι δώσω καθάπερ ό Ίοΰδας'
άλλε ως δ ληστής ομολογώ σοι. Μνήσθητί μου, Κΰριε,
δταν ελθης εν τη βασιλεία σου».

ί

Άφοΰ άνεχώρησεν δ Ιούδας είπεν δ Ίησοΰς. «Γ0
μεν υιός τοΰ άνθρωπου πορεύεται, καθώς είναι γε-
γραμμένον περί αυτοΰ. Ούαί δ'μως εις τόν άνθρωπον
εκείνον, διά τοΰ οποίου δ υιός τοΰ άνθρωπου παρα- ί
δίδεται* καλόν θά ήτο νά μή έγεννάτο δ άνθρωπος ]
εκείνος· Τεκνία, έτι μικρόν μεθ' υμών θά είμαι· όπου |
υπάγω δέν δύνασθε τώρα νά έλθητε». Τότε δ Πέ- Ι
τρος είπε* «Κύριε, ποΰ υπάγεις;» Ό Ίησοΰς άπήν-ί
τησεν. «"Οπου υπάγω δέν δύνασαι τώρα νά μέ άκο-
λουθήσης· θά μέ άκολουθήσης κατόπιν >. Οι μαθη- :
ταί τοΰ Ίησοΰ δέν ήθελον νά πιστεύσωσιν ότι περί ]
τοΰ θανάτου αυτοΰ ώμίλει. Τήν έσπέραν έκείνην δ
Ίησοΰς έδωκεν εις τούς μαθητάς του τάς τελευταίας {
παραγγελίας και συμβουλάς, τάς όποιας διέσωσε ν είς I
ημάς δ Ευαγγελιστής Ιωάννης είς τά ιδ', ιε', ιστ' \
καί ιζ', κεφάλαια τοΰ Ευαγγελίου του. Μεταξύ τού- |
των είπεν είς αυτούς καί τά εξής· «Έντολήν και-
νήν δίδωμι ύμΤν, ΐνα αγαπάτε αλλήλους. Έν
τούτω γνώοονται πάντες, δτι έμοι μαθηταί
έοτε, εάν άγάπην εχετε έν άλλήλοις' αγαπάτε
άλλήλους καθώς ήγάπηαα υμάς. Μείζονα ταύ-
της άγάπην ουδείς εχε-ι, ΐνα και τήν ψυ-
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αντον υπέρ τών φίλων αύτον. ' Υμεϊς
φίλοι μον έατε, έάν ποιήτε, δαα έγώ έντέλ-
λομαι νμιν

Μετά τό δεΐπνον έρχεται ό Ίησοΰς μετά τών μα-
θητών του πέραν τοΰ χειμάρρου τών Κέδρων (έκτος
τής Ιερουσαλήμ), εις τόπον λεγόμενον Γεσθημανή,
όπου ήτο κήπος, εις τόν όποιον εισήλθεν αυτός καί
ρί μαθηταί αυτοΰ.

Καθ' όδόν είπεν ο Ίησοΰς προς τούς μαθητάς
του* «Ταύτην τήν νύκτα πάντες θά σκανδαλισθήτε
δι' έμέ». Ό δέ Πέτρος, έχων ζωηράν πίστιν καί άγά-
πη ν πρός αύτόν, είπεν «Καί έάν πάντες σκανδαλι-

$θώσιν, έγώ όμως ουδέποτε* άλλ* έάν είναι άνάγκη

■

καί θά άποθάνω μετά σοΰ». Λέγει πρός αύτον ο
Ιησούς*. «Αληθώς σοι λέγω, ότι ταύτην τήν νύκτα,
πριν φωνήση ό άλέκτωρ, θά μέ άπαρνηθής τρίς».
Τά ίδια έ'λεγον καί οί άλλοι μαθηταί.

'ΠΌ·. πόρισμα. Ό Πέτρος είχε μεν πεποί&ησιν είς τον
Θεόν, αλλ' ένόμιζεν δτι δέν χρήζει τής ϋείας αντιλήψεως,
ητις νά ένισχνί] αυτόν κατά παντός πειρασμού____
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2. Ή έν Γε&οημ,αντ} αγωνία τοϋ Ίηαοϋ.

Σνλληψις τοϋ Ίηαοϋ.

'Αφοΰ είσήλθεν ό 5 Ιησούς είς τόν κήπο ν, είπεν
είς τούς μαθητάς του. «Καθίσατε εδώ, έως ού υπάγω
νά προσευχηθώ εκεί». Καί παραλαβών τον Πέτρον,
τον Ίάκωβον καί Ίωάννην, προύχώρησεν είς τό
έσωτερικον τοϋ κήπου καί λέγει πρός αύτούς· «Περί-
λυπος είναι ή ψυχή μου μέχρι θανάτου* μείνατε εδώ
καί άγρυπνείτε μετ' έμοΰ»* καί άπομακρυνθείς ολί-
γον, έπεσεν επί πρόσωπον καί προσηύχετο, λέγων
«Πάτερ μου, εάν είναι δυνατόν, ας παρέλθη άπ' έ-
μοΰ τό ποτήριον τοΰτο* πλήν ούχί όπως έγώ θέλω,
άλλ' ώς σύ». Εύθύς δέ έρχεται πρός τούς μαθητάς
του καί επειδή εύρεν αύτούς κοιμωμένους, λέγει πρός
τόν Πέτρον «Τοιουτοτρόπως δέν ήδυνήθητε μίαν
ώραν νά άγρυπνήσητε μετ' έμοΰ: 3 Αγρυπνείτε καί
προσεύχεσθε, διά νά μή είσέλθητε είς πειρασμόν τό
μέν πνεύμα πρόθυμον, ή δέ σάρξ άσθενής». Πάλιν
έκ δευτέρου άπήλθε καί προσηυχήθη, ειπών* «Πά-
τερ μου, εάν είναι δυνατόν, ας παρέλθη άπ' έμοΰ
τοΰτο τό ποτήριον, διά νά μή πίω αύτό* άλλ' όμως
άς γίνη τό θέλημά σου». Καί έλθών ευρίσκει τούς
μαθητάς πάλιν κοιμωμένους. Καί άφήσας αύτούς.
ύπήγε πάλιν καί προσηυχήθη, τούς ιδίους λόγους
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ίπών. Είς τοσαύτην δέ άγωνίαν εύρίσκετο, προσευ-
{όμενος, ώστε ό ίδρώς έ'πιπτεν ά:το τοϋ προπώπου
'φυ, ώς -θρόμβοι αίματος, έφάνη δέ είς αύτόν άγγε-
λος έξ ούρανού, έν ισχύων αύτόν. Εγερθείς τότε εκ
~£ής προσευχής άφοβος και πλήρης θάρρους είς τό
/ά άπ.οθάνη υπέρ τής σωτηρίας τών άνθρώπων, ύπήγε
προς τούς μαθητάς του και εύρών αύτούς' κοιμωμε-
Ι^ους, λέγει. «Κοιμάσθε λοιπόν καί άναπαύεσθε.
Ιδού εφθασεν ή ώρα, καί ό υιός τού άνθρώπου
"παραδίδοται είς χείρας αμαρτωλών. Έγέρθητε, ας
άναχωρήσωμεν. Ιδού εφθασεν ό παραδιδούς με».
Ένω δέ έτι έλάλει ό Ίησοΰς, ιδού έρχεται ό
Ιούδας καί μετ' αύτοΰ στρατιώται καί όχλος πολύς
υπηρετών τών άρχιερεων καί γραμματέων, κρα-
τούντες μαχαίρας, ξύλα καί φανούς, διά νά συλ-
λάβωσι τόν Ίησοΰν. Επειδή δέ οί στρατιώται καί

οί ύπηρέται τών άρχιερεων καί γραμματέων δεν έ-
^νώριζον τον Ίησοΰν, ό Ιούδας καθ' όδδν είπε πρός
αυτούς· «"Οντινα θά φιλήσω, εκείνος είναι* εκείνον
νά συλλάβητε». Πλησιάσας δέ τόν Ίησοΰν είπε*
|Χαίρε, διδάσκαλε», καί κατεφίλησεν αύτόν. Παρευ-
θύς τότε οί στρατιώται συνέλαβον αύτόν. Τότε ό
ΙΙέτρος έσυρε τήν μάχαιράν του καί όρμήσας κατά
τοΰ όχλου άπέκοψε τό ώτίον τοΰ. Μάλχου, δούλου
τοΰ άρχιερέως. Λέγει πρός αύτόν ό Ίησοΰς· «Πέτρε,

βάλε τήν μάχαιράν σου είς τήν θήκη ν διότι πάντες

III

- ' Ευ&ύφρονος Ιερά. Τεύχος Γ'. Τ



98 'Ο 3 Ιησούς ενώπιον τών άρχιερέων

όσοι λαμβάνουσι μάχαιραν, διά μαχαίρας θά άπο-
θάνωσιν ή νομίζεις .ότι δέν δύναμαι νά παρακα-
λέσω τον πατέρα μου, διά νά μοί στείλη λεγεώνας |
άγγέλων προς ύπεράσπισίν μου; Πώς λοιπόν θά
πληρωθώσιν αί γρ'αφαί»; Έπειτα άφοΰ έθεράπευσε;)
τό ους τοϋ Μάλχου. στραφείς είπε πρός τούς. στρα- :
τιώτας καί τόν όχλον. «<ΓΩς ληστήν μετά μαχαιρών
καί ξύλων έξήλθετε νά μέ συλλαβήτε· καθ' ήμέραν |;
έδιδασκον έν τω ίερώ καί δέν μέ συνελάβετε». Τότε !
οί μαθηταί πάντες αφέντες αυτόν έφυγον.

3 Η&. πόρισμα. II προσευχή εν τί] αγωνία και ταΙς
ϋλί'ψεοι παρηγορεί και έπιχέει ?βάλσαμον εις τήν_ τεϋλιμμέ- |
νην -ψυχή ν μας. Γ Υποτάσσεσϋε εις το θείον β έλη μα.

Ρητόν. «Προσεΰχεσθε, ίνα μή εισέλθητε εις πειρασμόν». I

~ 3. Ο Ίηοονς ενώπιον τών αρχιερέων
"Αννα και Καϊάφα.

"Αρνηΰις και μετάνοιαι τον ΪΙέτρονγ

Οί στρατιώται, άφοϋ συνέλαβον τόν Ίησοϋν, έ'φερον ι
αύτόν πρώτον είς τήν οίκίαν τοΰ πρώην άρχιερέως |
Άννα, όστις ήτο πενθερός τοΰ Καϊάφα, άρχιερέως |
τοΰ έτους εκείνου. Ό Αννας ή ρώτησε τόν Ίησοΰν |
περί τών μαθητών αύτοϋ καί περί τής διδασκαλίας
του. Ό δέ Ίησοΰς άπεκρίθη* «Έγώ παρρησία έλά=
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λησα είς τόν κόσμον πάντοτε έδίδαξαείς τάς συνα-
γωγάς καί είς τό ιερόν, όπου συνήρχοντο οί Ιουδαίοι,
καί" εν τφ κρυπτψ τίποτε δέν έλάλησα. Τί λοιπόν
έρωτας έμέ: Έρώτησον έκείνους, οί οποίοι μέ ήκου-
σαν». Ένώ έλεγε ταύτα, είς έκ τών υπηρετών έρ-
ράπισεν αυτόν, λέγων* «Τοιουτοτρόπως αποκρίνεσαι
προς τον αρχιερέα»; Ό δέ Ίησοΰς άπήντησεν* «"Αν
κακώς έλάλησα, μαρτύρησον περί τοΰ κάκου* εάν
ιόμο3ς καλώς, διατί μέ δέρεις»; Μετά ταύτα έστειλεν
αυτόν ο Άννας δεδεμένον πρός τον Καϊάφαν. Ήκο-
'λούθουν δέ μακρόθεν τω Ίησου ό Πέτρος καί ό
Ιωάννης. Καί ό μεν Ιωάννης, επειδή ήτο γνωστός
είς τον αρχιερέα, είσήλθεν είς τήν αύλήν* ο δέ
1 Πέτρος Γστατο έξω, εως ου ό Ιωάννης είπεν είς τήν
; θυρωρόν καί τόν άφήκε νά είσελθη. Επειδή δέ ήτο
> ψύχος, οί υπηρέτα ι ήναψαν πυρ καί έθερμαίνοντο*
μετ' αυτών δέ έστεκε καί ό Πέτρος καί έθερμαίνετο.

Είς τήν οικίαν τοΰ Καϊάφα είχον συναχθή οί
γραμματείς καί οί πρεσβύτεροι καί το συνέδριον όλον
καί έζήτουν αίτίαν, διά νά καταδικάσωσι τον Ίησοΰν
είς θάνατον. Επειδή δέ δέν υπήρχε καμμία κατη-
γορία κατά τοΰ Ίησοΰ, έζήτουν ψευδομάρτυρας. Καί
ήλθον μεν πολλοί ψευδομάρτυρες, άλλ' αί μαρτυρίαι
των δέν ωφέλησαν. Τέλος προσελθόντες δύο ψευδο-
μάρτυρες είπον*. «Ημείς ήκούσαμεν αυτόν νά λέγη
ότι δύναται νά καταλύση τόν ναόν καί είς τρεις ήμέ-
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ρας νά τον άνοικοδομήση». Τότε σηκωθείς ό Καϊά-
φας είπε* «Δεν αποκρίνεσαι δι3 όσα σέ κατηγοροΰ-
σιν»; 5Αλλ5 δ 5Ιησούς έσιώπα. Τότε ό άρχιερεύς
είπε προς αυτόν «Σέ εξορκίζω εις τό όνομα του
Θεοΰ του ζώντος, νά εΐπης είς ή μας, εάν σύ είσαι!
ό Χριστός ό υιός τοΰ θεοΰ». Αέγει προς αυτόν ό;
Ίησοΰς* «Ναι. Έγώ είμαι, όπως σύ είπας». Τότε
ο άρχιερεύς εσχισε τά ένδύματά του έξ άγανακτή-
σεως δήθεν, ειπών* «Έβλασφήμησε* ανάγκην άλλωνί
μαρτύρων δεν έχομεν. Τί λοιπόν φρονείτε»; Εκείνοι!
δέ είπον* «Είναι ένοχος θανάτου». Τότε ήρχισαν οΕ|
υπηρέται νά έμπαίζωσιν αύτόν* και σκεπάσαντες τό
πρόσωπον αύτοΰ, έρράπιζον αυτόν και τόν ήρώτων
λέγοντες* «Προφήτευσον, Χριστέ, ποίος σέ έρράπισεν».|
Ένω δέ ό Πέτρος ίστατο πλησίον είς τήν πυρά ν
και έθερμαίνετο, προσήλθε μία υπηρέτρια και είπε*
«Και σύ ήσο μέ τον Ίησοΰν τόν Γαλιλαίον». Εκεί-
νος όμως ήρνήθη ειπών «Δέν γνωρίζω τί λέγεις».
Μετ' ολίγον άλλη υπηρέτρια είπε προς τούς έκεΐ;
ευρισκομένους* «Καί ούτος ήτο μέ τον Ίησοΰν τόν]
Ναζωραίον». 'Αλλά καί πάλιν ό Πέτρος ήρνήθη
μεθ' όρκου, ειπών «Δέν γνωρίζω τόν άνθρωπονί
τοΰτον». Τότε οί έκεί ιστάμενοι είπον προς τον Πέτ]?ον
«Πραγματικώς καί σύ είσαι είς έξ αυτών, διότι καί
ή ομιλία σου φανερόνει ότι είσαι Γαλιλαίος». Τότε ό
Πέτρος ήρχισε νά άναθεματίζη καί νά όρκίζηται,
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λέγων, ©τι δέν γνωρίζει τόν άνθρωπον. Καί ευθύς
δ αλέκτωρ έφώνησε. Τότε ένεθυμήθη ό Πέτρος τόν
λόγον του Ίησοΰ, όστις τ φ είχεν εί'πη ότι «πριν
φωνήση ό άλέκτωρ,. θα μέ άπαρνηθής τρις» καί
έξελθών έκλαυσε πικρώς..

ΉΌ·. πόρισμα. Όφείλομεν νά λέγω μεν πάντοτε την ά-
λήϋειαν, ουδόλως τάς συνεπείας αυτής σνλλογιζόμενοι. Τον
Πέτρου ή διαγωγή δεικνύει την άν&ρωπίν?]ν άδνναμίαν και
αυτών τών μάλλον ευσεβών. Μόνον διά τής θείας βοη-
θείας δύναται νά άντιστή ό άνθρωπος εις τόν πειρασμόν.
Τον. Πέτρου η μετάνοια έγένετο ευπρόσδεκτος, διότι ήτο
\ειλικρινής. Τά πικρά του δάκρυα έξ έπλυναν το σφάλμα
του. Μεγάλη ή δύναμις τής μετανοίας.

