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*Ιερα cΙστορία της Καινής Διαθήκης μετά πολλών εικόνων
ολοσέλιδων και μ ή καΐ χάρτου της Παλαιστίνης. "Εκδοσις 1915.

Στοιχειώδης Όρ&όδοξος Χριστιανική Κατήχησις. Έκδοσις
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Λειτουργική των Δημοτικών Σχολείων κατά τό πρόγραμμα.

Έκδοσις 1915, μετ' εικόνων.

Τ Ο Y A Υ Τ Ο Υ

(Εκδόσεις του Συλλόγου προς διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων).

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

*Ιστορία της Εκκλησίας, άπο της ιδρύσεως αυτής μέχρι σή-
μερον. Έκδοσις νέα.

Θρησκεϊαι, σύντομος ιστορία των διαφόρων Θρησκειών αγρίων
καΙ πεπολιτισμένων εθνών.

Έκ τών Ποιητικών Βιβλίων τής Παλαιάς Δια&ήκης. Ίώβ—
Ψαλμοί — Παροιμίαι —' Ασμα-ασμάτων—Εκκλησιαστής — Σοφία
2ολομώντος—Σοφία Σειράχ.



ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ

Έν τω βιβλίω τούτφ περιέχεται πάσα ή κατά το νέον
πρόγραμμα εν τη τρίτη τάξει του δημοτικού σχολείου διδα-
σκόμενη ΰλη εκ της ιστορίας της Παλαιάς Διαθήκης.

Μετά μεγάλης προσοχ/ής παρεθέσαμεν εξ εκάστου κεφα-
?^,αίου εκείνα τα μέρη, τα όποια είναι πρόσφορα δια την
παιδική ν ήλικίαν, παρελείψαμεν δέ πάν ο,τι θα. ήδΰνατο να
πρόσκρουση η να παρανοηθη, ώς και πάν υπέρ τάς δυνάμεις
των μαθητών της τάξεως ταύτης.

Τό πόρισμα ή τα πορίσματα εκάστου κεφαλαίου προετι-
μήσαμεν να διατυπώσωμεν έν γλώσση ευκόλως νοούμενη υπό
των παίδων, διότι ή δια γραφικού χωρίου διατΰπωσις τοϋ
πορίσματος, άξιοσΰστατος δι' ανωτέρας τάξεις, είναι κατα-
δικαστέα δια παιδία τρίτης τάξεως τοϋ δημοτικού σχολείου,
ενθα ή πραγματική και γλωσσική κατανόησις τοϋ γραφι-
κοί} χωρίου προσκρούει κατά τοσούτων δυσχερειών, και
«απαιτεί χρόνο ν πλείονα τοϋ απαιτουμένου δι' αυτήν την
εκμάθησιν του ίστορήματος. Έαν δ' εν τοις γερμανικούς σχε-
τικοΐς βιβλίοις, τό πόρισμα διατυποΰται εν γραφικω χωρίω,
δεν επεται εκ τούτου ότι πρέπει να έφαρμόζηται τούτο και
εις τα ημέτερα βιβλία, διότι δια τον Γερμανόπαιδα ή γλώσσα
της Παλαιάς Διαθήκης, εν τη μεταφράσει τοϋ Λουθήρου,
ούδεμίαν παρέχει δυσχέρειαν.

Δ. Σ. Μ.



ΙΕΡΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

Ε I ΣΑ Γ ΩΓ Η

Ό Θεός έκαμε διαθήκην, δηλαδή συμφωνίαν μέ τους
'Εβραίους, αύιοι μεν να τηρούν τάς εντολάς τοΰ Θεοΰ, ό δε
Θεος να τους προστατεύη. Επειδή όμως οι "Εβραίοι δεν
ετήρησαν ιας εντολάς τοΰ Θεοΰ, ό Θεός έκαμε νέα ν συμφω-
νίαν μέ όλους ιούς ανθρώπους, να προστατεΰη αύτοΰς, εάν
φυλάττουν τος εντολάς του. Έχομεν λοιπόν δύο διαθήκας,
τήν παλαιάν και τήν καινήν, δηλαδή νέαν.

Εις τήν ίστορίαν της Παλαιάς Διαθήκης θα ΐδωμεν πώς
ό Θεός δια διαφόρων ανδρών, τους όποιους έστειλεν, έφα-
νέρωνε τό θέλημα του εις τους Εβραίους, πώς επροστά-
τευεν αυτούς, και πώς ούτοι εφέροντο απέναντι τοϋ Θεοΰ.



Η ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

1. Ή δημιουργία τον κόσμου και ή πλάσις
των άνθρώπων.

τΗτο εποχή, καια, την οποίαν δεν υπήρχε κόσμος* ό Θεός
'όμως, ό όποιος πάντοτε υπάρχει, επειδή είναι αγαθός, απεφά-
σισε να δη μιουργήση τόν κόσμον, και τον εδημιοΰργησε μέ τόν
λόγον του μόνον.

Κατά πρώτον ό Θεός εδημιοΰργησε τόν ουρανό ν και την
γη ν, και εδωκενεις αυτά ώρισμένην μορφήν, και όλα όσα ήσαν
αναγκαία δια να δύνανται να ζήσουν τα διάφορα όντα' εδωκε
■δηλαδή τόν αέρα, τό ΰδο^ρ, τόν ήλιον, τήν σελήνην, τους
αστέρας κ.τ.λ., κατόπιν παρήγαγε τα ορυτα και τα ζωα, και
τέ?^ος τό τελειότατο ν ο ν της γης, τόν ανθρωπον, ό όποιος
διαφέρει από τα άλλα ζωα, διότι δεν εχει μόνον σώμα, όπως
αυτά, αλλ' εχει και νοΰν, μέ τόν όποιον δύναται να σκεφθη
και νά εκτελτ) δ,τι πρέπει.

Ό πρώτος δημιουργηθείς άνθρωπος λέγεται Αδάμ, ή δέ
σύζυγος του Εΰα, από τό ζεΰγος δέ τοΰτο των πρωτοπλάστου
καταγόμεθα πάντες οι ανθρο^ποι της γης.

Πόρισμα.

Ό θεός είναι πανάγαθος, παντοδύναμος καΐ τιάνσοφ ος.



2. Ο παράδεισος, ή παρακοή των πρωτοπλάστων καΐ
ή εξωσις αυτών εκ τον παραδείσου.

Ό παράδεισος. *0| Θεός έθεσε τους πρωτοπλάστους εις
κήπο ν μέγα ν και ωραιοτάτον, τόν παράδεισο ν, όπου ύπήρχον
παντός είδους φυτά, δένδρα και ζωα' ποταμός δέ έπότιζεν αυ-
τόν. Οί πρωτόπ/.αστοι εζων ευτυχείς εις τόν παράδεισον, τόν
όποιον έκαλλιεργουν. Ό Θεός επέτρεψεν εις αυτούς να τρώ-
γουν από τους καρπούς όλων των δένδρων, εκτός μόνον άπό
τους καρπούς ενός δένδρου της γνώσεως τοΰ καλοΰ και του
κακού, άπό τό όποιον εάν έτρωγον, αμέσως θα εξεδιώκοντο
άπό τόν παράδεισον και θα εγίνοντο θνητοί' εδωκε δ' ό Θεός
την διαταγή ν ταύτην μόνον δια νά συνηθίση τούς ανθρώπους
εις τήν εγκράτειαν και εις την υπακοή ν Ώνομάσθη δέ τό
δένδρον τούτο δένδρον τής γνώσεως τοΰ καλοΰ και τοΰ κα-
κού, διότι, εάν δεν έτρωγον εξ αύτοΰ οι προοτόπλαστοι, θα
έφαίνοντο καλοί, ένφ, εάν έτοοογον, κακοί.

Ή παρακοή των πρωτοπλάστων. Μίαν ήμέραν ό όφις
ήρώτησε τήν Εύαν,έάν έχουν δικαίωμα να τρώγουν άπό όλα
τά δένδρα τοΰ παραδείσου, ή δ Εύα άπήντησεν ότι άπό όλα
δικαιούνται να φάγουν εκτός άπό τό δένδρον τής γνώσεως τοΰ
καλοΰ και τοΰ κακού. Τότε ό όφις, ό όποιος tζήλευε να βλέπη
τήν ευτυχία ν των προοτοπλάστων και ήθελε μέ κάθε τρόπον να
τούς βλά/ψτ], ειπεν εις τήνΕύανδτι ό Θεός άπό φθόνον άπη-
γόρευσε τούτο,διότι εγνώριζεν ότι, εάν έτροογον άπό αυτό,θα
εγίνοντο σοφοί, όποος αύτός. Ή Εύα τότε, αντί να άκούση
τούς λόγους τού Θεού, ήκουσε τούς πονηρούς λόγους τοΰ
όφεως, και έλαβεν άπό τούς καρπούς τού δένδρου και εφα-
γεν, έδοοκε δέ και είς τόν 'Αδάμ, ό όποιος έφαγε και αυτός,
εξ αυτών. Μόλις όμως οί προοτόπλαστοι παρήκουσαν εις τό
θέλημα τοΰ Θεού, ενόησαν τί κακόν έπραξαν και έφοβοΰντο



νά άντικρΰσουν uov Θεόν, δια τούτο δέ εκούπτοντο όπισθεν
από τά δένδρα τοΰ παραδείσου.

Η εξωσις των πρωτοπλάστων εκ τον παραδείσου. Ο
Θεός, από τοΰ όποιου ουδείς δύναται να κρυβη, εκάλεσε τόν
Άδάμ?^έγων, 'Αδάμ, πού είσαι; Ό δέ ειπεν' ήκουσα τήν φω~
νήν σου και εφοβήθην, δια τούτο εκρύβην. Ό Θεός τότε άπήν

Οί πρωτόπλαστοι èy.ôL<ôy.ovTo.i. ly. τοΰ ΓΙαοαόείσοτ.

τησε' διατί εφοβήθης; Μήπως παρέβης τήν εντολή ν μου καΐ
έφαγες άπό τόν άπηγοοευμένον καρπόν; Ό Αδάμ ειπε' δέν
πταίθ3 εγώ, ή Εύα μοΰ έδωκε και έφαγον έξ αυτού. Ό Θεός
τότε ήροότησε τήν Εύαν, διατί έπραξε τούτο, και αύτη είς,
δικαιολογίαν είπεν ότι ήπατήθη άπό τόν όφιν.

Τότε ό Θεός ετιμώρησε τόν όφιν, ό όποιος παρέσυρε τούς
πρωτοπ/ιάστους είς τό κακόν, και αυτούς, διότι παρήκουσαν
εις τό θέλημα του και παρεσύρθησαν άπό τόν όφιν. Τόν μεν



Όφιν κατηράσθη νά σύρεται είς τήν γήν και να τρώγη εξ αυ-
τής, τήν Εύαν να έχη λύπας και πόνους, τόν δέ 'Αδάμ νά
τρώγη τόν άρτον μέ ιδρώτα τού προσώπου του. Μετά ταύτα
•δξεδίωξεν ό Θεός τούς προτυοπλάστους εκ τού παραδείσου.

Πόρισμα.

Πρέπει πάντοτε ι à νπακονωμεν είς τό θέλημα* τον θεον. 'Η
'•παρακοή εΐς αυτό τιμωρείται.

3 Ό κατακλναμός.

Η δίαφ&ορά των άν&ρώπων. Οί άνθρωποι άπό ημέρας
είς ήμέραν ηύξανον επί τής γης, άλλα συγχρόνως ηΰξανε και
ή διαφθορά* εις μάτην εδωκεν ό Θεός είς αυτούς διάστημα

120

ετωννα μετανοήσουν' αυτοί έμειναν άδιόρθωτοι. Δια τού-
το ό Θεός άπεφάσισε να καταστρέψη αυτούς δια κατακ?</υσμοΰ.

Ή κιβωτός τον Νώε. Μεταξύ των ανθρώπων ύπήρχεν
Όμως εις, ό Νώε, ευσεβής και ενάρετος' δια τούτο ό Θεός,ο
Όποιος αγαπά τούς δικαίους, άπεφάσισε να τόν σώση μέ όλό-
κληρον τήν οίκογένειάν του, προς τούτο τόν διέταξε να κα-
τασκευάση μίαν κιβωτόν και νά εισέ?^θουν εντός αΰτί]ς αύ-
τός, ή γυνή του, οί τρεις υιοί του, Σήμ, Χαμ και Ίά.φεθ,
μετά των γυναικών των, και να λάβη εντός αυτής ζεύγη έξ
Ό λ co ν των ζορων και τροφάς. 'Ο Νώε εξετέ?\.εσεν δλα όσα τού
παρήγγειλε ν ό θεός. και άφού εϊσήλθον όλοι εντός τής κιβο>
^οΰ, τήν ήλειψε μέ πίσσαν διά νά μή εισέρχεται τό ύδωρ.

cO κατακ/Ινομός. Τότε ήρχισε νά πίπτη βροχ,ή άφθονος
Όυνεχώς επί 40 ημέρας και νύκτας και άνέβησαν τόσον πολύ
τά ύδατα, ώστε εκαλύφθησαν και τά υψηλότερα όρη τής γής"
όλα τά ζώα και όλοι οί άνθρωποι επνίγησαν, και μόνον ή κιβω-
τός τού Νώε έσώθη χάρις εις τήν θέλησιντοΰ Θεού. Αφοΰπα-
-ρήλθον πολλαί ήμέραι,άφότου έπαυσεν ό κατακλυσμός, ήρχι-
σαν νά χαμηλώνουν τά ύδατα, και τέλος ή κιβοοτός εστάθη
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επάνω είς εν ύψηλόν όρος τής 'Αρμενίας, τό Αραράτ.

Ό Νώε έξέρχεται της κιβωτού. Μετά τινα καιρόν ό Νώε
δια νά εννοήστ), εάν τό ΰδωρ έξηράνθη εις τήν γήν, ήνοιξετό
παράθυρον τής κιβωτού και εστειλενένα κόρακα,ό όποιος όμως

cΗ κατασκευή τής κιβωτον.

-^έν επέστρεψε, διότι ή δυνατό νά μείνΐ) εις τάς κορυφάς των ο-
ρέων, αι όποϊαι είχον πλέον ξηρανΟή και έτρέφετο μέτάς σάρκας
των θνησιμιαίο^ν" μετ' ολίγον ό Νώε έστει?ιε μίαν περιστερών,
ή οποία ομοος δεν είχε που νά μείνη και επέστρεψε τήν ιδίαν
έσπέραν' μετά 7 ημέρας έστειλε πάλιν τήν περιστεράν, ήόποία
επανήλθε φέρουσα ειςτό ράμφος της κλάδον ελαίας' εκ τού-
του ενόησεν ό Νώε ότι άνεφάνησαν τά δένδρα. Τέλος μετά 7
ημέρας εστειλεν εκ νέου μίαν περιστεράν, ή οποία όμοος εύρε
τόπον διαμονής και τροφήν εις τήν γήν και δεν έπέστρεψεν εις
τήν κιβωτον. Τότε ό Νώε ενόησεν ότι ή γή εξηράνθη, καί,
κατά διαταγήν τού Θεού, έξήλύεν άπό τήν κιβωτον μέ τήν
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οίκογένειάν του και με τα ζώα. ΓΙρώτον έργον του ήχο να.
προσφέρη θυσίαν εις τον Θεόν, δια νά τον εύχαριστήση δια

Ο Χω ε ϋνοιάζοιν.

τήν σωτηρίαν αυτού και της οικογενείας του. Ό Θεός ύπε-
σχέθη τότε εις τον Νώε να μή κάμη άλλον κατακλυσμόν και
ηύλόγησεν αυτόν και τους υιούς του.

Πόρισμα.

Ό Θεος τιμωρεί και καταστρέφει τονς κακονς, άλλ ' άμείβει και
σώζει τονς άγαϋονς. Πρέπει πάντοτε ν« ενχαοιστώμεν τον Θεον δι'
δοα άγαϋα μας δίδει.

4. 'Ο πύργος της Βαβέλ

Οι απόγονοι τοϋ Νώε επληϋύνθησαν πολύ καΐδένήδύναντο
πλέον νά ζούν όλοι μαζί. Μίαν ήμέραν ήλθον ε'ις τίνα πεδιάδα,
εκεί δ'άπεφάσισαν. πριν διασκορπισθοϋν, να κτίσουν πόλιν και
πύργον ύψηλότατον,τοϋ όποιου τό άκρον να ψθάση μέχρις ου-
ρανού, δια νά δοξασθοϋν. Επειδή δμοος ή σκέψις των αύτη
ήτο αυθάδης, ό Θεός έτιμώρησε τήν ύπερηφάνειάν των, καΐ
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ένω μέχρι της στιγμ.ής Εκείνης ώμιλούν δλοι τήν αυτήν γλώσ-
σαν. ό Θεός εσΰγχυσε τήν γλωσσών των, έκαστος ώμίλει πλέον
ιδίαν γλώσσαν, και τοιουτοτρόποος δεν ήδΰνατο να έννοήση
ό εις τον άλλον' δια τοΰτο έπαυσαν πλέον να κτίζουν τήν πό-
λιν και τον πύργον, ό όποιος ώνομάσθη πύργος Βαβέλ, δη-
?^αδή της συγχύσεως, επειδή έσυγχύθησαν αί γλώσσαι των
ανθρώπων. Τότε διεσκορπίσθησαν ούτοι εις δλην τήν γήν.