Ρητά. «Ούτος τάς αμαρτίας ήμών φέρει καί περί ημών
οδυνάται" αυτός έτραυματί.σθη διά τάς αμαρτίας ημών" τω
δέ μώλωπι αύτοΰ ημείς Ιάθημεν» (Ήσαίας νγ', 4—6).
«"Ος άν άρνήσηταί με έμπροσθεν τών ανθρώπων, άρνή-
σομαι αυτόν κάγώ έμπροσθεν τοΰ Πατρός μου τοΰ έν
Ούρανοΐς» (Ματθ. ι', 33). «Χαρά γίνεται ενώπιον τών
αγγέλων τοΰ Θεοΰ επί ένί άμαρτωλω μετανοοΰντι» (Λουκ.
ιε', 10).

^ 4. Ό Ίηαοϋς ενώπιον τοϋ Πιλάτου.

|

Κατ' εκείνους τούς χρόνους ήγεμών τής Ιουδαίας
ήτο ό Πόντιος Πιλάτος, διωρισμένος παρά τών Ρω-
μαίων. Επειδή δέ μόνος αυτός είχε τό δικαίωμα νά
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καταδικάζω είς θάνατον καί άνευ της επικυρώσεως |
αυτου ουδεμία θανατική άπόφασις τών Ιουδαίων
έξετελεΐτο, δ:ά τοΰτο τήν πρωΐ'αν της Παρασκευής
οί γραμματείς, οί αρχιερείς και οί Φαρισαίοι εφερον |

δέσμιον τόν Ίη- .
σουν πρός αυ-
τόν, διά νά δια-
τάξη τούς στρα-
τιώτας νά θανα-
τώσωσιν αυτόν.
Ό Πιλάτος ή-
ρώτησεν αυτούς.
«Ποίαν κατηγο-
ρίαν ε χετε κατά
τοΰ άνθρώπου
τούτου»; Εκεί-
νοι άπεκρίθησαν,
κατη γ ο ρ ο ΰ ντ ες
αυτόν ψευδώς.
< Διεγείρει τόν
λαόν είς έπανά-

Ό Ίησονς ενώπιον τον Πιλάτον. __,

' στασιν, εμποδί-

ζει τόν λαόν από του νά πληρώνη φόρους είς τόν
Καίσαρα καί ονομάζει τόν εαυτόν του βασιλέα τών
Ιουδαίων». Ό Πιλάτος ήρώτησε τόν Ίησοΰν «Σύ.
είσαι βασιλεύς τών Ιουδαίων»; Ό Πησσΰς άπεκρί-
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θη· «Ή βασιλεία ή έμή δέν είναι έκ τοΰ κόσμου
: τούτου* εάν ήτο έκ τοΰ κόσμου τούτου, οί υπη'ρέται
μου θά ήγωνίζοντο, διά νά μή παραδοθώ είς τούς
Ιουδαίους». Τότε λέγει ό Πιλάτος* «Λοιπόν βασιλεύς
είσαι»; Άπεκρίθη ό Ίησοΰς· «Σύ λέγεις δτι βασι-
λεύς είμαι έγώ· έγώ διά τούτο ήλθον είς τον κόσμον,
διά νά κηρύξω τήν άλήθειαν». Τότε δ Πιλάτος είπε
πρός τούς Ιουδαίους· «Έγώ δέν ευρίσκω ούδεμίαν
αίτίαν θανάτου είς τόν άνθρωπον τούτον». Εκείνοι
δέ είπον* «Ταράττει τόν λαόν, διδάσκων είς δλην
τήν Ίουδαίαν καί άρχίσας άπό τής Γαλιλαίας έφθα-
σε ν έως εδώ». Ό Πιλάτος άκουσας τήν λέξιν Γαλι-
λαίαν, ερωτήσας δέ καί μαθών ότι δ Ίησοΰς ήτο
Γαλιλαίος, άπέστειλεν αύτόν προς τον Ηρώδη ν τον
'Αντίπαν, τον ηγεμόνα τής Γαλιλαίας, όστις κατ* έ-
κείνας τάς ήμέρας εύρίσκετο εν Ιερουσαλήμ. Ό
Ηρώδης έχάρη πολύ, ότε είδε τον Ίησοΰν, διότι
άκούσας πολλά περί αύτοΰ, έπεθύμε.ι προ- πολλού νά
τόν γνωρίση καί κανέν θ-αΰμά του νά ίδη. Τφ έκαμε
λοιπόν πολλάς ερωτήσεις, άλλ' δ Ίησοΰς έσιώπα. Διά
;τοΰτο πρός έμπαιγμόν ένέδυσεν αύτόν έσθήτα λευ-
κήν (ώς ύποψήφιον δηλ. βασιλέα) καί άπέστειλε πρός
τόν Πιλάτον.

.-ν , .

ί ^ΐ'ροπάριον. «Τών παθών τοΰ Κυρίου τάς απαρχας η
■παροΰσα ήμερα λαμπροφορεί. Δεΰτε οΰν φιλέορτοι, άπαν-
|τήσωμεν ασμασιν. Ό γαρ Κτίστης ερχεται σταυρόν κατα-
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δέξασθαι, έτασμούς και μάστιγας, Πιλάτω κρινόμενος" \
δθεν και εκ δούλου ραπισθείς έπι^ κόρης, τά πάντα προ- 1
σίεται, ίνα σώση τόν ά'νθρωπον" διά τοΰτο βοήσω μεν, Ι
Φιλάνθροοπε Χριστέ ό Θεός, τών πταισμάτων δώρησαι τήν

άφεσιν, τοις προσκυνοΰσιν έν πίστι τά άχραντα πάθη σθυ». \

_

5. Καταδίκη τοϋ Ίηαοϋ είς θάνατον.

Μεταμέ?*εια καί άπόγνωαις τοϋ Ιούδα.

χ ' · ■ * ι

. · }

Ό Πιλάτος ήθελε νά άπολύση τόν Ίησοΰν, έπειδή ]
εγνώριζεν ότι έκ φθόνου παρέδωκαν τούτον εις αυ- |
τόν. Ήτο δέ συνήθεια κατά τήν έορτήν τοϋ Πάσχα
ο ήγεμών νά άπολύη §ν,α έκ τών κακούργων, όντινα
ήθελεν ό λαός. Είς τήν φυλακήν εύρίσκετο κατ5 έ-
κείνας τάς ή μέρας, είς επικίνδυνος κακούργος, ό ό-
ποιος ώνομάζετο Βαραββάς. "Ό Πιλάτος ένόμιζεν ότι ;
ό λαός ούδέποτε θά έζήτει τήν άπόλυσιν ενός τρο- |
μεροΰ κακούργου, άλλ' ότι άντ' αύτοϋ θά έζήτει τήν
άπόλυσιν τοϋ Ίησοϋ, άλλ' ήπατήθη· διότι, ότε ό
Πιλάτος ήρώτησεν αύτούς· «Ποίον έκ τών δύο θέλετε
νά άπολύσω; τόν Βαραββάν ή τόν Ίησοΰν»; οί άρ-
χιερεϊς κατέπεισαν τόν όχλον νά ζητήση τήν άπό-
λυσιν τοϋ Βαραββά. Έρωτα αύτούς ό Πιλάτος* «Τί
νά κάμω λοιπόν τόν Ίησοΰν, τόν λεγόμενον Χρι-,
στον»; Εκείνοι άπεκρίθησαν· «Σταυρωθήτω». Κα^
ό Πιλάτος είπε* «Καί τί κακόν επραξεν»; Εκείνοι
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ΙΓ " ~ ~

|; | όμως περισσότερον έκραζον «Σταυρωθή.το:>». Τότε ο
Πιλάτος, διά νά κίνηση τήν υπέρ αύτοΰ συμπάθειαν
τών Ιουδαίων έμαστίγωσεν αυτόν και τον παρεδωκεν
εις τούς στρατιώτας. Ούτοι δέ λαβόντες αυτόν έπλε-
καν στέφανον εξ ακανθών καί έθηκαν επί τής κε-
φαλής του* ένδύσαντες δέ αυτόν πορφύραν, έδωκαν εις

τάς χεΐράς του κάλαμον καί γονυπετοΰντες ενώπιον
[{τ·, , Γ ,

αύτοΰ έμπαικτικώς έλεγον· «Χαίρε ο βασιλεύς τών

Ιουδαίων»· συγχρόνως δέ έπτυον, έρράπιζον καί
έκτύπων αυτόν διά τοΰ καλάμου. Είς τοιαύτην κατά-
στασιν καί τοιουτοτρόπως ένδεδυμένον εξάγει αυτόν ό
Πιλάτος είς τόν λαόν (επειδή ήλπιζεν ότι ή μαστί-
γωσις καί ό εμπαιγμός ήθελον καταπραΰνη τήν κατ'
αύτοΰ όργήν τών Ιουδαίων) καί λέγει πρός αυτούς·
«"Ιδε ό άν&ρωπος». Άλλ' εκείνοι έκραύγαζον
«*Αρον, άρον, ατανρωαον αυτόν». Καί ό Πιλάτος
είπε «Λάβετε αυτόν ύμεΐς καί σταυρώσατε* εγώ δέν
ευρίσκω ούδεμίαν αίτίαν είς αυτόν». Οί Ιουδαίοι έ-
κραύγασαν «Ήμεΐς νόμον εχομεν καί κατά τόν νόμον
ήμών οφείλει νά άποθάνη* διότι εαυτόν υίόν Θεοΰ
1 έποίησεν». "Οτε ήκουσε τον λόγον τοΰτον έφοβήθη
καί ήρώτησε τόν Ίησοΰν* «Πόθεν είσαι σύ»; Άλλ' ό
: Ίησοΰς ουδέν άπεκρίθη. Λέγει αύτφ ό Πιλάτος* «Είς
|! έμέ δέν άποκρίνεσαι; Δέν γνωρίζεις ότι έχω έξουσίαν
!; νά σέ σταυρώσω ή νά σέ απολύσω*; Ό Ίησοΰς άπε-
κρίθη* «Ούδεμίαν έξουσίαν θά είχες έπ' έμέ, έάν δεν
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σο! ήτο τοΰτο δεδομένον άνωθεν». Καί διά τοΰτο
έζήτει ό Πιλάτος νά τόν άπολύση· άλλ' εκείνοι έκρα-
ζον «Έάν τοΰτον απόλυσης, δέν είσαι φίλος του-
Καίσαρος* διότι όστις κάμνει τόν έαυτόν του βασιλέα,
είναι εναντίος τοΰ Καίσαρος». Τότε ό Πιλάτος βλέ-
πων ότι δέν κατορθόνει τίποτε, άλλά μάλλον θόρυ-
βος γίνεται, έλαβεν ΰδωρ καί ένιψε τάς χείρας του·
ενώπιον τοΰ λαοΰ, λέγων «Αθώος ει μι από τοϋ
αίματος τοϋ δικαίου τούτου· ύμεις όψεσθε».
Καί αποκριθείς ο λαός είπε* «Τό αΐμα αύτοϋ έφ'
ημάς και έπι τά τέκνα ημών». Τότε τον μεν
Βαραββάν απέλυσε, τόν δέ Ίησοΰν παρέδωκεν, ΐνα
σταυρωθή.

Ό δέ Ιούδας ό Ισκαριώτης, ό παραδούς τόν Ίη-
σοΰν, οτε είδεν, ότι ό. Ίησοΰς κατεδικάσθη είς θά-
νατον, μετανοήσας επέστρεψε τά τριάκοντα άργύρια
πρός τούς αρχιερείς καί πρεσβυτέρους, λέγων «"Η-
μαρτον παραδούς αΐμα άθώον». Εκείνοι τφ
είπον «Τί πρός ημάς; συ όψει». Έρριψε τότε τά
αργύρια είς τόν ναόν καί ύπήγε καί έκρεμάσθη. Οί
δέ αρχιερείς λαβόντες τά άργύρια είπον «Δέν είναι
συγκεχωρημένον νά βάλωμεν τά άργύρια είς τόν κορ-
βανάν (θησαυροφυλάκιον τοΰ ναοΰ), διότι είναι τιμή
αίματος». Ήγόρασαν λοιπόν δι' αυτών τόν άγρόν του
κεραμέως πρός ταφήν τών ξένων, όστις διά τοΰτο·
ώνομάσθη αγρός αίματος.
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ΉΦ. πόρισμα. Οι Ίονδάϊαι προύτίμησαν ν άπολυθή ό
κακούργος Βαραββάς καί νά θανατωθή δ 'Ιησούς. Οντο)
πάς αμαρτωλός καί κακδς άνθρωπος προτίμα τήν κακίαν
παρά τήν άρετήν. *Ενθνμονμενοι δέ τόν Ίησοΰν πρέπει,
οσάκις προα βαλλό μεθα, νά μή επιζητώ μεν εκδίκησιν, άλλά
μάλιστα νά συγχωρώ μεν τους βλάπτοντας ημάς. Ό Πιλά-
τος διά τήν φν/.αρχίαν καί τήν άδυναμίαν τον χαρακτήρας
του εγένετο συνένοχος τών 'Ιουδαίων είς τόν θάνατον τοϋ
Ίησου Χριστον. Τό δίκαιον καί τό ορθόν πρέπει νά πράττη
δ άνθρωπος, χωρίς νά φοβήται δ,τι καί άν ήθελε πάθει
διά τ οντο. Ή φιλαργυρία είναι πρόξενος πολλών κακών.
"II ομολογία τής αμαρτίας καί ή επιστροφή τον αδίκου
πράγματος θά εσωζε τόν Ίούδαν, άλλ' ή ελλειψις πεποιθή-
σεως πρός τόν 'Ιησοΰν, τόν φίλον καί σωτήρα τών άμαρ-
τω/,ών, ετνφλ.ωσαν αυτόν καί έκρήμνισεν αύτόν είς μεγα-
λείτερον έγκλημα, είς τήν αύτοχειρίαν. Οίκτρόν τό τέλος τών
προδοτών.

Ρητά. «Πλοϊ3τος αδίκως συναγόμενος έξεμε/θησεται».
(Ίώβ, κ', 15). |«"Ονομα πονηρόν αίσχΰνην καί όνειδος
κληρονομήσει·» ~ (Σειρ. στ', 1).

γ- 6. Στανρωαις τον Ίηοον.

Οί στρατιώται τοϋ ήγεμόνος, παραλαβόντες τόν
Ίησοΰν, ήρχισαν καί πάλιν νά εμπαίζωσι τόν Ίησοΰν·
κατόπιν έξέδυσαν αύτόν τήν πορφύραν καί τόν ένέδυ-
σαν τά ιμάτια αύτοΰ* καί|τόν εφερον εξ ω τής πόλεως,
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διά νά τον σταυρώσωσιν. Αύτός δέ έβάσταζε-καί τον |
σταυρόν αυτοΰ. Ένφ δέ έξήρχοντο τής πόλεως ήνάγ- |
κασαν Κυρηναίόν τινα Σίμωνα όνομαζόμενον, διά νά
λάβη τόν σταυρόν, . διότι ό Ίησοΰς, έξη σθένη μένος ].
ων, δέν ήδύνατο νά φέρη αυτόν. ΊΙκολούθουν δέ

πολύς λαός και ^
γυναίκες, αί ό-
ποιαι έκλαιον καί
- έθρήνουν/Ότεδέ
έφθασαν είς τον

Γολγοθάν, πρώ- !
τον τω έδωκαν
νά πίη όξος μετά ;
χολής, άλλά δέν
ηθέλησε νά πίη
καί άκολούθ^ος
εσταύρωσαν αύ- |
τόν καί δύο κα-
κούργους,τόν μέν |
ένα έκ δεξιών,
τόν δέ ετερον έξ
Στανρωσις τον Ίησον. άρίστερών. Οί

στρατιώται, άφοΰ εσταύρωσαν τόν Ίησοΰν, διεμοι-
ράσθησαν διά κλήρου τά ενδύματα αύτοΰ καί καθή-
μενοι έφύλαττον αύτόν. Ένψ έπασχε ταΰτα ό Ίη-
σοΰς, προσηύχετο πρός τόν πατέρα του ύπέρ τών
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I

κακών Ιουδαίων, λέγων· Πάτερ, άφες αύτοΐς· ου
γάρ οϊδασι τί αιοιοϋσιν». Επάνω δέ είς τόν σταυ-

|· ρόν τοΰ Ίησοΰ ήτο γεγραμμένος ούτος; δ τίτλος έ-
|; βραϊστί,- ελληνιστί και ρωμαϊστί. «Ιησούς, Ναζ ω-
ραίος, βασιλεύς τών Ιουδαίων». Εις τόν τόπον
τής καταδίκης συνήχθησαν πολλοί "Ιουδαίοι, οιτινες
περιέπαιζαν τόν Ίησοΰν, κινοΰντες τάς κεφάλας αυ-
τών και λέγοντες· «'Εάν είσαι υιός τοΰ Θεοΰ, κατάβα
από τοΰ σταυροΰ». Οί δέ γραμματείς καί οί Φαρι-

σαίοι έκπαίζοντες αυτόν έλεγον «"Αλλους έσωσεν
ι * ' »

εαυτόν δέν δύναται νά σώση. 'Άς καταβή από του

σταυροΰ καί θα πιστεύσωμεν είς αυτόν». Επίσης

έβλασφήμει τόν Ίησοΰν καί είς τών κρεμασθέντων

κακούργων, λέγων «Έάν είσαι υιός τοΰ Θεοΰ σώσον

τον εαυτόν σου καί ημάς».. Αποκριθείς δέ ό έτερος

έπέπληξεν αύτόν, λέγων «Σύ δέν φοβείσαι τόν Θεόν,

άφοΰ καί σύ είσαι έν τψ αύτφ κρίματι; Καί ημείς

μέν δικαίως πάσχομεν, διότι άξια ων έπράξαμεν άπο-

λαμβάνομεν ένψ ούτος ούδέν άτοπον έπραξε». Καί

είπε προς τόν Ίησοΰν «Μνήσ&ητί μου Κύριε,

δταν ελϋ"ης έν ττ} βασιλεία σου». Είπε δέ προς

αυτόν ό' Ίησοΰς· «Αληθώς λέγω σοι, ότι σήμερον

θά είσαι μετ' έμοΰ έν τω παραδείσω».

'-ΗΦ. πόριαμα. "Η κακία έτνψλωοε τους 'Ιουδαίους και δέν
εγνώριζον τί επραττον. Και ήμεΐς πολλάκις τυφλονόμενοι υπό
τον διαβόλου πράτ το μεν κακίας, αϊ δποϊαι ΐοοΰνται μέ τάς
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τών βαοανισάντων τόν Σωτήρα επί τον σταυρόν *Ιουδαίων
παραγνωρίζοντες ούτοι τον Κύριον και τό αγιόν τον θέ-
λημα. Πρέπει νά είμεθα άνεξίκακοι καί φιλάνθρωποι, σνγ-

χωροΰντες καί αυτούς τούς βλάπτοντας ημάς.

- - ί

Ρητά. «Ούτος τάς αμαρτίας ημών φέρει καί περι ημών
όδυνάταΐ' αυτός ετραυματίσθη διά τάς αμαρτίας ημών,
τω δέ μώλωπι αυτοΰ ήμεις ιάθημεν (Ήσ. νγ' 4—6).
«Μείζονα ταύτης άγάπην ουδείς έχει, ΐνα τις και τήν ψυ
χήν αύτοΰ θη ύπέρ τών φίλων αύτοΰ» (Ίωάν. ιε', 13).

Τροπάριον. «Σήμερον κρεμάται έπι ξύλου, ό εν ύδασι
"την γήν κρεμάσας. Στέφανο ν εξ ακανθών περιτίθεται, ό
τών αγγέλων βασιλεύς. Ψευδή πρρφύραν περιβάλλεται, ο
περιβά/λων τόν ουρανό ν εν νεφέλαις. Ράπισμα κατεδέ-
ξατο, ό έν Ιορδάνη έλευθερώσας τόν Αδάμ. "Ηλοις προσ- )
ηλώθη ό νυμφίος της Εκκλησίας. Λόγχη έκεντήθη ό υιός
της Παρθένου. Προσκυνοΰμέν σου τά πάθη, Χριστέ.^Δεϊ-
ξον ήμι ν καί· τήν ένδοξόν σου άνάστασιν».

^ 7. Τελεντή τον Ίηαον.

ι '

Ίστατο πλησίον τοΰ σταυροΰ τοΰ Ίησοΰ ο ήγα-
πη μένος αύτοΰ μαθητής Ιωάννης και ή μήτηρ τοΰ 1
Ίησοΰ καί άλλα· τίνες γυναίκες. Ό Ίησοΰς ίδών
τήν μητέρα αύτοΰ λέγει πρός αυτήν * Γύναι, ιδού
ό νίός ο ου» καί έδειξε τόν Ίωάννην. "Επειτα είπε.
καί πρός τόν μαθητή ν «Ιδού ή μήτηρ ο ου» Καί
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απ* εκείνης τής ώρας Ιλαβεν αυτήν ό μαθητής εις
τά ίδια.

Άπό δέ τής έκτης ώρας μέχρι τής ενάτης έγεινε
σκότος έφ' όλην τήν γήν. Περί δέ τήν ένάτην ώραν
ο Ίησοΰς άνεβόησε μετά φωνής μεγάλης· «Ήλί,
Ήλί. λαμά σαβαχ&ανεί»· τούτέστι «Θεέ
Θεέ μου, διά τί με έγκατέλιπες»; Τινές τών πα-
ρισταμένων ένόμισαν ότι τόν προφήτην Ήλίαν φωνεί,
καί είπον «Άφετε νά ίδωμεν, έάν έρχεται δ Ηλίας
νά σο')ση αύτόν». Μετά ταΰτα είπε· «Διψώ*. Τότε
εδραμεν είς έκ τών εκεί ισταμένων καί λαβών σπόγγο ν,,
έγέμισεν αύτόν μέ οξος. περιέθηκεν είς κάλαμον καί
έπότιζε τόν Ίησοΰν "Οτε δέ έπιε το όξος είπε* <Τέ-
τέλεαται· Πάτερ, είς χεΐράς σου παρα&ήοο-
μαι τό στνενμά μου». Καί κλίνας τήν κεφαλήν
Ι. παρέδωκε τό πνεΰμα. Καί άμέσως έγεινε σεισμός
μέγας· τό καταπέτασμα ,τοΰ ναοΰ έσχίσθη είς δύο
άπό άνωθεν έως κάτω· ή γή έσείσθη* αί πέτραι έσχί-
σθηααν τά μνημεία ήνεώχθήσαν καί πολλοί νεκροί
|| ήγέρθησαν καί ενεφανίσθησαν είς πολλούς. 'Ο δέ
εκατόνταρχος καί οί μετ' αυτοΰ, ίδόντές τά γενόμενα,
ί έφοβήθησαν σφόδρα καί άνεφώνησαν «Αληθώς Θεοΰ
1 υίός ήτο ούτος». Οί δέ όχλοι ύπέστρεφον, τύπτοντες
τά στήθη διά τό κακόν, τό οποίον διέπραξαν.

ΉΦ. πόρισμα. Ο Κύριος ημών και έν μέσω τών πόνων
\ καί τών οδυνών τον, ώς φιλόστοογον τέκνον εφρόντισε περ
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της αγίας αντον μητρός, ανοτηοας αυτήν είς τόν άγαπημένον
μαθητήν τον. Πρεπει κατά τό παράδειγμα τον ■'Σωτί]ρος
ημών, νά τιμώμεν τους γονείς και νά φροντίζωμ'εν περί
αυτών φιλοοτόργως εις οιανδήποτε καί άν ενριοκώμεθα ·
κατάοταοιν και αποθνήσκοντες δέ νά δίδωμεν τοις οίκέίοις :
καί φίλοις τάς δέουσας περι τών γονέων ημών παραγγελίας.

ΙΊάν δ,τι προ είπον οι προφήται, δ,τι έν τη Π. Δ. προ- :
διετυπώθη δτι προς έξιλέωσιν τής θείας δικαιοσύνης υπέρ |
τής σωτηρίας τον ανθρώπου άπητεΐτο, τετέλεστα ι=ελαβε
πέρας.

Ρητά. «Ευλογία πατρός στηρίζει οίκους τέκνο}ν κατάρα
δέ μητρός εκριζοί θεμέλια» (Σειρ. γ', 19). «Τέκνον, άντι-
λαβοΰ εν γήρα πατρός σου και μή λύπησης αυτόν έν τη
£ωή σου» (Σειρ. γ' 12).

/ 8. Ταφή του Ίηοοϋ Χριοτοϋ ν

" ι
Οί Ιουδαίοι, διά νά μή μείνωσι τά' σώματα τών

σταυρωθέντων έπί τοΰ σταυροΰ, διότι η έπιοΰσα ήμερα (
(τό Σάββατον) ήτο ή μεγάλη ήμερα τοΰ Πάσχα,
παρεκάλεσαν τον Πιλάτον νά διατάξη νά συντριβώσι |
τά σκέλη τών εσταυρωμένων και νά καταβιβασθ-ώσιν
από τοΰ σταυροΰ. Ό Πιλάτος επέτρεψε τοΰτο. Καί
τών μέν δύο ληστών οί στρατιώται συνέτριψαν τά
σκέλη· έλθόντες δέ έπί τόν Ίησοΰν, επειδή εϊδον αυ-
τόν άποθαμμένον, δέν συνέτριψαν αύτοΰ τά σκέλη*



ν είς τών στρατιωτών έκέντησε διά τής λόγχης
πλευράν αύτοΰ και εύθύς έξήλθεν αίμα και ύδωρ.
Περί δέ τό εσπέρας τής ιδίας ημέρας (προ τής
τού ηλίου) ήλθε πρός τόν Πιλάτον Ιωσήφ
άπό Άριμαθαίας, επίσημος βουλευτής και εις τό
μαθητής
Ιησού, καί έ-

παρ' αύτοΰ ^Λ^ΜΡ^ν^^' .

σώμα τού Ίη-
Πληροφορη-
ό Πιλάτος ότι
Ιησούς είχεν

άποθάνη έπε- / ^

νά δωθή τό $

μα τοΰ Ίησοΰ

τον Ιωσήφ, - " ψ^Μ

λο ιπον μετά ^^ΙρΜ^' // £ | ΜΪ
οΰ Νικοδήμου, κα- ··/|

τεβφασαν άμφότε- ίΧ^^^^^^^ΜΜ^/ νΚ^Ι
ροι τό σώμα τοΰ
' Ιησού, ή λειψά ν τά

αρώματα, περίετύ- Καταβίβασυς τοϋ Ίησον

, Λ , απτό τοΰ σταυοοΰ.

λιςαν αυτο εις κα-

θαράν σινδόνα και το εθηκαν είςμνημεΐον νέον, τό
όποιον είχε κατασκευάση 6 "Ιωσήφ διά τον εαυτόν
του, και τό όποιον ήτο λελαξευμενον είς βράχο ν πλη-

Εν&νφρονος Ιερά. Τενχος Γ'. Β

Ταφή τοϋ Ίησον Χριστοϋ 113
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σίον του μέρους, δπου έσταυρώθη ό Ίησοΰς. Κατό-||
πιν εκύλισαν λίθον μέγαν είς τήν θύραν -τοΰ μνη-*|
μείου καί άνεχώρησαν. Ειχον δέ άκολουθήση αυτούς
Μαρία ή Μαγδαλινή καί Μαρία ή μήτηρ τοΰ "Ια-!
κώβου, αίτινες ειχον έλθη μετά τοΰ Ίησοΰ από της .

> - Γ

Γαλιλαίας καί είδον τό μνημεΐον, δπου ετέθη τό
σώμα αύτοΰ.

Τήν έπαύριον δηλ. το Σάββατον, ήλθον οί άρχιε-
ρείς καί οί Φαρισαίοι προς τόν Πιλάτο ν καί είπον*
«Κύριε ενεθυμήθημεν, δτι εκείνος ο πλάνος είπεν
δτε έζη, δτι μετά τρεις ημέρας θά έγερθή. Διάτα-
ξον λοιπόν νά φυλαχθή ό τάφος έως της τρίτης
ημέρας, μήπως έλθόντες οί μαθηταί αύτοΰ τήν νύκτα
κλέψωσι τό σώμα αυτοΰ καί είπωσιν είς τον λαον
δτι άνέστη έκ τών νεκρών, καί τότε ή εσχάτη πλάνη
θά είναι χειροτέρα της πρώτης». Ό δέ Πιλάτος
είπε πρός αυτούς· "Εχετε φύλακας· υπάγετε καί α-
σφαλίσατε τόν τάφον, δπως γνωρίζετε». Εκείνοι τότε
έλθόντες είς τόν τάφον, έσφράγισαν τόν λίθον καί
έθεσαν στρατιώτας, διά νά φυλάττωσιν άσφαλώς τόν
τάφον.

Ν' ε -

Τροπάρια. «Ό Εύσ/ήμοαν Ιωσήφ από τοΰ ξΰλου κα-

θελών τό άχραντόν σου σώμα, σινδόνι καθαρα ειλήσας καί
άρώμασιν, εν μνήματι καινφ κηδεύσας άπέθετο».

«"Οτε κατήλθες πρός τόν θάνατον ή ζωή ή αθάνατος,
τότε τόν "Αδην ένέκρωσας τή αστραπή τής θεότητος" δτε
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[ |

· >έ και τούς τεθνεώτας έκ τών καταχθόνιων άνέστησας, πάσαι
δυνάμεις τών επουρανίου έκραΰγαζον. Ζωοδότα Χριστέ
ο Θεός ημών, δόξα σοι».

--Α -

ΠΕΡΙΟΔΟΙ Ζ.

η αναστασισ, εμφανισισ και αναληψισ
του ιησου χριστου

' 1. Ή άνάστααις τοϋ Χριατοϋ.

Τήν πρώτην ήμέραν τής εβδομάδος (τήν καθ' η-
μάς Κυριακήν) όρθρου βαθέος,. Μαρία ή Μαγδαλινή,
Μαρία, ή μήτηρ τοΰ Ιακώβου καί ή Σαλώμη, λα-
βοΰσαι άρώματα, ήλθον είς τό μνημείον, διά νά
άλείφωσι τό σώμα τοΰ Ίησοΰ. "Ελεγον δέ μεταξύ
των «Ποίος θά μας άποκυλίση τόν λίθον έκ τής
θύρας τοΰ μνημείου»; "Οτε όμως ήλθον πλησίον,
βλέπουσιν, ότι ό λίθος ήτο άποκεκυλισμένος· διότι
περί τά μεσάνυκτα είχε γείνη σεισμός μέγας· άγγε-
λος δέ Κυρίου, καταβάς εξ ούρανοΰ, άπεκυλισε τόν
λίθο ν καί έκάθισεν έπ' αύτοΰ, ό δέ Ίησοΰς Ανέστη.
*Ήτο δέ τό πρόσωπον τοΰ άγγέλου ώς άστραπή, τό
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δέ ένδυμα αύτοΰ λευκόν, ώς ή χιών* οι δέ στρατιω-
ται έκ τοΰ φόβου άπενεκρώθησαν. Αι γυναίκες, άμα
είδον τόν άγγελον, έφοβήθησαν* ό δέ άγγελος εΐπε
προς αυτάς* «Μή φοβεΐσθε. Δέν ζητείτε Ίησοΰν. τόν
ι : _ _ . Ναζαρηνόν,

^ ;'·' * ^ τον έσταυρω-
- ** '~ ** * μένον : 'Ανέ-

!||| ν .. Τ | στη, ώς προ-

εΐπε ν. "Υπά-
γετε καί άναγ-
γείλατε τήν
άνάστασίν του
προς τούς μα-
θητάς του».
Τότε αί γυ-
ναίκες έδρα-
μον μετά φό-
βου καί χα-
ράς μεγάλης,
διά νά άναγ-
γείλωσι ταΰτα

'ΙΪ άνάστασις τον Χριστοϋ. ττΟΟζ τούς μα-

θητάς. Καθ' όδόν δέ άπήντησεν αύτάς ό* Ίησοΰς καί
λέγει* «Χαίρετε». Έκεΐναι πεσοΰσαι προσεκύνησαν
αυτόν. Καί ό Ίησοΰς ειπε πρ?;ς αύτάς* «Υπάγετε
καί αναγγείλατε εις τούς μαθητάς μου τήν ανάστα-
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σίν μου». Ήλθον τότε αί γυναίκες καί ανήγγειλαν
είς τούς μαθητάς ότι είδον τόν Κύριον καί όσα είπεν
: είς αύτάς. Οί λόγοι όμως ούτοι τών γυναικών έφά-
νησαν είς αύτούς ώς λήρος καί δέν έπίστευσαν είς
αύτάς. Δύο όμως έκ τών μαθητών, ό Πέτρος καί
Ιωάννης, ήλθον μετά σπουδής είς το μνημείον, ακο-
λουθούμενοι καί υπό τής Μαρίας τής Μαγδαλινής*
είσελθόντες δέ καί ίόόντες μόνον τά όθόνια, έπίστευ-
σαν ότι ο Ιησούς άνέστη.

Ήθ. πόρισμα. Διά τής άναοτάοεως απεδείχθη δτι δ
Χριστός είναι Θεός αληθινός, έβεβαίώοε δέ και τήν άνά-
στασιν ημών, αυτός άναστάς. Είθε και ήμεΐς ν άποθάνω-
μεν τή αμαρτία και τω κόσμοο. «■"Ινα ώσπερ ήγέρ&η
Χριστός έκ νεκρών διά της δόξης τοϋ Πατρός, οντω
καί ήμεΐς έν καινότητι ζωής περιπατήσω μεν». Και ον-
τοις «ό έγείρας τόν Χριστόν έκ νεκρών ζωοποιήσει
και τά θνητά σώματα ημών διά τον ένοικοϋντος αύ-
τον πνεύματος έν ήμϊν». Ρωμ. οτ' και η',).

Τροπάριον. «Χριστός άνέστη εκ νεκρών θανάτω θάνα-
τον π ατή σας καί τοις έν τοις μνήμασι ζωήν χαρισάμενος».

2. Έμφάνισις τοϋ Ίηαοϋ Μαρία
τή Μαγδαλινή.