Πόρισμα.

Ό Θεός τιυ-ωρεΐ τήν αυϋάδειαν.

Β'

01 ΠΑΤΡΙΑΡΧΑΙ

Οί Ίσραη?αται έλεγον πατριάρχας τον 'Αβραάμ,τον Ισαάκ
και 'Ιακώβ, οί όποιοι έλαβον παρά τοΰ Θεού τήν ύπόσχεσιν
ότι θα αύξηση και θα προστατεύση τον 'ιουδαϊκόν λαόν.

α)Ο ΑΒΡΑΑΜ
5. Κλήαις τοϋ Αβραάμ.

Οί άνθρωποι μετά τόν κατακλυσμό ν ταχέως έλησμόνησαν
δτι ό Θεός τιμωρεί τους αμαρτωλούς, και έγιναν πάλιν ασε-
βείς προς αυτόν και κακοί προς τους ομοίους τοον. Εις τήν Με-
σοποταμίαν όμως έζη εις άνθρωπος εύσεβής και δίκαιος, ο
όποιος έμενε πάντοτε πιστός εις τόν Θεόν και έπραττε πάντοτε
τό θέλημα του" ό άνθρωπος ούτος έλέγετο Αβραάμ. Ε'ις τόν
'Αβραάμ λοιπόν παρουσιάσθη ό Θεός και παρήγγειλεν εις
αυτόν νά εγκαταλείψη τήν πατρίδα του και νά έλθη ε'ις τήν
Χαναάν. όπου θα τόν ευλόγηση και θά τόν δοξάση και θα
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τον καταστήση γενάρχην μεγάλου /,αοΰ. Ό 'Αβραάμ ύπή-
κουσεν αμέσους εις τήν παραγγελίαν του Θεού, και άφοΰ εγ-
κατέλειψε τήν πατρίδα του ήλθε μέ τήν σύζυγόν του Σάρραν
και τόν άνεψιόν του Λώτ είς τήν γήν Χαναάν.

Πόρισμα.

Δια τό Όέλημα τον Θεοϋ πρέπει έκαστος με προϋνμίαν va ïïv -
οιάζΐ] δ λα.

6. Χωρίαμος Αβραάμ καϊ Λώτ.

Επειδή είς τό μέρος, δπου κατφκησεν ό 'Αβραάμ μέ τήν
οικογένειάν του,ή βοσκή ήτο ολίγη, οι ποιμένες τοΰ 'Αβραάμ
εφιλονίκουν μέ τούς ποιμένας τοΰ Λώτ, διότι και αυτοί και
εκείνοι ήθελον τήν βοσκήν διά τα πρόβατα τοΰ κυρίου todv
ειχον δέ και οί δύο πολλά πρόβατα. Τότε ό "Αβραάμ εφο-
βήθη μήπως ή φιλονικία των ποιμένα)ν καταλήξη είς φιλο-
νικίαν αύτοΰ τοΰ ίδιου μέ τόν άγαπητόν του άνεψιόν Λώτ,
και δια νά προλάβη τοΰτο έκάλεσε τόν Λώτ και ειπεν είς αύ-
τόν ότι τό φρονιμώτερον είναι να χωρισθούν και νά ύπάγη
έκαστος είς τόπον, όπου να ύπάρχη αρκετή βοσκή' έδωκε δέ
είς τόν Λώτ τό δικαίωμα αύτός πρώτος νά εκλέξη τό μέρος,
όπου θέλει νά ύπάγη. Ό Λώτ ενόΐ]σε πόσον φρόνιμοι ήσαν
οι λόγοι τοΰ "Αβραάμ, και εξέλεξεν ώς τόπον κατοικίας ίήν
εύφορον χώραν πέριξ τού ποταμού Ίορδάνου, πλησίον τοΰ
μέρους, ένθα ήσαν αί πόλεις Σόδομα και Γόμορρα' ό δέ Α-
βραάμ κατφκησεν είς τήν πόλιν Χεβρών. "Ο Θεός ειπε τότε
εις τόν 'Αβραάμ ότι είς αύτόν καϊ εις τούς απογόνους του θά
δώση όλόκληρον τήν γήν Χαναάν, ό δ' Αβραάμ φκοδόμη-
σεν άπό εύγνωμοσύνην θυσιαστή ρ ιον εις τόν Θεόν.

Πόρισμα

Πρέπει να προλαμβάνωμεν και ν' άποφενγωμεν τάς έριδας.
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7. Ή καταστροφή των Σοδόμων και Γομόρρων.

Εις τα ς πόλεις των Σοδόμων και Γομόρρων οί άνθρωποι,
ήσαν ασεβέστατοι, διά τοϋτοό Θεός απεφάσισε νά καταστρέψη;
αύτάς, διά να γίνη τούτο παράδειγμα εις τους άλλους άνθρώ-

CH καταστροφή των Σοδόμων καΐ των Γομόρρων.

πους. "Αγγελος τοϋ Θεοϋ ,παρήγγειλεν εις τόν Λώτ νά παρα
λάβτ) τή ν οίκογένειάν του και νά φύγη έκ Σοδόμων, χοορίςκαθ'
οδό ν νά γυρίση κανείς νά ΐδη οπίσω. Μόλις άπεμακρΰνθη ο
Λώτ από τά Σόδομα, αμέσως ό Θεός έστειλε πϋρ και θείον
εκ τοϋ ουρανού και κατέκαυσεν αυτήν τήν πόλιν και τά Γό-
μορρα. 'Αλλ' ή σύζυγος τοϋ Λώτ παρήκουσεν εις τήν δια-
ταγή ν τοϋ Θεοϋ, και από περιέργειαν εστράφη προς τά οπί-
σα) διά νά ί'δτ) τί συμβαίνει, άμέσοος δε τότε, διά τιμωρίαν:>
μετεβλήθη εις στήλην άλατος.

Πόρισμα.

Δεν πρέπει να. εΐ'μεχ9α περίεργοι.



— 14 —
8. c0 Αβραάμ άοτοκτα νίόν.

Ό 'Αβραάμ και ή Σάρρα δεν ειχον τέκνα, και ελυποΰντο
πολύ διά τούτο' επειδή δέ ειχον γηράση πο/^ύ, δέν ήλπιζον
πλέον ν'άποκτήσουν. Άλλ" εις τόν Θεόν ουδέν είναι αδύνα-
τον, καϊ επειδή ήσαν εύσεβεϊς και ενάρετοι, είσήκουσεν ό
Θεός τήν έπιθυμίαν των και απέκτησαν εις βαθύτατον γήρας
υιόν, τον όποιον ώνόμασαν Ισαάκ.

ΙΙόρισμα,

Εις τόν Θεόν δλα είναι δυνατά' ας ελτήζωμεν λοιπόν πάντοτε

εις αυτόν.

β') Ο ΙΣΑΑΚ
9. Ό γάμος τον Ίααάκ.

Αφού άπέθανεν ή Σάρρα, ό 'Αβραάμ, ό όποιος ήτο πολύ
γέρων, άπεφάσισε νά νυμφεύση τόν 'Ισαάκ. Επειδή όμως
ήθελε νά. τού δώση σύζυγον καταγομένην άπό τήν πατρίδα
του, τήν Μεσοποταμίαν, έστειλεν εκεί παλαιόν και πιστόν του
ύπηρέτην, τόν Έλιέζερ, διά τήν εύρεσιν νύμφης, μέ τήν
βοήθειαν τοΰ θεού. Ό Έλιέζερ, άφοΰ έλαβε μαζί του 10
καμήλους τού κυρίου του καί δώρα πολλά, έφθασεν εις μίαν
πόλιν τής Μεσοποταμίας, ένθα κατ ω κει ό άδελφός τοΰ
Αβραάμ. Έκοίμισε τάς καμήλους έξο) τής πόλεμος, πλησίον
ενός φρέατος, εκ τοΰ οποίου ήντλουν ύδωρ αί γυναίκες τοΰ
τόπου, καί μετ' ολίγον ήλθε μέ τήν ύδρίαν της κόρη ώραιο-
τάτη, ή 'Ρεβέκκα/ ό Έλιέζερ έζήτησεν ολίγον ύδωρ άπό αυ-
τήν, αύτη δέ προθυμότατα έπότισεν αύτόν καί τάς καμήλους.
Ό Έλιέζερ τής προσέφερε πλούσια δώρα, καί όταν μέχαράν
του έμαθεν ότι ή κόρη ήτο εγγονή τοΰ άδελφοΰτοΰ 'Αβραάμ,
ενόησεν ότι θέλημα Θεού ήτο αύτή νά γίνη σύζυγος τοΰ
'Ισαάκ. Ή 'Ρεβέκκα ήλθεν ε'ις τήν οικίαν της και διηγήθη
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χα συμβάντα, ό δέ άδελφός της Λάβαν, δταν είδε τά πλούσια
-δώρα, έτρεξεν εις συνάντησιν τοΰ Έλιέζερ και τόν ώδήγησεν
είς τήν οικίαν του. Έκεϊ διηγήθη ό Έλιέζερ τόν σκοπόν τοΰ

Ο Έλιέζερ και η 'Ρεβέκκα.

ταξιδιού του και εμοίρασεν εις όλους πλούσια δώρα, ή δέ
* Ρεβέκκα μέ προθυμίαν εδέχθη νά τόν άκολουθήση και νά
γίνη σύζυγος τοΰ Ισαάκ, μέ τόν όποιον εζησε πολύ εύτυχής·
"Ο 'Ισαάκ και ή 'Ρεβέκκα απέκτησαν δύο υίούς διδύμους'
πρώτος εγεννήθη ό Ήσαΰ, δεύτερος δέ ό Ιακώβ.

Πόρισμα.

Ό θεός βοηΰεΐ τους ευσεβείς εις τάς τιροσπαύειας τω·»'.

y') Ο ΙΑΚΩΒ

ΙΟ. Ό 'Ησαν στωλεΐ τά πρωτοτόκια.

"Οταν έμεγάλωσεν ο Ήσαΰ ήσχολεϊτο εις τήν γεωργίαν και
τό κυνήγιον, ο δ' 'Ιακώβ έμενε συνήθως είς τήν οικίαν. Ό
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'Ισαάκ ήγάπα περισσότερον τόν Ήσαΰ, ή δέ 'Ρεβέκκα τόν
'Ιακώβ. Μίαν ήμέραν, ένω ό Ιακώβ εμαγείρευε φακήν, ήλθεν
ό Ήσαΰ κουρασμένος και πεινών από τους αγρούς* μόλις
είδε τήν φακήν, έζήτησεν από τόν Ιακώβ νά τοΰ δώση να
φάγη, ό Ιακώβ όμως ηθέλησε νά ώφεληθη από τήν πεΐναν
τοΰ αδελφού του και εδέχθη νά τοΰ δώση, εάν ό Ισαάκ πα-
ρεχώρει εις αύτόν τά προοτοτόκια, δηλαδη όλα τά δικαιώμα-
τα, τά όποια ειχεν ώς προοτότοκος. Ό 'Ισαάκ, απερίσκεπτος
και λαίμαργος, εδέχθη και έπώληοε τά πρωτοτόκιά του δι
έν πινάκιον φακής.

Πόρισμα.

_1ς άποφενγω μεν τήν λαιμαργίαν και ας εξουσιάζω μεν τον
εαυτόν μας.

11. eO Ιακώβ λαμβάνει δι* απάτης
τήν εύλογίαν τοϋ πατρός του.

'Όταν ό Ισαάκ έγήρασε και ένόησεν ότι π?υησιάζει ό και-
ρός τού θανάτου του, έκάλεσε τόν Ήσαΰ και τοΰ είπε: Εγή-
ρασα και δεν γνωρίζω πότε θά αποθάνω' λάβε ο,τι χρειάζε-
σαι διά τό κυνήγιον, ύπαγε εις τους αγρούς, και φ>έρε μου
νά φάγω ό,τι κυνηγήσης, διά νά σε εύλογήσο} πριν αποθά-
νω. Ό Ησαΰ ύπήκουσε και έξήλθεν είς τους αγρούς. Ή
'Ρεβέκκα όμως ήκουσε τί ειπεν ό Ισαάκ εις τόν Ήσαΰ
και έσκέφθη πώς νά εμπόδιση νά λάβη ό Ήσαΰ τήν εύλο-
γίαν, διά νά τήν λάβη ό αγαπητός της Ιακώβ. Έκάλεσε
λοιπόν τόν Ιακώβ και τοΰ ειπε νά φέρη δύο ερίφια διά νά
τά μαγειρεύση αύτή και νά τά προσφέρη ό 'Ιακώβ είς τόν πα-
τέρα του, πριν έπιστρέψη ό Ήσαΰ, ώστε νά λάβη αυτός τήν
εύλογίαν τοΰ πατρός του. Έπειδ?] όμως ό 'Ιακώβ δεν ειχε τρί-
χας εις τό σώμά του, ένω ό Ήσαΰ ήτο τριχωτός, εφοβήθη
ό Ιακώβ μήπως ό τυφλός πατήρ του τον ψηλαφήση και εν-
νοήση τήν άπάτην, τον καταρασθη δέ αντί νά τόν ευλόγηση*
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αλλ' ή μήτηρ του τον καθησύχασε και τοϋ παρήγγειλε να φέρη
ταχέως τα ερίφια. "Ο 'Ιακώβ ύπήκουσε και τα έφερεν, ή δε
μήτηρ τά έμαγείρευσε και ένέδυσετόν Ιακώβ μέ τήν καλήνέν-
δυμασίαν τοϋ Ήσαϋ'επειδή δ'ούτος ήτο πολύ δασύς(τριχοοτός),
έθεσεν αΰτη εις τους βραχίονας και τό γυμνόν μέρος τοϋ λαιμού
τοϋ 'Ιακώβ δέρμα ερίφων, ώστε, εάν έι^ηλάφει ό 'Ισαάκ, νά
ένόμιζεν ότι είχεν ενώπιον του ιόν Ήσαϋ. "Ο 'Ιακώβ έφερε τά
φαγητά εις τον πατέρα του, λέγων ότι είναι ό Ήσαϋ. Ό'Ισαάκ
ήτιόρησε πώς τόσον τα^έο^ς έπανήλθεν ούτος έκ τοϋ κυνηγίου,
επειδή δ'ή φωνή, τήν οποίαν ήκουε,δέν τοϋ έφαίνετο ώς φωνή
τοϋ Ήσαϋ, αλλά μάλλον ώς φωνή τοϋ Ιακώβ, έζήτησε νά
ψηλ,αςρήστ) διά νά πεισθη περι τούτου. "Οταν έψηλάφησεν ό
Ισαάκ, επειδή ή 'Ρεβέκκα ειχε προνοήση νά περιβάλη τους
βραχίονας και τάς χ,εϊρας τοϋ Ιακώβ μέ δί^ρμα έρίφου, ήπα-
τήθη-ούτος και άνεφώνησεν : ft ή μεν φωνή, φωνή Ιακώβ, αί
δέχ,είρες, χείρες Ήσαϋ». Άφοϋ δ έφαγεν, ηύλόγησε τόν Ια-
κώβ,τόν όποιον ενόμιζε διά τόν Ήσαϋ,και τοϋ ηύχήθη νάέχη
όλα τά αγαθά της γης, και νά είναι κύριος τοϋ αδελφού του.

U όρισμα.

'ΕΙ άτιάτη είναι μέγιστον έγκλημα.

12. Ο Ισαάκ ευλογεί τον Ηοαϋ.

Μόλις ό 'Ιακώβ έλαβε τήν εύλογίαν τοϋ πατρός του και
έφυγεν από τό δωμάτιόν του, ήλθεν ο Ήσαϋ άπό τό κυνήγιον,
ήτοίμασε τό φαγητόν και έφερεν εις τόν πατέρα του, διά νά
λάβη τήν εύ?^ογίαν του. "Εκπληκτος τότε ό Ισαάκ ένόησε
τήν άπάτην τοϋ 'Ιακώβ και είπε ν ε'ις τόν Ήσαϋ ότι προ ολί-
γου έδωσε τήν εύλογίαν του, τήν οποίαν δεν δύναται νά λάβη
οπίσω. Θερμώς παρεκάλει ό Ήσαϋ τόν πατέρα του νά ευ-
λόγηση και αυτόν, άλλ* ό πατήρ άπήντα ότι ό αδελφός του
"Ιακώβ ελαβεν ήδη μέ άπάτην τήν εύλογίαν του. Τέλος λυ-

•2
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πήζεις αυτόν τοΰ ηύχήθη νά ζήση εις εΰφορον χώραν, τοΰ
ειπεν όμως ότι θά ύπηρετή τόν άδελφόν του.

Ιϊόρισμα.

Η άπατη ενωρίς Pj άργότερον άνακαλνπτεται.

13. Ή φνγή τον 3Ιακώβ.