Άφοΰ ό Πέτρος καί ό Ιωάννης άνεχώρησαν, ή
Μαρία ϊστατο προ τοΰ μνημείου καί έκλαιε. Κύ-



118 Έμφάνιοις τοϋ Ίηοοϋ Μαρία ττ) Δϊαγδαλιντ)

ψασα δε βλέπει εντός αύτοΰ δύο αγγέλους με λευκά
ενδύματα* ένα πρός τήν κεφαλήν καί ένα πρός τους
πόδας, δπου εκείτο τό σώμα τοΰ Ίησοΰ, οί όποιοι
είπον πρός αύτήν «Γύναι, τί κλαίεις ; τίνα ζητείς»;
Εκείνη άπεκρίθη· «'Έλαβον τόν Κύριόν μου καί δέν
γνωρίζω ποΰ έθηκαν αυτόν». Ταΰτα δέ ειπούσα
εστράφη πρός τά οπίσω καί βλέπει τόν Ίησοΰν ίστά-
μενον, όστις έρωτα αυτήν. «Γύναι, τί κλαίεις; τίνα
ζητείς»; Εκείνη δέ νομίσασα δτι είναι ό κηπουρός,
λέγει* «Κύριε, εάν σύ έλαβες αυτόν, είπε μοι ποΰ
τόν εθηκας, διά νά τον λάβω». Τότε ό Ίησοΰς λέ-
γει πρός αύτήν «Μαρία». Αμέσως δέ εκείνη άνα-
γνωρίσασα αυτόν, είπε- «Διδάσκαλε» καί πλήρης
χαράς καί εκπλήξεως ώρμησε νά άσπασθή τούς πό-
δας του. Εκείνος όμως τήν ήμπόδισε λέγων «Μή
μον απτον διότι ακόμη δέν άνέβην πρός τόν πα-
τέρα μου. Πήγαινε δέ πρός τούς μαθητάς μου καί
είπέ είς αυτούς. Αναβαίνω προς τον πατέρα μου καί
πατέρα σας καί Θεόν μου καί Θεόν σας». νΗλθε
τότε Μαρία ή Μαγδαλινή πρός τούς μαθητάς καί
άνήγγειλεν είς αυτούς, δτι είδε τον Κύριον καί^όσα
είπε πρός αύτήν. - ■

Οί δέ στρατιώται, οί φύλακες τοΰ μνημείου, έλ-
θόντες προς τούς άρχιερεΐς, άνήγγειλαν τά γενόμενα. I
Συμβούλιον τότε ποιήσαντες, έδωκαν ικανά άργύρια ί
είς τούς στρατιώτας καί κατέπεισαν αυτούς νά'λέγω- ι
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σιν, ότι οι μαθηταί αύτοΰ τήν νύκτα έλθόντες έκλε-
ψαν αυτόν, ενώ ούτοι έκοιμώντο. Οί στρατιώται λα-
βόντες τά άργύρια έπραξαν, καθώς έδιδάχθησαν και
Ικτοτε ό !λόγος ούτος διεδόθη παρά τοις Ίουδαίοις
μέχρι σήμερον.

ΊΓΘ. πόρισμα. "Ω της βλακείας τών Ιουδαίων! "Αν
μη έφνλ.άσσετο ό τάφος τοϋ Κυρίου, οί παράνομοι η&ελον
διαφιλονικηαει τήν άνάοταοιν αυτοΰ λέγοντες δτι οί μαϋη-
ταί εν καιρώ νυκτός εκλεψαν τό πώμα αυτοΰ. 'Αλλά τώρα
πάσα τοιαύτη κατά τών μαθητών κατηγορία είναι ανυπό-
στατος.

Ρητόν. «"Ωσπερ ήγέρθη Χριστός εκ νεκρών διά της
δόςης τοΰ Πατρός, οΰτω και ημείς έν καινότητι ζωής
περιπατή σωμεν» (Ρω.μ. στ' 4).

Τροπάριον. Εί και εν τάψω κατήλθες, αθάνατε, αλλά
τοΰ α'δου καθεΐλες τήν δΰναμιν "και άνέστης ώς νικητής,
Χριστέ ό Θεός, γυναιξί μυροφόροις φθεγξάμενος χαίρετε
καί τοις σοίς άποστόλοις είρήνην δωρουμε-^ος, δ τοις πε-
σοΰσι παρέχων άνάστασιν>

ΊΓ

!

7*- 3. Ό Ίηαοϋς εμφανίζεται
είς τούς μ α θ η τ ά ς αν τ ο ν.

Τήν αυτήν ήμέραν τής αναστάσεως περί τό έσπέ-
Ιί ρας οί μαθηταί τοΰ Ίησοΰ άναθαρρήσαντες συνή-
χθησαν εις τινα οικίαν καί ώμίλουν περί πάντων τών
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συμβεβηκότων τής αναστάσεως τοΰ Σωτήρος.- Ένώ δε
αί θύραι τής οικίας ήσαν καλώς κεκλεισμέναι διά τον ι
φόβον τών Ιουδαίων, αίφνης εμφανίζεται ό Ίησοΰς
και στάς έν μέσω αυτών είπε* «Ειρήνη ύμϊν».
Οί μαθηταί έτρόμαξαν, νομίσαντες ότι βλέπουσι φάν- !
τασμα. Και ό Ίησοΰς είπε προς αυτούς* «Διατί είσθε; |
τεταραγμένοι ; καί διατί τοιοΰτοι διαλογισμοί άνα- 1
βαίνουσιν είς τάς καρδίας υμών; "Ιδετε τάς χείρας ] ί
καί τούς πόδας μου καί θά πεισθήτε, ότι έγώ είμαι* |
ψηλαφήσατέ με καί ίδετε ότι το πνεύμα σάρκα καί |;
οστά δέν έχει. καθώς βλέπετε έμέ έχοντα». Καί | ■
άφοΰ είπε ταΰτα, έδειξεν είς αύτούς τάς χείρας καί ]! -
τούς πόδας. Έχάρησαν δέ οί μαθηταί αυτοΰ, ίδόντες | ί
τόν Κύριον. Είπεν είς αύτούς ό Ίησοΰς πάλιν «Ει- I ί ί
ρήνη ύμϊν. Καθώς άπέοταλκέ με δ πατήρ, ί
κάγώ πέμπω ν μας». Καί ταΰτα ειπών ένεφύση- | ;
σεν αύτούς καί είπε- «Λάβετε Πνεύμα άγιον
άν τίνων άφήτε τάς αμαρτίας, άφίενται αν- \
τοις' άν τίνων κρατήτε, κεκράτηνται».

Θωμάς όέ είς έκ τών δώδεκα, δ λεγόμενος Δίδυ- ] !
μος δέν ήτο μετ' αύτών, οτε ήλθε ν δ Ίησοΰς. Έλε- !
γον λοιπόν προς αύτόν 'οϊ άλλοι μαθηταί. «Έίδομεν ]
τόν Κύριον». ΓΟ Θωμάς όμο^ς είπεν. «Έάν δέν ίδω
είς τάς χεϊράς του τόν τύπον τών ήλων καί έάν |
δέν βάλω τόν δάκτυλόν μου είς τόν τύπον τών ήλων I
καί τήν χείρά μου είς τήν πλευράν αύτοΰ δέν θά <
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πιστεύσω». Καί μεθ' ημέρας οκτώ ήσαν πάλιν οί
μαθηταί συνηγμένοι καί δ Θωμάς μετ' αυτών. Αί-
φνης πάλιν, ένψ αί θύραι ήσαν κεκλεισμέναι, είσήλ-
■ θεν δ Ίησοΰς· στάς δ' έν μέσω αυτών είπεν «Ει-
ρήνη νμΤν». Κατόπιν λέγει προς τόν Θωμάν. «Φέρε
τον δάκτυλόν σου έδώ καί 'ίδε τάς χειράς μου- φέρε
δέ καί τήν χεΐρά σου καί βάλε είς τήν πλευράν μου,
καί μή γίνου άπιστος, άλλά πιστός». Καί αποκρι-
θείς δ Θωμάς ειπεν. «Ο κύριος μου και 6 Θεός
μον»' είπε δέ. προς αυτόν δ Ίησοΰς· «Διότι μέ εί-
δες, Θωμά, έπίστευσας· μακάριοι οί μή ίδόντες καί
πιστεύσαντες».

"ΗΌ·. πόρισμα. Άξιοκατ άκριτος ή άπιστία τον Θοιμά.
Ναι μεν είναι αληθές ότι δέν πρέπει νά πείθηταί τις τα-
χέως είς κάβε τι, άλλά νά ζητή αποδείξεις' άλλά δέν πρέ-
πει νά άπιστη τις καί είς τάς διαβεβαιώσεις άξιοπ.ίστων
προσοιπων.

"&0 έωράκαμεν τοις όφθαλμοΐς ημών, ό έθεασάμεθα και
αί "χείρες ημών έψηλάφηοαν, περί τον Λόγον τής ζωής
άπαγγέλλομεν νμϊν, ίνα καί νμεΐς κοινοινίαν έχητε μειΤ
ημών,,. ('Τωάν. α . 1-—4). "Ας άποδεχώμε·θα μετά προθυ-
μίας τήν πιστικοιτάτην ταύτην μαρτνρίαν, διά νά άκονσω-
μεν παρά τον Κνρίον ημών τ δ «Μακάριοι οί ίδόντες
καί πιστεύσαντες» καί γίνωμεν κληρονόμοι τής αιώνιου
βασιλείας τών ουρανών διά τής προς τόν Κνριον πίστεως
καί εκπληρώσεως τών -θείοιν αυτόν εντολών άλλως, άπι-
στοι θνήσκοντες ϋέλομεν καταδικασθή και ή καταδίκη ϋά
είναι άτελ.εύτητος, διότι έν τω αδη δέν υπάρχει μετάνοια.
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Ρητόν. «Ό πιστεΰσας κα! βαπτισθείς σωθησετάι* ό δέ
άπιστήσας κατακριθήσεται». (Μαρκ. ιστ', 15).

^ 4 3Ανάληψις τοϋ Ίηαοϋ.

Έπί τεσσαράκοντα ημέρας ό Ίησοΰς έφανεροΰτο
είς τούς μαθητάς του καί έδίδασκεν αύτούς τά περί
τής βασιλείας ^τοΰ Θεού. Παρήγγειλε δέ είς αύτούς
νά κηρύξωσι τό εύαγγέλιόν του είς πάντα τά έθνη
καί νά |βαπτίζωσΐρ'ρΤθύς πιστεύοντας είς τό| όνομα
τοϋ Πατρός \καΙ \τοϋ Γ Υίοϋ καί τοϋ "Αγίον
Πνεύματος καί νά διδάσκωσιν αύτούς νά φυλάτ-
τωσι πάντα, όσα τοις παρήγειλε. ν

Τήν τεσσαρακοστή ν δέ ήμέραν άπό τής άναστά-
σεως αύτοϋ συνήθροισεν αύτούς είς Ιερουσαλήμ καί
παρήγγειλεν αύτούς νά μή άπομακρυνθώσιν άπ' αύ-
τής, έως ου στείλη είς αύτούς μετ' ολίγας ήμέρας
τό άγιον [Πνεύμα. Έπειτα έξήγαγεν αύτούς μέχρι
τής Βηθανίας, καί εκεί ύψώσας τάς χείρας ηύλό-
γησεν αύτούς· ένω δέ- τούς ηύλόγει, άνελήφθη ενώ-
πιον των είς τούς ούρανούς καί μία νεφέλη φωτεινή
άπέκρυψεν αυτόν άπό τούς οφθαλμούς αύτών. Ένφ
δέ εκείνοι ήτένιζον προς τόν ούρανόν, ιδού δύο άν-
δρες ενεφανίσθησαν είς αύτους, λευκά ένδεδυμένοι
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καί είπον «"Άνδρες Γαλλιλαίοι, τί στέκεσθε, βλέ-
ποντες προς τόν ούρανόν ; Ούτος ο Ίησοΰς, δ άνα-

λη ανθείς ά^.5
ημών είς^ τον
ούρανόν θά
ελθη^ πάλιν
τοιουτοτρόπως
έν δόξη κα-
θώς είδατε αυ-
τόν άναβαί-
νοντα είς 'τον
ούρανόν». Τό-
τε οί μαθη-
ταί προσκυ-
νίσαντες επέ-
στρεφαν είς
Τερουσ α λ ή μ

ΜΚ-'^τΙ^^^^ΙΡ^Μ ΐ131^" χαράς

μεγάλης καί

Άνάλη-ψις τον 'ΐησον. ήσαν διά παν-

τός είς τό ιερόν, αίνουντες ^καί εύλογοΰντες τόν Θεόν.

ΉΌ·. πόρισμα. Με πίστιν, άγάπην και ελπίδα άς άκολον-
&ήσα>μεν τον Κνριον, ά ν αλα μ β ανάμεναν εις τούς ουρανούς'
άς είναι αι καρδίαι μας εκεί μετ αυτοΰ και άς προοδοκο>-
μεν τήν δευτέραν αύτοΰ παρουσίαν «έν άγίαις άναατρο-
φαϊς καί ενσεβείαις, σπουδάζοντες,

ινα. άσπιλοι και
αμίμητοι αντώ ενρεϋ'ώμεν εν ειρήνη» (β'. Πέτρ. γ',
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Χ. Τροπάριον. «Άνελήφθης έν δόξη, Χριστέ ό Θεός ημών
/ χαροποιήσας τούς μαθητάς τη επαγγελία τοϋ άγιου Πνεύ-
ματος" βεβαιωθέντων αυτών διά της ευλογίας,, οτι" σύ ει
ό υιός τοΰ Θεοΰ, ό λυτρωτής τοΰ κόσμου».

5. Η έπιφοίτησις τοϋ Αγίον Πνεύματος
έπι τοις 'Αποστόλοις,

Σύστασις της πρώτης χριστιανικής 3Εκκλησίας
έν Ίεροσολνμοις.

Γήν πεντηκοστή ν ήμέραν άπό του Πάσχα, καθ'
ήν οί Ιουδαίοι έώρταζον τήν άνάμνησιν τής επί τοΰ
όρους Σινά νομοθεσίας, ένώ άπαντες οί άπόβτολοι ]
ήσαν συνηγμένοι είς τινα οίκίαν καί προσηύχοντο,
μετ' αυτών δέ καί ή μήτηρ τοΰ Ίησοΰ καί άλλοι
πολλοί μαθηταί καί μαθήτριαι, αίφνης ήκούσθη εξ
ούρανοΰ ήχος, ^όμοιος μέ βιαία ν πνοήν άνεμου καί
έπλήρωσε την οίκίαν, όπου ήσαν καθήμενοι· συγ- .
χρονως δέ έφάνησαν γλώσσαι πυρός, αί όποίαι έκά-
θισαν επί τάς κεφαλάς εκάστου άποστόλου. Άπαν-
τες δέ οί απόστολοι επλήσθησαν Πνεύματος άγίου
καί ήρχισαν νά λαλώσι ξένας γλώσσας. Είς τήν
Ιερουσαλήμ είχον. συρρεύση κατ5 έκείνας τάς ημέ-
ρας διά τήν έορτήν πολλοί άνδρες ευσεβείς διαφόρων
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εθνών. (πρεσβεύοντες τά τών Ιουδαίων). Ούτοι, άκού-
σαντες τόν ήχον, έδραμον εις τήν οίκίαν, δπου ήσαν
οί απόστολοι καί έθαύμαζον, διότι ήκουον τούς απο-
στόλους· νά λαλώσι τήν γλώσσαν έκαστου* έλεγον
δέ. «Ούτοι πάντες δέν είναι Γαλιλαίοι ; καί πώς ημείς
άκούομεν αύτούς όμιλούντας καί κηρύττοντας τά μεγα-
λεία τού Θεού είς τήν γλώσσαν εκάστου ήμών ;»
Τινές δέ περιέπαιζον τούς άποστόλους, λέγοντες δτι
είναι μεθυσμένοι. Τότε άναστάς δ Πέτρος μετά τών
■ένδεκα μαθητών ελάλησε μεγαλοφώνως καί είπεν
«"Ανδρες Ιουδαίοι καί πάντες οί κατοικούντες τήν
Ιερουσαλήμ, άκούσατε. Ούτοι οί άνδρες δέν είναι
μεθυσμένοι, ώς νομίζετε, διότι είναι τρίτη ώρα τής
ημέρας* άλλ' αύτό, τό όποιον βλέπετε είναι ή έκπλή-
ρωσις τής προφητείας τοϋ προφήτου Ίωήλ, όστις
είπεν «' Εκχεώ άπό τοϋ πνεύματος μον έπϊ
πάοαν σάρκα και προφητεύσωσιν οί νιοι
νμών και αί αϊ Φνγατέρες νμών» (β'. 28).
"Ανδρες Ίσραηλίται, άκούσατε τούς λόγους τούτους.
Σείς έσταυρώσατε Ίησοΰν τόν Ναζωραίον, όστις,
καθώς άπέδειξαν τά διάφορα θαύματα, τά όποια
επραξεν ενώπιον όλο^ν, ήτο άνθρωπος τοΰ Θεού. Τού-
τον όμως ό Θεός άνέστησεν έκ νεκρών καί πάντες
ημείς είμεθα μάρτυρες τής άναστάσεως αύτοΰ. 'Ως
θεός δέ- άναληφθείς είς "τούς ουρανούς, έστειλεν είς
ημάς τό άγιο ν Πνεύμα, καί τούτο είναι εκείνο, τό
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οποίον ομιλεί και ενεργεί δι' ημών. "Απαντες λοιπον
οί Ίσραηλίται, μάθετε, ότι ό Ίησοΰς, τον όποιον
σεϊς έσταυρώσατε, είναι ό Μεσίας». ΙΙολλοί τών παρι-
σταμένων Ιουδαίων, άκούσαντες τούς λόγους τοΰ
Πέτρου, ήλθον είς κατάνυξιν καί ήρώτησαν. «Τί \
πρέπει νά πράξωμεν αδελφοί;» ""Ο δέ Πέτρος είπε
προς αύτούς. «Μετανοήσατε καί βαπτισθήτε έκαστος
είς το όνομα τοΰ Ίησοΰ Χριστοΰ καί θά συγχωρη-
θώσιν αί άμαρτίαι σας, θά λάβητε δέ καί τήν χά-
ριν τοΰ αγίου Πνεύματος». Καί εκείνοι έδέχθησαν ·\,
προθύμως τόν λόγον τοΰ Πέτρου καί έβαπτίσθησαν
τήν ήμέραν έκείνην τρισχίλιοι περίπου. Τοιουτοτρό-
πως κατά τήν ήμέραν τής Πεντηκοστής συνέστη ή
πρώτη Χριστιανική Εκκλησία. Καί καθ' ήμέραν
ηύξανεν ό άριθμός τών πιστευόντων.