Ό "Ησαΰ ήτο πολύ ώργισμένος κατά τοΰ'Ιακώβ και ήθελε
νά τόν φονεύση, δια τούτο ή 'Ρεβέκκα συνεβούλευσετόν Ια-
κώβ να φύγη εις την Μεσοποταμίαν πλησίον τοΰ άδε?.φοΰ της
Λαβαν και να μείνη εκεί,έως ότου παρέλθη ή οργή τοΰ αδελ-
φού ίου. Ο Ισαάκ ήτο σύμφωνος, ό δ' 'Ιακώβ ύπήκουσεν
είς τούς γονείς του και ήναγκάσθη νά έγκαταλείψη αυτούς καί
τήν πατρίδα του- τότε ήλθε πλησίον τοΰ θείου του Λαβαν,
όπου ένυμς εύθη. ' Οταν μετά 20 έτη έπέστρεψεν ό Ιακώβ εις
τήν πατρίδα του, τό μίσος τοΰ Ήσαΰ είχε παρέλθη, τουναν-
τίον εξήλθεν ούτος είς προύπάντησίν του καί τόν κατεφίλησε.

Πόρισμα.

~0 άπατεών τιμωρείται. Ας εΐμε/da ειλικρινείς προς πάντας.

δ ) ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΙΩΣΗΦ

14. Ό Ιωσήφ φθονείται νπό τών άδελφών τον καϊ
πωλείται νπ' αντών.

cO Ιωσήφ φ&ονεΖται νπό τών άδελφών τον. Ό Ια-
κώβ είχε 12 υιούς, εκ τών οποίων ήγάπα περισσότερον τόν
προτελευταϊον, τόν Ιωσήφ, διότι ήτο ό καλύτερος από όλους.
Οί αδελφοί του όμως τόν έφθόνουν δι'αύτό, καί μάλιστα αφ'
ότου ό πατήρ του τοΰ είχε χαρίση πολύτιμον έπανωφόριον.
'Ακόμη δέ περισσότερον τόν εμίσησαν, ότε ό 'Ιωσήφ διηγήθη
είς αυτούς δύο όνειρα, τά ό; οϊα ειδεν. Εις τό έν ονειρον ει-
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•δεν δτι όλοι οί άδε?νφοί έδεναν είς τον άγρόν στάχυ ς, καΐ το
μεν ίδικόν του δεμάτιον εμεινεν ôdiKov, τά δε των αδελφών
του έκλιναν προ τοϋ ιδικού του. Τότε ειπον οί αδελφοί του :
.μήπως θέλης να γίνης βασι/^εΰς μας και να μας έξουσιάζης ;
Είς τό δεύτερον όνειρον ειδεν ότι ό ήλιος, ή σελήνη και έν-
δεκα αστέρες τόν προσεκύνουν. "Οταν διηγήθη τό όνειρον
τούτο εις τόν πατέρα του, τόν επέπληξε καΐ τοϋ είπε: Τί όνει-
ρον είναι τούτο : Μήπως εγώ, ή μήτ<)ρ σου και οί αδελφοί
σου θα, σέ προσκυνήσωμεν : Οί αδελφοί του τόν έμίσουν δι
όλα αυτά πο?^ύ, και έζήτουν τήν εύκαιρίαν να τόν φονεύσουν.

Ο Ιωσήφ ρίπτεται υπό των άδελφών του είς λάκ
ηον. Μίαν ήμέραν, ένω οί αδελφοί τοΰ Ιωσήφ έβοσκον τα
πρόβατα των είς τούς αγρούς, έστειλεν ό Ιακώβ τόν Ιωσήφ
•διά να φέρη προς αύυούς τροφ /.ς. Μόλις τόν ειδον οί αδελ-
φοί του από μακράν, ειπον μεταξύ των : Τδού αυτός, ό
•όποιος βλέπει τα όνειρα* και έσκέφθησαν νά τόν φονεύσουν
και νά ρίψουν τό πτώμά του είς ένα ?\,άκκον. Είς εκ τών αδελ-
φών του όμο3ς,ό 'Ρουβήν, έπ^ότεινε νά μή τόν φονεύσουν,
αλλά νά αφήσουν αύτόν είς ένα λάκκον, διά νά δυνηθή νά
τόν σώση από τάς χείρας τών άλλων και νά τόν φέρη εις τόν
πατέρα του. Είς τούτο συνεφώνησαν όλοι και μόλις έ;τλησία~
σεν ό Ιωσήφ τόν συνέλαβον, τού άφήρεσαν τό πο?α3τιμον
έπανωφόριον, τό όποιον έφόρει, τόν έρριψαν είς ένα λάκκον,
και χωρίς νά δίδουν καμμίαν προσοχήν είς τούς θρήνους
του, έκάθισαν έκεϊ πλησίον νά φάγουν πάντες πλήν τοϋ
'Ρουβήν, ό όποιος έσκέπτετο πώς νά σώση τόν Ιωσήφ.

Ο 'Ιωσήφ πωλείται υπό τών άδελφών τον. Ενώ
•όμως έτρωγον οί άδε?αροί, ειδον από μακράν νά διαβαίνουν
επάνοο εις καμήλους εμπόρους από τήν Ισμαηλίαν, οί όποιοι
έποοεύοντο είς τήν Αΐγυπτον. Τότε ό "Ιούδας έπρότεινεν είς
τούς αδελφούς του νά εξαγάγουν τόν Το^σήφ από τόν λάκκον
και νά τόν ποθήσουν είς τούς ίσμα |λίτας εμπόρους, ώστε και
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από τόν άδελφόν των νά απαλλαχθούν, χωρίς να τον φονεύ-
σουν, καί νά κερδήσουν ολίγα χρήματα. Οί αδελφοί έμειναν

Ό 'h οσήφ πωλείται νπό των άδελφών τον.

σύμφωνοι καί εξήγαγον τον Ιωσήφ άπό τόν λάκκο ν, έπώλη—
σαν δ'αύτόν δι ολίγας δρα/μάς είς τούς εμπόρους, ώς δοΰλον.

Ό 3Ιακώβ &ρηνεϊ ôtà τον Ίωαήφ. Οι αδελφοί δεν έτόλ—
μων βέβαια νά ειπούν τήν κακήν των πράξιν είς τον πατέρα
των καί εσκέπτοντο τί νά εΓπουν είς αυτόν διά νά δικαιολο-
γήσουν τήν έξαφάνισιν τού Ιωσήφ. 'Έσφαξαν λοιπόν εν έρί-
φιον, έβαψαν τό έπανωφόριον τοΰ 'Ιωσήφ είς τό αΐμά του καί
το έστειλαν είς τόν πατέρα των λέγοντες : Εύρομεν τό έπανω-
φόριον τούτο' ιδέ μήπο)ς είναι τοΰ υιού σου : Ό Ιακώβ ανε-
γνώρισε τό έπανωφόριον καί ειπε: Ναί,είναι τό έπανωφόριον
τού υιού μου' κακόν θηρίον τόν κατέφαγεν. Έλυπήθη ύπερ-
βολικά διά τόν θάνατον τοΰ άγαπητοΰ του υίοΰ, τόν όποιον
έκλαιεν άδιακόπως, καί έμενεν απαρηγόρητος.
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ΙΙόρισμα.

Ό φϋόνος είναι μέγιστον αμάρτημα' ίξ αντοΰ ττροέρχονται φο-
βερά εγκλήιχατα .

15. Ο Ιωσήφ είς τήν οίκίαν τον Πετεφρή καϊ είς

τήν φνλακήν.

Ό Ιωσήφ είς τήν οίκίαν τοϋ Πετεφρή. Οί Ισμαηλΐ-
παι έμποροι, όταν έφθασαν είς τήν Αίγυπτον, έπώλησαν τόν
^Ιωσήφ είς τον Ιίετεφρήν,ό όποιος ήτο άρχιμάγειρος τοΰ Φα-
ραώ. Ό Πετεφρής έξετίμησε τήν έπιμέλειαν και τήν άρετήν
τοΰ Ιωσήφ,καί ταχ/έως άνέθεσεν είς αυτόν τήν διεύθυνσιν της
οικίας του. Ή γυνή όμοος τοΰ Πετεφρή ήεο κακή και έσυκο-
<ράντησε τόν'Ιοχτήφ είς τόν σΰζυγόν της, εκείνος δέ,χωρίς να
έξετάση,τήν έπίστευσε και έρριψε τόνΤωσήφ είς τήν φυ?\-ακήν.

Ό Ιωσήφ είς τήν φνλακήν έξηγεΐ όνειρα. Ό Ιωσήφ
€ΐς τήν φυλακήν διεκρίνετο δια τήν καλή ν του διαγωγή ν, και
δια τοΰτο ό επιστάτης της φυλακής τόν συνεπάθησε και τόν
•ωρισε φύλακα όλων τών άλλων φυλακισμένων. Είς τήν φυλα-
κήν, όπου εύρίσκετο ό Ιωσήφ, έφυλακίσΟησαν μετ' ολίγον ό
άρχιοινοχόος, δηλαδή 6 πρώτος οινοχόος, και ό άρχισιτο-
ποιός, δηλαδή ό πρώτος αρτοποιός τοΰ βασιλέως, διότι παρή-
κουσαν τάς διαταγάς του. Μίαν πραϊιαν ό Ιωσήφ ειδεν αυ-
τούς πολύ σκεπτικούς και λυπημένους, και τούς ήρώτησε τήν
αίτίαν της /^,ύπης των. "Αμφότεροι απήντησαν ότι τήν πα-
^ελθοΰσαν νύκτα ειδον και οί δύο όνειρα, τά οποία πολύ τούς
-ετάραξαν και κανείς δεν ήδυνήθη νά τά έξηγήση είς αύτούς.

Ό 'Ιωσήφ είπε νά διηγηθούν είς αύτόν τά όνειρά των,τά
•οποία 'ίσως μέ τήν βοήθειαν τοΰ Θεοΰ έξηγήση.Τότε ό άρ/ίοι-
νοχόος διηγήθη ά)ς εξής τό όνειρον του : ΕΙδον άμπελον μέ
τρία κλήματα πλήρη από ο:>ρίμους σταφυλάς* έλαβον από αύ-
τάς, τάς έθλιψα εντός ενός ποτηριού, άπό τό όποιον έπιεν 5
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Φαραώ. "Ο Τωσήφ είπε : Τά τρία κλήματα δήλουν τρεις ημέ-
ρας· μετά τρεις ημέρας ό Φαραώ θα σε ίξαγάγη εκ τήςφυλα-
κής και θα σε έπαναφέρη είς τό αξίωμα σου.Τότε δμοος μη μέ
λησμονήσης και φρόντισε να έξέ?α)ω και έγώ άπό τήν φυλα-
κήν, διότι είμαι άθώος. Τότε διηγήθη και ό άρχισιτοποιός τό
όνειρόν του : Ω-\ειρεΰθην ότι έβάσταζον επί τής κεφαλής μου
τρία καλάθια, τό έν επάνω είς τό αλλ ο' είς τό επάνω καλάθιον
εύρίσκοντο διάφορα ζυμαρικά διά τόν Φαραο), ήοχοντο δέ τά
πτηνά καί έτρωγον εξ αυτών. Ό Ιωσήφ είπε : Τά τρία καλά-
θια σημαίνουν τρεις ημέρας' μετά τρεις ημέρας κατά διατα—
γήν τοΰ Φαραώ θά κρεμασθής καί τά πτηνά τοΰ οΰρανοΰ θα
κατατρώγουν τάς σάρκας σου. "Οπως εϊπεν ό Τωσήφ, ούτω
καί έγινε. Μετά τρεις ή μέρας, ότε ό Φαραώ έώρταζε τά γε-
νέθλιά του,ό άρχιοινοχόος επανέλαβε πάλιν τήν ύπηρεσίαν του,
ό δέ άρχισιτοποιός έκρεμάσθη. Ό άρχιοινοχόος όμως δεν
ένεθυμήθη δ,τι τόν παρεκάλεσεν ό Ιωσήφ, νά δμιλήση δη-
λαδή δι αυτόν είς τόν Φαραοό, αλλά τόν έλησμόνησε.

Πόρισμα.

Ό ΙΙετεφρης κατεδίκασε τον άϋφον 'Ιωσήφ, χωρίς ΐ'ά εξετάστ/.
' Ημείς ποτέ να μη καταδικάζω μεν πριν εζετάσωμεν.— "Οταν εντν-
χωμεν, ας μη λησμονώμεν τους δνστνχεΐς.

16. 'Η άννψωσις τον Ιωσήφ.

Τά όνειρα τον Φαραώ και ή ε^ήγησις των νττο τον

Ιωσήφ Δύο έτη μετά τό συμβάν τούτο ειδεν ό Φαραώ είς τόν
ύπνον του όνειρον ότι, ενώ ιστατο είς τάς ο/θας τοΰ Νείλου
ποταμού άνέβαινον εξ αυτού επτά ώραϊαι καί παχεϊαι αγελάδες,
αί όποΐαι έβοσκον εκεί πλησίον άμέσως όμως κατόπιν είδε νά
εξέρχονται άπό τά ύδατα τοΰ Νείλου αλλαι επτά άγελάδες,
ίσχναί καί άσχημοι, αϊτινες κατέφαγον τάς πσ/χείας καί ωραίας
αγελάδας. Μόλις είδε τό όνειρον τούτο ό Φαραώ εξύπνησεν.



άλλ', όταν μετ' ολίγον άπεκοιμήθη, είδεν αμέσους εις δεύτε-
ρον δνειρον ότι από μίαν ρίζαν έβλάστησαν επτά στάχυες,πα-
χείς και ωραίοι, πλησίον δ" αυτών έβλάστησαν επτά στάχυες
λεπτοί και μαραμμένοι, οί όποιοι κατέπιον τούς έπτά παχεις
και ωραίους. Τότε έξύπνησεν ό Φαραώ καί, επειδή τά όνειρα

αυτά τοϋ επροξένησαν μεγάλης- έντύπωσιν, έκάλεσε τούς σο-
ορούς της χώρας νά τά εξηγήσουν, αλλ "αυτοί δεν ήδυνήθησαν.

Τότε ό άρχιοινοχόος ένευυμήθη πώς ό Ίοοσήφ εξήγησε τό
όνειρον αύτοϋ καί τοϋ άρχισιτοποιοϋ εις τήν φυλακή ν και είπε
τούτο είς τόν Φαραώ, ό όποιος αμέσως διέταξε νά φέρουν τον
'Ιωσήφ ένοόπιόν του. Τούτο καί έγινεν,ό δ? 'Ιωσήφ, αφού πα-
ρουσιάσθη προ τοϋ Φαραο), ώς εξής εξήγησε τά όνειρά του ;
Τά δύο όνειρα σημαίνουν έν καί τό αύτό. Αί έπτά πα χει α ι,
αγελάδες καί οί έπτά π αχείς στάχυες σημαίνουν έπτά έτη ευ-
φορίας είς τήν χώραν τ Γ] ς Αιγύπτου* αϊ δ " έπτά ίσχναί άγελά-
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δες καί οί επτά ισχνοί στάχυ ε ς σημαίνουν επτά έτη άφορίας,
τά όποια θα διαδεχθούν αμέσως τά ετη τής εύφορίας. Τό ότι
εΐδε τά δυο όνειρα τό εν κατόπιν τοΰ άλλου σημαίνει ότι τα-
χέως θά συμβοΰν όσα είδε. Συνεβούλευσε δ' ό Τωσήφ τόν
Φαραώ διά νά μ ή ύποφέρη ό λαός πολύ κατά τά έτη τής άφο-
ρίας νά έκλέξη ένα φρόνιμον άνδρα, ό όποιος νά φροντίση νά
θέση κατά μέρος πολύν σΐτον κατά τά έπτά έτη τής εύφορίας.

CH δόξα τον 3Ιωσήφ. Ο Φαραώ τότε ενόησεν ότι ό Τω-
σήφ ήτο ό καταλληλότατος άνήρ νά φροντίση διά τόν σΐτον
καί κατέστησεν αύτόν άρχοντα, καί τόν έτίμησε μέ μεγάλας
τιμάς. Ό Ιωσήφ διοόκησε μέ μεγάλην σοφίαν * κατά τά έπτά
έτη τ Γ] ς εύφορίας έκτισεν είς τάς πόλεις τής Αιγύπτου μεγά-
λας άποθήκας καί έγέμισεν αύτάς άπό σΐτον ούτοΰ δέ όταν
βραδύτερον ήλθον τά έτη τής άφορίας είς όλην τήν γήν,
μόνον είς τήν Αίγυπτον οί άνθρωποι δέν έστερήθ^σαν τόν
σΐτον καί δέν υπέφεραν πολύ' ήρχοντο δέ άπό άλλα μέρη
είς τήν Αίγυπτον διά νά αγοράσουν σΐτον.

ϋόρισμα.

Ό ενάρετος έττ'ι τέλους Όριαμβεύει.

17. ΟΙ άδελφοϊ τον Ιωσήφ έρχονται εις Αϊγνπτον.

Το πρώτον ταξίδιον τών άδελφών τον Ιωσήφ είς Αι-
γνπτον. Κατά τά ετη τής άφορίας ήκουσε καί ό Ιακώβ ότι είς
τήν Αίγυπτον έπώλουν σΐτον καί έστειλε τούς δέκα υιούς του
εκεί διά νά άγοράσουνεκράτησε δέ πλησίον του μόνον τόν μι-
κρότεοον υίόν του Βενταμίν. "Οταν οί υιοί τοΰ'Ιακώβ ήλθον είς
Αίγυπτον,παρουσιάσθησαν είς τόνΤωσήφ, διότι αύτόςείχε τήν
φροντίδα διά τήν ποολησιν τού σίτου,καί έγονάτισαν έμπροσθέν
του. Ό Ιωσήφ άνεγνώρισε τούς αδελφούς του, άλλά δέν έορα-
νερώύη,καί ήρώτησεν αύτούς μέ άπότομον τρόπον πόθεν έρχον-
ται καί διατί. Ούτοι απήντησαν ότι έρχονται εκ Χαναάν διά νά
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αγοράσουν σΐτον. Ό Ίοοσήφ τότε είπε προς αυτούς : Σεις είσθε
κατάσκοποι ξένου βασιλέο^ς, καί δέν ήλθατε,όπως λέγετε, διά
νά αγοράσετε σΐτον, αλλά διά νά κατασκοπεύσετε τήν χώραν.
Οι άδε?ν,φοί διεμαρτύροντο ότι δέν ήσαν κατάσκοποι καί ότι ό
μόνος λόγος του ταξιδιού των ήτο ή άγορά σίτου' διηγήΰησαν
δ' εις τόν "Ιωσήορ ότι ήσαν δώδεκα άδελφοί, εκ τών οποίων ό
μικρότερος έμεινε πλησίον τοϋ πατρός τ gov , εις δέ δέν υπήρχε
πλέον εις τήν ζωήν. "Ο "Ιωσήφ επέμενε προσποιούμενος ότι
εθεώρει αυτούς ώς κατασκόπους καί ειπεν είς αύτούς ότι θά
κράτηση ό?^ους είς τήν φυλακήν, έως ότου έλθη καί ό νεο5-
τερος άδε?\.φός το^ν εις τήν Λΐγυπτον.

Τήν τρίτην ήμέραν τής φυ?ι,ακίσεως ή/\,θεν ό Ιωσήφ εις τήν
φυλακήν καί ειπε δι" ενός διερμηνέοος, ό όποιος έγνώριζε την
έβραϊκήν γλώσσαν. προς τούς αδελφούς ότι δύνανται όλοι νά
απέλθουν καί νά φέρουν είς τήν πατρίδα των τόν σΐτον ικτός
ενός εκ τών άδε?^φών, ό όποιος νά μείνη φυλακισμένος, έως
ότου οί άδελφοί του φέρουν καί τόν Βενιαμίν .Οί άδελφοί τότε
ελεγον μεταξύ των : Ήμεΐςτώρα πληρώνομεν τήν άμαρτίαν
μας προς τόν Τωσήφ* εί'δομεν τήν ά/ωνίαν του, ήκούσαμεν
τούς θρήνους του καί δέν τόν ελυπήθημεν' δι αυτό ύποφέρο-
μεν τώρα. Ό 'Ρουβήν μάλιστα έπέπληττε πολύ τούς άδελφούς
του διά τήν σκληρότητα, των πρός τόν "Ιωσήφ. Οί άδελφοί
Φλέγον όλα αύτά ένώπιον τοϋ Τωσήφ,διότι δέν έγνο^ριζον ότι
αυτός εννοεί τήν γλώσσάν των,άφοϋ ώμίλει πρός αύτούς πάν-
τοτε διά διερμηνέως, αύτός όμοος ένόει όλα καί συνεκινήθη
πολύ, επειδή έβ?^επεν ότι ήρχισαν οί αδελφοί του νά συναι-
σθάνο^νται τό σφάλμα tod ν, καί αφού επήγε κατά μέρος έ-
κλαυσε πολύ. Μετά ταύτα έκράτησεν είς τήν φυλακήν μόνον
τόν Συμεών, εϊς.δέ τούς άλλους άδελφούς επέτρεψε ν αν αχ ου-
ρήσουν μέ τούς σάκκους των πλήρεις από σιτον διέταξε δ είς
τούς ύπηρέτας νά θέσουν είς τούς σάκκους εκάστου τά χρη-
,ματα, τά όποια έδο^καν διά τήν άγοράν τοϋ σίτου.



ΟΙ άδελφοιτοϋ Ιωσήφ ετιιστρέφονν είς Χαναάν/Όταν
οί αδελφοί καθ'όδόν ήνοιξαν τούς σάκκους των, ήπόρησαν,
διότι ειδον τά χρήματα των εντός αύτών. "Οταν έφθασαν εις
τήν πατρίδα των, διηγήθησαν είς τόν πατέρα το3ν τα συμβάντα
καί ό Ιακώβ εΐπεν είς αύτούς; Μού στερείται τά τέκνα μου'
ό Ιωσήφ δέν ζ ή πλέον, ό Συμεών δέν επέστρεψε, τώρα ζη-
τείτε καί τόν Βενιαμίν διά νά χάσω καί αύτόν. Ό 'Ρουβήν
διεβεβαίωνε τόν πατέρα του ότι ό Βενιαμίν ούδεν κακόν θα
πάθη καί ότι αύτός θά τόν έχη ύπό τήν προστασίαν του,
αλλ" ήτο άδύνατον νά πεισθή ό γέροον Ιακώβ.

Πόρισμα.

'// οκληρότης προς τον πλησίον τιμουρεΊτσι νπό τον Θεον.

18. Το δεύτερον ταξίδιον τών νΐών τον Ιακώβ είς τήν
Αϊγντζτον.— Ό 'Ιωσήφ φανεροϋται είς τους άδελ-

ορούς τον

ΟΙ άδελφοϊ τον Ιωσήφ επανέρχονται είςτήνΑϊγνπτον.

"Οταν έτελείωσεν ό σίτος, τόν όποιον ειχον φέρη οί υιοί τοΰ
Ιακώβ, ήναγκάσθη ούτος νά τούς σιείλη πάλιν είς Αίγυπτον
μαζί μέ τόν Βενιαμίν καί μέ πολλά δώρα καί χρήματα.

"Οταν ό Ιωσήφ είδε τούς άδελφούς του,έχαιρέτισεν αύτούς.
φιλικώς καί τούς ή ρ 03 τ η σε περί τής υγείας τοΰ πατρός των,
εκείνοι δ άπεκρίθησαν ότι ζή καί υγιαίνει. "Επειτα ό 1<χ>σήφ
παρετήρησε τον Βενιαμίν καί ήρώτησενέάν είναι ό νεοοτερος
αδελφός "όταν δέ οί άδελφοϊ τόν διεβεβαίοοσα.ν περί τούτου,είπε
προς τόν Βενιαμίν: Ό Θεόςνά σέ έλεήση, τέκνον μου'τόσον δέ
συνεκινήθη,ώστε ήλί)εν είς τό δωμάτιόν του καί έκλαυσε πολύ.

"Υστερον έπανήλθεν ι-κεϊ,όπου ήσανοί άδελφ^οί του,καί διέ-
ταξε τούς ύπηρέτας νά φέρουν τό φαγητό ν καί έτοποθέτησεν
είς τήν τράπεζαν τούς αδελφούς του κατά τήν ήλικίαν των
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ούτοι δέ ήπόρησαν. Εις τόν Βενιαμίν εδόθη κατά διαταγήν
τοΰ Ιωσήφ πενταπλασία μερίς φαγητού παρά είς τούς αλ-
λους αδελφούς.

Αφού έφαγον, διέταξενό "ίωσήφ τόν έπιστάτην νά γεμίση
τούς σάκκους τών άδελφών του μέ σΐτον καί εις έκαστον σάκ-
κον νά θέση πάλιν όσα χρήματα έδωκαν διά τόν σΐτον, εις
δέ τόν σάκκον τοΰ Βενιαμίν διέταξε νά θέση καί έν άργυροΰν
ποτήριον, εκ τοΰ όποιου έπινεν ό ίδιος.

ΟΙ άδελφοί τοϋ Ιωσήφ δοκιμάζονται. Μόλις οί άδελφοί
έξήλθον έξω τής πόλεως, παρήγγειλεν ό Τωσήφ είς τόν έπιστά-
την του νά τρέξη είς καταδίωξίν τ<Όν,διότι τούάφήρεσαν τό άρ-
γυροΰν του ποτήριον. "Ανύποπτοι εκείνοι ήνοιξαν τούς σάκ-
κους το:>ν, ?^έγοντες νά θανατωθή εκείνος είς τόν σάκκον τοΰ ο-
ποίου ήθε?^εν εύρεθή τό ποτήριον. Ποία όμως ύπήρξεν ή έκπλη-
ξιςκαί ή ταραχή όλων τών άδελφών,όταν τό ποτήριον ευρέθη
είς τόν σάκκον τοΰ Βενιαμίν ! Επέστρεψαν εύθύς οπίσω καί
ήλθον έντρομ,οι είς τήν οίκίαν τοΰ Ιωσήφ, όπου έγονάτισαν
προ αύτοΰ, καί έδήλωσαν ότι γίνονται όλοι δούλοι του. Ό Ιω-
σήφ όμως άπήνττ]σεν ότι κατ ούδένα λόγον εννοεί νά τιμ(ο-
ρήση όλους διά τήν άμαρτίαν ενός, καί ότι αυτοί μεν είναι ε-
λεύθεροι νά απέλθουν, θάκρατήση δέ μόνον τόν ένοχον, τον
Βενιαμίν. Ό Τούδας τότε θερμότατα παρεκάλεσε τόν Ιωσήφ
νά μή έπιμένη είς αύτήν τήν άπόφασίν του, διότι αυτός έχει
τήν εύθύνην νά παραδώση τόν Βενιαμίν είς τόν πατέρα του,ό
όποιος θά άποθάνη από λύπη ν, άν δέν ίδη καί αύτόν νά επι-
στρέψη μαζί μέ τούς άδελφούς του, καί έζήτησεν άπο τον
Τωσήφ ώς χ,άριν νά μείνη αυτός δούλος αντί τοϋ Βενιαμίν, ο
όποιος νά φύγη μέ τούς άδελφούς του.

1G^Ιωσήφ φανερονται είς τονς άδελφονςτον. Ό Ιωσήφ
δέν ήδυνήθη πλέον νά κρατηθή,ήρχισε νά κλαίη καί άνεφώνη-
σεν : Εγώ είμαι ό Τοοσήφ' ζή ό πατήρ μουάκόμη: Οί αδελφοί
του από τήν ταραχήν των έμειναν άφωνοι, αυτός όμως Φΐ~



κολούϋησε λέγοον προς αυτούς: πλησιάσατε, εγώ είμαι ό "Ιω-
σήφ, ό αδελφός σας, τον όποιον έπωλήσατε. Μή φοβεϊσθεκαι
μή νομίσετε ότι είμαι ώργισμένος μέ σας. Σπεύσατε να υπά-
γετε εις τον πατέρα μας, αναγγείλατε εις αυτόν τα συμβάντα

'Ο °Ιίοοηφ φανερονται ει; τονς αδελφούς τον.

καΐ ελθετε μαζί του να καθίσετε εδώ, διότι ή πείνα θα, διαρ-
κίστ] πέντε ετη ακόμη. Ο Ιωσήφ επειτα ενηγκα/άσθη τον
Βενιαμίν, τον κατ ε φίλε ι και εκλαιεν, ύστερον δ' εψίλησεν ό-
λους τους αδελφούς του.

Ό Ιακώβ εν Αίγνπτω. Οί αδελφοί ήλθον εις την πα-
τρίδα το^ν και ανήγγειλαν εις τον Ιακώβ ότι ό αγαπητός του
υίόςζί] ευτυχής εις την Αί'γυπτον,όπου τόν περιμένει. Ο 'Ια-
κώβ δεν ήδύνατο να πιστεύση, όταν όμως είδε τα πλουσιό-
τατα δώρα, τα όποια τοϋ εστειλεν ό Ιωσήφ, επίστευσε και
-έσπευσε να έ'λθη εις την Αΐγυπτον. Ό "Ιωσήφ ήλθεν εις πρού-
πάντησίντου, και μόλις τόν ειδεν,επεσεν εις τόν τρά.χηλόντου
και εκλαιεν από την συγκίνησιν. Αύτη ή ημέρα ήτο ή εύ-



— 29 — -

τυχεστέρα ήμερα της ζωής τοϋ 'Ιακώβ, ο όποιος έ'λεγεν ότι
τώρα ήδύνατο λ à άποθάνη ευτυχής. Ό Ιακώβ εζησεν αρ-
κετά ετη είς την Α'ίγυπτον, όπου και απέθανε" μετά πολλά
δ' έτη άπεθανε και ο Ιωσήφ.

Πόρισμα.

ΣΓοέπει r' άττοδίδωμεν καλόν άντι κακόν.

γ'.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΓ ΜΩΤ'ΣΕΩΣ
ΚΑΙ ΤΟΓ I Η Σ 0 Τ ΤΟΓ ΝΑΓΗ

19. Ή έμφάνισις τον Μωϋσέως.

ΟΙ Ιοραηλΐται καταπιέζονται εις την Α'ίγυπτον. "Ο-
λίγον κατ' ολίγον οί Ισραηλΐται επληθΰνοντο εις την Αί'γυ-
πτον τόσον, ώστε ή χώρα ειχε πληρωθή από αΰτοΰς.Οί Φα-
ραώ, όπως ελέγοντο οι βασιλείς της ΑΙγΰπτου, ήρχισαν ν'
ανησυχούν Ôl' αυτό, επειδή εφοβοϋντο μΐ]πως συμμαχήσουν
οι Εβραίοι μέ εχθρούς της χώρας και χάσουν αυτοί την εξου-
σίαν ή μέρος της χοόρας. Δι" αυτό, άφοϋ είχε παρέλθη αρκε-
τός χρόνος από τόν θάνατον τοϋ Ιοοσήίρ και ειχε πλέον λη-
σμονηθτ) πόσον ειχεν ούτος εΰεργετήση την χώραν, εις Φα-
ραώ διέταξε να επιβάλλουν εις ιούς Εβραίους βαρείας ερ-
γασίας διά να εξαντλώνται,να ασθενούν και να αποθνήσκουν
πολ?\.οί, ώστε να όλιγοστεΰσουν ταχέως. 'Όταν όμως ειδεν ό
Φαραώ ότι αυτό τό μέτρον δεν ώφέλησεν, αλλ' ότι τουναν-
τίον οί Εβραίοι ηϋξανον ακόμη περισσότερον, διέταξε να
ρίπτωνται είς τό ΰδωρ όλα τα γεννώμενα αρρενα.

Ή γέννησις τοϋ Μωναέως. Γυνή τις Εβραία, ή οποία
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ει/εν ήδη δυο τέκνα,τήν Μαριάμ καί τόν 'Ααρών, απέκτησε ν,
άφοΰ ό Φαραώ ειχε διατάξη να πνίγωνται τα γεννώμενα άρ-
ρενα, ένα υίόν ακόμη. Οί γονείς τοϋ παιδιού έκρυψαν τό παι-
δίον εις την οίκίαν των επί τρεις μήνας, έπειδή όμως ή φωνή
του θά τούς έπρόδιδεν, ήτοίμασεν ή μήτηρ έν καλάθιον από
κάλαμον, τό ήλειψε μέ πίσσαν, διά νά μή εισέρχεται ύδωρ,
καί έθεσεν εντός αύτοϋ τό παιδίον έφερε δέ τό καλάθιον

Ό ,1 [coca ή ς σώζεται ά.τό τών νδάτ ων.

πλησίον είς τήν όχθη ν τοϋ Νείλου ποταμού, όπου συχνά
ήρχετο ή κόρη τοϋ Φαραώ διά νά λουσθη, μέ τήν ελπίδα
μήπως αύτη ίδη τό καλάθιον, τό άνοιξη καί φροντίση διά
τό παιδίον. Παρεφύλαττε δ έκεϊ πλησίον οπίσοο από θά-
μνους ή αδελφή τοϋ παιδίου διά νά 'ίδη τί θά άπογίνη.

Σωτηρία τοϋ Μωνσέως. Μετ ολίγον αληθώς ήλθε διά
νά λουσθη ή κόρη τοϋ Φαραώ μέ τάς ύπηρετρίας της. Μό-
λις ειδε τό καλάθιον,έστειλε μίαν ύπηρέτριαν νά της τό φέρη'
τό ήνοιξε καί ειδε τό βρι'φος, τό όποιον έκλαιεν ένόησεν
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αμέσως ότι ήτο Έβραιόπαις και το ελυπήθη. Τότε έτρεξε
προς αυτήν ή αδελφή τοΰ βρέφους Μαριάμ, και ήροί-
τησε τήν βασι?^όπαιδα μήπως θέλτ) νά ύπάγη νά εύρη μίαν Έ-
βραίαν τροφόν ή βασιλόπαις εδέχθη, καί ή Μαριάμ έφερε
διά, τροφόν τήν μητέρα αυτής καί τού βρέφους, ή οποία έκρά-
τησε τό παιδίον επί τρία έτη εις τήν οίκίαν της. "Οιαν έγινε
τό παιδίον τριών ετών, τό παρέλαβεν ή βασιλόπαις είς τά
ανάκτορα, τό υιοθέτησε καί τό ώνόμασε Μωύσήν.