ΉΌ'. πόρισμα. Ή Πεντηκοστή έν τφ Χριστιανισμό)
είναι ή γεννέ&λιος ημέρα τής "Εκκλησίας, κατά τήν οποίαν
6 νόμος τής χάριτος έκηρνχ&η εις όλον τόν κόσμον.

εΟ Κνριος 'Ιησούς είπεν ότι ό Πατήρ εξ ονρανον &ά
δώση Πνεύμα άγιον εις τούς αίτονντας αύτόν (Λονκ. ια}
13). 'Αδιάλειπτους λοιπόν πρέπει νά παρακαλά)μεν τόν " Υχμι-
στον νά φωτίζη ημάς διά τον αγίον Πνεύματος, διά νά
κατανοώ μεν και έκτελώμεν τό ϋέλημα αύτον. 'Ας παρακα-
λώ μεν, ίνα αυτό σκηνώση είς ημάς και καϋαρίση ημάς άπό
πάσης κηλίδος και σώση τάς ψνχάς ημών.

Τροπάρια. «Εύλογητός ει, Χριστέ ό Θεός ήμών,' ό_
πανσόφους τούς αλιείς άναδείξας, καταπέμψας αύτοίς τό
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Ηνεΰμα τό άγιον και δι' αυτών τήν οικουμένην σαγη-
νεΰσας, φιλάνθρωπε, δόξα σοι».

«"Οτε καταβάς τάς γλώσσας συνέχεε, διεμέριζεν εθνη ό
"Υψιστος* ότε τοΰ πυρός τάς γλώσσας διένειμεν εις ενότητα
πάντας εκάλεσε* και συμφώνως δοξάζομεν τό πανάγιον
Πνεύμα».
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ΙΕΡΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

στοιχεια λειτουργικησ ορθοδοξου
ανατολικησ εκκλησιασ

Λειτουργική τής 'Ορθοδόξου Ανατολικής Εκ-
κλησίας λέγεται τό μάθημα τό οποίον εξηγεί όσα
τελούνται έν τοις όρθοδόξοις χριστιανικοϊς ναοις, ιδία
δέ όσα τελούνται κατά τήν τέλεσιν τής θείας λει-
τουργίας.

Λειτουργία δέ λέγεται ή ιερά εκείνη τελετήΤ
κατά τήν οποίαν τελείται το μυστήριον τής άναιμά-
κτου θυσίας του Ίησοΰ Χρίστου.

Ή λειτουργική είναι χρήσιμος ιδίως μέν εις
τούς ιερωμένους, άλλά καί εις πάντα χριστιανόν, διότι
διδάσκει τά τής δημοσίου λατρείας καί έξηγεί τάς
υψηλάς καί συμβολικάς παραστάσεις τής ιεράς λει-
τουργίας, διά τών οποίων καί ή καρδία του Χριστια-
νού άνυφοΰται προς τόν ούράνιον πατέρα ημών.
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Πρώτος συνέστησε καί έτέλεσε τήν λειτουργία ν δ
Κύριος ήμών Ί. Χρίστος έν τώ μυστικφ δείπνω
αν

αιμάκτως. καί επί τοϋ σταυρού έναιμάκτως. Έ-
χουσι δέ άμφότε'ραι αί λειτουργίαι αύται μεγίστην
δύναμιν καί άξίαν, διότι ήλευθέρωσαν τον άνθρω-
πον άττο τής αιχμαλωσίας τοϋ διαβόλου καί συνεφι-
λίωσαν αύτόν μετά τοϋ Θεοϋ.

Ή δέ σήμερον τελούμενη αναίμακτος θυσία σιοζει
τούς μετανοοΰντας αμαρτωλούς καί καθαρίζει αύτούς
άττο πάσης αμαρτίας.

Αειτουργίαν έγραψε πρώτος δ άδελφόθεος Ίάκω-
ος καί πρώτος επίσκοπος Ιεροσολύμων, οποία
ιαρκεί 3—4 ώρας. Σήμερον δέ τελείται ή λειτουρ-
γία αύτη μόνον τήν 2"Οκτωβρίου, ήμέραν τής
μνήμης αύτοϋ έν Ίεροσολύμοις. Λεύτερος δ Μ. Βα-
σίλειος, όστις συνέταμε τήν λειτουργίαν του Ιακώ-
βου* καί τρίτος δ θείος Χρυσόστομος, όστις συνέταμε
τήν λειτουργίαν τοϋ Μ. Βασιλείου· και αύτη ή λει-
ουργία είναι έν χρήσει σήμερον.

Ή λειτουργία τοϋ Μ. Βασιλείου τελείται κατά
:άς Κυριακάς τής Μ. Τεσσαρακοστής, πλήν τής Κυ-
ριακής τών Βαΐων, τήν Μ. Πέμπτην, τό Μ. Σάβ-
3ατον, τάς παραμονάς τών Χριστουγέννων καί τών
εοφανείων καί τήν 1"Πν Ιανουαρίου, ήμέραν τής
νήμης αύτοΰ· ήτοι δεκάκις τοϋ έτους. ΤΙ δέ τοΰ
ρυσοστόμου καθ5 όλας τάς άλλας ήμέρας τοϋ έτους.

Ενθνφρονος Ιερά. Τενχος Γ'. 9
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Καθ5 δλας δέ τάς ημέρας τής Μ. Τεσσαρακοστής
έκτος τοΰ Σαββάτου καί τής Κυριακής εκάστης εβδο-
μάδος, τελείται ή λειτουργία τών προηγιασμένων.

Σημ. Τήν Μ. Παρασκευή ν και τήν Τετάρτη ν καί Παρα-
σκευήν τής Τυροφάγου λειτουργία δέν γίνεται.

ΠΕΡΙ ΝΑΟΥ

Τό οικοδόμημα, το όποιον είναι καθιερωμένον πρός
λατρείαν τοΰ Θεοΰ, καλείται ναός.

Ό ναός διαιρείται είς τρία μέρη· α') είς το άγιον
βήμα, όπου ϊστανται οί ιερωμένοι καί είς το όποιον
ευρίσκεται ή αγία τράπεζα καί ή προσκομιδή· χω-
ρίζεται δέ άπό τοΰ λοιποΰ ναοΰ διά τοΰ διαφράγμα-
τος τοΰ καλουμένου τέμπλου ή εικονοστασίου· β') είς
τόν κυρίως ναόν, όπου ϊστανται οί πιστοί, κεχω-
ρισμένοι οί άνδρες τών γυναικών, καί γ') είς τόν
νάρθηκα ή πρόναον, όπου ϊσταντο τό πάλαι οί
κατηχούμενοι καί οί δημοσία μετανοοΰντες.

περι προσκομιδη σ

Πριν άρχίση ή θεία λειτουργία, τελείται έν
ίερώ βήματι ή προσκομιδή.



Περί προσκομιδής 1 31

Προσκομιδή λέγεται ή προετοιμασία τοΰ άρτου
καί τοΰ οίνου, τά όποια τότε είναι αντίτυπα τοΰ
σώματος καί αίματος τοΰ Κυρίου, καί τά όποια απαι-
τούνται εις τήν τέλεσιν τοΰ μυστηρίου τής θείας
ευχαριστίας.

Αριστερά τής άγίας τραπέζης υπάρχει μία κόγχη,
ή οποία σημαίνει τό σπήλαιον τής Βηθλεέμ ή τόν
Γολγοθάν. Έκεΐ τίθεται δεξιά τό άγιον ποτήριον
και αριστερά χρυσοΰν ή άργυροΰν δισκάριον, τό! όποιον
σημαίνει τήν φάτνην. Καί έπί μέν τοΰ δισκαρίου τί-
! θεται ό έκ . τής προσφοράς έξαγόμενος άμνός ο
όποιος σημαίνει το σώμα τοΰ Χριστοΰ, καθηλωμένον
έπί τοΰ σταυροΰ* έντός δέ τοΰ αγίου ποτηριού χύνει
6 ιερεύς οίνον καί ύδωρ είς άναπαράστασιν τοΰ αί-
ματος καί ύδατος, τά όποια έρρευσαν έκ τής κεντη-
θείσης πλευράς τοΰ Σωτήρος. Είς τά δεξιά τοΰ άμνοΰ
τίθεται μερίς τρίγωνος είς τιμήν τής Θεοτόκου* αρι-
στερά έννέα μερίδες είς τιμήν τών "Αγγέλων, τών
Προφητών, τών Αποστόλων, τών Ιεραρχών, τών
Μαρτύρων, τών Όσίων, τών Αναργύρων, τών θεο-
πατόρων Ιωακείμ καί "Αννης καί τοΰ αγίου, ούτινος
είναι ή λειτουργία, ώς μεσιτών πρός τόν Ί. Χριστόν
υπέρ ήμών* είς δέ τό κάτω μέρος τίθενται μερίδες
υπέρ τών ζώντων καί τεθνεώτων, έκλέγοντος τοΰ
ιερέως είς έκαστον όνομα «Μνήΰϋ'ητι, Κύριε», ώς
Επικαλουμένων τό έλεος τοΰ Σωτήρος διά πρεσβειών
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τής τβ έκ δεξιών αυτοΰ παρισταμένης Θεοτόκου καί
τών έξ αριστερών ισταμένων αγίων. Ή προσφορά,
έξ ής εξάγεται ο αμνός σημαίνει τήν θεοτόκον.

Έν τή προσκομιδή υπάρχει μία λόγχη σιδηρά,
διά τής οποίας εξάγεται ό άμνός καί τίθεται είς
το δεξιόν αυτοΰ μέρος, είς άπεικόνισιν τής υπό τοΰ
στρατιώτου λογχευθείσης πλευράς τοΰ Σωτήρος· δύο
μικρά καλύμματα, σημαίνοντα τά σπάργανα τοΰ Ίη-
σοΰ· έτερον μεγαλείτερον κάλυμμα αήρ καλούμενον,
σημαίνον τήν σινδόνα, δι' ής έτύλιξαν τόν Ίησοΰν·'
άστερίσκος, σημαίνον τόν άστέρα, τόν όδηγήσαντα
τούς Μάγους* ο σπόγγος, δ τιθέμενος εντός τοΰ
αγίου ποτηριού, όταν είναι κενόν καί ή λαβίς, δι' ής
μεταλαμβάνομεν.

Ή προσκομιδή τελείται κατά το τέλος τοΰ όρ-
θρου, όταν ψάλλωνται οί αίνοι καί ή δοξολογία.

Έν τή προσκομιδή προσφέρεται καί θυμίαμα, τό
οποίον σημαίνει τήν πρός τά άνω κατευθυνομένην
προσευχήν. ημών, ώς αναβαίνει ή οσμή τοΰ θυμιά-
ματος· «Κατευθυνθήτω ή προσευχή μου, ώς
θυμίαμα ενώπιον σου».

Τό θυμίαμα, τό έλαιον διά τάς κανδύλας καί ό
κηρός προσφέρονται καί είς ένδειξιν εξωτερικής λα-
τρείας·

Παρά τήν προσκομιδήν έν :.τψ άγίίρ βήματι κρέ--
μαται καί έτερον σκεύος, τό θυμιατήριον, σημαίνον
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τόν Ί. Χριστό ν καί τάς δύο αύτοΰ φύσεις* τό μεν
θυμίαμα τήν άνθρωπίνην, τό δέ πΰρ τήν θείαν* αί
τέσσαρες άλύσεις τούς τέσσαρας Εύαγγελιστάς, οί δέ

12 κωδωνίσκοι, τούς 12 Αποστόλους.

-

ι:: · : - . './;_'/'

περι ιερατικής στολησ

Πριν άρξηται ό ιερεύς τής θείας λειτουργίας εν-
δύεται τήν ιερατικήν ατολήν.

Ή ιερατική στολή τοΰ ιερέως είναι ή εξής : οτι-
χάριον, έπίτραχήλιον, ζώνη, έπι μάνικα καί φε-
λόνιον.

Ή ιερατική στολή τοΰ διακόνου είναι : το οτι-
χάριον, τά έπι μάνικα καί ώράριον.

Τοΰ δέ επισκόπου ή^έξής: οτιχάριον, έπι-
τρ αχήλιον, ζώνη, έπιγονάτιον, έπιμάνικα, οάκ-
κος, ώμοφόριον, μίτρα, οτανρός,\ έγκόλπιον,
ποιμαντική ράβδος, δικηριοτρικήριον καί μαν-
δύας,

Τό οτιχάριον είναι ποδήρης χιτών* ώνομάσθη
δέ τοιουτοτρόπως έκ τών ερυθρών στίχων ή ποτα-
μών, διά τών οποίων κατ' άρχάς έκοσμοΰντο τά στι-
χάρια* Σημαίνει δέ τήν λαμπράν έσθήτα, διά τής
οποίας ό "Ηρώδης ένέδυσε τον Ίησοΰν, πέμψας πρός
τόν Πιλάτο ν.
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Τδ έτΐίτραχήλιον σημαίνει τήν άνωθεν είς τους
ιερωμένους κατερχομένην χάριν τοΰ άγίου Πνεύματος*
οί δέ κάτωθεν κρεμάμενοι θύσανοι σημαίνουσι τάς ψυ- ]
χάς τών πιστών, τών δποίων μεσίτης δ ιερεύς υπάρχει.

Ή ζώνη, περισφίγγουσα τό στιχάριον καί τό
έπιτραχήλιον καί μή άφήνουσα τόν ίερουργοΰντα νά
προσκόπτη, όταν περιπατή, σημαίνει τήν θείαν δύ-
ναμιν, ή δποία ενισχύει αύτόν είς τό νά διάγη β ίο ν
άμεμπτον.

Τό έπιγονάτιον σημαίνει τήν ρομφαίαν τοΰ θείου
λόγου, δ όποιος ονομάζεται καί μάχαιρα τοΰ πνεύ-
ματος. ή τό λέντιον, διά τοΰ όποιου δ Σωτήρ νίψας
έσπόγγισε τούς πόδας τών μαθητών του*

Τά έπιμάνικα σημαίνουσι τά δεσμά, δι' ων έδε- 1
σαν τάς χείρας τοΰ Ί. Χριστού.

Ό αάκκος σημαίνει τόν χιτώνα τοΰ Χριστού τόν ;
άνωθεν υφαντόν καί τήν κοκκίνην χλαμύδα-

Τό ώμοφόριον σημαίνει τό πλανώμενον πρόβα-
τον, δπερ ευρών δ Χριστός άνέλαβεν έπί τών ώμων
καί έσωσε- τό δέ πρόβατον σημαίνει άπασαν τήν άν-
θρωπότητα'

Ή μίτρα καί δ μανδύας είναι δώρα βασιλικά, δι*
ών οί κατά καιρούς Αύτοκράτορες τής Κωνσταν^ι- !
νουπόλεως έτίμησαν τούς ΙΙατριάρχας*

Ό έπί^τοΰ στήθους τοΰ επισκόπου ότανρός ση- -
μαίνει ότι ούτος οφείλει, αίρων τόν σταυρόν τοΰ Χρι-
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οΰ, ν' άκολουθή αύτώ πιστώς, τηρών πάντοτε τάς
έντολάς του*

Τό έγκόλττιον, τό οποίον φέρει παρά τόν σταυ-
ρόν έπί του στήθους δ επίσκοπος, σημαίνει δτι σέ-
Ιβεται καί τιμα εξ δλης καρδίας τόν θεμελιωτήν τής
ημετέρας θρησκείας·

Ή ποιμαντική ράβδος σημαίνει τήν έξουσίαν,
τήν οποίαν έχουσιν οι επίσκοποι, είς το νά ποιμέ-
ωσι καί κυβερνώσι τον λαό ν τοΰ Θεοΰ.
Τό δικήριον σημαίνει τάς εν τφ Χριστώ δύο
φύσεις, τήν θείαν καί τήν άνθρωπίνην* τό δέ τρι-
ήριον σημαίνει τήν τρισυπόστατον θεότητα* Αιά
τυοΰτο δ επίσκοπος ιερουργών εύλογεί τον λαόν έν
όνόματι τής ύττερουσίου Τριάδος καί τοΰ θεανθρώ-
που Ί. Χριστοΰ.