Φνγή τοϋ Μωνσέως. Ό Μωύσης έδιδάσκετο είς τά άνά-
κτορα τήν αιγυπτιακή ν γλώσσα ν καί σοφίαν, ούδέποτε όμως
έ?.ησμόνησε τούς συμπατριώτας του, προς τούς οποίους ήσθά-
νετο μεγάλη ν συμπάθειαν. "Οταν ήτο 40 ετών, ειδε μίαν
ήμέραν καθ" όδόν ότι εις Αιγύπτιος έδερε σκληρότατα ένα
Έβραϊον' εταράχθη πολύ καί ήθελε νά βοηΟήσητόν Έβραϊον,
άλ?ν.' ό Αιγύπτιος επετέθη κατ αύτού μέ κακόν σκοπόν, τότε
•ο Μοοϋσής, β?ιέπων ότι εκινδύνευεν ή ζθ3ή του, έπρόλαβε
καί εφόνευσε τόν Αίγύπτιον καί έκρυψε τό πτώμά του είς
τήν άμμον. Επειδή όμως τό πράγμα έγινε γνωστόν, ό
Μωύσής, διά νά άποφύγη τήν έκδίκησιν, έφυγε άπό τήν Αί-
γυπτον καί ήλθεν είς τήν γήν Μαδιάμ, όπου καί ενυμφεύθη.

Κλησιζ τον Μωνσέως. Ό Θεός έλυπεϊτο τούς Εβραίους,
οί όποιοι υπέφεραν τά πάνδεινα είς τήνΑίγυπτον καί άπεφά-
σισε νά τούς σώση. Ένω λοιπόν μίαν ήμέραν ό Μοούσής έβο-
σκε τά πρόβατα τοΰ πενθερού του, είδε μίαν βάτον (βατομου-
ριάν),άπό τήν οποίαν έξήρχοντο φλόγες καί όμως δένέκαίετο.
Ό Μωύσής επ?^ησίασε διά νά ϊδη εκ τοΰ πλησίον τήν βάτον
•αυτήν, δτε ήκουσε τήν φωνή ν τοΰ Θεού,ή οποία τού είπε: Μή
πλησιάσης'έκβαλε τα υποδήματα σου,διότι ό τόπος ούτος είναι
ιερός. Έγώ εΐμαι ό Θεός. ΰιδον τί υποφέρει ό λαός μου είς τήν
Αίγυπτον καί ήκουσα τήν κραυγήν του, διά τούτο απεφάσισα
νά τόν σώσω άπό τάς χείρας τών Αιγυπτίων καί νά τόν οδη-
γήσω είς τήν γήν Χαναάν. Θά. σέ στείλω λοιπόν προς τόν Φα-
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ρ α 03. και Ό à έξαγάγης τον λαόν από την Α'ίγυπτον. Ό Μ στύ-
σης, άφοϋ εδίστασε κατ αρχάς,, ανέλαβε τό έργον, τό οποίον
τοϋ άνέθεσεν ο Θεός, και ήλθε μέ τον άδελφόν του 'Ααρών εις
Α'ίγυπτον, όπου οί Εβραίοι τους εδέχθησαν μέ μεγάλην χαράν-

H όρισμα.

Ό Θεός φροντίζει δια τονς άναξιοπαϋονντας ευσεβείς.

20. ΟΙ 'Ισραηλΐταο φεύγουν έξ Λίγνσττον.

Ό Φαραώ δεν επιτρέπει εις τους Ιοραηλίτας να φύ-
γουν ε| Αιγύπτου. ΌΜωϋσήςκαί ο Ααρών παρουσιάσθη-
σαν προς τον Φαραώ και τοϋ έζήτησαν τήν άδειαν να επιτρέψη
είς τον ίσραηλιτικόν λαόν να φύγη εξ Αιγύπτου, άλλ δ Φα-
ραώ ου μόνον ήρνήθη, άλλα διέταξε να επιβάλουν ακόμη βα-
ρυτέρας εργασίας είς τούς Ισραηλίτας. Τότε ο Θεός εστει?ιε
10 βαρυτάτας τιμωρίας κατά της χώρας τοϋ Φαραώ, τάς κα-
λούμενος 10 πληγάς του Φαραώ (τό ύδωρ τοϋ Νείλου με-
τεβλήθη εις αίμα, βάτραχοι έπλήρο^σαν την γη ν, βαθύτα-
τον σκότος εκάλυψεν δλην την Α'ίγυπτον επί τρεις ή μέρας
κτλ.), δια να μεταπεισθή ο Φαραώ, άλλ' αυτός επέμενε và
μή επιτρέψη τον ίσραηλιτικόν λαόν να φύγη.

Τότε 6 Θεός έ'στειλε κατ 'αύτοϋ την δεκάτην και φοβερω-
τέραν των πληγών' δηλαδή καθ" ώρισμένην νύκτα άπέθανον
πάντα τα προοτότοκα τέκνα αλων των Αιγυπτίων, ενω τα πρω-
τότοκα των Ισραηλιτών διεσώθησαν. Ηρήνος φοβερός εγι-
νεν είς όλην την Α'ίγυπτον και έντρομος έκάΛεσεν 6 Φαραώ
τον Μωύσήν και τον Ααρών εν καιρώ νυκτός διά να επιτρέψη
είς τούς Εβραίους να φύγουν" τότε έφυγαν εξ ΑΙγύπτου
600,000 πολεμισταί μέ τάς γυναικάς των και τα τέκνα των.

Ή δ ιάβασις διά της Ερυ&ράς Φαλάσσης. "ΟΦαραώ όμως
ταχέωςμετενόησε,διότι επέτρεψεν είς τούς Εβραίους να φύγουν,
και εστειλε στρατόν δια να τούς επαναφέρη. Οι 'Εβραίοι είχον
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πλέον φθάση πλησίον τής Ερυθράς θαλασσής, δτε έφάνη δ
στρατός τοΰ Φαραώ. Οί 'Εβραίοι έταράχθησαν,άλλ'ό Θεός δέν

'Ο Μωνσής.

τούς άφήκεν εις τήν τύχηντων κατά δ ιαταγήν του ύψοοσεν ό
Μωϋσήςτήν ράβδον του και εξέτεινε τήνχεϊρά τουέπίιήν θα-
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λασσαν, αμέσως δέ τα ύδατα συνηθροίσθησαν είς τά πλάγια
και είς το μέσον εγινε ξηρά, εκείθεν δέ διήλθον οί Εβραίοι
χωρίς να βραχούν διόλου. Οι Αιγύπτιοι ένόμισαν ότι και
αυτοί θα ήδύναντο να διέλθουν, όπως οί 'Εβραίοι, αλλ' ό
Μωϋσής πάλιν ύψωσε την ράβδον του και τα ΰδατα έπανήλ-
θον, όπως και πριν, ό δέ Φαραώ μέ όλον τον στρατό ν του
επνίγη. Οί Ίσραηλΐται τότε έδοξολόγησαν τόν Θεόν δια την
θαυμασίαν διάβασιν αυτών δια της Ερυθράς θαλάσσης και
διά την καταστροφήν τών εχθρών των.

Πόρισμα.

Ό Θεός σώζει τονζ ευσεβείς. Πρέπει να δοξολογώμεν τον Θεόν
όι' δλα τα άγα&ά, τά όποια μάς δίδει.

21. Οι Ίσραηλΐται μετά τήν άναχώρηαίν των εξ

Αιγύπτου.

01 3Ισραηλΐται εν τη έρήμω. Όταν διέβησαν οι 'Ε-
βραίοι την Έρυθράν θάλασσαν έφθασαν εις την ερημον,
επειδή δέ ελειψαν τα τρόφιμα και ήρχισαν νά παραπονώνται
κατά τοΰ Μωϋσέως, ό Θεός τους εστειλεν ορτυγας και εν
εΐδος άρτου, τό μάννα- όταν δέ βραδύτερον ελειψεν απ' αυ-
τών τό ύδωρ, πάλιν ό Θεός διέταξε τόν Μωϋσήν να κτυπή-
ση μέ τήν ράβδον του δια να εξέλθη ύδωρ.

01 ' Εβραίοι είς το δρος Σινά. Τρεις μήνας αφ" ότου οι

Εβραίοι εφυγον από τήνΑΐγυπτον έφθασαν εις τό όροςΣινα·
*0 Μωϋσής άνέβη εις τό όρος,όπου παρουσιάσθη προς αυτόν
ό Θεός και τού ειπεν ότι θα προστατεύση τόν "Ισραηλιτικόν
λαόν, εάν ούτος δέχεται να φυλάττη τάς εντολάς του. "Ο
Μωϋσής κατήλθεν από τό όρος και ήρώτησε τόν λαόν,ό όποιος
εδέχθη προθυμότατα. Ό Θεός τότε παρήγειλεν είς τον Μωϋσήν
να καθαρίσουν οι Εβραίοι τό σώμά των και τά ενδύματα των
δύο ημέρας, δια να είναι έτοιμοι τήν τρίτην ήμέραν, να μή
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ανέλθουν δ" εις τό όρος, πριν δοθη είς αυτούς ή άδεια. Την
τρίτη ν ήμέραν, μόλις έξημέρωσεν, έφάνη καπνός και νεφέλη
επί τοΰ δρους Σινά, έλαμψαν άστραπαί και ηκούσθησαν κε-
ραυνοί και ήχος σάλπιγγος, μετολίγον δέ ήκούσθη ευκρινώς
ή φωνή νοΰ Θεοϋ, ή οποία εδιδε τάς δέκα εντολάς.

ΑΙ δέκα εντολαΐ εττΐ λι&ίνόον πλακών.

Αϊ δέκα εντολαί. Ή πρώτη εντολή διδάσκει ότι πρέπει
να. λατρεύο^μεν μόνον ενα Θεόν" ή δευτέρα ότι δεν πρέπει να
λατρεύωμεν ψευδείς θεούς" ή τρίτη να μή όρκιζώμεθα χωρίς
λόγον ή τετάρτη να εργαζώμεθα εξ ή μέρας και την έβδό-
μην ν' άναπαυώμεθα" ή πέμπτη να τιμώμεν τούς γονείς μας'
ή εκτη να μή φονεύωμεν' ή εβδόμη να μή προσβάλλωμεν
τήν τιμήν τοΰ άλλου" ή ογδόη να μή κλέπτωμεν' ή ενάτη
να μή μαρτυρώμεν ψευδώς κατά τοϋ άλλου και ή δεκάτη να
μή επιθυμώμεν δ,τι ανήκει εις τούς άλλους.

Ό Θεός δίδει είς τον Μωνσην τάς δέκα εντολάς επί δύο
λι&ίνων πλακών. Ό Θεός παρήγγειλεν εις τον Μωύσήν να
άνέλθη εις τό δρος"ούτος ανήλθε και εμεινε 40 ημέρας και νύ-
κτας"εδωκε δ'είς αύτόν όΘεός διαφόρους παραγγελίας και δύο
λιθίνας πλάκας,επί των οποίων ήσαν γραμμέναιαί δέκα εντολαί.

Ai έορταί. Ό Μωύσής ώρισεν είς τούς Ίσραηλίτας ποίας
έορτάς να τηροΰν * μεταξύ τούτων ή το τό Σάββατον, ή εβδόμη
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ήμερα τής εβδομάδος, κατά ττ]ν οποίαν έπανεπαύοντο,καί το
ΙΙάσχα εις άνάμνησιν τής εξόδου αυτών εκ τής Αιγύπτου.

Περυτλάνησις έν τη έρήμω.Οι Ισραηλΐται ταχέως έλη-
σμόνησαν τάς μεγάλας ευεργεσίας τοΰ Θεοΰ πρός αύτούς και
συχνάκις παρέβαιναν τό θέλημα του* δια τοΰτο έτιμωρήθη-
σαν ύπ αύτού να περιπλανώνται τεσσαράκοντα ετη είς τήν
έρημον καί όσοι έξ αύτών ήσαν μεγαλύτεροι τών είκοσιν
ετών ν" αποθάνουν χ,α^ρίς νά ίδουν τήν γήν Χαναάν.

Θάνατος τον Μωνσέως. "Οταν οί Ισραηλΐται επλησία-
σαν τήν γήν Χαναάν, ό Μωύσής ύπενθύμισε τάς εύεργεσίας
τού Θεοΰ πρός αύτούς καί τούς συνεβούλευσε νά μείνουν
πιστοί πρός αυτόν καί τάς έντολάς του. Αφοΰ δέ ώρισεν ο^ς
διάδο/όν του τόν Ιησοΰν τοΰ Ναυή, ηύλόγησε διά τελευ-
ταίαν φοράν τούς ομοεθνείς του καί άνήλθεν εις τό όρος
Ναβαΰ, όθεν ειδε τήν γήν Χαναάν, καί άπέθανεν έκεϊ. Οί
Ισραηλΐται επί τριάκοντα ήμέρας έθρήνησαν τόν θάνατον
τού μεγάλου αρχηγού των.

Πόρισμα.

Ό Θεός μας δίδει ολα τα άγα&ά, δταν εΐμε&α ενάρετοι' άλλα
μας τιμωρεί, δταν εΐμεΰα άσεβεϊς και κακοί.

22. Ό Ιησοϋς τοϋ Navfj.

ΟΙ 'Ισραηλΐται vjco τήν οδηγίαν τοϋ Ίησον τοΰ Νανη
διαβαίνονν τον Ιορδάνην. Ολίγας ήμέρας μετά τόν θάνατον
τού Μωύσέως, οί ιερείς φέροντες τήν κιβωτό ν τής διαθήκης,
καί άπας ό ισραηλιτικός λαός,υπό τήν άρχηγίαν τοΰ Ιησού τοΰ
Ναυή ,διέβησαν μέ τήν θέλησιν τοΰ Θεοΰ τόν 'Ιορδάνην ποτα-
μόν, χωρίς νά βραχούν,όπως άλλοτε ειχε συμβη κατά τήν διά-
βασιν τής Ερυθράς θαλάσσης' μόλις διέβησαν οί Τσραη?αται
τόν'Ιορδάνην έπανήλθον τά ύδατά του πάλιν είς τήν θέσιν των.

Κατάκτησις τής Ίεριχονς. Πρώτη φροντίς τοΰ Ίησοΰ
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τοΰ Ναυή ήτο να κατακτήση την πόλιν 'Ιεριχώ,διότι, αν δεν
κατ έκτατο αΰτη, ήτο αδύνατον να κατακτ.]θή ή γή Χαναάν.
Τούτο δέ ήτο πολύ δύσκολον, διότι ή πόλις ήτο καλώς ώχυ-
ρωμένη. Παρ δλας όμως τάς μεγάλας δυσκολίας οι Ισραη-
λΐται κατώρθωσαν να κατακτήσουν τήν "Ιεριχώ, διότι είχον
τήν προστασίαν του Θεοϋ. Κατά διαταγήν λοιπόν του Θεού
.προς τόν Ιησοΰν τοΰ Ναυή όλοι οί πολεμισταί επί εξ ημέ-
ρας έκαμαν μίαν φ>οραν τήν ήμεραν τόν κύκλον της πόλεως,
τήν δ" έβδόμην ήμεραν επτά φοράς, και κατά τόν εβδομον
γΰρον οί ίερεϊς ήχησαν τάς σάλπιγγας, ό δέ λαός εβόησε,
και αμέσως κατά θαυμαστό ν τρόπον έπεσαν τ α τείχη τής πό-
λεως, οί δ Ισραηλΐται έγιναν κύριοι αυτής. Μετά τήν κα-
τάκτησιν τής Ίεριχοΰς οί Ισραηλΐται, πολεμοϋντες υπό τήν
όδηγίαν τοΰ Τησοΰ τοΰ Ναυή, κατέκτησαν ολίγον κατ ολί-
γον τήν γήν Χαναάν, τήν οποίαν εμοίρασεν ό Τησοϋς εις
τάς διαφόρους φυ/.άς των Ισραηλιτών.

Πόρισμα.

Ή προστασία τοΰ Θεον νπερνικΰ και τσς μεγίστας δνσγερείας ■
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23. Ό Γεδεών δ Σαμψών δ Ήλί' δ Σαμουήλ.

Οί Κριταί. 'Αφού άπεθανεν ό Τησοϋς τοΰ Ναυή, οί
Ισραηλΐται ήρχισαν να συναναστρέφωνται μέ είδωλοτράτρας
"και να προσκυνοΰν τους ψευδείς θεούς των δια τοΰτο ό Θεός
τους ετιμώρει, ,ύποτάσσων αυτούς είς ξένους λαούς. "Οταν
όμως από καιροΰ είς καιρόν συνησθάνοντο οί 'Εβραίοι τήν
«μαρτίαν των μετενόουν, και τότε ό ελεήμων Θεός έστελλεν
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εις αύτούς αρχηγούς εύσεβεΐς καί πολεμικούς, οι όποιοι τούς
ώδήγουν εις πόλεμον νικηφόρον κατά τών εχθρών. Οί άν-
δρες ούτοι, οί όποιοι ήσαν αρχηγοί τών Εβραίων όχι μόνον
κατά τον πόλεμον, αλλά καί κατά τούς χρόνους τής ειρήνης,
λέγονται Κριταί. Μεταξύ τών Κριτών τούτων φημίζονται ό
Γεδεών, ό Σαμψών, ό Ήλί καί ό Σαμουήλ.