Το δέ ώράριον τοΰ διακόνου σημαίνει τό επίμηκες
εκείνον οθόνιον, τό όποιον έχοντες οί διάκονοι καθη-
λωμένον έπί τοΰ ώμου, άπεσπόγγιζον τούς μεταλαμ-
βάνοντας έκ τοΰ θείου ποτηριού.

Τά ιερά ταΰτα άμφια όταν ένδύηται δ άρχιερεύς
καί δ ιερεύς σφραγίζει πρότερον σταυροειδώς καί άκο-
λούθως άσπάζεται είς ?σημείον καθιερώσεοίς, έπιλέ-
γων καί κατάλληλον ρήσιν έκάστφ.

(
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λειτουργια των κατ η χο υ μ ενω ν

Ή θεία και ιερά λειτουργία διαιρείται εις δύο ]
μέρη : τήν λειτονργίαν τών κατηχονμένων καί
την λειτονργίαν τών υτιατών.

Έ ιερά λειτουργία τελείται επί τής έν τω μέσω.
τοΰ αγίου ρήματος ανυψούμενης αγίας τρατεέξης'
Ή αγία τράπεζα έςεικονίζει τόν ούρανον καί τόν θρό-
νον τοΰ Θεοΰ, τον Γολγοθάν καί τόν τάφον τοΰ
Κυρίου Ί. Χρίστου- καλείται δέ καί θυσιαστήριον.
Τπό τήν άγίαν τράπεζαν ύπάρχουσι μαρτυρικά λεί-
ψανα, τα όποια σημαίνουσιν ότι διά τοΰ αίματος τών
άγίων μαρτύρων έθεμελιώθη ή Εκκλησία. Ή αγία ί
τράπεζα κατασκευάζεται έκ λίθου, τετράγωνος, στη- :
ρίζέται δέ ή επί τεσσάρων κιόνων, οίτινες είκονί-
ζουσι τούς τέσσαρας Εύαγγελιστάς, ή επί ενός, όστις;
συμβολικώς σημαίνει ότι θεμελιον τής Εκκλησίας
είναι αύτός ό Σωτήρ. 5Επί τής αγίας τραπέζης ύπάρ-]|
χουσι 1) τό είλητόν ή άντιμίναιον, τό οποίον
ε/ει τόν τύπον τοΰ επιταφίου καί σημαίνει το σου-;
δάριον, διά τοΰ οποίου έκαλύφθη ή κεφαλή τοΰ
Ίησοΰ, ότε κατετέθη έν τω τάφο)· 2) τό ιερόν
Εναγγέλιον, το οποίον σημαίνει τόν βασιλέα Χριστον
επί θρόνου καθήμενον καί 3) τό άρτοφόριον εντός
τοΰ οποίου έν πϋξίδι φυλάσσεται το σώμα καί το
αίμα τοΰ Κυρίου προς μετάλήψιν τών άσθενούντων
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χριστιανών. Όπισθεν τής αγίας τραπέζης υψοΰται ο
τίμιος σταυρός, επί τοϋ οποίου κρέμαται «ό έν νδααι
τήν γήν κρεμάσας», καί έξεικονίζει τά πάθη, δσα
δι' ήμάς υπέστη ό Σωτήρ ήμών. Έπί τής αγίας
τραπέζης, προ τοϋ άρτοφορίου, πρέπει νά καίη ακοί-
μητος λυχνία, είκονίζουσα τον εντός αύτοΰ ζώντα
υίόν τοϋ Θεοϋ.

Η λειτουργία τών κατηχουμένων άρχεται |άπό τής
εκφωνήσεως «Ευλογημένη ή βασιλεία τοϋ Πα-
τρός, και τον Υίοϋ -και τον αγίου Πνεύματος,
νϋν και άεϊ και είς τονς^αίώνας<τών αιώνων
'Αμήν» καί λήγει είς τήν έκφώνησιν* «"Οσοι κατη-
χούμενοι προέλ&ετε· κατηχούμενοι προέλ-
'&ετε' όσοι κατηχούμενοι προελΌ^ετε^μή τις τών
κατηχουμένων». Το μέρος τοΰτο τής λειτουργίας
καλείται λειτουργία τών κατηχουμένων, διότι
είς τοΰτο το μέρος τής λειτουργίας είχον τήν άδειαν
κατά τούς πρώτους τοΰ χριστιανισμού χρόνους νά
παρευρίσκονται καί οί κατηχούμενοΐ' εκείνοι δηλ.
οί οποίοι έπιθυμοΰντες νά βαπτισθώσι, κατηχοϋντο
προηγουμένως, ήτοι έδιδάσκοντο τά- δόγματα τής
χριστιανικής θρησκείας. Ούτοι άμα ήκουον τήν έκ-
φώνησιν «"Οσοι κατηχούμενοι προέλθετε» έξήρ-
χοντο άμέσως τοΰ ναού, διότι, άβάπτιστοι έτι όντες
ήσαν άνάξιοι νά παρίστανται κατά τήν τέλεσιν τοΰ
μυστηρίου τής άγίας εύχαριστίας.
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Αι κυριώτεραι στιγμαί τής λειτουργίας τών κατη-
χουμένων είναι ή μικρά είσοδος> ο τρισάγιος ν-
μνος και ή άνά^νωσίς περικοπών έκ τοΰ
στόΛον καί τοΰ ιερόν Εναγγελίον.

Ή μικρά είσοδος γίνεται ώς εξής.: Μετά τήν έκ-
φώνησιν «Ενλογημένη ή βασιλεία»- καί τής
συναπτής τών ειρηνικών ψάλλονται τά αντίφωνα,
τά οποία ώνομάσθ-ησαν τοιουτοτρόπως, διότι καί οί.
δύο χοροί τών ψαλτών άντιφωνοΰσι τάς αύτάς λέξεις
«Τάΐς πρεσβείαις τής Όεοτόκου, Σώτερ, σώ-
αον ημάς» καί «Σώσον ή μας, νιε Θεον». Μετά
ταΰτα ο ιερεύς μετά τοΰ -διακόνου ποιεί τήν μικράν
είσοδον μετά τοΰ Ευαγγελίου, λαμπάδος προπορευο-
μένης. Ή είσοδος αύτη σημαίνει καί τήν μετά τό
βάπτισμα είς τόν κόσμον έμφάνισιν τοΰ Ί. Χρίστου
προς τό κήρυγμα, τοΰ οποίου προπαρασκεύασε τον
δρόμον Ιωάννης ό Πρόδρομος, τόν όποιον υποσημαί-
νει ή προπορευομένη λαμπάς. Τό δέ υπό τοΰ ιερέως,
(ή διακόνου) κρατούμενον ιερόν Εύαγγέλιον σημαίνει,
τόν Ί. Χριστόν έρχόμενον είς τόν κόσμον. ΓΟ ιερεύς;
(ή ό διάκονος) Ιστάμενος έν τω μέσω καί εύλογων·
ασπάζεται το ιερόν Εύαγγέλιον καί υψών αύτό άνα-
φωνεί' «Σοφία, όρΦοί»" ήτοι* «Χριστιανοί, τοΰτο·
το Εύαγγέλιον είναι ή άληθινή Σοφία* έγέρθ-ητε καί
στήτε μετά προσοχής καί εύλαβείας καί ανυψώσατε
τήν ψυχήν καί τήν διάνοιαν υμών έκ τών γήινων·
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: προς τά ουράνια». Μετά τήν έκφώνησ ιν ταύτη ν οί
χοροί ψάλλουσι τόν εξής ΰμνβν «Δεϋτε κροσκυ-
νήσωμεν καϊ προσοτέσωμεν Χριστώ. Σώσον
ημάς, υιέ Θεον, ό άναστάς έκ νεκρών, ψάλ-
λοντάς σοι άλληλούϊα», διά τοΰ οποίου προτρε-
πόμεθα νά πρσσκυνήσωμεν τόν έπιφανέντα Κύριον
καί νά προσπέσωμεν αύτψ ώς δοΰλοι, ζητοΰντες συγ-
χώρησιν τών αμαρτιών ημών.

Μετά ταΰτα ψάλλεται ο τρισάγιος ύμνος, διά
τοΰ οποίου υμνείται ή Τριάς.

Μετά δέ τόν τρισάγιον ύμνον αμέσως άρχεται ή
άνάγνωσις τοΰ Αποστόλου, προ τής οποίας ο ιερεύς
; (ή ό διάκονος) καθίστα τούς έκκλησιαζομένους προσε-
κτικούς διά τών λέξεων «Πρόσχωμεν, Σοφία,
Προ σ χω μεν». Μετά τό τέλος τής άναγνώσεως τής
ώρισμένης περικοπής τοΰ Αποστόλου ψάλλεται τό
«Αλληλούια», τό όποιον είναι λέξις Εβραϊκή,
σημαίνουσα «Αινείτε τόν Θεόν».

Μετά τήν άνάγνωσιν τοΰ Αποστόλου ακολουθεί
ή άνάγνωσις τοΰ ίεροΰ Εύαγγελίου, προ τής οποίας
ό ιερεύς διεγείρει τήν προσοχήν τών πιστών διά τής
έκφωνήσεως «Σοφία, όρ&οί' άκούσωμεν τον
αγίου Ευαγγελίου» καί εύλογών επιλέγει* «Ει-
ρήνη σιασι»· ό δέ οιάκονος λαβών το ιερόν Εύαγ-
γέλιον καί άναβάς έπί τοΰ άμβωνος άρχεται άναγι-
νώσκων γεγωνυία τή φωνή τήν ώρισμένην πεοικοπην
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τοϋ ίεροϋ Ευαγγελίου. Τήν άνάγνωσιν τοϋ Ιεροϋ
Ευαγγελίου πρέπει πάντες μετά προσοχής καί εύλα-
βείας νά άκροώμεθα, ως νά άκούωμεν τοϋ Ιδίου Τ.
Χρίστου διδάσκοντος ή μας. Μετά τήν άνάγνωσιν %οΰ
ιεροΰ Ευαγγελίου ό μέν χορός ψάλλει τό «Ζΐό|α σολ,
Κύριε, δό'ξα σοι» ευχάριστων τφ Κυρίω έκ μέρους
πάντων, δτι ήξίωσεν αυτούς νά άκούσωσιν τήν διδα-
σκαλίαν του.

Μετά ταύτα δ άρχιερεύς ή δ ιερεύς, εάν είναι
πεπαιδευμένοι, ή δ ίεροκήρυξ διδάσκει τόν λόγον τον
Θεοϋ διά λέξεων εύλήπτων, άναλδγως τής διανοητι-
κής καταστάσεως τοϋ λαού, όπως διά τής πνευματι-
κής τροφής τοϋ θείου λόγου θρέψη τόν πεινώντα
λαον τοϋ Θεού και δ.δηγήση αύτόν εις τήν δδον τής
σωτηρίας.

Ακολούθως γίνεται ή εκτενής δέησις, ήτις πρέπει
νά γίνηται έξ όλης ψυχής καί έξ όλης τής διανοίας
καί είς εκάστης δεήσεως το τέλος νά λέγηται παρά
τών χορών τρις το «Κύριε, έλέησον» είς σημείον
τής θερμής δεήσεως. Λεόμεθα δέ έν αυτή υπέρ τών
'ΟρθΌοόςων, τοΰ επισκόπου, τών ^πρεσβυτέρων τών
διακόνων καί πάντων τών κληρικών, τών κτιτόρων
τοϋ ναοϋ, τών ζώντων καί τεθνεώτων πατέρων καί
αδελφών ήμών, τών καρποφορούντων καί καλλιερ-
γούντων έν τώ ναφ, τών κοπιώντων καί ψαλλόντων
καί τοϋ περιεστώτος λαού. . -
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Ακολούθους ό διάκονος (ή ελλείποντος τούτου δ
ιερεύς), επειδή άρχεται πλέον ή λειτουργία τών
πιοτών διατάσσει τούς κατηχουμένους νά έξέλθωσι
-ιού ναού, λέγων μεγάλη τή φωνή· «"Οσοι κατη-
χούμενοι προέλθετε· ο£ κατηχουμννοι προέλ-
θετε" δαοι κατηχούμενοι προέλθετε· μή τις
τών κατηχου μένων». Ενταύθα λήγει ^ λειτουρ-
γία τών κατηχου μένων καί άρχεται ή λειτουρ-
γία τών πιοτών.

περι λειτουργιασ των πιστων

°Η λειτουργία τών πιοτών άρχεται άπο τής
έκφωνήσεως «"Οσοι πιστοί, έτι καί έτι έν ει-
ρήνη τοϋ Κυρίου δεη&ώμεν 3Αντιλαβοϋ, οώ-
σον, έλέησον και διαφύλαξον ήμάς ό Θεός τή
σή χάριττ Σοφία» Διά τής λέξεως «Σοφία» ο
διάκονος (ή ο ιερεύς) αναγγέλλει είς τούς πιστούς
τήν έ'ναρξιν τοΰ μυστηρίου τής θείας ευχαριστίας
καί καθίστα αυτούς προσεκτικούς.

Ακολούθως ψάλλεται υπό τών χορών δ Χερουβι-
κός ύμνος < Οι τά χερουβϊμ μυστικώς είκονί-
ξοντες και τή ζωοποιω Τριάδι τόν τρισάγιον
ϋμνον προσάδοντες, πάσαν τήν βιωτικήν άπο-
θόμε&α μέριμναν, ώς τόν βασιλέα τών όλων
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ντίοδε%άμενόι, ταΐς αγγελικαΐς άορίτως δωρν-
φωρούμενον τάξεσιν Αλληλούια» Διά του Χε-

ρουβικοΰ ύμνου προτρέπονται οί πιστοί, επειδή μυ-
στικώς είκονίζουσι τά Χερουβίμ, ν3 άποδιώξωσι πα- ]
"σαν βιωτικήν μέριμναν, διά νά καταστώσιν άξιοι νά
ύποδεχθώσι τόν βασιλέα τών όλων ήτοι τόν Κύριον
Ίησοΰν Χριστόν, έρχόμενον επί το έκούσιον πάθος*

Ψαλλομένου τοΰ 'Χεοουβικοΰ ύμνου ο ιερεύς θυ-
μια τήν άγίαν Τράπεζαν, τήν Πρόθεσιν καί άπό τής
ωραίας πύλης τάς άγίας εικόνας καί τον λαόν. Τό
θυμίαμα τούτο σημαίνει τήν σμύρναν καί άλόην τοΰ ;
Ιωσήφ καί τοΰ Νικοδήμου, διά τοΰ οποίου ούτοι ή- ]
λειψαν τό σώμα τοΰ Ίησοΰ, πριν ένταφιάσωσιν αύτό.

Μετά τό θυμίαμα γίνεται ή μεγάλη είσοδος, ώς 11
εξής : Ό ιερεύς μετά τοΰ διακόνου άπέρχονται είς !!
τήν άγίαν Πρόθεσιν, προσκυνοΰσι καί άσπάζοντα τά !
τίμια δώρα, τίθησιν επί τών ώμων τοΰ διακόνου τον |
άέρα, καί επί τής κεφαλής αυτοΰ τό δισκάριον, αυτός |
δέ λαμβάνει τό άγιον ποτήριον καί τοιουτοτρόπως I
εξέρχονται τής βορείου πύλης, προπορευόμενου τοΰ
διακόνου* διέρχονται δέ τόν ναόν έκφωνοΰντες έξ ύπα- ]
μοιβής ταΰτα. «Πάντων ημών μνησ&είη Κύριος | |
ό Θεός έν ττ} βασιλεία αντον πάντοτε ννν και
άεϊ καϊ εις τονς αιώνας των αιώνων» καί εισέρ-
χονται διά τής ωραίας πύλης είς τό άγιον βήμα καί 1,
άποθέτουσι τά τίμια δώρα επί τοΰ είλητον, τό όποιον
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είναι, ήπλωμένον επί τής αγίας Τραπέζης καί καλύ-
πτουσιν αύτά διά .τοΰ αέρος, όστις σημαίνει τόν λί-
θον, διά τοΰ οποίου ό Ίησοΰς καί ο Νικόδημος έκά-
λυψαν τόν τάφον.

Ή είσοδος αΰτη σημαίνει τήν άποκαθ-ήλωσιν τοΰ
σώματος τοΰ Ίησοΰ άπό τοΰ σταυρού καί τήν μετα-
φοράν αύτοΰ είς τό μνημείον. Διά τοΰτο ό ιερεύς, δε-
χόμενος τό δισκάριον άπό τών χειρών τοΰ διακόνου
καί άποθέτων επί τής αγίας Τραπέζης λέγει. «Ό
Εύσχημων Ιωσήφ άπό τον %ύλον καθελών τό
άχραντόν σον σώμα» κ.τ.λ. ή δέ αγία Τράπεζα
σημαίνει τότε τον τάφον.

Ή είσοδος αΰτη σημαίνει προσέτι καί τήν δευτέραν
καί πανένδοξον τοΰ Χριστοΰ παρουσίαν, όστις θ-ά έλθ-η
μετά τών αγγέλων του, διά νά κρίνη ζώντας καί,
-νεκρούς.

Μετά ταΰτα ό διάκονος εξέρχεται τοΰ ίεροΰ βήμα-
τος καί ιστάμενος προ τής ωραίας Πύλης, προτρέπει
τούς πιστούς, διά νά ζητήσωσι παρά τοΰ Θεοΰ τά
εξής έξ αιτήματα· 1) Τήν ήμέραν πάσαν τελείαν,
άγίαν είρηνικήν, άναμάρτητον 2) "Αγγελον
ειρήνης, πιστόν όδηγόν, φύλακα τών ψνχών
και τών σωμάτων ημών 3) Σνγγνώμην \καϊ
αφεσιν τών άμαρτιών και τών πλημμελημά-
των ημών 4) ±Τόν νπόλοιπον χρόνον τής
ζωής ημών έν ειρήνη και μετανοία έκτελέσαν
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5) Χριοτιανά τά τέλη τής ζωής ημών, άνώ-
δυνα, άνεπαίαχνντα, ειρηνικά και 6) Καλήν
άπολογίαν τήν έπί τον φοβερον βήματος τον
Χριοτοϋ». Έκαστη αίτησις τελειόνει είς το ρήμα
«αιτήματα», οτε οί χοροί ανταποκρίνονται λέγον-
τες· «Παράοχον, Κύριε»· ήτοι δός ήμίν, Κύριε,
τά αιτούμενα. Μετά τό τέλος τών αιτημάτων ό ιε-
ρεύς εκφωνεί· < Διά τών οικτιρμών τον μονο-
γενούς σον Υιοϋ, με^' ον εύλογητός ει ονν
τω παναγίω και ψχγα&ώ και ξωοτζοιώ αον
Πνενματι, νυν και ϊάει και εις τονς αιώνας
τών αιώνων»· ήτοι·· Ζητοΰμεν καί σέ παρακαλοΰ-
μεν, θεέ, νά μας δώσης πάντα ταΰτα διά τών οι-
κτιρμών τοΰ μονογενούς σου Γίοΰ.

Μετά ταΰτα άκολουθεί δ άο σταθμό ς. Μετά τήν
εκφώνησιν «Διά τών οίκτιρμών» δ διάκονος προ-
τρέπει τόν λαόν είς τόν έν Κυρίω άσπασμόν, λέγων

Αγαττήοωμεν άλλήλονς, ίνα έν όμονοία δμο-
λογήαωμεν»· και δ χορός τών ψαλτών συμπληρών
τήν έκφώνησιν τοΰ διακόνου ψάλλει από μέρους τών
πιστών «Πατέρα, Υίόν και αγιον Πνενμα,
Τριάδα όμοούαιον και άχώριοτον». Μετά τούς
λόγους τούτους οί άνδρες ήσπάζοντο άλλήλους και αί
γυναίκες άλλήλας. Άλλ' έπειδή συνέβαινε χασμφ-
δία καί θόρυβος, έπαυσεν ή συνήθεια αύτη καί δια-
τηρείται μόνον εντός τοΰ βήματος, όπου γίνεται δ



άσπασμός μεταξύ πολλών ιερέων συλλειτουργούντων.
| Μετά τόν άσπασμόν ό διάκονος άναφωνεϊ* «Τάς
θύρας, τάς θύρας έν σοφία προσχωμένα.

Τοΰτο σημαίνει ότι τό πάλαι οί Χριστιανοί, τελοΰν-
τες τήν λειτουργίαν, έκλειον τάς θύρας τοΰ ναοΰ,
όταν επρόκειτο νά δμολογήσωσι τό Σύμβολον τής
πίστεως, διά νά μή είσέλθη άπιστος ή εθνικός τις.
Αλλά σήμερον, ότε έθριάμβευσεν ο Χριστιανισμός,
όχι μόνον αί θύραι δέν κλείονται, άλλ' άνθίγεται καί
ή ωραία πύλη. Μετά τήν έκφώνησιν λοιπόν α Τάς
θύρας, τάς θύρας» άπαγγέλλεται τό Σύμβολον
τής πίστεως, κατά τήν διάρκειαν τοΰ όποιου ό
ιερεύς επισείει άνωθεν τών αγίων δώρων τόν αέρα,
τό οποίον σημαίνει τόν σεισμόν, τον γενόμενον κατά
τήν · άνάστασιν τοΰ Κυρίου καί τον λίθον, τον άπο-
κυλισθέντα τοΰ μνήματος.

Μετά τήν άπαγγελίαν τοΰ Συμβόλου τής πίστεως,
επειδή πλησιάζει ή στιγμή, καθ' ην θά άγιασθώσι
τά τίμια δώρα, ό διάκονος (ή ελλείποντος τούτου ό
ιερεύς), συνιστά είς τούς πιστούς νά ΐστανται μετά
μεγάλης προσοχής, εύλαβείας καί φόβου Θεοΰ, διά
νά καταστώσιν άξιοι νά προσφέρωσιν έν ειρήνη τήν
άναίμακτον θυσίαν, λέγων «Στώμεν καλώς* Στώ-
μεν μετά φόβου. Πρόσχωμεν τήν άγίαν άνα-
φοράν έν ειρήνη προσφέρειν». λαός διά τοΰ
χοροΰ είς ταΰτα άπαντα* «Έλεον ειρήνης θυ-

Εν&ύφρονος Ιερά. Τεύχος Γ". ΙΟ

! '
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ϋίαν αινέοεως (έν. προσφέρομεν)»· ήτοι· δέν έχο- Γ
μεν νά προσφέρομεν είς Σέ,~ Σώτερ, ουδέν έτερον
άντάξιον τής μεγάλης θυσίας τήν οποίαν υπέρ ήμών
προσήνεγκας, εΙμή μόνον εύσπλαγχνίαν πρός άλλή- 1
λους και πρός Σέ δοξολογίαν εύχαριστήριον. Ό
Ιερεύς ευλογεί τότε λέγων «Ή χάρις τοϋ Κν-
ριον ήμών Ίηΰοϋ Χριοτοϋ, ή άγάπη τοϋ Θεον
και Πατρός και ή κοινωνία τοϋ άγίον Πνεν- !
ματος ειη μετά πάντων ήμών». Γ0 δέ λαός
άντεπεύχεται διά τών χορών, λέγων «Και μετά
τοϋ πνεύματος οον»' ήτοι* έστω και μετά σου
ό,τι υπέρ ήμών εύχεσαι. "Επειτα προτρέπει τόν λαόν
νά υψώση εις τόν Θεόν τόν νουν καί τήν καρδίαν,
λέγων «"Ανω αχώ μεν τάς καρδίας». Ό λαός
άπαντα- «"Εχομεν πρός τόν Κνριον» (την καρ-
δίαν καί τόν νουν)- ό δέ Ιερεύς παραγγέλλει πάλιν
Ενχαριστήοωμεν τώ Κνρίων καί ό λαός διά
τοΰ χορού ανταπαντά «"Αξιον και δίκαιον έοτιν».
(Εύχαριστείν τφ Κυοίφ διά τά άπειρα πρός ημάς
αγαθά του).

Είτα δ ιερεύς ιστάμενος προ τής αγίας τραπέζης
εύχαριστει θερμώς τφ Θεφ διά τάς μεγάλας πρός
ημάς ευεργεσίας του λέγων μυστικώς· «Υπέρ τού-
των απάντων ενχαριοτοϋμεν Σοι και τω μο-
νογενή αον Υιω και τω Πνεύματί οον τω
άγίω' νπέρ πάντων ών Χόμέν και ών ουκ ϊομεν,
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τών αφανών και φανερών εύεργεοιών, τών
είς ημάς γεγενημένων. Ευχάριστου μεν αοι και
ντΐέρ τής λειτουργίας ταύτης, ήν έκ τών χει-
ρών ημών δέξαο&αι κατηξίωαας, καίτοι αοι
σιαρεοτήκαΰΐ χιλιάδες αρχαγγέλων καί μυριά-
δες αγγέλων, τά ΧερουβΙμ και τά Σεραφείμ,
έξαπζέρυγα, πολυόμματα, μετάράια, πτερωτά
(καί ,.εκφώνως έξακολουθών τήν δέησιν αναφωνεί)
τόν έ οτινίκιον ν μνον αδοντ α, βοώντα,
κεκραγότα και λέγοντα»· ό χορός συμ-
πληρών επίσης τήν δέησιν ψάλλει* «"Αγιος, άγιος,
άγιος Κύριος Σαβαώΰ', πλήρης ό ουρανός και
ή γη τής δόξης σου». (ι) Ό χορός είς τόν άγ-
γελικον τούτον ΰμνον επισυνάπτει καί τον ΰμνον τών
παίδων τών Εβραίων «"Ωσαννά έν τοις 'Υψί-
στοις, εύλογημένος ό έρχόμενος έν ονόματι
Κυρίου, ωσαννά δ έν τοις Ύψίοτοις».

Μετά ταΰτα, ψαλλομένου τοΰ αγγελικού ΰμνου, δ
ιερεύς έξακολου3·εΐ θερμώς ευχάριστων τόν Θεόν διά
τάς ευεργεσίας καί τήν άγάπην του προς τόν κο-
σμον, ώστε άπέστειλε τόν μονογενή αυτοΰ Γίόν, όστις
έλθών έςετέλεσε τό έργον τής άπολυτρώσεως διά τής
έπί τοΰ σταυροΰ ίλαστηρίου θυσίας καί συνέστησε
τό μυστήριον τής θείας ευχαριστίας είς άφεσιν άμαρ-

(1) Τόν ΰμνον τοΰτον ηκουσεν ό προφήτης Ησαΐας ψαλλόμενον
{,πό τών Σεραφείμ,
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τιών καί έκφωνως λέγει αύτούς τούς λόγους τού
Σωτήρος, διά τών οποίων συνέστησε τό μυστήριον*
«Λάβετε φάγετε, τοντό μού έστι τό σώμα τό
υπέρ υμών κλώμενον είς άφεσιν άμαρτιών»·
καί «Πίετε έξ αύτον πάντες· τοϋτό έστι τό
αΐμά μου τό τής καινής διαθήκης, τό υπέρ
υμών και πολλών έκχυνόμενον είς άφεαιν
άμαρτιών» δ δέ λαός διά τοΰ χοροΰ αποκρίνεται
«'Αμήν» ήτοι. Γένοιτο νά μεταβλητή ό μεν άρτος
είς σώμα, δ δέ οίνος είς αίμα τοΰ Χριστοΰ.

"Ακολούθως δ ιερεύς ποιείται μνείαν τών παθών
και τής αναστάσεως τοΰ Σωτήρος, μεθ' ό προσφέρων
είς θυσίαν τά τίμια δώρα, ύψοϊ τό δισκάριον καί τό
ποτήριον διά σταυροειδών τών χειρών εκφωνεί «.Τά
σά έκ τών σών σοι προοφέρομεν κατά πάντα
και διά πάντα»· ήτοι. Απέναντι όλων τών ευερ-
γετημάτων, άτινα έπιδαψίλευσας είς ημάς είς έ'νδει-
ξιν ευγνωμοσύνης, προσφέρομεν Θεέ, τά δώρα ταΰτα,
λαμβάνοντες ταΰτα έκ τών σών δώρων, τά όποια σύ
χαρίζεις καθ5 έκάστην (κατά πάντα) είς πάντα
άνθρωπον (και διά πάντα). ΓΟ δέ χορός ψάλλει τόν
εύχαριστήριον υμνον «Σε ύμνοϋμεν, σε εύλο-
γου μεν, σοι ευχάριστου μεν, Κύριε, καί δεό-
μεθά σου δ Θεός ήμών. Τούτου ψαλλομένου, ό
μεν λαός κατέρχεται τών σταδίων και προσεύχεται
μετά κατανύξεως καί μεγάλου σεβασμοΰ, διότι ή
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στιγμή αΰτη είναι ή σπουδαιοτέρα στιγμή τής λει-
τουργείς, άτε κατ5 αύτήν τών επί τής αγίας Τρα-
πέζης τιμίων δώρων μεταβαλλόμενων μυστηριωδώς
τή δυνάμει τοΰ παναγίου Πνεύματος εις το άληθινόν
σώμα καί αίμα τοΰ Σωτήρος, δ δέ ιερεύς μετ' άκρας
εύλαβείας υψών τάς χείρας λέγει· α"Ετι προαφέ-
ρομέν σοι τήν λογικήν ταύτην καϊ άναίμακτον
λατρείαν και παρακαλοϋμεν, και δεόμε&α καϊ
ίκετεύομεν, κατάπεμψον τό Πνεϋμά οον τό
άγιον έφ' ή μας καϊ έπι τά προκείμενα δώρα
ταντα' Καϊ ποίησον τόν μεν άρτον τοϋτον τί-
μιον σώμα τοϋ Χριατοϋ σον (προφέρων δέ τήν
λέςιν άρτον, ποιεί άνωθ·εν τοΰ άμνοϋ τύπον σταυ-
ρού καί ευλογεί), τό δέ έν τω ποτηρίω τούτω
τίμιον αΐμα τοϋ Χρίστου σου (προφέρων τήν
λέςιν ποτηρίω, εύλογεΐ σταυροειδώς τδ άγιον πο-
τήριον) μεταβαλών τω πνενματί σου τω άγίω
(εύλογεΐ άμφότερα σταυροειδώς)». Μόλις δ ιερεύς
προφέρη τήν λέξιν' «μεταβαλών» πάραυτα καί
αυτοστιγμεί μετουσιοΰται δ μεν άρτος είς σώμα, δ δέ
οίνος είς αίμα Χριστοΰ' Έξακολουθ-ών δ ιερεύς λέ-
γει· α"Ωστε γενέσθαι τοις μεταλαμβάνουαι είς
νύψιν ψυχής, είς άφεσιν αμαρτιών, είς κοι-
νωνίαν τοϋ αγίου σου Πνεύματος είς βασι-
λείας ουρανών πλήρωσιν, είς παρρηΰίαν τήν
I | πρός σέ, μή είς κρίμα ή κατάκριμα· "Ετι



150 Περί λειτουργίας τών πιστών

προσφέρομέν σοι τήν λογικήν ταύτην λατρείαν
υπέρ τών πίστει προαναπαυσαμένων προπα-
τόρων, πατέρων, προφητών, Αποστόλων · ·
και παντός πνεύματος δικαίου έν πίστει τετε-
λειωμένου (καί έκφώνως) έξαιρέτως (ύπέρ) τής
ύπεραγίας, αχράντου, ύπερευλογημένης, ένδο-
ξου Αεσποίνης ήμών Θεοτόκου και άειπαρ-
'&ένου Μαρίας,» μεθ' δ οί χοροί μεγαλύνουσι τήν
Θεοτόκον ψάλλοντες τόν έςήςύμνον «"Αξιον έστιν
ώς άληΰ'ώς μακαρίζειν σε τήν Θεοτόκον, τήν
άειμακάριστον και παναμώμητον και μητέρα
τον Θεοϋ ήμών, τήν τιμιωτέραν τών Χερου-
βιμ και ένδοξοτέραν άσυγκρίτως τών Σερα-
φείμ, τήν άδιαφ&όρως Θεόν λόγον τεκοϋσαν,
τήν όντως Θεοτόκον σέ μεγαλύνομεν».