Ό Γεδεών. "Οταν οί Ισραηλΐται εύρίσκοντο είς πόλε-

Ό Γεδεών με τονς τριαχοσίονς.

μον μέ τούς Μαδιανίτας, ό κριτής Γεδεών εξέ?^εξεν εκ τοϋ
στρατού του τριακοσίους άνδρας, δ ιήρεσεν αύτούς είς τρία μέρη
καί τούς διέταξε νά λάβουν είς τήν μίαν χείρα ύδρίαν(στάμναν),
είς τήν οποίαν νά θέσουν άνημμένην λαμπάδα, είς δέ τήν,'άλ-
λην χείρα σάλπιγγα" όταν δέ δώση τό σύνθημα αυτός κατά
τήν νύκτα, όλοι μαζί νά σπάσουν τάς ύδρίας, νά ανυψώσουν
τάς λαμπάδας καί νά ηχήσουν τάς σάλπιγγάς των.Οί εχθροί,
όταν ήκουσαν εις τό μέσον τής νυκτός τόσον θόρυβον καί εί-
δαν τόσην λάμψιν, έταράχθησαν καί έτράπησαν είς <φυγήν,
οί δέ Ισραηλΐται τούς κατεδίω|αν καί τούς κατέστρεψαν.

Ό Σαμψών. "Οταν οί Τσραηλΐται πάλιν έλη σ μόνη σαν
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τον άληθινόν Θεόν, ύπετάγησαν εις τούς Φιλισταίους" επειδή
<ομως μετενόησαν,ο Θεός έστειλεν είς αύτούς κριτήν τόνΣαμ-
ψών, ό οποίος μέ τήν μεγίστην δύναμίν του έφερε μεγάλας
καταστροφας εις τούς εχθρούς. 'Αλλ'επί τέλους μία Φιλισταία
γυνή,ή Δαλιδά,τόν έπρόδωσεν είς τούς Φιλισταίους, οί όποιοι

Ό Σαμι/'ών

τον συνέ?αχβον και τόν έφεραν είς τήν πόλιν Γάζαν εκεί τον
έρριψαν είς τήν φυλακήν,τόν ετύφλωσαν και ήνάγκασαν αυ-
τόν να τέλη διαφόρους εργασίας. Όταν μίανήμέραν οί Φιλι-
σταϊοι έώρταζον μίαν μεγάλην τοον έορτήν, εφεραν τόν Σαμ-
ψών,δια να τόν εμπαίξουν έξω από μίαν οίκίαν μεταξύ δύο στύ-
λων, οί οποίοι τήν εστήριζον. Τότε ο Σαμψών, αφού προσηυ-
χήθη εις τόν Θεόν, ενηγκαλίσθη τούς δύο στύλους καί τούς
έσεισε παρακαλών να αποθαντ) μαζί μέ τούς εχθρούς του"
αμέσως δ' εκρημνίσθη ή οικία, καί εφονεύθη αυτός καί
τρεις χιλιάδες Φιλισταΐοι, οί όποιοι ήσαν εντός τής οικίας.
Ό Ήλί. Ό Ήλί ήτο μεν εύσεβής καί ενάρετος, αλλ' ήτα

πολύ επιεικής καί δέν ετιμώρει τα τέκνα του, όταν παρέβαι-
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vov to θέλημα τοΰ Θεοΰ. "Ο θεός, άφοΰ πολλάκις συνεβού-
λευσε τόν Ήλί χωρίς αποτέλεσμα, απεφάσισε να τιμωρήστ]
αυτόν δια τήν ύπερβολικήν επιεικειών του και τους υιούς
του δια τήν άσέβειάν των. Εις ενα πό?\<εμον των Ισραηλιτών
κατά των Φιλισταίων, εις τόν όποιον ειχον λάβη μέρος και
οί υιοί τοΰ Ήλί, ενικήθησαν οι "Ισραηλΐται, ή κιβωτός τής
διαθήκης, όπου περιείχοντο αί δέκα εντολαί, επεσεν εις τάς
χείρας των εχθρών και οί υιοί τοΰ Ήλί εφονεύθησαν.
"Οταν άνηγγέλθη εις τον Ήλί ή ε'ίδησις αύτη, επεσεν εκ
τοΰ θρόνου του και εμεινε νεκρός.

Ό Σαμουήλ. Τόν ΤΙλί διεδέχδη ώς κριτής ό 2αμουή?^,
τόν όποιον είχε μορφώσει θρησκευτικώς αύτός ό Ή?α. Ό
Σαμουήλ συνεβούλευε τους Ισραηλίτας να μετανοήσουν δια
τήν άσέβειάν των, και ένίκησε τούς Φιλισταίους. "Οταν εγή-
ρασε, διοόοισεν ώς κριτάς τούς δύο υιούς του" ούτοι όμως
ήσαν άδικοι και ασεβείς, δια τοΰτο ό λαός δεν τούς ή γ άπα.
Επειδή δ οί Ισραηλΐται εβλεπον ότι οί γειτονικοί λαοί
έκυβερνώντο από βασιλείς, έζήτησαν και αυτοί από τόν Σα-
μουήλ νά όρίση βασιλέα. Ό Σαμουήλ κατ αρχάς δεν ήΟε-
λεν, αλλ' επειδή ό λαός επέμενε, ήναγκάσΰη να ύποχωρήση
και ώρισε βασιλέα τόν γενναΐον Σαούλ.

lie ρ ίσ μα .

Εις λαός, δταν είναι εν εβής,. εχει τήν προστασίαν τον Θεοΰ -και
ττροοδενει, ενώ, δταν είναι άσεβης, διαφάείρεται, εξασ&ενεΐ. χάνει τήν
βοήόειαν τοΰ Θεον και καταστρέφεται. 'II κακή άνατροφή γίνεται
αιτία μεγάλοιν κακών.
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24. Ή cPov&.

Κατά τήν εποχήν τών Κοιτών εις τήν Χαναάν συνέβη λι-
μός, δη/^αδή έ?^.λειψις τροφών, και οί κάτοικοι αυτής ήναγκά-
ζοντο ν α καταφεύγουν εις άλλας γειτονικάς χώρας, δια νά
εξοικονομούν τήν τροφή ν των. Μεταξύ άλλων καί ό Ελιμέ-
λεχ μεταξύ τής συζύγου του Νωεμίν εγκατέλειψαν τήν πόλιν
τής Ιουδαίας Βηθλεέμ καί ήλθον μέ τούς δύο υιούς των είς
τήν πλησίον εύοισκομένην Μωάβ.Μετ ολίγον όμως ο Ελι-
μέλεχ^ άπέθανεν, οί δέ δύο του υιοί ύπανδρεύθησαν δύο παρ-
θένους εκ Μωάβ, ό μέν μεγαλύτερος τήν Όρφά, ό δέ νεώ-
τερος τήν 'Ρουθ* αλλά μετ" ολίγα έτη άπέθανον καί οί δύο
υιοί, καί απέμειναν ή Νοοεμίν μέ τάς δύο νύμφας της.

"Οταν ύστερον άπό καιρόν έπαυσεν ό λιμός είς την Βη-
θλεέμ, 7] Νωεμίν ήθέλησε νά έπιστρέψη είς αύτήν εκάλεσε
λοιπόν τάς νύμφας της καί είπε τήν άπόφασίν της, συνέστησε
δ είς αύτάς νά επιστρέψουν είς τάς πατρικάς των οικίας. Ή
Ορφά κλαίουσα, αφού κατεφίλησε τήν πενθεράν της, ήκου-
σεν επί τέλους τήν συμβουλήν της- ή 'Ρούθ όμως δέν ήθελε
ν' άκούση περί χωρισμού καί είπε πρός αύτήν : Μ ή επιμένης
νά χωρισθώμεν,διότι, όπου θά ύπάγης, θέλω νά ύπάγω, καί
όπου θά μένης,θέλω νά μένοΰ.Τόν λαόν σου θεωρώ ώς λαόν
μου, καί τόν Θεόν σου ώς Θεό ν μου- όπου άποθάνης, εκεί
θέλω νά απόθανα) καινά ταφώ' ό θάνατος μόνον ας μας
χω ρ ίση.

Ή Νοοεμίν, όταν ειδεν αύτήν τήν θερμή ν άγάπην τής
'Ρούθ προς αύτήν, έλαβε ταύτην μαζί της είς Βηθλεέμ.
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"Οταν έφθασαν έκεϊ, ήτο ό καιρός τοϋ θερισμόϋ καί ή 'Ρουθ
μετέβαινεν είς τούς αγρούς τοϋ πλουσίου Βοόζ "δια να ουλ-
λέξτ] στάχυ ς πρός διατροφή ν. Ό Βοόζ, ό οποίος έμαθε πό^-

ΓΙ ΝοεμΙν Liera τής cΡονΰ.

σον καλή ειχε cpavfj ή 'Ρούθ πρός τήν Νωεμίν, τήν έξετί-
μησε καί μετ ολίγον τήν ένυμφεύθη* άπόγονος δέ τού Βοόζ
καί τής 'Ρούθ ήτο ό βασιλεύς Δαβίδ.

Πόρισμα.

"Εχομεν καϋήκον ν' άγατιώμεν ιδιαιτέρως τονς συγγενείς και
π,ροοτάτας μας.— Ό ενάρετος τιμάται ârio τήν κοινωνίαν και
εντνγεΐ.



25. cO Σαούλ.

Ή μελαγχολία τοϋ Σαούλ. Ό Σαούλ, αφού έγινε βα-
σιλεύς, εκυβέρνα κατ αρχάς τον λαόν καλώς καί ενική σε τούς
εχθρούς τοΰ κράτους. Ταχέως όμως ήρχισε να παραβαίνη
τάς εντολάς τοΰ Θεού καί διά τούτο ο Σαμουήλ προεϊπεν είς
αυτόν ότι δ Θεός θά τόν τ ι μωρή ση καί δτι ή βασιλεία δεν
θα μείνη εις τήν οίκογένειάν του, αλλά θά περιέλθη είς χεί-
ρας άλλου. Ό Σαούλ έγινε δι" αυτό μελαγχολικός, προσε-
κάλεσε δ'έ ένα νέον ποιμένα, τόν Δαβίδ, διά νά τόν άνακου-
φίζη μέ τήν κιθάραν, τήν οποίαν έπαιζε.

Δαβίδ και Γολιάϋ*. Οι Ίσραηλϊται ήσαν παρατεταγμένοι
διά νά πολεμιόσουν κατά των Φιλισταίων, δτε γίγας τις φο-
βερός εξτ^/ιθεν άπό το στρατόπεδον των Φιλισταίων καί προσ-
εκάλει εις μονομαχίαν οιονδήποτε ήθελε τολμήσει άπό τό
στρατόπεδον των Ισραηλιτών · έλεγε δε ότι, εάν μέν ένίκα
αυτός, νά θεοορηθοΰν οι Φιλισταϊοιώς νικηταί,εάν δε ό Τσραη-
?άτης, τότε νά εθεωρούντο ώς νικηταί οί Τσραηλΐται. Ο
Σαούλ καί όλος ο στρατός του ήκουε την πρόσκλησιν αυτήν
τοΰ Γολιάθ επί 40 ημέρας, επειδή όμως αυτός ή το πολύ
δυνατός καί μεγαλόσωμος καί άριστα ώπλισμένος, κανείς
δεν έτόλμα νά μονομαχήση μέ αυτόν.

Οί αδελφοί τοΰ Δαβίδ ήσαν είς τόν πόλεμον, καί μίαν
ήμέραν ό πατήρ των έστειλε τόν Δαβίδ είς τό στρατόπεδον,
διά νά φέρη είς αυτούς τροφάς. Ένω εύρίσκετο ο Δαβίδ είς
τό στρατόπεδον, ήκουσε τόν Γολιάθ νά έπαναλαμβάνη τήν
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πρόσκλησιν εις μονομαχίαν. Ό Δαβίδ, δταν ήκουσε τήν πρόσ-
κλησιν, ήλθε προς τόν Σαούλ και προσεφέρθη να μονομα-
χήση αύτός με τόν Γολιάθ. Ό βασ.λεύς εζήτησε ν à τόν εμ-
πόδιση, επειδή τόν έβλεπε μικρόσοομον, αλλ' ό Δαβίδ επέμενε,
και επί τέλος ήναγκάσθη ο Σαούλ νά δεχΟή, ένέδυσε δ ofc<u-
τόν μέ τήν πανοπλίαν του" αλλ' ό Δαβίδ μετ ολίγον τήν
εξεδύΟη, επειδή δεν ήδύνατο να βαστά τό βάρος της' έλαβε
δέ τήν ράβδον του και τήν σφενδόνην του μέ πέντε λίθους
και εξήλθε εναντίον τοΰ Γολιάθ.

Ααβίο και Ι ολιά-d„

Ό Γολιάθ,μόλις είδε τόν Δαβίδ να έρχεται προς αυτόν, τοΰ
είπε μέ περιφρόνησιν : Μήπως εΐμαι κύων και έρχεσαι εναν-
τίον μου μέ ράβδον και μέ λίθους ; Πλησίασε και θα δώσω
τάς σάρκας σου τροφήν εις τά πτηνά τοΰ ούρανοΰ. Ό Δαβίδ
τότε άπεκρίθη : Σύ έρχεσαι εναντίον μου μέ ξίφος, μέ δόρυ
και ασπίδα, εγώ όμως έρχομαι μέ τήν βοήθειαν τοΰ Θεοΰ*
σήμερον ό Θεός θά σέ παραδώση εις τάς χεϊράς μου. ' Αμέσοος
τότε έλαβεν ο Δαβίδ ένα λίθον τόν έρριψε κατά τοΰ Γο/ααθ και
τόν έκτύπησεν είς τό μέτοοπον. "Ο Γολιάθ επεσεν αμέσως νε-
κρός, ό δέ Δαβίδ έπλησίασε και μέ τό ξίφος τοΰ Γολιάθ' απέ-
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κόψε τήν κεφαλήν του. Οι Φιλισταΐοι μόλις ειδον τούτο, έτρά-
πησαν είς φυγήν, οί δ" Ισραηλϊται κατεδίωξαν και διεσκόρπι-
σαν αύτούς. Ό Δαβίδ μέ τό κατόρθωμα του τούτο έδοξάσθη
πολύ άπό τόν λαόν. Όταν ο στρατός επανήλθεν είς τά "Ιερο-
σόλυμα νικητής, αί γυναίκες έξήλθον είς προύπάντησιν καί
έψαλλον : Ό Σαούλ εφόνευσε χιλιάδας, ό δέ Δαβίδ μυριάδας.

Ό Σαονλ μισεί τον Δαβίδ. Ό Σαούλ δέν έβλεπεν εύχα-
ρίστοος τήν άγάπην τού λαού διά τόν Δαβίδ, καί ήρχισε νά τόν
μισή καί να ζητή πάσαν εύκαιρίαν διά νά τόν βλάψη'εδοκίμασε
μά/αστακαί νά τον φονεύση,άλλ ό Δαβίδ μέ τήν βοήθειαν τοΰ
Θεού εσώζετο. Ό Δαβίδ τούναντίον, άν καί πολλάκις τοΰ
εδόθη εύκαιρία νά φονεύση τόν Σαούλ, πάντοτε τόν έσεβάσθη.

Τέλος τον Σαούλ. Οί Φιλισταΐοι πάλιν επήλθον εναντίον
τών "Ισραηλιτών καί έγινε φοβερά μάχη, κατά τήν οποίαν
εφονεύθησαν οί τρεις υιοί τοΰ Σαούλ, αύτός δέ επληγώθη
σοβαρώτατα. Διά νά μή πέση δέ είς τάς χείρας τών εχθ-ρών
του, έλαβε τό ξίφος του καί εφονεύθη. Ό Δαβίδ έκλαυσε
πικρώς διά τόν θάνατον τοΰ Σαούλ καί τοΰ υιού του Ιωνά-
θαν, μέ τόν όποιον συνεδέετο διά θερμής φιλίας.

ΙΙόρισμα.

1 Η. παρακοή είς τό ϋέλημα του Θεον φέρει μελαγχολίαν.— Ή

καλντέρα πανοπλία είναι ή βοήθεια τον θεον.- Ουδέποτε πρέπει να

μισοομεν τονς καλν έρους μας.— άποδίδωμεν καλόν άντι κακόν-—

*0 άσεβης εγκαταλείπεται νπό τον θεον.

26. Ό Δαβίδ.

*Η βασιλεία τον Δαβίδ. Μετά τόν θάνατον τοΰ Σαούλ
έγινε βασιλεύς ό Δαβίδ, ό όποιος ένίκησε τούς εχθρούς, καί
άφοΰ κατέκτησε τήν πόλιν 'Ιερουσαλήμ, τήν έκαμε πρωτεύου-
σαν τού βασιλείου του. Είς τά'Ιεροσόλυμα μετέφερεν ό Δαβίδ
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με μεγά?^ην πομπήν τήν κιβο:>τόν τής διαθήκης και τήν έθε-
σεν εντός μιας σκηνής" έτακτοποίησε τήν θείαν λατρείαν,
καί έκαμε θαυμασίους ψαλμούς είς δόξαν τοΰ Θεοΰ.

'Επί τοΰ Δαβίδ τό ίσραηλιτικόν Κράτος ειχε φθάση είς
μεγάλην ακμή ν, διότι αυτός ήτο ενάρετος καί ευσεβής καί
εΐχε τήν βοήθειαν τοΰ θεοΰ. Μόλις όμως παρεξετράπη καί
■διέπραξε μέγιστον αμάρτημα,αν καί αμέσως μετενόησεν,έτιμω-

Ο -θάνατος τον °Λβεσααλο^μ.

ς>ήθη υπό τοΰ Θεοΰ διά νά μή παραβή πλέον τό θέλημά του.

CH στάαις τον Άβεαοαλώμ. Ό υιός τοΰ Δαβίδ Αβεσ-
σαλώμ έλησμόνησε τήν άγάπην καί τόν σεβασμόν, τόν
όποιον ώφειλε προς τόν πατέρα του, καί έπανεστάτησε κατ'
αύτοΰ διά νά ?ιάβη τήν βασιλείαν. Ό Δαβίδ έστειλε στρα-
τόν κατά τοΰ υίοΰ του, ειχεν όμως δώση τήν παραγγελίαν
νά μή τόν φονεύσουν, άμα τόν συλλάβουν. Είς τήν μάχην
ένικήθη ό'Αβεσσαλώμ καί ετράπη είς φυγήν, άλλ ένω έφευγε

1
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καθήμενος επί ήμιόνου διά μέσου ενός δάσους, περιεπλάκη ή
κεφαλή του εις εν δένδρΟν, δ ήμίονος έφυγεν, αυτός δ'έμεινε
κρεμασμένος από τούς κλάδους τοΰ δένδρου. Τότε έπλησία-
σεν ό στρατηγός τοΰ Δαβίδ καί παρά τάς διαταγάς του τόν
έφόνευσεν. Ό Δαβίδ, δταν τοΰ άνηγγέλθη ό θάνατος τοΰ
υίοΰ του, έκλαυσε πικρώς καί εφοοναξεν : Υιέ μου "Αβεσσα-
λώμ, υιέ μου, υιέ μου "Αβεσσαλοάμ, διατί δεν άπέθνησκον
εγώ αντί σοΰ ; Εγώ αντί σοΰ Άβεσσαλώμ, υιέ μου, υιέ
μου ! Ό Δαβίδ, άφοΰ εβασίλευσε τεσσαράκοντα έτη καί ώρι-
σεν ο5ς διάδοχόν του τόν υίόν του Σολομώντα, απέθανε.

Πόρισμα.

Ή αμαρτία τιμωρείται.— Ό άσεβης προς τους γονείς περι-
φρονείται από τους άνΰρώπους και τιμωρείται βαρύτατα ύπο τοϋ θεοΰ.

27. Ο Σολομών.

Ή σοφία τοϋ Σολομώντος. "Οταν μετά τόν θάνατον-
τού Δαβίδ άνήλθεν είς τόν θρόνον ο υιός του Σολομών, ο
Θεός παρουσιάσθη είς αύτόν καί τόν ήρώτησε τί ήθελε νά
τοϋ χαοίση, σοφίαν, πλοϋτον, δόξαν, μακροζο^ΐαν ή άλλο τι.
Ό Σολομών εζήτησε σοφίαν, ό δέ Θεός ηύχαριστήθη καί
είπε προς αύτόν : Επειδή δεν εζήτησες μακροζοΰΐαν ή πλοϋ-
τον, όπως οί περισσότεροι άνθρωποι θά εζήτουν, άλλ εζή-
τησες σοφίαν, ήκουσα τήν παράκλησίν σου καί σοΰ δίδω
σοφίαν τόσην, όοστε εξ όλων των άνθρώπων ούδείς υπήρξε
καί ούδείς θά ύπάρξη τόσον σοφός, ώς σύ. Έκτος της σο-
φίας δμοος θά σοΰ δοόσοο καί δ,τι δεν εζήτησες, δηλαδή
πλοϋτον καί δόξαν, εάν δέ τη ρήση ς τάς εντολάς μου, θα
σοϋ δώσω καί μακροζωία ν.

Ό Σολομών έδειξε τήν σοφίαν του είς τήν έξης περίστασιν:
Δύο γυναίκες παρουσιάσθησαν προ τοϋ βασιλέοος διά νά λύση
μίαν διαφοράν τ<χ>ν. Ήρχισε νά όμιλη ή μία εξ αυτών,καί είπε:
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Βασιλεϋ, αυτή ή γυνή, ή όποια είναι πλησίον μου, κατοικεί
μαζί μου είς τήν αυτήν οΐκίαν εκάστη έξ ήμών ειχεν υίόν ολί-
γων ημερών. Μίαν νύκτα όμως άπέθανεν ό υιός της, διότι,ενώ
έκοιμάτο,επίεσε και έφόνευσεν αυτόν, χωρίς να θέλη .Τότε εσ,|-
καίθη και έλαβε, -χωρίς να εννοήσω,τό τέκνον μου από τόν κόλ-

ΤΙ y.oiatς τον ~ολομωντοϊ.

πον μου, είς τόν όποιον έθεσε τό νεκρόν τέκνον της. "Οταν
εξύπνησα τόπροϊί, εύρον εις τήν κλίνην μου τό νεκρόν πα ι δ ίο ν,
άλλα- μόλις τό παρετι^ρησα μέ προσοχήν, ειδον ότι δεν ήτο τό
τέκνον μου. Κατόπιν έλαβε τόν λόγον 7] άλλη γυνή, ή οποία
είπε: Δεν εΐναι αυτό αληθές* ό υιός μου ζή και ό υιός σου είναι
νεκρός. Άλλ' ή πρώτη γυνή επέμενε καΐ έλεγεν: Όχι' ό υιός
σου απέθανε, και ό ιδικός μου ζή. Επειδή λοιπόν και αί δύο
έπέμενον δτιτό ζών παιδίον είναι Ιδικόν των, εζήτουν από τόν
Σολομώντα ν'άποορασίση. Ό Σολομών τότε διέταξε να cpé-
ρουν μίαν μάχαιρανκαί να μοιράσουν'τό παιδίον είς δύο, ώστε
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και αί δυο γυναίκες νά λάβουν ήμισυ εξ αύτοΰ. Ή ά?».ηθής
μήτηρ τοΰ παιδιού,δταν ήκουσεν αυτήν τήν διαταγήν τοΰ βα-
σιλέως, πλήρης φόβου έορώναξε: Κΰριε, δώσατε εις αυτήν τήν
γυναίκα ζών τό παιδίον, καί μή τό φονεύσετε, διότι προτι-
μώ νά τό ι δ 03 εις χείρας αυτής παρά νά τό ίδω νεκρόν. Ή
άλλη γυνή όμως, ή οποία δέν επόνει διά τό παιδίον, ήθελε
νά τό μοιράσουν. Ό βασιλεύς τότε ένόησε ποία ήτο ή αλη-
θής μήτηρ τοΰ παιδιού καί διέταξε νά δοθή είς αύτήν.

Ο ναός τον Σολομώντος "Ο Σολομών ΐδρυσεν είς τά
Ιεροσόλυμα ανάκτορα, έτι δέ τόν περίφημον ναόν. "Η οικο-
δομή του διήρκεσεν επτά έτη, χιλιάδες δέ άνθροόπον ειργά-
σθησαν, καί πλήθος χρημάτων έδαπανήθησαν δι' αύτόν. Τά
εγκαίνια τοΰ ναού έγιναν μέ έξαιρετικήν μεγαλοπρέπειαν.

'Αμαρτία και θάνατος τον Σολομώντος. "Οταν ό Σο-
λομών έγήρασεν, έγινεν ύπερήφανος καί ασεβής πρός τόν
Θεόν, διά τούτο ό Θεός ώργίσθη εναντίον του καί άνήγγει-
λεν εις αύτόν ότι μετά τόν θάνατον του θά άφαιρέση άπό
τόν υίόν του τό πλείστον μέρος τής βασιλείας του. Μετά
τεσσαράκοντα ετών βασιλείαν άπέθανεν ό Σολομών.

Πόρισμα.

"Ας ζητώμεν παρά τον θεον πνευματικό, καί ούχι υλικό, αγα-
ϋά·— Η υπερηφάνεια και ή άσέβεια τιμαροννται νπο τον θεον.

28. cO Ροβοάμ και ό Ίεροβοάμ.

Μετά τόν θάνατον τοΰ Σολομώντος τόν διεδέχθη ό υιός
του 'Ροβοάμ. Άντιπρόσο^ποι τοΰ λαού παοουσιάσθησαν πρός
αύτόν μέ τήν παράκλησιν νά έλαττώση τούς φόρους, τούς
οποίους ειχεν έπιβάλη είς αύτόν ό Σολομών. Επειδή όμο^ς
ό Έοβοάμ δέν εδέχθη,άλλά τούναντίον ειπεν είς αύτοι^ς ότι
θά φανή σκληρότερος τού πατρός του, ό λαός έπανεστάτησε,
καί εκ τών δο5δεκα φυλών μόνον αί δύο, αί φυλαί τοΰ 'Ιούδα



— 51 — -

υλjti τοΰ Βενιαμίν έμειναν εις αύτόν πισταί" αι δ άλλαι δέκα
<ρυ?^αί εξέλεξαν βασιλέα τον δοΰλον τοΰ Σολομώντος Ίερο-
βοάμ. Τοιουτοτρόπως έξεπ?α]ρώθη ο,τι προειπεν ό Θεός εις
τόν Σολομώντα, καί τό βασίλειον διηρέθη είς δυο, εις τό βα-
σίλειον τοΰ 'Ισραήλ, εκ δέκα φυλών, μέ βασιλέα τόν Ίε-
ροβοάμ καί πρωτεΰουσαν τήν Σαμάρειαν, καί είς τό βασί-
?^ειον τοΰ Ίοΰδα, εκ δυο φυλών, μέ βασιλέα τόν "Ροβοαμ
και πρωτεΰουσαν τήν "Ιερουσαλήμ.

Πόρισμα.

Αεν πρέπει να ε'ίμεύα σκληροί προς τους υφιστάμενους μας.

29. 'Η ηατάλυσις τοϋ βασιλείου του 'Ιούδα
καί ή αιχμαλωσία της Βαβυλώνος.

"Η ασέβεια καί ή διαφθορά ταχέα:»ς είσή?α)·ον καί εις τά δυο
βασίλεια. Είς μάτην οί προφήται προέλεγον τήν τιμωρίαν τοΰ
Οεοΰ. Έπί τέλους ό βασιλεύς τών Άσσυ^ίων Σαλμανάσσαρ
επολιόρκησε τήν Σαμάρειαν,ό δέ υιός του Σαργών τήν εκυ-
ρίευσε καί υπέταξε τό βασίλειον τοΰ Ισραήλ.

Μετ' ολίγον ό βασιλεύς τών Βαβυλα>νίων Ναβουχοδο -
νόσορ κατέλυσε τό βασίλειον τοΰ Τούδα, εκυρίευσε τήν πρω-
τεύουσάν του Ιερουσαλήμ, κατέστρεψε τόν περίφημον ναον
τοΰ Σολομώντος καί έφερε τόν βασιλέα, τόν όποιον έτύφλο:»-
σε, καί τόν λαόν αίχμάλωτον είς τήν Βαβυλώνα. 'Εκεί ό Ισ-
ραηλιτικός λαός υπέφερε τά πάνδεινα έπί έβδομήκοντα έτη.
Τοιουτοτρόπως ή άσέβεια καί ή διαφθορά έπέφερον τήν κα-
ταστροφή ν καί τών δύο βασιλείων.

Πόρισμα.

'Η άσέβεια και ή διαφϋοοα. καταστρέφουν άτομα και εϋνη
ολόκληρα.



01 ΠΡΟΦΗΤΑΙ

30. Περί προφητών εν γένει.

Προφήται λέγονται οί ιεροί άνδρες, οι όποιοι ειχον τήν
χάριν τοΰ Θεοΰ νά προλέγουν τά μέλλοντα νά συμβοΰν. Οί
προφήται έστέλλοντο υπό τοΰ Θεοΰ είς έξαιρετικάς περιστά-
σεις διά νά συμβουλεύσουν τόν ϊσραηλιτικόν λαόν καί τούς
άρχοντας του νά παύσουν τήν άσέβειαν καί τήν διαφθοράν,
εάν ήθελον νά διαφύγουν τήν όργήν τοΰ Θεοΰ, καί νά με-
τανοήσουν καί διορθο}{)Όύν, εάν ήθελον νά σοοθοΰν.

Οί προφήτοι προεφήτευσαν ότι θά έλθη ό Χριστός δια
νά σώση τόν κόσμον καί νά διδάξη τήν αληθή Θρησκείαν.

Οί προφήται ειχον μέγα θάρρος καί έλεγον τήν ά?^ήθειαν,
χθ3ρίς νά φοβούνται κανένα, δι αύτό ύπέφερον πολλά μαρτύ-
ρια, καίπολλοί από αύτούς τόν θάνατον, καταδιοτκόμενοι από
τούς ισχυρούς, τούς όποιους έπέπληττον διά τήν άσέβειάν των.

Τοιούτοι προφήται ήσαν ό Ηλίας, ό Ησαΐας, ό 'Ιερε-
μίας, ό Δανιήλ καί άλλοι.

Πόρισμα.

Χάριν τον δίκαιου ας ύποφέρωμεν ευχαρίστως επι της γης'
άντα/ιειφϋώμεν ϋτιο τοϋ Θεον είς τον Πνράδεισον.

31. Ό Ηλίας.

Είδομεν ότι, αφού έγινεν ό Τεροβοάμ βασιλεύς τοΰ ισραη-
λιτικού βασιλείου τών δέκαφυ?ιών,ή είδωλο.λατρεία καί ή ασέ-
βεια ηύξανον από ήμέρας είς ήμέραν. Τό κακόν ηύξησε πλέον
πάρα πολύ, όταν ήτο βασιλεύς ό "Αχαάβ, τοΰ όποιου ή σύ-
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ζυγός ήτο άσεβεστάτη. Ό Θεός ήθέλησε μιαν φοράν ακόμη
νασώστ) τόν λαόν του,και δι αυτό έστειλε προς αύτόν τόν προ-
φήτην Ηλίαν, ό οποίος έζη μεν συνήθως εις τα όρη και τάς
ερήμους, αλλ'ήοχετο, οσάκις ήτο άνάγκ<], είς τάς πόλεις, διά
\à επιπλήξη καί συμβουλεύση τούς κακούς, διά νά βοηθήση
καί ανακούφιση τούς δυστυ/εΐς, διά νά προείπη τά μέλλοντα
να συμβούν. Ό λαός τόν ετιμα πάρα πολύ, διότι έβλεπε τήν
εύσέβειάν του καί τήν σοφίαν του, καθώς καί τήν δύναμιν,
τήν οποίαν ειχε λάβη άπό τόν Θεον νά κάμη θαύματα.

Μίαν ήμέραν, δτε ήτο λιμός είς τήν χώραν, ό Ήλιού εί-
δε μίαν πτωχή ν γυναίκα νά συλλέγη ξύλα, καί έζήτησεν άπό
αυτήν ολίγον ύδωρ καί άρτον' ή γυνή άπήντησεν ότι δέν ει-
χε μαζί της παρά ολίγον έλαιο ν καί άλευρον καί ότι θέλει
να συ?^έξη ο?άγα ξύλα διά νά έτοιμάση τήν τροφή ν, ή όποία
τής απομένει δι'αύτήν καί τό τέκνον της" άμα τελειώσουν
καί αυτά, προσέθεσεν ή δυστυχίας γυνή. δέν μένει άλλο πα-
çà νά. άποθάνωμεν. "Ο Ηλίας έλυπήθη τήν πτωχήν γυναί-
κα καί ειπεν είς αύτήν νά μή απελπίζεται, διότι ό Θεός θά
έχη τά δοχεϊά της πλήρη άπό έλαιο ν καί άλευρον, έοος ότου
παύση ό λιμός' καί ούτω συνέβη πράγματι.

Ή Εκκλησία ημών εορτάζει τήν μνήμην τού προφήτου
Ήλιου τήν 20ήν 'Ιουλίου.

Πόρισμα.

Πρέπει να εΐ'μεΌα φιλενσπλαγγνοι.

32. Ό c Ησαΐα ς.