Ψαλλομένου τοϋ ύμνου τούτου, ό ιερεύς άνωθεν
μυστικώς παρακαλεί τόν Ί. Χριστον θερμώς ύπέρ
πάντων τών τεθνεώτων καί ζώντων μελών τής Εκ-
κλησίας, υπερ τοϋ βασιλέως καί ύπέρ τοϋ άρχιερέως,
λέγων έκφώνως· «Έν πρώτοις μνήσ&ητι, Κύριε,
τον άρχιεπισκόπον ήμών, όν χάρισαι ταΐς ά-
γίαις σον Έκκλησίαις έν ειρήνη σώον, έντι-
μο ν, νγιά, μα7ΐροημερεύοντα και όρ&οτομουντά
τόν λόγον τής σής άλη&είας,» οπότε ό διάκονος
εκφωνεί* «Και πάντων καϊ πασών» (μνήσθητι,
Κύριε). Κατά τήν στιγμήν ταύτην έκαστος τών Χρι-
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στιανών πρέπει νά μνημονεύη ένδομύχως ύπερ πάν-
των τών οίκβίων καί συγγενών του, ζώντων καί
τεθνεώτων. _

Μετά ταύτα απαγγέλλεται ή Κυριακή προσευχή,
διά τής οποίας παρακαλοΰμεν τόν έν ούρανοίς Πα-
τέρα, Γνα δώση ήμίν τόν έπιούσιον άρτον καί τά
προς σωτηοίαν τής ψυχής καί τοΰ σώματος ήμών
συντελοΰντα. Καθ' ήν ώραν απαγγέλλεται ή Κυ-
ριακή προσευχή δ διάκονος, επειδή προσεγγίζει ή
στιγμή τής μεταλήψεως τοΰ σώματος καί τοΰ αίμα-
τος τοΰ Κυρίου, περιτυλίσσει τό ώράριον έπί τοΰ
στήθ-ους καί τών ώμων σταυροειδώς, μιμούμενος τούς
άγγέλους, οίτινες πτύσσουσι τάς πτέρυγας αύτών καί
καλύπτουσι δι* αύτών τά πρόσωπα αυτών, ιστάμενοι
ενώπιον τοΰ Θεοΰ, είς σημείο ν τοΰ φόβου καί τρό-
μου, μεθ-' ού πρέπει νά προσέλθ-*{] είς τήν άγίαν κοι-
νωνίαν. Μετά τό τέλος τής Κυριακής προσευχής
διεγείρων τήν προσοχήν τών πιστών αναφωνεί*
«Πρόσχωμεν,» δ δέ ιερεύς έ'σωθ-εν άνυψών τό τί-
μιον σώμα τοΰ Χριστοΰ σταυροειδώς, αναφωνεί «Τά
αγια τοις άγίοις» (έν. μεταδίδεται)* ήτοι* τά άγια
δίδονται τοις άγίοίς Χριστιανοίς, τούτέστι τοις καθ-α-
ροίς καί ουχί τοις άμαρτωλοίς καί άναξίοις. «Ό
γαρ έσ&ίων και πίνων ανα%ίως κρίμα έαυτω
έσ&ίει και πίνει». ΕΟ δέ χορός αποκρίνεται «Εις
άγιος, εις Κύριος, Ίησοϋς Χριστός είς δόξαν
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Θεοϋ Πατρός. Αμήν», δηλ. Ημείς δέν είμεθα
άξιοι νά ονομαζώμεθα άγιοι, διότι είμεθα αμαρτω-
λοί" άγιος είναι είς· καί ούτος έστιν ό Ί. Χριστός.

Έ ύπο τοΰ ιερέως άνύψωσις τοΰ τιμίου σώματος
τοΰ Κυρίου ημών σημαίνει τήν έκ νεκρών άνάστασιν
τοΰ Ί. Χρίστου.

Μετά τήν έκφώνησιν «Εις άγιος, εις Κύριος*
δ ιερεύς διαμερίζει τό σώμα τοΰ Χριστού είς τέσ-
σαρα τετράγωνα μικρά καί λέγει. «Μελίζεται και
διαμελίζεται ό αμνός τον Θεοϋ, δ μελιζόμε-
νος και μή διαιρούμενος, ό πάντοτε έσ&ιι5-
μενος και μηδέποτε δαπανώμενος, άλλά τονς
μετέχοντας άγιάζωνΑκολούθως μεταλαμβά-
νουσιν οί λειτουργούντες, καθ' ην ώρα ν ψάλλεται τό
κοινωνικόν υπό τών χορών τοΰ σώματος καί τοΰ
αίματος τοΰ Κυρίου, εύχαριστοΰντες τον Θεόν, τόν
καταξιώσαντα αύτούς νά κοινωνίσωσι τών άχράντων
μυστηρίων. Μετά δέ τό πέρας τοΰ κοινωνικού άνοί-
γεται ή ωραία πύλη καί ό διάκονος, κρατών άνά
χείρας το άγιον ποτήριον, προσκαλεί τούς πιστούς
νά κοινωνήσωσιν λέγων μεγάλη τή φωνή. «Μετά
φόβου Θεοϋ, πίστεως κάί άγάπης προζϊέλ-
ΰ·ετε»' καί προσέρχονται οί παρασκευασμένοι είς
τήν θείαν κοινωνίαν. Μετά τήν κοινωνίαν τών πι-
στών ό ίερεΰς ευλογεί τόν λαόν λέγων. «Σώσον δ
Θεός τόν λαόν σον και ενλόγησον τήν κλήρο-
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ψομίαν αον» · ό δέ λαός, ώς βλέπων ένώπιον αυτου
αύτόν τόν Ί. Χριστον, ψάλλει διά τοϋ χορού. «Εΐ-
δομεν τό φως τό άλη&ινόν, έλάβομεν πνεύμα
έπουράνιον ενρομεν πίατιν άλη&ή, άδιαίρε-
χον Τριάδα προοκννοϋντες, αντη γαρ ημάς
Μαωαεν

Τό μεν άνοιγμα τής ώραίας πόλης σημαίνει τήν
είς τούς μαθητάς ,έμφάνισιν τοϋ Σωτήρος μετά τήν έκ
νεκρών άνάστασιν ή δέ έπίδειξις τοϋ αγίου ποτηρίου
σημαίνει τήν έπίδειξιν τών χειρών, τών ποδών καί τής
πλευράς αύτοΰ.

Μετά ταΰτα δ ιερεύς επιδεικνύων καί αύτός το άγιον
ποτήριον είς τόν λαόν άναφωνεΐ· «Πάντοτε νυν και
άει κάί είς τονς αιώνας τών αιώνων» είς άνά-
μνησιν τής υπό τοΰ Κυρίου δοθείσης δποσχέσεως
«Κάί ίδον έγώ με&' υμών είμι πάσας τάς
ημέρας, έως τής συν τελείας τοϋ αιώνος» καί
άποτίθησιν αύτό είς τήν άγίαν Πρόθ-εσιν. Ή δευ-
τέρα αύτη έπίδειξις τοΰ αγίου ποτηρίου σημαίνει τήν
είς ούρανούς άνάληψιν τοΰ Κυρίου ήμών.

Μετά ταΰτα δ διάκονος προτρέπει τούς κοινωνή-
σαντας νά εύχαριστήσωσι τόν Θεόν, όστις τούς ήξίωσε
νά κοινωνήσωσι τοΰ σώματος καί τοΰ αίματος τοΰ
Ί. Χριστού, ό δέ ίερεύς προαγγέλλει τό τέλος τής
λειτουργίας διά τών εξής: «Εν ειρήνη προέλ-
&ωμεν» ήτοι. "Οπως έλθόντες είς τόν ναόν ηύχή-
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θημεν έν ειρήνη, τοιουτοτρόπως εξερχόμενοι αυτοί*
οφείλομεν νά διάγω μεν μετά πάντων έν ειρήνη. Ακο-
λούθως έπεται ή άπόλυσις έπισφραγιζομένη διά τοΰ
«Δι' ευχών». Μετά τήν άπόλυσιν διανέμει τό άντί-
δωρον ήτοι τεμάχια τής προσφοράς, εξ ής εξήχθη
ό άμνός και ήτις άγιαζομένη καί χάριν τοΰ άγιου
Πνεύματος έχουσα κόπτεται είς μικρά τεμάχια και
δίδεται είς τούς μή μεταλαμβάνοντας αντί τών θείων
δώρων. Προσφερομένου δέ τοΰ άντιδώρου, δ μεν
λειτουργός λέγει «Ευλογία Κυρίου καϊ ελεος ελ-
θοι έφ' υμάς», οί δέ πιστοί άσπάζονται τήν δεξιάν
αυτοΰ καί άπέρχονται.

Τοιουτοτρόπως λήγει ή θεία καί ιερά λειτουργία,,
κατά τήν οποίαν προσφέρεται ή άναιμακτος θυσία υπέρ
τής τοΰ κόσμου ζωής. καί σωτηρίας. Ή θεία λειτουρ-
γία παριστά τόν βίον τοΰ θεανθρώπου άπο τής γεν-
νήσεως μέχρι τής αναλήψεως αύτοΰ.



ΡΑΡ ΡΑΡ ΡΑΡ ΡΑΡ ΡΑΡ ΡΕ ΡΑΡ ΡΑΡ
□«□ □!□ □«□ □«□ □!□ □!□ □!□ □«□

ΠΡ0ΣΕΥΧ5Ι ΤΟΥ Α'. ΕΤΟΥΣ

-©ο·©·-

ΕΠΑΝΑΑΗΨΙΣ ΤΩΝ ΕΝ ΤΑΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑΙΣ ΤΑΞΕΣΙ ΑΙΑΑΧ0ΕΙΣΩΝ

και ακολουθωσ αι εξησ

1) Έκ τοΰ ύπνου έξαν ιστάμενος ευχαριστώ σοι, αγία
Τριάς, δτι διά τήν πολλή ν σου αγαθότητα και μακροθυ-
μίαν ουκ όργίσθης έμοί τω ραθυμω καί άμαρτωλω, ουδέ
συνεπώλεσάς με ταΐς άνομίαις μου, άλλ' εφιλανθρωπεΰσω
συνήθως και προς άπόγνωσιν κείμενον, ήγειράς με εις το
όρθρίσαι καί δοξολογήσαι τό κράτος σου. Καί νΰν φο5τι-
σόν μου τά δ'μματα τής διανοίας, ά'νοιξόν μου τό στόμα
τοΰ μελεταν τά λόγια σου καί συνιέναι τό θέλημα σου καί
ψάλλειν σοι εν εξομολογήσει καρδίας καί άνυμνείν τό
Πανάγιον ό'νομά σου, τοΰ Πατρός καί του Υιοϋ καί τοΰ
αγίου Πνεύματος νΰν καί αεί καί εις τούς αιώνας τών
αιώνων αμήν.

2) Δόξα σοι, Βασιλεϋ, Θεέ Παντοκράτορ, δτι τη θεία
σου καί φιλανθρώπω προνοία ήξίίοσάς με τόν άμαρτΓολόν
καί άνάξιον έξ ύπνου άναστήναι καί τυχεΐν τής εισόδου
τοΰ αγίου σου οίκου. Δέξαι Κΰριε, καί τήν ψωνήν τής
δεήσεώς μου, ώς τών αγίων καί νοερών σου Δυνάμεων
καί εύδόκησον έν καρδία καθαρά καί πνεΰματι ταπεινού-
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σείος προσενεχθήναί σοι τήν εκ τών ρυπαρών χειλέων μου
αΐνεσιν, δπως κάγώ κοινωνός γένομαι τών φρονίμων παρ-
θένων έν φαιδρά λαμπηδόνι τής "ψυχής μου και δοξάζω
σε τόν εν Πατρι και Πνεΰματι δοξαζόμενον Θεόν Λόγον.
Αμήν.

3) Έλέησόν με ό Θεός κατά τό μέγα έλεος σου καί
κατά τό πλήθος τών οίκτιρμών σου έξάλειψον τό άνόμη-
μά μου. Έπί πλεϊον πλϋνόν με άπό τής ανομίας μου καύ
άπό τής αμαρτίας μου καθάρισαν με. "Οτι τήν άνομίαν
μου εγώ γινώσκω και ή αμαρτία μου ενώπιον μου έστι
διά παντός. Σοι μόνοο ήμαρτον και τό πονηρόν ενώπιον
σου εποίησα, δπως αν δικαιο)θής εν τοις λόγοις σου και
νικήσης έν τω κρίνεσθαί σε. Ιδού γαρ έν άνομίαις συνε-
λήφθην και εν άμαρτίαις έκίσσησέ με ή·μήτηρ μου. "Ιδού
γαρ άλήθειαν ήγάπησας" τά άδηλα και τά κρύφια τής
σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιεΐς με ύσσαϊπω και καθα-
ρισθήσομαΐ' πλύνεις με και υπέρ χιόνα λευκανθήσομαι.
ΆκουτιεΤς με άγαλλίασιν καί εύφροσΰνην άγ αλλ ι ά σον τ α ι
όστέα τεταπεινωμένα. 'Απόστρεψον τό πρόσωπον σου άπό
τών άμαρτιών μου και πάσας τάς ανομίας μου εξάλειψαν.
Καρδίαν καθαράν κτίσον έν έμοί ό Θεός και πνεϋμα
εΰθές εγκαίνισον έν τοις εγκάτοις μου. Μη απόρριψης με
άπό τοϋ προσώπου σου καί τό Πνεϋμά σου τό άγιον μοί
άντανέλης άπ' έμοϋ. Άπόδος μοι τήν άγαλλίασιν τοϋ σω-
τηρίου σου καί πνεΰματι ήγεμονικώ στήριξόν με. Διδάξω
ανόμους τάς οδούς σου καί άσεβεΐς επί σέ έπιστρέψουσι.
Ρϋσαί με εξ αιμάτων ό Θεός, ό Θεός τής σωτηρίας μου"
άγ<χλλιάσεται ή γλώσσα μου τήν δικαιοσυνην σου. Κΰριε,
τά χείλη μου άνοιξης καί τό στόμα μου άναγγελεΐ τήν
αΐνεσίν σου. "Οτι ει ήθέλησας, θυσίαν έδωκα αν" όλοκαυ-
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τώματα ουκ ευδοκήσεις. Θυσία τω Θεώ πνεύμα συντετριμ-
μένον καρδίαν συντετριμιμένην και τεταπεινωμένην ό Θεός
ουκ εξουδενώσει. Άγάθυνον, Κΰριε, εν τή ευδοκία σου τήν
Σιών και οικοδομηθήτω τά τείχη "Ιερουσαλήμ. Τότε ευ-
δοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, άναφοράν και ολοκαυτώματα.
Τότε άνοίσουσιν επί τό -θυσιαστή ρ ιόν σου μόσχους.

Κύριε, εισάκουσον τής προσευχής μου, ενώτισε τήν
δέησίν μου εν άληθεία σου, εισάκουσον μου εν τή δι-
καιοσύνη σου καί μή είσέλθης εις κρίσιν μετά τοϋ δού-
λου σου, δτι ού δικαιωθήσεται ενώπιον σου πάς ζών δτι
κατεδίωξεν ό εχθρός τήν ψυχή ν μου" εταπείνωσεν εις γήν
τήν ζωήν μου εκάθησέ με εν σκοτεινοΐς, ως νεκρούς αιώ-
νος και ήκηδίασεν απ3 εμέ τό πνεΰμά μου' εν εμοι εταρά-
χθη ή καρδία μου. Έμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέ-
τησα έν πάσι τοις έργοις σου, έν ποιήμασι τών χειρών
σου έμελετών" διεπέτασα πρός σέ τάς χείρας μου" ή ψυχή
μου ως γη άνυδρος εί. Ταχύ εισάκουσον με, Κΰριε, εξέ-
λιπε τό πνεΰμά μου. Μή άποστρέψης τό πρόσιοπόν σου
άπ' εμοΰ και δμοιωθήσομαι τοις καταβαίνουσιν εις λάκκον.
3 Ακουστό ν ποίησόν μοι το πρωί τό έλεος σου, δτι επι σοι
ήλπίσα. Γνοορισόν με, Κΰριε, δδόν εν ή πορεΰσομαι, δτι
πρός σέ ήρα τήν ψυχήν μου. Έξελοΰ με εκ τών εχθρών
μου^ Κΰριε, πρός σέ κατέφυγον, δίδαξόν με τοϋ ποιεϊν τό
θέλημα σου, δτι συ εί δ Θεός μου. .Τό πνεΰμά σου τό
αγαθόν δδηγήσει με εν γή ευθεία· ένεκεν τοϋ ονόματος
σου, Κΰριε, ζήσεις με. Έν τή δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ
θλίψεως τήν ψυχή ν μου καί έν τω ελέει σου εξολόθρευσης
τούς εχθρούς μου και άπολεΐς πάντας τούς θλίβοντας τήν
ψυχήν μου, δτι εγώ δοΰλός σοΰ είμι.

5) Εύλογητός ει Κΰριε, Δέσποτα Παντοκράτορ, δ φο>
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τίσας τήν ήμέραν τώ φωτί σου τώ ήλιακώ και τήν νύκτα
φαιδρύνας ταις αύγαΐς τοΰ πυρός" ό τό μήκος ς Ιμέρας
διελθεΧν ή μας καταξιώσας και προσε^ίσαι £&Ις άρχαΧς
τής νυκτός, επάκουσον τής δεήσεως ημών καί ^^.τός το^α
λαοΰ σου" και πάσιν ήμΐν συγχο3ρήσας τά έκού^ί καί τα
ακούσια αμαρτήματα, πρόσδεξαι τάς έσπερινάς ήμώ^ ^ε-
σίας καί κατάπεμψον τό πλήθος τοΰ ελέους σου καί
οίκτιρμών σου επί τήν κληρονομίαν σου. Τείχισον ήμά'.
άγίοις άγγελο ις σου* όπλισον ημάς δπλοις δικαιοσύνης σου'
περιχαράκωσον ημάς τ ή αλήθεια σου" φρούρησον ή μας τ ~
δυνάμει σου" ρΰσαι ημάς από πάσης περιστάσεοος καί
πάσης επιβουλής τοΰ αντικειμένου. Παράσχου δέ ήμΐν και
τήν παροΰσαν έσπέραν συν τή επερχόμενη νυκτί, τελείαν.
άγίαν, είρηνικήν, άναμάρτητον, άσκανδάλιστον,. άφαντα—
στον καί πάσας τάς ημέρας τής ζωής ημών, πρεσβείαϊς
τής αγίας Θεοτόκου καί πάντων τών αγίων, τώ·^ άκ αι·*

νός-σοι εύαρεστησάντων. Αμήν. Μ ;
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ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ
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