Ό σπουδαιότατος όλων τών προφητών είναι ό Ησαΐας, ό
όποιος επολέμησε σφοδρότατα τήν διαφθοράν τής έποχής του
καί προέλεγεν ότι θά τιμωρηθούν οί Εβραίοι διά τήν άσέ-
βειάν των, άλλ ότι θά καταστραφούν καί οί έχθροί των. Έλε-
γεν ότι ό Θεός δέν άρκεϊται μέ τάς νηστείας καί τάς έορτας καί
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τήν έκτέλεσιν προσευχών και θυσιών, αλλ' ότι απαιτεί έργα
καλά, δηλαδή να τρέφωμεν πεινώντας, νά ποτίζωμεν διψών-
τας, νά ένδΰωμεν γυμνούς, νά παρηγορώμεν τούς λυπημέ-
νους, νά μετανοώμεν και νά μή κάμνωμεν αμαρτίας.

Προεϊπε δ" ό 'Ησαΐας δτι θ<ά έλθτ) ό Χριστός νά σώστ]
τόν κόσμον και ότι θά μαρτυρήση προς χ,άριν μας. Επειδή
όμως ό 'Ησαΐας έλεγε πάντοτε τήν άλήθειαν καί ούδένα πο-
τέ εκολάκευεν, έφονεύθη κατά διαταγήV τοΰ κακού βασΛέοος
Μανασσή.

Πόρισμα.

7 Α ληΰώς ευσεβής είναι δ άγαπών τον πλησίον του

33. Ο Ιερεμίας.

Ό 'Ιερεμίας ήρχισε νεώτατος νά προφητεύη καί έξηκο?νθύ-
θησε τό έργον του έπί 40 έτη. Προέβλεπε τήν καταστροφή ν
τών Ίεροσολύμοον άπό τούς Βαβυλα>νίους ώς ύπό τοΰ Θεοΰ
τιμωρίαν διά τήν άσέβειαν τών συμπατριοοτών του, καί δι'
αυτό συνεβούλευε νά υποταγούν είς αυτούς διά νά αποφύγουν
τήν άδικον αίματοχυσίαν, άλλ ένεκα τούτου ερρίο^θη είς τήν
φυλακήν. "Οταν κατεστράφησαν τά Ίεροσόλμα άπό τούς Βα-
βυλώνιους, ό 'Ιερεμίας έθρήν^σε ύερμότατα διά τοΰτο, καί
τήν λύπην του έγραψεν είς εν ωραίο ν ποίημα, τούς θρήνους.
Είςτό ποίημα τούτο θεωρεί τήν καταστροφήν τών Ίεροσολύ-
μοον ώς δικαίαν τιμωρίαν τοΰ Θεοΰ, ελπίζει όμως καί εύχε-
ται ταχέοος νά διορθωθούν οί συμπατριώταί του, διά νά συγ- .
χοορηθοΰν άπότόν Θεόν. Ό "Ιερεμίας απέθανελιθοβο/^ηθείς.

Πόρισμα.

Την εύτυχίαν της πατρίδος μας πρέπει να ϋεωρώμεν ώς Ιδίαν
μας ευτνχίαν, την δε δυοτυχίαν της ώς δυστυγίαν μας.





34. Ό Δανιήλ.

Ο Δανιήλ καί οί τρεϊς παίδες. 'Όταν ό Ναβουχοδονό-
σορ. ο βασιλεύς τών Βαβυλοονίατν, έκυρίευσε τα 'Ιεροσόλυμα
και έφερε τούς αιχμαλώτους εις τήν Βαβυλώνα διέταξε νά εκ-
λέξουν εξ αυτών νέους εκλεκτούς διά νά μάθουν τήν βαβυλω-
νιακήν γλώσσαν καί σοφίαν ώστε μίαν ήμέραν νά χρησιμεύ-
σουν είς το κράτος. Εξελέχθησαν δέ ό Δανιήλ καί τρεις άλλοι
νέοι. οί όποιοι ταχέως προοοδευσαν Γ.ολύ καί έλαβον με y άλας
θέσεις. Προ πάν το.) ν διεκρίθη ό Δανιήλ, ό οποίος είχε λάβη
παρά τού Θεού τό δώρον νά προφητεύη καί νά έξηγή όνειρα*
επειδή μάλιστα μόνος αυτός ήδυνήθη νά έξηγήση όνειρον
είς τόν βασιλέα, διωρίσθη ύπ'αύτοϋ άρχουν τ7ής χώρας.

Οί τρεις παίδες είς τήν κάμινον. Μίαν φοράν ό Ναβου-
χοδονόσορ διέταξε νά προσκυνήσουν όλοι τήν χρυσή ν εικόνα
του, αν δέ κανείς ήρνεΐτο νά πράξη τούτο,νά ριφθή είς κάμι-
νον (φιούρνον). "Ολοι ύπήκουσαν είς τήν διαταγήντού βασι-
λέως, άλλ'οί τρεις παίδες δέν ήλθον νά προσκυνήσουν, διότι ή
θρησκεία το)ν άπηγόρευε νά προσκυνούν άλλο τι εκτός τοΰ
Θεού. Ό βασιλεύς, όταν έμαθε τούτο,διέταξε νά ρίψουν τούς
παΐδας εις τήν κάμινον ποία όμως ήτο ή εκπληξίς του,όταν
βραδύτερον έπλησίασεν είς αύτήν καί είδε τοΰς τρεις παϊδας α-
βλαβείς νά περιπατούν εντός αύτής καί νά υμνούν τόν Θεόν,
εκτός δ'αύτών καί άγγελον, τόν όποιον έστειλεν ό Θεός, διά
νά προστατεύση τούς παΐδας. 'Αμέσως διέταξε νά απομακρύ-
νουν αύτούς από τήν κάμινον καί νά θανατώσουν πάντα
υβριστή ν τοϋ Θεοΰ, ό όποιος διεφύλαξε τούς τρεις παΐδας.

Ό Δανιήλ είς τός λάκκον τών λεόντων. Οταν ό βασιλεύς
τών Μήδο^ν Δαρείος ύπέταξε τήν Βαβυλώνα, άνόψοοσε τόν Δα-
νιήλ είς ύψιστον άξίωμα. Διά τούτο οί υπάλληλοι τοΰ βασιλέως
έμίσησαν τον Δανιήλ καί έσκέπτοντο πώς νά τον βλάψουν. Έ-
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πειδή ?\,οιπόν έγνώριζον ότι ό Δανιήλ προσηύχετο τρεις φοράς
καί) έκαστη ν είς τόν Θεον, έπεισαν τόν βασιλέα να απαγό-
ρευση εις πάντα επί τριάκοντα ημέρας νά προσευχηθή είς τον
Θεόν, άν δέ τις προσηύχετο, νά ριφθή εις λάκκον τινά,όπου
υπήρχον λέοντες. Ό Δανιή?ν, ήτο τόσον ευσεβής, ώστε τίποτε

cΟ Δανιήλ είς τόν λάκκον τών λεόντων.

δένήδύνατο να τόν κάμη νά παραλείψη τά καθήκοντα του προς
τόν Θεόν, καί εξηκολούθειτακτικώς νά προσεύχεται.Δια τοϋτο
ο βασιλεύς, άν καί ήγάπαπολύ τόν Δανιήλ, διέταξε νά τόν ρί-
ψουν είςτόν λάκκον τών λεόντοον' αλλ' ό Θεός έστειλε τόν άγ-
γελόν του,ό όποιος έκλεισε τά στόματα τών λεόντων καί τοιου-
τοτρόπως έμεινεν ό Δανιήλ άβλαβής. Τότε ό βασιλεύς, όταν
είδε τοΰτο, διέταξε νά άπομακρυνθή ό Δανιήλ άπό τόν λάκ-
κο ν καί νά ριφθούν είς αύτόν οί έΛχθροί του, οί οποίοι κα-
τεσπαράχθησαν αμέσως άπό τούς λέοντας.

Πόρισμα.

"Οταν εΐμεϋα ευσεβείς, ό θεός μας προστατεύει και άπό τόν με~
yaλντερον κίνδυνον.



35. cO Ιωνάς.

Ο προφήτης Ίωνάς έλαβεν από τον Θεόν τήν εντολήν να
έλθη εις τήν προ^τεΰουσαν τής Άσσυρίας Νινευι και νάσυμ-
βουλεΰση τούς κατοίκους αυτής νά μετανοήσουν δια τήν άσέ-
βειάν των, διάνάμή τιμο:>ρηθοΰν υπό του Θεοΰ. Ό Ίωνάς δεν
ύπήκουσε και επεβιβάσθη εις εν πλοΐον δια να έ?^θη είς μίαν
άλλη ν πόλιν. Κατά τόν πλοΰν όμως συνέβη μεγάλη τρικυμία
και τό πλοΐον εκινδύνευε να καταποντισΟή. Οι επιβάται ήρ-
χισαν να επικαλούνται τήν βοήθειαν τοΰ Θεοΰ, και δια να ε-
λαφρώση τό πλοΐον,έρριψαν τα σκεύη του εις τήν θάλασσαν,
άλλ' ό κίνδυνος εξηκολούι)ει. Τότε απεφάσισαν οί επιβάται
να βάλουν κλήρους μέ τά ονόματα των και νά λάβουν ένα εξ
αυτών δια να ΐδουν εξ αιτίας ποίου ό Θεός έστειλε τήν τρι-
κυμίαν, και εκληρώΟη τό όνομα τοΰ ίωνά. Ό Ίωνάς ώμο-
λόγησεν ότι παρήκουσεν είς τό θέλημα τοΰ Θεοΰ και ότι αυ-
τός ήτο ή αιτία τής τρικυμίας, τότε δ1 οί συνταξιδιώταί του
τον έρριψαν εις τήν θάλασσαν και κατέπαυσεν αμέσως ή τρι-
κυμία. Μόλις επεσεν ό Ίωνάς είς τήν θάλασσαν, τόν κατέπιε
μέγα κήτος, δηλαδή μέγα θαλάσσιον θηρίον,είς τήν κοιλίαν
τοΰ οποίου έμεινε τρεις ή μέρας και τρεις νύκτας προσευχό-
μενος και μετανοών τέλος ό Θεος τόν συνεχωρησε και τό
κήτος εξήγαγε τόν Τωνάν είς τήν ξηράν σώον και άβλαβη,
ήλθε δέ ούτος αμέσως εις τήν Νινευι και έκήρυξε μετάνοια ν,
οπούς διέταξεν ό Θεός.

ϋόρίσμα.

Ό Θεός τιμωρεί τους παρακονοντας είς τό ΰέλημά τον, άλλα
συγχωρεί αντονς, δταν μετανοήσουν.
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36. Ο Ίώβ.

Μιαν φοράν έζη είς άνθρωπος, ονομαζόμενος Τοοβ, ενά-
ρετος και ευσεβής* ειχε δ "επτά υιούς καί τρεις θυγατέρας,
καί πλήθος υπηρετών, κτηνών καί κτημάτων. Ένω όμως 6
Τώβ εζη τόσον ευτυχής, ήλθε σειρά δυστυχημάτοον είς αύτον
εντός μιας ημέρας' τά ζώα του ήρπάγησαν, οί ύπηρέται του
εφονεύθησαν υπό ληστών, καί τέλος, ενώ όλα τά τέκνα του
συνέτρωγον εις τήν οίκίαν τοΰ μεγαλυτέρου των, σεισμός κα-
τεκρήμνισε την οίκίαν, ή οποία κατεπλάκωσε καί εφόνευσεν
αυτά. Ό Τώβ εις τό άκουσμα αυτών τών συμφορών έλυ-
πήθη υπερβολικά, αλλά δεν έπαυσε ούδέ διά μίαν στιγμήν
τήν θερμήν του άγάπην προς τόν Θεόν ' τουναντίον προσε-
κύνει τόν Θεόν καί έλεγεν : *0 Θεός μου έδωκε τά άγαθά,
ό Θεός μοΰ τά άφήρεσεν έγινε καθώς ήθέλησεν ό θεός" άς
είναι τό όνομα τοϋ Κυρίου εύλογημένον.

Ώς νά μή έφθανον τά δυστυχήματα αυτά τοϋ Τώβ,προσ-
εβλήθη καί ό 'ίδιος άπό φοβεράν νόσον, καί επειδή ειχε κα-
ταντήση πάμπτοοχος, εζη έξω της πόλεοος είς τό ΰπαιθρον.
Αφοϋ παρή?^θε πολύς καιρός καί ό Ιώβ εξηκολούθει νά ύ-
ποφέρη, μίαν ήμέραν ή γυνή του ειπεν είς αύτόν ότι απορεί
μέ τήν ύπομονήν του καί ότι ματαίους ελπίζει νά καλλιτερεύ-
ση ή τύχη του. Ό Τώβ τότε επέπληξε τήν γυναικά του καί
ειπεν είς αυτήν : Ώμίλησες ώς άνόητος γυνή' άφοϋ εδέχθη-
μεν τά άγαθά άπό τήν χ,εΐρα τοϋ Θεοϋ, δεν πρέπει νά υπο-
φέρω μεν καί τά κακά ;

Τρεις φίλοι τοϋ Τώβ ήκουσαν τάς μεγάλας συμφοράς του
καίήλθον νά τόν επισκεφθούν."Οταν ειδον τήν άθλίαν κατά-
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στασιν, είς τήν οποίαν εύρίσκετο, έλυπήθησαν πολύ, έκλαυ-
σαν πικρώς, καί έκάθισαν πλησίον του επί τής γης' ήσαν
όμως τόσον τεταραγμένοι,ώστε δεν ήδΰναντο να ειπούν μίαν
λέξ'Λ' επί έπτά ήμέρας. Τέλος ό Τώβ έβασανίζετο πολύ καί
κατηράσθη τήν ήμέραν τής γεννήσεως του* τότε ώμί?^ησαν
και οι φίλοι του, οί όποιοι ειπον ότι κατά τήν γνώμην τοον
διά να ύποφέρη τόσον ό Τώβ θά ήμάρτησεν.

Ό Τώβ διεμαρτυρήθη καί ε!πεν ότι είναι αθώος καί ότι

αδίκως ύποφέρει τόσα. Τέλος παρουσιάζεται ό Θεός ό ό-
ποιος είπεν ότι οί άνθρωποι δέν έ/ουν δικαίο^μα νά συζη-
τούν διά τάς πράξεις αύτού, διότι δέν δύνανται πολλάκις
νά τάς εννοήσουν έκαστος πρέπει, χωρίς νά παραπονήται,νά
ύποφέρη καί νά υποτάσσεται είς τό θέλημα τοϋ Θεοϋ, ό όποιος
πράττει όλα μέ σκοπόν, τόν όποιον όμως πολλάκις δέν δυνά-
μεθα νά έννοήσοομεν. Ό ίcoβ μετενόησε, διότι κατηράσθ?]
τήν ήμέραν τής γεννήσεοός του, ό δέ θεός, επειδή ούτος έ'δει-
ξε μεγάλην ύπομονήν είς τά παθήματά του καί αγάπη ν πρός
αύτόν, τόν έί)εράπευσε, τοϋ έδωκε περισσότερα αγαθά από
όσα ειχε πριν, καί έπτά υιούς-καί τρεις θυγατέρας.

Πόρισμα.

Tac πράξεις τον Θεοϋ δεν δυνάμεθα ημείς να κρίνω μεν πρέπει
ν ο. νποφέρωμεν δλα με νπομονήν, ο <5 'υπομένων σώζεται.



ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Εΐδομεν τάς τύχας τοϋ ισραηλιτικού λαοϋ " ε'ίδομεν τάς.
ευτυχίας του και τάς δυστυχίας του, τήν άνύψωσίν του καί
τ ή λ' κατάπτοοσίν του, το μεγαλεΐόν του καί τήν μικρότητα του.

"Οταν ό λαός ήτο ευσεβής καί ενάρετος, ειχε προστατην
τόν Θεόν, μέ τήν βοήθειαν τοϋ οποίου ένίκα τούς εχθρούς,
διήρχετο ποταμούς καί θαλάσσας, χωρίς να βραχή, έτρέφετο
μέ μάννα καί μέ όρτυγας είς τόπους έρήμους* όταν όμως
έλησμόνει τόν σεβασμόν, τόν όποιον ώφειλεν είς τόν Θεόν
καί είς τάς έντο>άς του, διεφθείρετο, έξησθένει, έχανε τήν
προστασίαν τοΰ Θεοΰ, εγίνετο δοϋλος είς ξένους λαούς,
υπέφερε τά πάνδεινα μακράν της πατρίδος του καί ύφίστατο
πολλάς ταπεινώσεις.

"Η ιστορία αύτη άς είναι δι' ή μας δίδαγμα' άς ί'δωμεν
ποΰ δύναται νά καταντήση ένα λαόν ή ασέβεια και ή δια-
φθορά : είς τήν καταστροφή ν, είς τήν ύποδούλωσιν.

"Ας είμεθα λοιπόν ήμεΐς ενάρετοι' άς πιστεύωμεν μέ όλην
τήν δύναμίν μας είς τόν Θεόν, άς έκτελώμεν όλας τάς εντο-
λάς του, άς είμεθα καλοί πολΐται, διά νά ευτυχώ μεν καί νά
έ'χωμεν πατρίδα, όποος εϊπεν ό μέγας Βασιλεύς μας, « σεβα-
στήν είς τούς φίλους της καί τρομεράν είς τού; εχθρούς της»!
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